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Περί μουσειακών αντιγράφων και εμπνευσμένων εφαρμογών 
 

Με το παρόν έντυπο συνοψίζονται οι προβληματισμοί που σχετίζονται με την παραγωγή 
κεραμικών αντιγράφων και εφαρμογών, όπως αυτοί προέκυψαν τόσο από τη 
συνεργασία μου με το ΤΑΠ  ( 2014 – 2019 ) όσο και από το ερευνητικό έργο μου στο 
πλαίσιο της πειραματικής αρχαιολογίας. 
 

Τα θέματα που αναλύονται είναι τα εξής: 
 

1.Χρήση " αρχαίας τεχνικής" 

2.Παραγωγή πιστών αντιγράφων, ζητήματα που προκύπτουν από την παραγωγική 
διαδικασία. 
3.Παραγωγή απλών αντιγράφων και εμπνευσμένων εφαρμογών. Τεχνικές κατασκευής, 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, εναρμόνιση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αξιοποίηση 
τέτοιων προϊόντων. 
4.Προτάσεις  για τα πωλητήρια του ΤΑΠ 

Προτεινόμενο αγγείο με επιγραφή της γραμμικής Β , 
το οποίο έχω κατασκευάσει σε συνεργασία με τον Δρ Gareth Owens 



Χρήση «αρχαίας τεχνικής» 
 

Η χρησιμοποίηση του όρου "αρχαία τεχνική" απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή αν 
θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Όσοι  ισχυρίζονται ότι κατασκευάζουν αγγεία της 
κλασσικής περιόδου με αρχαία τεχνική, κατά κανόνα χρησιμοποιούν την Ιταλικού 
τύπου  σύγχρονη  terra sigillata ( λεπτόκοκκο διάλυμα πηλού πλούσιο σε σίδηρο, 
με ρευστοποιητές  φωσφορικά άλατα του Νατρίου ).Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε 
στην πρώτη της μορφή κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. 
Όμως το αποτέλεσμα είναι πολύ κοντινό με αυτό της κλασσικής περιόδου. 
Κατά την Μινωική περίοδο τα επιχρίσματα παρασκευάζονταν με ανάμιξη πηλών 
και στάχτης. Λόγω της πιο πρώιμης κατασκευής των κλιβάνων ,παρουσιάζονταν 
πιο ασταθείς συνθήκες όπτησης . Έτσι έχουμε πολύ ακανόνιστες επιφάνειες 
διακόσμησης, όσον αφορά τις τελικές αποχρώσεις των κεραμικών. Επίσης το 
μαύρο των κεραμικών της εποχής του χαλκού είναι περισσότερο καφέ σκούρο , σε 
σύγκριση με την μελαμβαφή της κλασσικής περιόδου και λιγότερο γυαλιστερό. 
Έχουμε μικρότερη υαλοποίηση των επιχρισμάτων και ισχνότερη αναγωγική 
ατμόσφαιρα κατά την όπτηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι αστάθμητοι παράγοντες  που καθορίζουν την τελική όψη ενός  κεραμικού 
αυτής της περιόδου είναι πολλοί :  υλικά της κατασκευής και διακόσμησής του, 
πάχος επιχρισμάτων , τύπος κλιβάνου, συνθήκες όπτησης, θέση κεραμικού μέσα 
στον κλίβανο, τοποθέτηση άλλων αντικειμένων γύρω του κλπ. Είναι αδύνατο να 
δημιουργήσουμε ακριβώς τις ίδιες συνθήκες ώστε να έχουμε ακριβώς το ίδιο 
αποτέλεσμα. 
Όταν επιχειρούμε να φτιάξουμε ένα πιστό αντίγραφο  κεραμικού της εποχής του 
Χαλκού , αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα  υλικά της 
κεραμικής για να δημιουργήσουμε παρόμοιες αποχρώσεις σε συγκεκριμένες 
περιοχές του κεραμικού. Και πάλι όμως δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη ακρίβεια 
αναπαραγωγής. 
Επίσης, η λειτουργία των  σύγχρονων κλιβάνων είναι πολύ διαφορετική  από αυτή 
των πλινθόκτιστων ξυλοκάμινων της εποχής του Χαλκού. Υπάρχουν τεράστιες 
διαφορές στην ομοιομορφία της όπτησης, στη δυνατότητα στεγανοποίησης και 
στη διατήρηση της θερμοκρασίας κατά την αναγωγή. 
Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για παρεμφερή τεχνική, με χρήση παρόμοιων 
υλικών και όχι για αρχαία τεχνική , όταν κατασκευάζουμε τέτοιου τύπου 
αντίγραφα. Φυσικά, παρεμφερές και όχι απόλυτα πιστό αντίγραφο είναι και 
όποιο κεραμικό αναπαράγουμε. 

Εικόνες από το αρχαιολογικό μουσείο του Ναυπλίου 
 και από το ΜΕΤ της Νέας Υόρκης 
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Τοξικότητα αρχαίας τεχνικής 

Για να πετύχουμε το μαύρο της διακόσμησης ,όπως αυτό συναντάται στα αρχαία 
αγγεία, πρέπει να παραχθεί μονοξείδιο του άνθρακα ( CO ) κατά την όπτηση. Στον 
κλειστό χώρο ενός εργαστηρίου αυτό εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους υγείας. 
Συνιστάται η παραγωγή των σκούρων αποχρώσεων να γίνεται με τη χρήση 
χρωστικών ουσιών της κεραμικής.  

WIKIPEDIA: 

Η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα συμβαίνει μετά από αρκετή εισπνοή μονοξειδίου του 

άνθρακα (CO). Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ένα τοξικό αέριο, αλλά επειδή είναι άχρωμο, άοσμο, 

άγευστο και αρχικά μη-ερεθιστικό, είναι πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμο. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι προϊόν 

της ατελούς καύσης της οργανικής ύλης που οφείλεται σε ανεπαρκή παροχή οξυγόνου για να επιτρέψει την 

πλήρη οξείδωση σε διοξείδιο του άνθρακα(CO2). Συχνά παράγεται σε οικιακές ή βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις, από τα παλαιότερα μηχανοκίνητα οχήματα και άλλα βενζινοκίνητα εργαλεία, θερμοσίφωνες 

και μαγειρικό εξοπλισμό. Η έκθεση σε 100 ppm ή μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να είναι επικίνδυνη για την 

ανθρώπινη υγεία. 

Τα συμπτώματα της ήπιας οξείας δηλητηρίασης περιλαμβάνουν ζάλη, σύγχυση, πονοκέφαλο, ίλιγγο και 

συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της κοινής γρίπης. Η έκθεση σε μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να 

οδηγήσει σε σημαντική τοξικότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος και της καρδιάς, ακόμη και 

στο θάνατο. Μετά από οξεία δηλητηρίαση, εμφανίζονται συχνά μακροπρόθεσμες συνέπειες. Το μονοξείδιο 

του άνθρακα μπορεί επίσης να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο έμβρυο μιας εγκυμονούσης γυναίκας. Η χρόνια 

έκθεση σε χαμηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, σύγχυση, και 

απώλεια μνήμης. Το μονοξείδιο του άνθρακα προκαλεί κυρίως αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο 

τροποποιώντας την αιμοσφαιρίνη με αποτέλεσμα να σχηματίσει καρβοξυαιμοσφαιρίνη(HbCO) στο αίμα. 

Αυτή εμποδίζει το οξυγόνο να δεσμευτεί από την αιμοσφαιρίνη, μειώνοντας το ποσό του οξυγόνου που 

μπορεί να μεταφέρει το αίμα, οδηγώντας σε υποξία. Επιπλέον, η μυοσφαιρίνη και η μιτοχονδριακή οξειδάση 

του κυτοχρώματος πιστεύεται ότι θα επηρεαστούν αρνητικά. Η ανθρακυλαιμοσφαιρίνη μπορεί να μετατραπεί 

σε αιμοσφαιρίνη, αλλά η ανάκαμψη χρειάζεται χρόνο επειδή η ένωση HbCO είναι αρκετά σταθερή. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8D%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Ppm_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%B2%CF%81%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7


ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 
Νόμος 4447 / 2006 

9984 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 241/23.12.2016   Ως ακριβές αντίγραφο νοείται το προϊόν που ανα- 
παράγεται από εκμαγεία που παράγονται από το μοντέλο, έχει τις ίδιες διαστάσεις, την ίδια πατίνα και αποτυπώ- 
νει με ακρίβεια όλες τις φθορές του πρωτοτύπου, φέρει δε πάντα τη σφραγίδα του Τ.Α.Π. ενσωματωμένη στο ίδιο 

το αντικείμενο κατά την παραγωγή του. 

 Κριτήρια αξιολόγησης πιστών  χειροποίητων αντιγράφων κεραμικών 

προς διάθεση στα πωλητήρια των μουσείων 

Αξιώματα που σχετίζονται με το ζήτημα: 
Χειροποίητο πιστό αντίγραφο 100% δεν μπορεί να υπάρξει.  

H πιστότητα στηρίζεται κυρίως στα βασικά χαρακτηριστικά των αρχαίων 
αντικειμένων σημαντικότερα εκ των οποίων είναι το μέγεθος, το σχήμα, οι 

αναλογίες, τα μοτίβα, ενώ σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία (φθορές, 
συντήρηση) πρέπει να αποδίδεται η γενική αίσθηση του αρχαίου. 

Για να προσδιορίσουμε τα κριτήρια αξιολόγησης ενός αντιγράφου 
αγγείου οφείλουμε να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά του αρχαίου αντικειμένου 

και να καθορίσουμε τη σημαντικότητά τους:   

1. Πήλινο σώμα αγγείου 
Α. Σχήμα αγγείου 

 

Αρχαίο Αντίγραφό μου 

Β. Διαστάσεις 

Για να έχουμε μία αξιοπρεπή αναπαραγωγή , η προσέγγιση στις διαστάσεις 
δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη του 95% 

Σύγκριση μεγεθών πρωτότυπων και  πιστών αντιγράφων μου για το ΤΑΠ, το 2014 

Ύψος 97,12 % 
Διάμετρος χείλους 100% 
Διάμετρος βάσης 98,82% 
Διάμετρος ποδιού 100% 

 
Διάμετρος χείλους 100 % 
Ύψος 97,5 % 

Μικρή διάμετρος χείλους 98,96 % 
Μεγάλη διάμετρος χείλους 99,05% 
Ύψος 97,62 % 

Ύψος 98,76 % 
Διάμετρος βάσης 100% 
Μήκος λαιμού 98,07 % 

Διάμετρος χείλους 97,14% 
Ύψος 96,07% 

 

Άμεση σύγκριση των κεραμικών μου με τα πρωτότυπα, 
πριν την διακόσμηση 

despoinanazou
Highlight



Γ. Αναλογίες πρόσθετων τμημάτων (π.χ. λαβές, προχοές) 
Δ. Απόχρωση σώματος αγγείου. 
Επειδή πάνω στο σώμα του αγγείου επιδρούν πολλοί τυχαίοι παράγοντες κατά την όπτηση (π.χ. 
επαφή με κάρβουνα , αλληλοεπίδραση με διπλανά αντικείμενα μέσα στον κλίβανο) οφείλουμε να 
δώσουμε μια γενική εικόνα των αποχρώσεων που υπάρχουν πάνω στο αγγείο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ε. Φύση πηλού – επιφάνεια αγγείου. 
Αν υπάρχει στίλβωση ή αν ο πηλός του αρχαίου αγγείου είναι ιδιαίτερα τραχύς είναι θεμιτό να 
αποδίδεται αυτή η αίσθηση. Η απόχρωση του πηλού είναι σχεδόν αδύνατο, για πρακτικούς 
λόγους, να αναπαραχθεί απόλυτα. Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί πηλός κάπως συμβατός με τον 
αρχαίο. 

2. Διακόσμηση 
•Απόδοση μοτίβων Επειδή δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη τυποποίηση στη χειροποίητη 
απόδοση των μοτίβων δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα βασικά μοτίβα του αγγείου. 
•Απόδοση στυλ- έκφρασης 
Τα στοιχεία που καθορίζουν το στυλ της έκφρασης του αρχαίου καλλιτέχνη ( όπως ασυμμετρίες, 
τοποθέτηση σχεδίων, κίνηση – πλαστικότητα καμπυλών) είναι πολύ σημαντικό να αποδοθούν με 
μεγάλο ποσοστό πιστότητας. 
•Αποχρώσεις διακόσμησης 

Η γενική αίσθηση των αποχρώσεων της διακόσμησης σαφώς και πρέπει να αποδίδεται, όμως είναι 
αδύνατο πρακτικά να αποδοθεί με ακρίβεια κάθε μικροεπιφάνεια που παρουσιάζει 
διαφοροποίηση χρώματος, λόγω της όπτησης. Ο λόγος είναι και πάλι οι τυχαίοι παράγοντες 
κατασκευής του αρχαίου αντικειμένου: 
Όπως για παράδειγμα, κατά τη διακόσμηση του πρωτότυπου αγγείου, ο αρχαίος κεραμοποιός 
είχε εφαρμόσει  τα επιχρίσματα της διακόσμησης με διαφορετική πυκνότητα. Αποτέλεσμα μετά 
την όπτηση είναι να παρουσιάζεται κατά τόπους μεγαλύτερη ή μικρότερη καλυπτικότητα του 
επιχρίσματος. Στα αντίγραφα θα αποδοθεί η γενική αίσθηση της αλλαγής του χρώματος.  
•Ποιότητα υλικών – μέθοδος διακόσμησης   
Είναι προτιμότερο η διακόσμηση να γίνεται με ανεξίτηλα υλικά, παρεμφερή με τα αρχαία 
επιχρίσματα, ενώ η απόδοση των συντηρήσεων να γίνεται με νεροχρώματα. 

Απόδοση τοπικού μαυρίσματος επιφάνειας, 
σε αντίγραφό μου για το ΤΑΠ 

Όμως, οι αποχρώσεις και η υφή της ψημένης διακόσμησης 
μπορούν να προσεγγιστούν  
σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση ακρυλικών χρωμάτων πάνω σε 
ψημένο κεραμικό. 
Αυτό μειώνει αισθητά το κόστος παραγωγής , χωρίς να χάνουμε 
το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. 
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα κεραμικά που διακοσμούνται 
με φυσικά επιχρίσματα ( όπως τα αρχαία) στιλβώνονται 
και διακοσμούνται ωμά και κατόπιν ψήνονται . 
 

Σύγκριση κεραμικών με ακρυλική 
 και με ψημένη διακόσμηση 
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Η δυσκολία στην αναπαραγωγή κεραμικών της εποχής του Χαλκού 

Παρατηρώντας προσεκτικά αυτά τα δείγματα Μινωικής διακόσμησης , διαπιστώνουμε ότι: 
1. Δεν υπάρχει γεωμετρική αλλά αισθητική συμμετρία . 
2.Όλα τα μοτίβα είναι πολύ «ζωντανά» , λόγω της αρμονικής κίνησης κατά το σχεδιασμό 

τους. 
3. Υπάρχει μία αίσθηση λεπτότητας και περιποίησης , λόγω της καθαρότητας των 

περιγραμμάτων της διακόσμησης και των λεπτών απολήξεων των γραμμών.  
4. Φαίνεται ότι έχουν εφαρμοστεί αποφασιστικές  και σταθερές κινήσεις του χεριού του 

αγγειογράφου και όχι διακεκομμένες γραμμές. 

Για να πετύχουμε την απόδοση αυτού του ύφους διακόσμησης 
απαιτείται η ακόλουθη κρίσιμη ισορροπία: 

 
Προσοχή και σταθερότητα του χεριού  , όπως απαιτούν οι καθαρές και ακριβείς γραμμές 
της διακόσμησης και ταυτόχρονα  χαλαρή κίνηση  και αποφασιστικότητα  
 για την απόδοση  των  «ζωντανών» μοτίβων. 
 
Για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία χρειάζεται να  υπάρχει μια  στοιχειώδης ταύτιση των εκφραστικών 
μέσων του σύγχρονου κεραμίστα με τον αντίστοιχο αρχαίο συνάδελφό του. Ειδάλλως, έχουμε μία 
αναπαραγωγή που παραπέμπει σε άλλη εποχή ,αποτυγχάνοντας στο βασικό στόχο , τη μεταφορά των  
διαχρονικών καλλιτεχνικών αξιών της εποχής του Χαλκού στο σήμερα.  
 

Θεωρώ ότι η προσέγγιση του ύφους των αρχαίων αγγείων είναι κατά πολύ σημαντικότερη 
 σε σχέση με την πιστή αντιγραφή όλων των λεπτομερειών. 



3. Φθορές 
Απολέπισμα επιχρίσματος 
Μπορούμε να αποδώσουμε περίπου το ποσοστό απολέπισης που 
παρουσιάζεται στο αρχαίο αγγείο, χωρίς και πάλι να είμαστε απόλυτα 
ακριβείς. 
Απλά αναπαράγουμε ένα γενικό χαρακτηριστικό. 
Σπασίματα- συγκολλήσεις οστράκων που αγγείου 
Μπορούμε να δείξουμε αν το αγγείο βρέθηκε λίγο ή πολύ σπασμένο, 
αναπαράγοντας τα πιο εμφανή σπασίματα και δίνοντας μια γενική αίσθηση 
για τα υπόλοιπα συγκολλημένα όστρακα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Αρχαίο                                                                         Αντίγραφο 

 
 
Σημάδια πάνω στο αγγείο 
Σημαντικό είναι να δείξουμε αν το αγγείο ήταν περιποιημένο στην κατασκευή 
του ή παρουσίαζε ατέλειες σε μεγάλο βαθμό. 
Στραβώματα αγγείου 
Κάποια αρχαία αγγεία δεν είχαν τέλεια κατασκευή στον τροχό, με 
αποτέλεσμα κάποιες ασυμμετρίες στο σχήμα τους. Μπορεί να αποδοθεί η 
γενική αίσθηση του αγγείου. 
Σε μερικές περιπτώσεις δημιουργούνταν κάποια στραβώματα λόγω της 
όπτησης ή της τοποθέτησης βαρύτερων αντικειμένων  πάνω σε κάποιο 
αγγείο μέσα στον κλίβανο. Οφείλουμε να αποδώσουμε κατά προσέγγιση 
αυτό το χαρακτηριστικό. 

 

Απόδοση συγκολλήσεων οστράκων  και απολεπίσεων  
σε πιστό αντίγραφό μου για το ΤΑΠ 

Απόδοση στραβώματος χείλους  κύλικας 
σε πιστό αντίγραφό μου για το ΤΑΠ 

Αρχαίο Αντίγραφο , πριν τη διακόσμηση 

despoinanazou
Highlight



3. Αποκατάσταση – συντήρηση 
 Σε πολλά αρχαία αγγεία παρουσιάζονται λάθη στην τεχνική συντήρησης και 
αποκατάστασής τους, τα όποια οφείλονται στο διαφορετικό σκεπτικό που είχαν οι 
συντηρητές πριν από  50-60 χρόνια. 
 Σε ότι αφορά τα αντίγραφα, θα διορθωθούν σε κάποιο βαθμό αυτά τα λάθη, 
δίνοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι είναι αυθεντικό και τι όχι πάνω στο αγγείο. Αυτή 
η παρέμβαση όμως δεν θα αλλάζει κατά πολύ την εντύπωση που αποκτά ο παρατηρητής της 
προθήκης του μουσείου. 

Παραδείγματα απόδοσης συντήρησης  
σε αντίγραφά μου για το ΤΑΠ 

Παραγωγική διαδικασία κατασκευής πιστού αντίγραφου 

1. Πολύ προσεκτική απόδοση του μεγέθους και των αναλογιών , με δεδομένη τη συρρίκνωση 
του κεραμικού κατά το στέγνωμα . Συνυπολογισμός του ότι υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά 
συρρίκνωσης σε διάφορα μέρη του αγγείου. Π.χ. αλλιώς αλλάζει το ύψος  του κεραμικού σε 
σχέση με την αλλαγή στο μήκος της διαμέτρου του ή στη συρρίκνωση των λαβών. Αυτό 
υπολογίζεται εμπειρικά, με προϋπόθεση τη γνώση των ιδιοτήτων του πηλού που 
χρησιμοποιούμε. 

2. Σχεδιασμός με το μολύβι όλης της επιφάνειας των αυθεντικών μερών του κεραμικού. 
3. Κάλυψη με  το πινέλο όλου του φόντου  της  αναπαραγώμενης αρχαίας επιφάνειας, 

χρησιμοποιώντας φυσικά επιχρίσματα παρόμοια με τα αρχαία. 
4. Στίλβωση 
5. Σχεδιασμός και χάραξη των γραμμών των συγκολλήσεων και εφαρμογή των τοπικών 

απολεπίσεων. 
6. Σχεδιασμός  και ζωγραφική όλης της διακοσμημένης επιφάνειας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν το κεραμικό δεν έχει μελετηθεί εκτός προθήκης 
και δεν έχουν ληφθεί σφαιρικές φωτογραφίες. 
7. Ψήσιμο στον κλίβανο στους 950 βαθμούς Κελσίου. 
8. Πατίνα των μερών του κεραμικού που έχουμε καλύψει με διακόσμηση. 
9. Σχεδιασμός και ζωγραφική των συντηρημένων μερών ,με ακρυλικά χρώματα. 

Μια μικρή ιστορία σαν συμπέρασμα 
Όταν έφτιαξα τα πιστά αντίγραφα του ΤΑΠ το 2014, η τότε πρόεδρος μου είχε θέσει τον εξής προβληματισμό : 
Η αναπαραγωγή κεραμικών με τέτοια πιστότητα θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση για το αν τα αντίγραφα ήταν 
πραγματικά αρχαία  και ίσως χρησιμοποιούνταν ως κίβδηλα. Αυτός ο συλλογισμός  σε συνδυασμό με τη ματαιότητα 
της προσπάθειας για  μια απόλυτα πιστή αντιγραφή , με οδηγεί στην προτροπή για την αποφυγή κατασκευής 
τέτοιων αντικειμένων. 
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ιβ) Ως αντίγραφο νοείται οποιαδήποτε άλλη αναπαράσταση του πρωτοτύπου εκτός από τα ακριβή αντίγραφα . 
Το αντίγραφο αυτό απαγορεύεται να φέρει τη σφραγίδα του Τ.Α.Π., πρέπει να έχει διαφορετικές από το 
πρωτότυπο διαστάσεις ή χρώμα, να μην αποδίδει αυστηρά τις λεπτομέρειες ούτε τις φθορές ή να φέρει ακόμα 
και συμπληρώσεις. 

ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 

Με βάση τον ορισμό του απλού αντιγράφου , ο νόμος μας δίνει το περιθώριο να δημιουργήσουμε  
μια σειρά αναπαραγωγών σημαντικών αρχαίων αντικειμένων, αποφεύγοντας τις απαιτήσεις  ενός  
πιστού αντιγράφου και συνεπώς μειώνοντας αισθητά τόσο το κόστος όσο και το χρόνο παραγωγής. 
 
Θεωρώ ότι αν εφαρμοστούν  σωστά οι περιορισμοί που θέτει ο νόμος  για τα χαρακτηριστικά  
ενός απλού μουσειακού αντίγραφου, μπορεί να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο που ίσως να μην είναι 
 κατάλληλο για επιστημονική μελέτη  αλλά θα μπορούσε να μεταφέρει αρκετά στοιχεία σχετικά  
 με τα χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία αναφέρεται . 
 

Παράδειγμα1 

Το αντίγραφο αυτού του ρυτού από το μουσείο Ηρακλείου μπορεί να θεωρηθεί  
απλό αντίγραφο υψηλής πιστότητας , κατά τη σύμφωνη γνώμη του Κυρίου Ρεθεμνιωτάκη 
πρώην διευθυντή του ΑΜΗ, που είχε κληθεί να γνωμοδοτήσει  στο ΤΑΠ για την ικανότητά 
μου στην παραγωγή αντιγράφων. 

Τεχνική διακόσμησης: όλη η επιφάνεια του αγγείου είναι καλυμμένη με  επίχρισμα φυσικού πηλού 
που εφαρμόστηκε και στιλβώθηκε πριν το ψήσιμο. Η διακόσμηση έγινε με ακρυλικά χρώματα. 



Παράδειγμα 2 

ΑΠΛΑ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 

Πώς θα φαίνονταν ένα πιστό αντίγραφο χωρίς φθορές 

Πιστό αντίγραφό μου για το ΤΑΠ και απλό αντίγραφο του ίδιου κεραμικού 

Παράδειγμα  3 
Απλά αντίγραφα , χωρίς φθορές σε μικρότερο μέγεθος από τα πρωτότυπα  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  
Παρότι πρόκειται για απλά αντίγραφα, το μάτι μας κάνει τη σύγκριση με τα πρωτότυπα σαν να επρόκειτο 
για πιστές αντιγραφές. Όταν πρόκειται για αντίγραφο συγκεκριμένου αντικειμένου προτείνω 
 υψηλή πιστότητα αντιγραφής , μετά από μελέτη του εκθέματος εκτός προθήκης . 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΛΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ 
με υψηλή πιστότητα 

Α. Πήλινο σώμα αγγείου 

1. Το σχήμα του αγγείου πρέπει να είναι πολύ κοντινό με το πρωτότυπο , με έμφαση στις καμπύλες του. 
2. Πρέπει να υπάρχουν σωστές αναλογίες των επιμέρους μερών του ( λαβές, προχοές κλπ) 

Β. Διακόσμηση 

1.Τα μοτίβα τοποθετούνται σε σωστή θέση πάνω στο αγγείο και επιμελείται η αναλογία 
 του μεγέθους τους σε σχέση με τον συνολικό όγκο του αγγείου. 
2.Τα μοτίβα αποδίδονται σε βαθμό που με μια πρώτη ματιά να υπάρχει αξιοπρεπής ομοιότητα 
 με το πρωτότυπο. 
3.Μελετώνται και αποδίδονται σχολαστικά τα χαρακτηριστικά της διακόσμησης  
που προσδίδουν το ύφος της εικόνας του πρωτότυπου. 

Προσφέροντας ένα απλό αντίγραφο υψηλής πιστότητας σε κάποιο πωλητήριο μουσείου 
Προσπαθούμε πρωτίστως να αποφύγουμε την κατηγορία 

 της παραποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Όταν επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ένα αρχαιοπρεπές κεραμικό, 
χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένο έκθεμα μουσείου, 
πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας τα ακόλουθα:  
1.Για να επιτευχθεί σωστά η παραγωγή ενός τέτοιου κεραμικού, 
 απαιτείται να έχει προηγηθεί σοβαρή μελέτη των κεραμικών της εποχής στην οποία αναφέρεται. 
2.Η φόρμα του αγγείου πρέπει να συνάδει με τη διακόσμηση 
 και οι αποχρώσεις να παραπέμπουν στην εικόνα των κεραμικών της αντίστοιχης εποχής. 
3. Κύριος στόχος είναι η διευκόλυνση της εμπορικότητας του αντικειμένου , 
μέσα από την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής  και της προσφοράς του σε βολικό μέγεθος . 
Χωρίς όμως να χάνεται το νόημα ύπαρξης του προϊόντος αυτού.  
 
Όταν παράγουμε είδη χρήσης διακοσμημένα με αρχαία μοτίβα 
Δίνουμε έμφαση στην αισθητική αρτιότητα του αντικειμένου , φροντίζοντας για τη σωστή απόδοση 
 των μοτίβων και για  την πολύ προσεγμένη τεχνική κατασκευής. 
 
Η εμπειρία από τη ζήτηση της αγοράς έχει δείξει ότι η πλειοψηφία του αγοραστικού κοινού 
θα προτιμούσε κάτι που να θυμίζει αρχαιολογικά ευρήματα  
και  να μεταφέρει την αίσθηση κάποιου μουσείου 
παρά τις εντελώς εκμοντερνισμένες εκδοχές των ευρημάτων αυτών. 
 

Ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε κεραμικά της εποχής του Χαλκού , 
τα οποία δεν συνηθίζεται να αποδίδονται σωστά. 
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ιγ) Ως εμπνευσμένες εφαρμογές νοούνται τα πάσης φύσεως χρηστικά ή διακοσμητικά 
αντικείμενα από τη θεματολογία των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων 

και των περιοδικών εκθέσεων, τα οποία κατασκευάζονται με προορισμό να πωλούνται στα 
πωλητήρια των μουσείων. 

Αρχαιοπρεπείς εφαρμογές 
που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα  αρχαιολογικά ευρήματα  

Απλό αντίγραφο Καμαραϊκού αγγείου 
από το ΑΜΗ , σε μικρογραφία 

Παραδείγματα από συνεργασία μου με το ΤΑΠ, το 2019 
( Μινιατούρες αγγείων , ύψους  8 - 10 cm) 

Παραδείγματα  κεραμικών για χρήση με Μινωική διακόσμηση 
από τη συνεργασία μου με το ΤΑΠ 2014-2019   



Εφαρμογές  Μουσειακών αντιγράφων και απομιμήσεων 
Η απόλυτη αίσθηση ενός αρχαίου πολιτισμού μπορεί να αποκτηθεί μόνο μετά από κάμποσες   
και προσηλωμένες επισκέψεις στα αρχαιολογικά μουσεία. Όλες οι αναπαραγωγές, όσο κοντινές 
 με τα αυθεντικά αντικείμενα κι αν είναι, πάντα εκφράζουν σε κάποιο ποσοστό την προσωπικότητα του 
δημιουργού τους.  
100% πιστά χειροποίητα αντίγραφα δεν μπορούν να υπάρξουν. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται να γίνεται 
πάντα 
 παραπομπή στα γνήσια ευρήματα και στο μουσείο που τα εκθέτει. 
Η χρήση αντιγράφων έχει στόχο να συμπληρώσει την εικόνα που προσφέρει το μουσείο: 
Τα αντίγραφα που εκτίθενται ή χρησιμοποιούνται αποσκοπούν στο να εστιάσουν σε αρχαιολογικά  
ευρήματα που κρίνονται σημαντικά και ενδιαφέροντα. Αναφερόμαστε λοιπόν, σε διάφορα θέματα 
αρχαιολογικού  ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας αντικείμενα που φτιάξαμε,  

αφού δεν μπορούμε να μετακινήσουμε  εύκολα τα αυθεντικά. 
Α) Εκπαιδευτικά προγράμματα 

                Χρήση αντιγράφων σαν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα στην 
                                      Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 
1 .Κατανόηση επιπέδου  γνώσης κεραμικής τεχνολογίας των αρχαίων κεραμιστών. 
2.Ενδείξεις για ιστορικά γεγονότα και καταστάσεις ευημερίας ή παρακμής(απεικονίσεις συμβάντων, 
επαγγελμάτων, πορίσματα από  την ποιότητα κεραμικών κάποιας αρχαίας εποχής κτλ.) 
3.Εκφραστικά μέσα, διαχρονικότητα. 
 4.Διαδραστική χρήση αντιγράφων αρχαίων σκευών  σε εκπαιδευτικά προγράμματα-παιχνίδια. 
 
  

 
 

Κεραμικά μου, που χρησιμοποιούνται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του πανεπιστημίου Κρήτης 

Επίδειξη κατασκευής κέρνου σε μαθητές Α’ Βάθμιας εκπαίδευσης και η τελική μορφή του κεραμικού μου 

Αγγεία μου, διακοσμημένα από μαθητές 5ης Δημοτικού  
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Ανώτατη εκπαίδευση και μεταπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογίας 

Φωτογραφία από σεμινάριο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Βρετανικής αρχαιολογικής σχολής ( BSA) 
και το έργο μιας φοιτήτριας 

Β) Διάδοση αρχαίων τεχνών-τεχνικών σε φεστιβάλ ή άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες ,  
που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες 

Εθνογραφικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου  του Kent-UK , με την Dr Celine Murphy .Κάτοικοι του χωριού 
Γωνιές Μαλεβυζίου Κρήτης αναπαράγουν αρχαιολογικά ευρήματα του χωριού τους, χρησιμοποιώντας υλικά 
της περιοχής τους και αρχαίες τεχνικές κατασκευής και όπτησης , με την καθοδήγησή μου . 

Γ. Περιοδικές ή μόνιμες εκθέσεις σε εξειδικευμένα μουσεία 

Εικόνες από την προθήκη του μουσείου Ιατρικής Σχολής 

του πανεπιστημίου της Κρήτης:  

 Αντίγραφα  από  ειδώλιο με ελεφαντίαση και έγκυο γυναίκα. 

που εκτίθενται στο ΑΜΗ και κατασκεύασα με αρχαία τεχνική. 



Δ) Πειραματική Αρχαιολογία 

Άμεση αντιπαράθεση πειραματικού δεδομένου μου με το πρωτότυπο αγγείο, 

 στο  INSTAP study center στην Κρήτη,  και μελέτη μικροσκοπικής ανάλυσης 

 με τον διευθυντή του Δημόκριτου Δρ Βασίλη Κυλίκογλου. 

 

*Στην πειραματική αρχαιολογία δεν κατασκευάζονται αντίγραφα των αρχαίων κεραμικών ,  

αλλά πρέπει να υπάρχει μία συνάφεια στο σχήμα γιατί αυτό επηρεάζει  

το τελικό χρωματικό αποτέλεσμα  όπως και τη διαδικασία κατασκευής 

 και διακόσμησης του δείγματος.  

Ε) Οικονομικό όφελος για Υπουργείο Πολιτισμού (πωλήσεις ΤΑΠ, τέλη)  
και για  τα τουριστικά καταστήματα τοπικών κοινωνιών. 
 
ΣΤ ) Διατήρηση της εικόνας της τέχνης αρχαίων πολιτισμών,  
μέσα από τη δημόσια χρήση ή προβολή αντιγράφων , π.χ. Μουσείο Ακρόπολης) 
 

Συλλογή και χρήση φυσικών πηλών της Κρήτης , κατά τη συνεργασία μου με το 
ερευνητικό κέντρο « Δημόκριτος» 





Αποσπάσματα  από τη μελέτη που πρόσφερα στο πανεπιστήμιο 
Humboldt  του Βερολίνου  







Critical questions 

•Who chooses among hundreds of thousands of finds which need to be 

reproduced and highlighted/promoted? Who gives the aesthetic direction about 

what can be considered noteworthy? What is our goal? What do we want to 

show? 

•Are the rare finds representative of the ancient civilization or must we look at 

its most widespread mode of expression? 

•Satisfactory quality of production from a technical and aesthetic viewpoint. 

Who will do it and who will judge it? Is the presentation (especially in 

educational programs) of at least cheap copies acceptable? Who controls this? 

Responsibility of educators for quality control - danger of distortion of our 

image of the civilization 

•Issue: there is no state judging committee, who would decide on issues of 

quality (judgment of copies). 

What could an ancient piece of art mean to us?  

1.Indication of the first steps of human activities 

2.Art created using primitive machinery, 

 techniques using the powers of nature-without the contemporary technology 

3.Diachronic aspects on life and expression, by ancient artists 

4.Roots of modern art-tradition 

5.Historical progress-Clues about ancient life 

A  correct replica of an ancient piece of art  could stand for all these values, 

 either as representation or as a tool for interactive educational programs. 

 



Προτάσεις για τα πωλητήρια του ΤΑΠ 

1. Κατασκευή λίγων και μοναδικών κεραμικών, κυρίως αγγείων, 
φτιαγμένων με την αυθεντική αρχαία τεχνική. 
Ίσως και έκθεση με φωτογραφίες και αντικείμενα που δείχνουν τα στάδια παραγωγής τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Επειδή τα εντυπωσιακά αγγεία της εποχής του Χαλκού απαιτούν πολλή και δύσκολη δουλειά 
για την αναπαραγωγή τους με συνεπακόλουθο το πολύ υψηλό κόστος , θα μπορούσε να  
δημιουργηθεί μία μικρή συλλογή με μοναδικά  απλά αντίγραφα υψηλής πιστότητας  ως 
κομμάτια βιτρίνας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Αντίγραφο ψευδόστομου αμφορέα από το ΑΜΗ , που διακόσμησα με ψημένα φυσικά επιχρίσματα 

 
3.Εμπλουτισμός μοντέλων μικρογραφιών αγγείων από τα αρχαιολογικά  μουσεία  Αθηνών , 
 Φηρών και Ηρακλείου , για τα οποία έχει διαπιστωθεί εμπορική επιτυχία. 
 
4.Κατασκευή απλών αντιγράφων υψηλής πιστότητας αγγείων με απλούστερη διακόσμηση και 
μεγάλη εμπορική αξία. 
 
 
 
 
 
 
 
5.Εμπλουτισμός μοντέλων εμπνευσμένων εφαρμογών είτε αρχαιοπρεπών είτε για χρήση. 
Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο αριθμό επαναλαμβανόμενων τουριστών. 
 Δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβανόμαστε , εφόσον υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας  
καινούργιων μοντέλων κάθε χρόνο. Έτσι μπορούμε να καλύψουμε ένα μεγαλύτερο φάσμα   
της εν λόγω κεραμικής. 

Εμπνευσμένο αγγείο  μου ,χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε μουσειακό έκθεμα , 
φτιαγμένο με αρχαία τεχνική, πριν και μετά την όπτηση 

Απλό αντίγραφο κάλαθου με πέλεκεις από το ΑΜΗ, 
που διακόσμησα με ανάμικτη τεχνική. 



Προτεινόμενα κεραμικά για τα πωλητήρια του ΤΑΠ, 
για το έτος 2020 








