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Η παρούσα εργασία ασχολείται µε την συµβολή της Πράσινης Χηµείας στη 

Ζωγραφική. Τα θέµατα που θίγονται και παρουσιάζονται είναι τα εξής: α) Τέχνη και 

Ζωγραφική, β) Χηµεία & Χρώµα, γ) Το χρώµα στη ζωγραφική, δ) Ζωγραφική. 

Υγιεινή και Ασφάλεια και ε) Η Πράσινη Χηµεία στην Ζωγραφική.  

 

Α. Τέχνη και Ζωγραφική 

 

Το σύνολο της ανθρώπινης δηµιουργίας που δόθηκε µε βάση την κατανόηση, 

επεξεργασία και ανάπλαση κοινών εµπειριών της καθηµερινής ζωής που επηρρεάζονται 

το κοινωνικό, πολιτισµικό, ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο διέπονται, 

ονοµάζεται Τέχνη. Η προσπάθεια αποτύπωσης των αισθήσεων αλλά και των 

συναισθηµάτων, αποτελούν βασικό στοιχείο έκφρασης της Τέχνης. 

Τα κυριότερα είδη τέχνης είναι η Αρχιτεκτονική, η Γλυπτική,  η Ζωγραφική, η 

Ποίηση, η Μουσική, ο Χορός, ο Κινηµατογράφος (έβδοµη τέχνη), οι Οπτικοακουστικές 

τέχνες. Επίσης, το Θέατρο, η  Όπερα, η Λογοτεχνία, η Χαρακτική, η Φωτογραφία 

(όγδοη τέχνη), τα Κόµικς (λεγόµενη ένατη τέχνη). Τέχνες θεωρούνται κατά πολλούς η 

µαγειρική ακόµη και η διακοσµητική, η αγγειοπλαστική, η υφαντουργία, η επιπλοποιία, 

η αρωµατοποιία, η κοµµωτική, η ραπτική κ.α. 

Η ζωγραφική ανήκει στις εικαστικές τέχνες. Ο όρος παράγεται από το ρήµα εικάζω 

απ΄όπου προέρχεται και η λέξη εικόνα, που σηµαίνει αυτό που βλέπω. Είναι η  τέχνη 

της παραγωγής ή αναπαράστασης µίας πραγµατικής ή φανταστικής εικόνας, µέσω 

προσωπικής εργασίας, µε την βοήθεια  φυσικών η ηλεκτρονικών µέσων.
 

Η ζωγραφική ως εικονική αναπαράσταση (σπηλαιογραφία) πρωτοεµφανίστηκε 

στη ζωή του ανθρώπου στην τελευταία φάση της παγετωνικής εποχής και αποτελεί   

εκπληκτικό δείγµα ενός κορυφαίου πολιτισµού. Εντυπωσιάζει µέχρι σήµερα µε τα έργα 

που σώθηκαν. Τα παλαιότερα γνωστά έργα ζωγραφικής ανακαλύφθηκαν από 

σπηλαιολόγους στο  Grotte Chauve  στην Γαλλία το 1994. Οι ζωγραφιές αυτές, που 

απεικονίζουν ζώα και κυνηγούς θεωρούνται από ορισµένους παλαιοντολόγους, ότι είναι 

περίπου 32.000 ετών. Είναι  χρωµατισµένα µε κόκκινη  ώχρα και µαύρο. 

Η  ουσιαστική ιστορία της ζωγραφικής όπως την αντιλαµβάνεται ο σύγχρονος 

κόσµος, αρχίζει από την Αίγυπτο   γύρω στις αρχές της 3
ης

 χιλιετίας. Η Αιγυπτιακή 

κοινωνία της εποχής εκείνης ήταν καθαρά αγροτική. Έτσι, οι απεικονίσεις ήταν 

σχετικές µε την γεωργία και την κτηνοτροφία. Η ζωγραφική της Αιγύπτου ασκείτο 

µέσα στους τάφους των Φαραώ και πιο συγκεκριµένα στο εσωτερικό των πυραµίδων. 

Παράλληλα µε την απεικόνιση της κίνησης της αγροτικής ζωής, έχουµε και απεικόνιση 

των σχέσεων των Θεών µε τους ανθρώπους. Στη ζωγραφική της Αιγύπτου οι µορφές 



είναι τυποποιηµένες, και αυτή η τυποποιηµένη παράδοση διατηρείται επί χιλιάδες 

χρόνια. 

Στην Μεσοποταµία στην αντίστοιχη προς την αιγυπτιακή περίοδο εποχή δεν 

έχουµε τόσο ανεπτυγµένη ζωγραφική. Οι τάσεις όµως της Μεσοποταµίας επηρεάζουν 

τη Συρία. Έτσι, στα παράλια της Α. Μεσογείου (Συρία και Φοινίκη) δηµιουργείται ένας 

νέος τύπος έκφρασης που θα επηρεάσει δυναµικά τον κόσµο του Αιγαίου. Εδώ η 

ζωγραφική τείνει να γίνει περισσότερο ανθρώπινη, περισσότερο φυσική. Αυτή η τάση 

θα πάρει την επαναστατική της στροφή στο Αιγαίο: πρώτα στο Μινωικό και 

Μυκηναϊκό κόσµο και πλέον ολοκληρωµένα στον κόσµο του Αιγαίου της κλασικής 

εποχής. Στην κλασσική εποχή γύρω στο 6
ο
-4

ο
 αιώνα π.Χ., εµφανίζεται η ζωγραφική ως 

διακοσµητική και καλλιτεχνική  έκφραση σε τοιχογραφίες. Είναι ανθρώπινη, µε 

ζωντανές κινήσεις και εκφράσεις αισθηµάτων.  

Η πρώτη χριστιανική ζωγραφική εντοπίζεται στις κατακόµβες. Εδώ ζωγραφίζονται 

περισσότερο σύµβολα παρά µορφές. Ακολουθεί η βυζαντινή ζωγραφική που είναι 

γνωστή και ως αγιογραφία. Στους Βυζαντινούς Αγίους εκφράζεται η αγωνία του 

ανθρώπου να φύγει στους ουρανούς. 

Γύρω στον 15
ο
 αιώνα µ.Χ. είναι η µεγάλη εποχή της  Αναγέννησης της στροφής 

της ζωγραφικής προς τον άνθρωπο και την ανθρωπόµορφη απεικόνιση του Θεού. Με 

την Αναγέννηση, αρχίζει η ιστορία της σύγχρονης ζωγραφικής. Στις αρχές του 20ου 

αιώνα, κυριαρχεί το ρεύµα του φωβισµού  αλλά και το ρεύµα του εξπρεσιονισµού το 

οποίο καταλήγει στις γεωµετρικές προβολές που είναι γνωστές ως  κυβισµός, µε 

κύριους εκπρόσωπους τον Picasso και τον Braque.  

Οι κυριότερες τεχνικές που εφαρµόστηκαν στην τέχνη της ζωγραφικής είναι η 

νωπογραφία (τεχνική για την δηµιουργία τοιχογραφιών, τα χρώµατα απλώνονται 

απευθείας σε νωπή επιφάνεια.), η τέµπερα (στη τεχνική αυτή αντί για λάδι, ως 

συγκολλητική ουσία των χρωµάτων, χρησιµοποιείται ζωική κόλλα, αβγό, ιχθυόκολλα, 

γάλα, γόµα διαλυµένη σε νέφτι, κερί κλπ.), η εγκαυστική (είναι η δηµιουργία  έργων 

µε τη χρήση θερµασµένου κεριού  στο οποίο έχει προστεθεί χρωστική ουσία.), η 

ελαιογραφία (Eµφανίσθηκε πρώτα στη Φλάνδρα. Φλαµανδοί ζωγράφοι ανέπτυξαν την 

επαναστατική τεχνοτροπία της ελαιογραφίας που διαδέχθηκε τη διεθνή γοτθική 

τεχνοτροπία. Τεχνική γνωστή από την Αρχαιότητα που όµως βελτιώθηκε και 

αξιοποιήθηκε στο έπακρο από το Φλαµανδό ζωγράφο του πρώτου µισού του 15ου 

αιώνα Γιαν βαν Άυκ.) και η λιθογραφία (είναι µια τεχνική εκτύπωσης η οποία 

επινοήθηκε το 1798 περίπου από τον Α. Ζενεφέλντερ. Το θέµα ή η παράσταση 

σχεδιάζεται µε λιπαρή κιµωλία πάνω σε πορώδη ασβεστόλιθο  ή πλάκα τσίγγου και 

στην συνέχεια στεγνώνεται. Όταν το νερό τρέξει στις επιφάνειες που έχουν σχεδιαστεί, 

το λιπαρό µελάνι "πιάνει" µόνο στα σηµεία που είναι χαραγµένα και όχι στην υγρή 

πέτρα).  

Η ώχρα, η πορφύρα, η σανδαράχη, η κιννάβαρη, το µπλε ultramarine, η πράσινη 

γη, οι χρωστικές των οξειδίων του σιδήρου αποτελούν τις χρωστικές ουσίες που 

χρησιµοποιήθηκαν στη ζωγραφική, ωστόσο δύο χρώµατα που ξεχωρίζουν για την 

ιστορική τους αξία η ανιλίνη (πρωτοαποµονώθηκε µε  απόσταξη ινδικού το 1826, το 

1841 ο Γερµανός χηµικός  C. J. Fritzsche αναµειγνύοντας Indigo µε  ΚΟΗ  ανακάλυψε 

µια ελαιώδη ουσία  στην οποία έδωσε το όνοµα ανιλίνη, διότι γνώριζε το όνοµα 

Indigofera anil του φυτού από το οποίο προέρχεται το Indigo.) και η µωβεΐνη από τον 

Perkin 1856. 

 

 



Β. Χηµεία & Χρώµα 

  

Η ανθρώπινη όραση είναι ευαίσθητη στα µήκη κύµατος 380-750nm του ορατού 

φωτός και σ’ αυτό το εύρος του φάσµατος µπορεί να διακρίνει 150 διαφορετικές 

αποχρώσεις. Ένα υλικό φαίνεται χρωµατισµένο όταν απορροφά εκλεκτικά ορατό φως 

(380-750nm) σε ένα ορισµένο µήκος κύµατος, οπότε το σώµα εµφανίζεται 

χρωµατισµένο µε το συµπληρωµατικό του χρώµα. Έτσι ένα ύφασµα που απορροφά σε 

µήκη κύµατος 435-480 φαίνεται κίτρινο όταν το βλέπουµε στο ορατό φως. Ουσίες που 

δεν απορροφούν το λευκό φως είναι λευκές ή άχρωµες και ουσίες που απορροφούν σε 

όλα τα µήκη κύµατος φαίνονται µαύρες. 

Η ταξινόµηση των χρωµάτων πραγµατοποιείται κυρίως είτε µε βάση τη χηµική 

τους δοµή, οι σπουδαιότερες οµάδες είναι οι ακόλουθες: α. Αζωχρώµατα, β. 

Τριφαινυλοµεθανικά χρώµατα, γ. Ανθρακινονικά χρώµατα, δ. Ινδανθρεκικά χρώµατα, 

ε. Ινδικοειδή χρώµατα και ζ. Χρώµατα πυραζολόνης, είτε µε βάση τον τρόπο βαφής, οι 

σηµαντικότερες κατηγορίες είναι: α. Απ ευθείας βάφοντα Χρώµατα, β. Χρώµατα 

Αντιδράσεως, γ. Χρώµατα Αναγωγής, δ. Χρώµατα ∆ιασποράς, ε. Χρώµατα Θείου, ζ. 

Όξινα Χρώµατα και στ. Βασικά Χρώµατα.  

Τα κύρια συστατικά των χρωµάτων και των βερνικιών, διακρίνονται σε φορείς, 

χρωστικές ύλες, ρητίνες, διαλυτικά και στεγνωτικά υλικά. Ενώ από  τεχνολογική άποψη 

ένα χρώµα πρέπει να εκπληρώνει όλες ή µερικές  από τις ακόλουθες  απαιτήσεις: 

• Να απλώνεται εύκολα 

• Να σχηµατίζει οµοιόµορφο υµένιο 

• Να είναι αδιαφανές (εκτός από τα βερνίκια) και να προστατεύει την 

επικαλυπτόµενη επιφάνεια 

• Να αντέχει σε διάβρωση και τριβή 

• Να είναι σταθερό στο φως και να µην κιτρινίζει µε την πάροδο του χρόνου. 

 

Γ. Το χρώµα στη ζωγραφική 

 

Τα χρώµατα στη ζωγραφική διακρίνονται σε βασικά και συµπληρωµατικά. Τα 

βασικά χρώµατα είναι τρία (κόκκινο, κίτρινο και µπλε), τα οποία δεν είναι δυνατόν να 

κατασκευαστούν. Λέγονται βασικά γιατί από αυτά προέρχονται όλα τα άλλα. Τα 

συµπληρωµατικά χρώµατα προκύπτουν µε την ανάµειξη των βασικών χρωµάτων ανά 

δύο: το πράσινο (κίτρινο και µπλε), το πορτοκαλί (κίτρινο και κόκκινο) και το µωβ 

(µπλε και κόκκινο). Ενώ υπάρχουν και τα τριτεύοντα χρώµατα που συνιστώνται από 

την ανάµιξη ενός βασικού (πρωτεύοντος) και ενός δευτερεύοντος χρώµατος. Έτσι 

πραγµατοποιείται ένας κύκλος 12 χρωµάτων, γνωστός ως ο κύκλος του Ίττεν.  

Επίσης τα χρώµατα διαιρούνται ανάλογα µε τα επιµέρους στοιχεία τους σε ψυχρά 

(µε βάση το µπλε), θερµά (µε βάση το κόκκινο), φωτεινά, ουδέτερα, σκοτεινά (µε βάση 

το µαύρο), απαλά - παστέλ (µε βάση το λευκό) και λαµπερά. 

Τέλος, για τη δηµιουργία χρωµάτων ακολουθούνται δύο διαδικασίες η προσθετική 

διαδικασία και η αφαιρετική διαδικασία. Η µεν πρώτη αφορά στην δηµιουργία 

χρωµάτων µε ανάµειξη φωτεινών ακτίνων των τριών βασικών χρωµάτων κόκκινου, 

πράσινου και µπλε εκ της οποίας παράγονται άλλα χρώµατα, π.χ. ακτίνες κόκκινες και 

πράσινες δίνουν κίτρινο χρώµα, ενώ αν οι ακτίνες και των τριών παραπάνω βασικών 

χρωµάτων αναµιχθούν, σε ίσες αναλογίες, δίνουν χρώµα λευκό, η δε δεύτερη στην 

δηµιουργία χρωµάτων µε ανάµειξη βαφών. 

 



∆. Ζωγραφική. Υγιεινή και Ασφάλεια  
 

Σε καθηµερινή βάση πολλοί άνθρωποι έρχονται σε επαφή µε υλικά που 

χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία οποιουδήποτε είδους τέχνης, είτε αυτοί είναι 

καλλιτέχνες, δάσκαλοι είτε ακόµη και τα παιδιά. Είναι σηµαντικό να υπάρχει 

ενηµέρωση σχετικά µε τους κινδύνους που συνδέονται µε τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται κατά την καλλιτεχνική δηµιουργία. 

Οι ελλοχεύοντες κίνδυνοι είναι κυρίως δύο ειδών: οι Χηµικοί (π.χ. τοξικότητα, 

ανάφλεξη, δραστικότητα) και οι Φυσικοί κίνδυνοι (π.χ. η υπεριώδης και η υπέρυθρη 

ακτινοβολία, ο θόρυβος, οι κραδασµοί, η πίεση στο µυϊκό σύστηµα από την 

επαναλαµβανόµενη κίνηση ή την υπερβολική ανύψωση, η εσφαλµένη συντήρηση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού, η λανθασµένη αποθήκευση και διαχείριση διαδικασιών και 

η ζηµιά που προκύπτει από αµέλεια και απροσεξία).  

Οι πιθανοί κίνδυνοι της ζωγραφικής σχετίζονται συνήθως µε τα χρώµατα, τα 

µελάνια και τους διαλύτες. Οι Βαφές/Χρωστικές ουσίες µπορεί να είναι τοξικές σε 

περίπτωση κατάποσης,  εισπνοής ή επαφής µε το δέρµα των χεριών µας (κατά την 

ανάµειξη των ξηρών σκονών, τρίψιµο των χρωµάτων, χρήση παστέλ). Πολλές 

ανόργανες χρωστικές ουσίες περιέχουν ιδιαίτερα τοξικά µέταλλα (π.χ. µόλυβδο, 

κάδµιο, υδράργυρο) και µερικές οργανικές χρωστικές µπορεί να προκαλέσουν 

µακροχρόνιες επιπτώσεις, π.χ. καρκίνο. Οι διαλύτες που χρησιµοποιούνται κυρίως για 

την αραίωση των βαφών συνήθως περιέχουν ακετόνη, τολουόλιο, νέφτι, αποστάγµατα 

πετρελαίου κ.α.. Τα υλικά αυτά εξατµίζονται στον αέρα, είναι τοξικά και µε την 

εισπνοή ή µέσω του δέρµατος εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισµό. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υγιεινή και ασφάλεια των καλλιτεχνών στους 

χώρους εργασίας είναι η λήψη βασικών µέτρων ασφαλείας. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει 

ενηµέρωση µε αναζήτηση των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης π.χ. η ετικέτα του 

προϊόντος (product’s label), το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας του υλικού (MSDS), 

κατάλληλες µονογραφίες και  ιστοσελίδες.  

Υπάρχουν όµως µερικοί γενικοί κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται ώστε 

η έκθεση του καλλιτέχνη να είναι ελεγχόµενη: ο εξαερισµός, το στούντιο να 

διατηρείται καθαρό (τα εργαλεία, τα όργανα, τα σκεύη που χρησιµοποιούνται πρέπει να 

διατηρούνται καθαρά), τα περιττά προσωπικά αντικείµενα (ρουχισµός, τσάντες κ.λπ.) 

θα πρέπει να αφήνονται εκτός χώρου εργασίας, απαγορεύεται αυστηρά η λήψη τροφής, 

ποτού και το κάπνισµα µέσα στο στούντιο. Κρίνεται αναγκαίο το σχολαστικό πλύσιµο 

των χεριών µετά το τέλος της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, καθώς και η χρήση 

προστατευτικών γαντιών και γυαλιών ασφαλείας ενώ απαγορεύεται αυστηρά η χρήση 

φακών επαφής. 

 

Ε. Η Πράσινη Χηµεία στη Ζωγραφική 

 

 Στόχος της Πράσινης Χηµείας είναι η εξάλειψη ή η ελάττωση των επικινδύνων 

χηµικών ουσιών, που σχετίζονται µε προϊόντα και διεργασίες, απαραίτητες, όχι µόνο 

για την διατήρηση της Ποιότητας Ζωής, που απολαµβάνει η κοινωνία χάριν της 

Χηµείας. Η Πράσινη Χηµεία χρησιµοποιεί τα επιτεύγµατα όλων των κλάδων της 

Χηµείας και µπορεί να χαρακτηριστεί ως η Χηµεία που προλαµβάνει τη ρύπανση, του 

περιβάλλοντος και προστατεύει την υγεία του ανθρώπου. 

Τα πράσινα χρώµατα ή ήπιας χηµείας οφείλουν να µην είναι τοξικά, να  έχουν 

µικρή κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή τους, να έχουν περιορισµένη 



εκποµπή ρύπων, τα απόβλητά τους να ανακυκλώνονται και να διατίθενται ασφαλώς, να 

µη συµβάλλουν σε εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και να έχουν Πιστοποιήσεις 

Ποιότητας. Οι σπουδαιότερες κατηγορίες πρώτων υλών των γνήσιων φυσικών 

χρωµάτων είναι:  

• Φυτικές ρητίνες και φυτικά έλαια π.χ. δάµµαρη, ρητίνη λάρικα (είδος 

κωνοφόρου του βορείου ηµισφαιρίου) και λινέλαιο. 

• Φυτικά κεριά και φυτικές µαστίχες π.χ κερί Carnauba (από φύλλα 

φοινικόδεντρου ) και φυσικό γάλα καουτσούκ.  

• Φυτικά αιθέρια έλαια και φυτικές χρωστικές π.χ αιθέριο έλαιο φλούδας 

πορτοκαλιού και ίντιγκο. 

• Oυσίες ζωϊκής προέλευσης όπως καζεϊνη γάλακτος και κερί µέλισσας.  

• Φυσικά και επεξεργασµένα ορυκτά υλικά, όπως η κιµωλία, ο βόρακας, η ώχρα 

και το Ultramarin (µπλε της θάλασσας, µπλε χρωστική που παρασκευάζεται από το 

ορυκτό λαζουρίτης) . 

 Με την πάροδο του χρόνου η εξέλιξη της επιστήµης της χηµείας και της 

µηχανικής έχει συµβάλει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που στόχο έχουν τη 

δηµιουργία πράσινων χρωµάτων. Τέτοιου είδους χρώµατα και βαφές είναι αυτά που 

δεσµεύουν τις ίνες αµιάντου και δεν επιτρέπουν τη διάχυση τους στην ατµόσφαιρα, 

είναι χρώµατα αντιαλλεργικά, χρώµατα στα οποία έχουν αντικατασταθεί οι τοξικοί 

οργανικοί διαλύτες από το νερό, συµβάλλουν στην φωτο-κατάλυση καθώς επίσης µια 

ξεχωριστή κατηγορία είναι τα νανοχρώµατα. 

Τα δύο τελευταία είδη παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς εµφανίζουν 

πληθώρα πλεονεκτηµάτων. Τα χρώµατα νανοτεχνολογίας είναι απολύτως φιλικά προς 

το περιβάλλον. Για χρήση τους σε πίνακες ζωγραφικής είναι ειδικών προδιαγραφών και 

κατασκευάζονται µε υβριδική τεχνολογία που περιλαµβάνει ειδικά νανοµίγµατα 

αποτελούµενα από νανο-τιτάνιο (Ti), nano-πυρίτιο (Si), νανο-άνθρακα (C), νανο-

λευκόχρυσο (Pt), το νανο-χρυρό (Au), νανο-άργυρο (Ag). Τα νανοχρώµατα έχουν 

εκπληκτικές ιδιότητες όπως : α) 100% σφράγιση & αδιαβροχοποίηση των πόρων των 

πινάκων, β) Μη προσβολή  από σκόνη, άλατα, µούχλα και υγρασία, γ) Αντι-

βακτηριακή, αντι-µικροβιακή, αντι-αλλεργική & αντιωσµωτική προστασία, δ) 

Απώθηση εντοµών και µικροοργανισµών, ε) Προστασία από την UV ακτινοβολία και 

στ) ∆υνατότητα καθαρισµού των πινάκων µε ένα λινό ύφασµα βρεµένο µε νερό. 

 Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα χρώµατα φωτο-κατάλυσης είναι τα 

ακόλουθα: α) Εξουδετερώνουν το φωτοχηµικό νέφος, β) Βιοαποικοδοµούν κάθε υγρό ή 

αέριο, οργανικό ή ανόργανο ρύπο που επικάθεται  πάνω τους ή έρχεται σε επαφή µαζί 

τους, γ) Μετατρέπουν τον ρύπο συνεχώς σε νερό και αβλαβή άλατα και δ) Περιέχουν 

µια νανοκρυσταλλικά τροποποιηµένη µορφή του TiO2, το οποίο δεν συµµετέχει στην 

αντίδραση, οπότε ούτε το ίδιο, ούτε σταµατά ή εξασθενίζει ο φωτοκαταλυτικός  

αυτοκαθαρισµός.  
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