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ΥΣΤΕΡΗ  
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

3ος αι. π.Χ.
έως

4ος αι. μ.Χ.

Ο Αριστοτέλης ονομάζει «ανθό» τον 
αδένα του μαλακίου που περιέχει τη 
βαφή της θαλασσινής πορφύρας. 
Ένδειξη πλούτου, κύρους και 
ισχύος, ήταν για τους αρχαίους 
ίσης αξίας με το χρυσάφι. Χιλιάδες 
κοχύλια όμως χρειάζονταν για να 
εξαχθούν λιγοστά γραμμάρια της 
πολύτιμης βαφής. Δημιουργήθηκαν 
έτσι απομιμήσεις της από 
φθηνότερα χρωστικά, ζωικής 
ή φυτικής προέλευσης, με τη 
βαφική μέθοδο του βρασμού με 
χρήση προστυμμάτων. Αντίθετα, η 
πορφύρα, όπως και το ινδικό, είναι 
βαφές αναγωγής και δεν αναλύονται 
στο νερό. Χρωστικά υποκατάστατα 
της πορφύρας ήταν το ριζάρι, η 
άγχουσα, το φύκι, οι λειχήνες, τα 
μούρα, το κρεμέζι και η κοχενίλλη.
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Όστρακα πορφύρας 
Hexaplex trunculus.

02 
Λουτρό αναγωγής με 
φυτά ινδικού Ιndigoferra 
tinctoria. Φωτογραφία  
της συγγραφέως.
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ «ΒΑΣΙ-
λικής» πορφύρας κατά την περίοδο της Ύστε-
ρης Αρχαιότητας είχε σημαντική επίδραση στον 
κοινωνικό και οικονομικό κόσμο της Μεσογεί-
ου. Τα πορφυρά ενδύματα αποτέλεσαν ακριβά 
αγαθά και προσφέρονταν σε ιερά και ανάκτο-
ρα, ως ισοδύναμα με το χρυσό και τον άργυρο1. 
Η βαφή της κογχυλιακής πορφύρας (πορφύρα 
θαλασσία) υπήρξε ιδιαίτερα κοπιαστική εργασία, 
που ξεκινούσε με τη συλλογή χιλιάδων μαλακί-
ων (γαστρόποδα) των ειδών Murex brandaris, 
Murex trunculus και Purpurea hæmatostoma. 
Επειδή απαιτούνταν τεράστιες ποσότητες οστρά-
κων για λιγοστά γραμμάρια βαφής, ήδη από τη 
Ρωμαϊκή περίοδο χρησιμοποιήθηκαν άλλα ζω-
ικά και φυτικά υλικά ως φθηνά υποκατάστα-
τα. Κι ενώ οι αλχημικές πραγματείες και οι ελ-
ληνιστικοί πάπυροι του 1ου–4ου αιώνα μ.Χ. 

αποσιωπούν τους τρόπους βαφής των ἀλη-
θινοπόρφυρων, ωστόσο αναφέρονται με λε-

πτομέρειες στα πολύχρωμα υφάσματα και 
στις χρωστικές που υποκαθιστούσαν το πολύ-
τιμο μαλάκιο. 

Η φύση των χρωμάτων
Οι φυσικές χρωστικές ουσίες, που ανακαλύ-
φθηκαν χάρη στην ανθρώπινη επινοητικότη-
τα και επιμονή, βρίσκονται σε μέρη φυτών, σε 
ορισμένα παρασιτικά έντομα και σε εκκρίσεις 
κάποιων οστράκων (εικ. 16). Ο Αριστοτέλης 
αναφέρει σχετικά: «Αυτά που βάφονται, λαμ-
βάνουν τις χρωστικές από αυτά που βάφουν. 
Διότι πολλά από αυτά βάφονται με λουλού-
δια που φύονται, πολλά από ρίζες, πολλά από 
φλοιούς ή ξύλα, ή φύλλα ή καρπούς. Ακόμη 

δε, πολλά από το χώμα, πολλά από τον αφρό, 
πολλά από την μελαντηρία. Και άλλα από χυ-
λούς ζώων, όπως το αλουργές από την πορφύ-
ρα» (μτφρ. της συγγραφέως)2. Οι πλέον πολύ-
τιμες χρωστικές για το πορφυρό χρώμα ήταν η 
6,6΄-διβρωμο-ινδικοτίνη (DBI), για το κυανό η 
μονοβρωμο-ινδικοτίνη (MBI) και για το κόκκι-
νο οι χρωμοφόρες που βασίζονται στην ανθρα-
κενόνη. Αυτή η χρωματική παλέτα διατηρήθη-
κε μέχρι τις μέρες μας, με εξαίρεση την απώλεια 
της επεξεργασίας της πορφύρας κατά τη Βυζα-
ντινή περίοδο3. 

Βιολογικά χαρακτηριστικά  
της πορφύρας
Τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι 
η βαφή με πορφύρα ήταν ένα από τα προϊόντα 
που παρήγαν σε μικρή κλίμακα και κατανά-
λωναν οι προϊστορικές κοινότητες του Αιγαί-
ου4. Οι παλαιότερες αναφορές εντοπίζονται 
σε πινακίδες της Γραμμικής Β της Κνωσού, 
χρονολογημένες το 1250 περίπου. Η πινακί-
δα KN X976 αναφέρει τον όρο po-pu-re-jo, που 
σημαίνει πορφύρεος (π.χ. πορφυροί χιτώνες), 
και η πινακίδα KN L474 τον όρο po-pu-re-ja, 
που πιθανόν σημαίνει γυναίκες πορφυροβα-
φείς5. H σύγχρονη λέξη πορφύρα6 για τα είδη 
Murecidæ έχει παρόμοια φωνητική αξία με τον 
όρο po-pu-re-jo της Γραμμικής Β, υποδεικνύ-
οντας μια άμεση σχέση με την αρχαιότητα. O 
όρος wa-na-ka-te-po-pu-ou-re (βασιλική πορ-
φύρα) στις πινακίδες της Κνωσού παραπέμπει 
σε πορφυρά ενδύματα του βασιλιά συνδέοντας 
ίσως για πρώτη φορά την πορφύρα με αυτό που 
ονομαζόταν «βασιλική πορφύρα».

Τα είδη πορφύρας που απαντούν στη Μεσό-
γειο είναι η Hexaplex trunculus (ή Phyllonotus 
trunculus ή Murex trunculus) (εικ. 1), Bolinus 
brandaris (ή Phyllonotus brandaris ή Murex 
brandaris) και Stramonita hæmatostoma (ή Thais 
hæmatostoma ή Purpura hæmatostoma). Ο Αρι-
στοτέλης αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά είδη 
πορφυρών και ανάλογα με το χρώμα (ἄνθος) που 
δίνουν και τους τόπους αλίευσης, άλλες είναι με-
γάλες, άλλες μικρές και άλλες τραχιές7. Με τον 
όρο τραχεῖαι πιθανώς αναφέρεται στα είδη Murex 
brandaris και Murex trunculus, των οποίων το 
όστρακο φέρει αγκαθωτές απολήξεις. Στο ίδιο 
απόσπασμα, με τον όρο μναῖαι (μία αττική μνα 
ζύγιζε 433 γραμμάρια περίπου), που χαρακτηρί-
ζει το μέγεθος του οστράκου, πιθανόν αναφέρε-
ται στο πολύ μεγάλο κοχύλι του Τρίτωνα/βούκι-
νον. Η περιγραφή του Πλίνιου του Πρεσβύτερου 
είναι πιο λεπτομερής. Διακρίνει και αυτός δύο 

είδη κοχυλιών που παράγουν πορφυρό χρώμα, 
το ένα ονομάζεται βούκινον (bucinum) από την 
ομώνυμη καμπύλη σάλπιγγα και το άλλο πορφύ-
ρα (purpura) κι έχει αγκάθια γύρω από το όστρα-
κο8. Επίσης, ονομάζει τις πορφύρες πελάγιες 
και δίνει πληροφορίες για τον τρόπο διατροφής 
και τον τόπο διαμονής τους9. Ο Παυσανίας επι-
σημαίνει ότι οι καταλληλότερες πορφύρες βρί-
σκονται στη θάλασσα που περιβρέχει τη Λακω-
νική και δίνουν την καλύτερη βαφή μετά από 
αυτές που βγαίνουν από τη θάλασσα της Φοι-
νίκης10. O Βιτρούβιος, εμπνεόμενος από τον 
Αριστοτέλη και τον Πλίνιο, λέει πως οι πορφύ-
ρες διαφέρουν κατά το χρώμα που δίνουν, ανα-
λόγως του τόπου όπου ζουν. Και χρησιμοποιεί 
τον όρο ostro (από το όστρεον ή όστρειον, πορ-
φυρό χρώμα που παράγεται από όστρακα) ένα-
ντι του όρου purpurissum (πορφυρό): «Ας μιλή-
σουμε τώρα για το όστρεον, το πιο φημισμένο 
και το πιο όμορφο και χαριτωμένο απ’ όλα αυτά 
τα χρώματα. Βγαίνει από τα κοχύλια που παρά-
γουν αυτή την πορφυρή βαφή και, σε όσους με-
λετούν τα φαινόμενα της φύσης, προκαλεί θαυ-
μασμό όχι μικρότερο από άλλα, γιατί το χρώμα 
του δεν είναι το ίδιο σε όλα τα μέρη αλλά διαφο-
ροποιείται φυσικά σύμφωνα με την πορεία του 
ήλιου. Αυτό που μαζεύουν στον Πόντο και στη 
Γαλατία είναι μαύρο, γιατί αυτές οι χώρες βρί-
σκονται πιο κοντά στον Βορρά. Προχωρώντας 
από Βορρά προς Δύση γίνεται πιο ανοιχτό το 
χρώμα (lividus/πελιδνός). Αυτό που συλλέγουν 
από τις περιοχές του Ισημερινού, ανατολικά και 
δυτικά, έχει ένα ιώδες χρώμα. Αλλά στις νότιες 
περιοχές έχει μια κόκκινη χροιά, όπως για παρά-
δειγμα στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές που εί-
ναι πιο κοντά στην τροχιά του ήλιου… Κι επειδή 
βγαίνει από κομμάτια από θαλασσινό κοχύλι το 
ονομάζουν όστρεο»11. 

Κατεργασία των οστράκων,  
βαφή και αποχρώσεις
Η τεχνική της πορφυροβαφής υπήρξε μια μυ-
στική12, χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, 
που ξεκινούσε από την αλίευση των οστράκων. 
Οι ειδικοί συλλέκτες (πορφυρευταί) μάζευαν τα 
σαρκοφάγα όστρακα με μικρά καλάθια, που πο-
ντίζονταν στη θάλασσα με κάποιο δόλωμα (π.χ. 
μύδια) ή με δίχτυα. Άλλοι τρόποι υπήρξαν η χρή-
ση ψόφιων ψαριών ή μικρών ζώων, ή η συλλογή 
οστράκων με τα χέρια. Στη συνέχεια τα όστρακα 
χωρίζονταν σε διαφορετικά είδη και μεγέθη και 
διατηρούνταν ζωντανά μέσα σε αγγεία ή δεξα-
μενές με θαλασσινό νερό. Μέσα στη βραγχια-
κή κοιλότητα των οστράκων υπάρχει ένας χρω-
ματοφόρος αδένας που εκκρίνει τη χρωστική 
(ἄνθος κατά τον Αριστοτέλη). Ο χρωματοφό-
ρος αδένας έπρεπε να αφαιρεθεί με ακαριαία 
και κατάλληλη θραύση στον τελευταίο ελιγμό 
του οστράκου (εικ. 3), όταν ο οργανισμός ήταν 
ζωντανός, για να μη διαχυθεί η βαφή μέσα στο 
σώμα του ζώου13. Η έκκριση ήταν αρχικά άχρω-
μη ή σχεδόν κιτρινωπή και, με τη βοήθεια του 
ηλιακού φωτός, μετατρεπόταν σε διαφορετικές 
αποχρώσεις του κιτρινωπού, του πράσινου, του 
κοκκινωπού, του ιώδους και του πορφυρού. Ο 
Πολυδεύκης περιέγραψε τη φωτοπάθεια του 
πορφυρογόνου αδένα: «Αφού κόψουν (τρυπή-
σουν) το ίδιο το όστρακο, ταριχεύουν τη σάρ-
κα για ανεξίτηλη βαφή. Και όταν θέλουν να τη 
χρησιμοποιήσουν, αφού καθαρίσουν τη λάσπη 
με νερό, ψήνουν το θαλάσσιο θήραμα μέσα σε 
καυτό λέβητα, το δε αίμα χύνεται και εξανθεί με 
τη φωτιά. Και το μεν γίνεται προς το ξανθό, το 
δε άλλο προς το κυανό, το δε άλλο μετατρέπε-
ται σε άλλο χρώμα. Και ό,τι καθιζάνει και συγ-
γενεύει προς το αίμα, προς εκείνο το χρώμα με-
ταχρωματίζεται» (μτφρ. της συγγραφέως)14. Τα 
διάφορα είδη κοχυλιών παρήγαν διαφορετικούς 
χρωματισμούς και οι βαφεῖς ή κογχισταί στα βα-
φικά εργαστήρια αναμείγνυαν συγκεκριμένες 
ποσότητες οστράκων Μ. brandaris και Thais 
hæmatostoma (που έδιναν κοκκινωπή χροιά) και 
Μ. trunculus (κυανή–ιώδη απόχρωση)15. Ελέγ-
χοντας το στάδιο της φωτοχημικής διαδικασίας 
μέσα στο αναγωγικό λουτρό επιτύγχαναν ποικι-
λία χρωμάτων με εκλεκτούς τόνους. Σημαντική 
παράμετρο αποτελούσε και ο τόπος αλίευσης 
της τρίτης ποικιλίας, που επηρέαζε την τελική 
χροιά. Ο Αριστοτέλης στο έργο του Περί Χρωμά-
των παραδέχεται δύο κυρίως κογχυλιακά χρώμα-
τα, το φοινικοῦν ή φοινικιοῦν16 και το ἁλουργές17, 
που όμως μπορούσαν να έχουν πολλές αποχρώ-
σεις: «Πολλὰς γὰρ καὶ τὸ ἁλουργὲς ἔχει διαφορὰς 

03 
Τρυπημένο μαλάκιο για 
την εξαγωγή του 
χρωματοφόρου αδένα.

04 
Βαφή αναγωγής με 
φυτά ινδικού Ιndigoferra 
tinctoria. Φωτογραφία 
της συγγραφέως.

῾Η φύσις τῇ φύσει τέρπεται, καὶ ἡ 
φύσις τὴν φύσιν νικᾷ, καὶ ἡ φύσις τὴν 
φύσιν κρατεῖ. ᾿Εθαυμάσαμεν πάνυ ὅτι 
ἐν ὀλίγῳ λόγῳ πᾶσαν συνήγαγε τὴν 
γραφήν. ἆ῞Ηκω δὲ κἀγὼ ἐν Αἰγύπτῳ 
φέρων τὰ φυσικὰ, ὅπως τῆς πολλῆς 
περιεργείας καὶ [οὐ] συγκεχυμένης 
ὕλης καταφρονήσητεή.
Bólos (Pseudo-Démokritos), Physica et mystica
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καὶ τὸ φοινικοῦν». Στο έργο του Των 
περί τα ζώα ιστοριών αναφέρεται 

στην εποχή αλίευσης και στην 
επεξεργασία της χρωστι-

κής (ἄνθος): «Ψαρεύονται 
δε κατά την άνοιξη, όταν 
κηριάζουν. Δεν ψαρεύο-
νται από σκυλί, ούτε δια-
σκορπίζονται, αλλά κρύ-
βονται μέσα στις φωλιές. 

Και έχουν δε το άνθος 
(αδένα) ανάμεσα στην μή-

κωνα και στον τράχηλο. Η 
σύμφυσις αυτών είναι πυκνή, 

το δε χρώμα είναι λευκό όπως ο 
υμένας, τον οποίο αφαιρούν. Όταν 

δε σπάσει, βάπτει και ανθίζει στο χέρι. Η 
δε άλλη φύσις είναι στυπτική. Όταν δε οι πορ-
φύρες κηριάζουν, τότε ο αδένας είναι χειρότε-
ρος προς βαφή. Τις μικρές πορφύρες κόβουν 
(συνθλίβουν) μαζί με το όστρακο, διότι δεν είναι 
εύκολο να τα αφήσουν. Στις μεγαλύτερες, αφού 
τρυπήσουν το όστρακο, αφαιρούν το άνθος (αδέ-
να)» (μτφρ. της συγγραφέως)18. 

Μετά τη λήψη του αδένα ακολουθούσε η 
συντήρησή του με τη βοήθεια μελιού μέσα σε 
σφραγισμένα πιθάρια ή η άμεση βαφή του υλι-
κού. Εάν τα όστρακα ήταν μικρά, τα έσπαγαν 
με λίθινους κρουστήρες και τα χρησιμοποιού-
σαν ολόκληρα. Πριν από τη βαφή, η πορφυ-
ρόμαζα διαλυόταν με θαλασσινό νερό μέσα σε 
αγγεία ή δεξαμενές, όπου υπόκειτο σε ζύμωση. 
Για να επιταχυνθεί η ζύμωση, το μείγμα ζεσται-
νόταν σε σταθερή θερμοκρασία 40–50 βαθμών 
και πιθανώς πρόσθεταν στάχτη, για την επιτά-
χυνση της διαδικασίας. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι 
η πορφυρόμαζα έμενε για τρεις μέρες σε αλμυ-
ρό νερό και μετά τη σιγοθέρμαιναν σε μολύβδι-
να καζάνια για δέκα μέρες, ώστε η διάλυση να 
γίνει καλύτερη και να ελαχιστοποιηθεί η μάζα 
ως χυλός19. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδι-
κασίας αφαιρούσαν τα περιττά υλικά, δηλαδή 
υπολείμματα σάρκας ή μικρά κομμάτια οστρά-
κων. Πιθανό να γινόταν και ξήρανση του χυλού, 
ώστε να μειωθεί ο όγκος20. 

Βαφή αναγωγής με πρόδρομη  
χημική ένωση το ινδοξύλιο
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η βαφή της πορφύρας 
μοιάζει με τη βαφή των ινδικοφόρων φυτών 
(Isatis tinctorial και Indigofera Sp.) (εικ. 4). Τόσο 
η πορφύρα όσο και το ινδικό αποτελούν τις μο-
ναδικές βαφές αναγωγής, με ίδια πρόδρομη χη-
μική ένωση το ινδοξύλιο, που μετατρέπεται σε 

ινδικοτίνη (βαφική χημική ένωση του ινδικού 
και της ισάτιδος) και 6,6′-διβρωμο-ινδικοτίνη21 
(βαφική χημική ένωση της πορφύρας). Οι βα-
φές αναγωγής δεν δίνουν χρώματα μέσω βρα-
σμού (δηλαδή τη συνήθη διαδικασία βαφής), 
διότι οι συγκεκριμένες χρωστικές δεν αναλύο-
νται στο νερό. Πρέπει πρώτα να μετατραπούν 
σε μια λευκοένωση, η οποία στη συνέχεια θα 
γίνει διαλυτή στο νερό22. Από την αρχαιότητα 
η λευκοένωση δημιουργείτο με αναγωγικές δι-
αδικασίες μέσα στο δοχείο με τη βοήθεια κά-
ποιου αλκαλικού διαλύματος23 και παρουσία 
αμμωνίας24. Στη διαδικασία της προετοιμασίας 
του λουτρού, η ζύμωση κρατούσε αρκετές μέ-
ρες, ώστε να προκύψει πλήρης η λευκοένωση 
υπό μορφή διαλυτού άλατος. Μέσα στο δοχείο 
βυθίζονταν τα νήματα/υφάσματα, που ήταν κυ-
ρίως σε φυσική απόχρωση και καλά πλυμένα, 
και ανακινούνταν ελαφρά για να δεχτούν μέχρι 
κορεσμού τη λευκοένωση με δεσμούς υδρογό-
νου. Ακολουθούσε η έκθεση του βαμμένου υλι-
κού στον ήλιο και στον αέρα, ώστε να προκλη-
θεί οξείδωση και η λευκοένωση να μετατραπεί 
ξανά σε 6,6′-διβρωμο-ινδικοτίνη και να προκύ-
ψει το πορφυρό χρώμα. Στη συνέχεια το βαμ-
μένο υλικό πλενόταν καλά με αλατόνερο ή ξίδι, 
για να απομακρυνθούν οι δυσάρεστες οσμές, 
και το χρώμα αποκτούσε λαμπερότητα και αν-
θεκτικότητα. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της πορφύρας, 
εκτός από τις δυσκολίες αλίευσης και βαφής, 
αποτελούσε και το γεγονός ότι απαιτούνταν τε-
ράστιες ποσότητες οστράκων για την παραγω-
γή της. Λόγω των διαδικασιών παραγωγής και 
των ποικίλων αποχρώσεων, η πορφυρή βαφή 
χρησιμοποιήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο 
ως τεκμήριο γοήτρου, μέσο επίδειξης υψηλής 
κοινωνικής θέσης και οικονομικής ευχέρειας25. 
Οι χρωστικές που αναφέρονται στο Διάταγμα 
Τιμών του Διοκλητιανού είναι κυρίως εκείνες 
οι οποίες έδιναν πορφυρές–κόκκινες αποχρώ-
σεις, χρώματα ακριβά και με ιδιαίτερο συμβο-
λισμό26. Αν και η πορφύρα ήταν γνωστή στην 
Αίγυπτο ήδη από την περίοδο του Νέου Βασι-
λείου27, συνδέθηκε ωστόσο με την έννοια της 
πολιτικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της δυ-
ναστείας των Πτολεμαίων28. Κατά τη Ρωμα-
ϊκή περίοδο η δυνατότητα να επιδεικνύονται 
τα πορφυρά–κόκκινα σύμβολα της αριστοκρα-
τίας29, των πλουσίων και των ισχυρών30 θεω-
ρούνταν ευλογία31. Λόγω του μεγάλου κόστους 
των ἀληθινοπόρφυρων, αφθονούσαν και οι απο-
μιμήσεις32 μέσω άλλων, φθηνότερων, ζωικών 
ή φυτικών υλικών (εικ. 8). Ωστόσο, όπως υπο-

05 
Αρμενική κοχενίλλη 
του είδους 
Porphyrophora hamili. 
Φωτογραφία  
της συγγραφέως.

06 
Λινό, ανισομερές 
σημείο με βαφή 
κοχενίλλης (ΠΛΙ,  
αρ. ευρ. 2000.05.23).

07 
Λινό, ανισομερές 
σημείο με βαφή 
κοχενίλλης (ΠΛΙ,  
αρ. ευρ. 2000.05.21).

05

06

07

δεικνύεται και από τα αρχαιολογικά ευρήματα, 
υπήρχαν και δύο άλλες μέθοδοι μίμησης πορφυ-
ρού χρώματος: α) ίνες διαφορετικών χρωμάτων 
γνέθονταν μαζί ως σύμμεικτα νήματα33 (εικ. 9), 
β) τα νήματα βάφονταν διαδοχικά σε βαφές δια-
φορετικού χρώματος (εικ. 10), π.χ. συνδυασμός 
ριζαρίου με ισάτιδα34 ή ισάτιδας με ριζάριον και 
φῦκος35. 

Πορφυροβαφές στις αλχημικές 
πραγματείες και τα παπυρικά κείμενα 
του 1ου–4ου αι. μ.Χ.
Στις ελληνιστικές αλχημικές πραγματείες υπάρ-
χουν πολλές αναφορές σχετικά με τις απομιμή-
σεις της κογχυλιακής πορφύρας μέσω βρασμού, 
προστυμμάτων και μιας ποικιλίας φθηνότερων 
χρωστικών ζωικής ή φυτικής προέλευσης. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες νεότερων αλχημιστών36, 
ο παλαιότερος συγγραφέας ήταν ο ψευδο-Δημό-
κριτος που, όπως λέγεται, είχε συγγράψει τέσσε-
ρα βιβλία, Περί Χρυσού, Περί Αργύρου, Περί Λί-
θων, Περί Πορφύρας. Μία περίληψη του έργου 
του έχει διασωθεί σε βυζαντινά χειρόγραφα και 
ένα σύντομο τμήμα σχετικά με την πορφύρα έχει 
διατηρηθεί μαζί με τα έργα Περί Χρυσού και Περί 
Αργύρου. Αυτό το τμήμα αποτελείται από δύο 
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ψης και μετά δεν ξεβάφει με το πλύσιμο. Έτσι 
ο λέβητας, που αναμφίβολα θα ανακάτευε τα 
χρώματα αν δεχόταν ήδη βαμμένα υφάσματα, 
δημιουργεί περισσότερα χρώματα ξεκινώντας 
από ένα μόνο και βάφει, ενώ βράζει, καθιστώ-
ντας τα υφάσματα ανθεκτικότερα στη χρήση 
απ’ ό,τι θα ήταν αν δεν είχαν θερμανθεί»46. Το 
πιο κοινό υλικό ήταν ένα από τα πολλά είδη της 
στυπτηρίας (σύμπλοκο θειικό άλας αργιλίου–κα-
λίου)47. Άλλα προστύμματα ήταν η χαλκάνθη48 
(θειικός χαλκός) και τα άλατα του θειικού σι-
δήρου49 (Ferrous sulfate): Η προσθήκη όξινων 
πρόσθετων στη βαφή (π.χ. άγουρα σταφύλια) 
ή αλκαλικών, τμημάτων από φυτά (ρίζες, φλοι-
ούς ή καρπούς) που περιέχουν τανίνες, ή ούρων 
που είχαν υποστεί ζύμωση βοηθούσε στην επι-
πλέον στερέωση και διαφοροποίηση του χρώ-
ματος (εικ. 11).
γ. Κυρίως βαφή μέσω βρασμού. 

Κόκκινο από έντομα
Σταθερά χρώματα, που κυμαίνονταν από το 
ροζ έως το έντονο βιολετί, επιτυγχάνονταν 
με ζωικές χρωστικές, όπως τα αποξηραμένα 
έντομα της οικογένειας Coccidae50 και κυρίως 
το κρεμέζι (Coccus ilicis)51, που ζει ως παράσι-
το στη δρυ την κοκκοφόρο (Quercus coccifera 
ή Quercus ilex) (εικ. 12, 14). Τα παπυρικά κεί-
μενα αναφέρουν διάφορα είδη κόκκου: «τοῦ 
κόκκου συρίου τὸν εὐανθέστατον καὶ κουφότα-
τος αἰρῶν· ὁ δὲ μέλας καὶ διάλευκος πονηρός»52. 
Άλλα κοκκοειδή είναι τα έντομα του γένους 
Porphyrofora, όπως η λεγόμενη πολωνική κο-
χενίλλη (Porphyrophora polοnica ή Μargarodes 
polonicus), που ζει στις ρίζες του φυτού 
Scleranthus perennis, και η αρμενική κοχενίλ-
λη (Porphyrophora hamili) (εικ. 5). Αρίστης ποι-
ότητας χρωστική υπήρξε και ο λακχάς (Coccus 
lacca ή Cartheria lacca), μια σκούρα κόκκινη 
ρητίνη που παράγεται από έντομα της ίδιας οι-
κογένειας στη νοτιοανατολική Ασία. Ο ψευδο-
Δημόκριτος αναφέρει τον λακχά ως «χρώμα, 
που εκτιμούσαν πολύ οι πρόγονοί μας» και πε-
ριγράφει μία πολύπλοκη διαδικασία βαφής με 
την προσθήκη πολλών άλλων υλικών53. 

Κόκκινο από φυτά
Η πιο κοινή χρωστική προερχόταν από τις ρί-
ζες της ρουβίας της βαφικής (Rubia tinctoria)54 
(εικ. 8) ή του άγριου είδους της (Rubia 
peregrina). Το φυτό υπήρξε γνωστό στην Αίγυ-
πτο από την Προδυναστική περίοδο55. Η μεγά-
λη εκτίμηση για την πολύτιμη ρίζα οφειλόταν 
στο γεγονός ότι έδινε πολλές αποχρώσεις ανά-

μέρη: α) συνταγή που περιγράφει πολύπλοκη 
διαδικασία βαφής μάλλινου νήματος με τη βο-
ήθεια τριών υλικών, κάποιο είδος φύκους ή άλ-
γης (βρύον θαλάσσιον), λαχά (λακχά) και λάπα-
θου (λάπαθον)37, β) κατάλογο βαφικών υλικών 
που χωρίζεται σε δύο τμήματα: α) στις χρωστι-
κές που, κατά τη γνώμη των βαφέων, δεν ήταν 
σταθερές, και β) στις χρωστικές που ήταν απο-
τελεσματικές αλλά δεν ήταν πολύτιμες. Ο κα-
τάλογος αριθμεί 16 χρωστικές38, οι εννέα συ-
μπεριλαβάνονται στο πρώτο τμήμα και οι επτά 
στο δεύτερο39.

Παράλληλα με τις αλχημικές πραγματείες, 
παπυρικά κείμενα και επιστολές που αναφέ-
ρονται στα πορφυρά υφάσματα40 πραγματεύ-
ονται τα υποκατάστατα της κογχυλιακής βαφής 
για μάλλινα νήματα/υφάσματα και την ποικιλία 
των αποχρώσεων41. Κυρίως δύο πάπυροι, ο Πά-
πυρος του Leiden και ο Πάπυρος της Στοκχόλ-
μης42 (3ος–4ος αι. μ.Χ.), διασώζουν συλλογή 
βαφικών μεθόδων που αναφέρονται στα ίδια 
πεδία που κάλυψε ο ψευδο-Δημόκριτος στα 
βιβλία του. Μετά τις βαφές που αφορούν στα 
μέταλλα ο Πάπυρος του Leiden καταλήγει με 
11 συνταγές (Πάπυρος Leid. Χ. 89–99), που κα-
λύπτουν μεθόδους βαφής για πορφυρά χρώ-
ματα: π.χ., πώς να διαλύσεις ή να στερεώσεις 
διάφορες χρωστικές (όπως την άγχουσα) ή να 
επιτύχεις ένα λαμπερό και ανθεκτικό χρώμα. 
Ο Πάπυρος της Στοκχόλμης περιλαμβάνει πε-
ρισσότερες συνταγές: μετά την κατασκευή αρ-
γύρου (Πάπυρος Holm. 1–9) και πολύτιμων λί-
θων (Πάπυρος Holm. 10–88), το δεύτερο τμήμα 
είναι αφιερωμένο στη βαφή πορφυρών νημά-
των ή υφασμάτων43. Στην πραγματικότητα, 70 
συνταγές αναφέρονται στην προετοιμασία και 
τη βαφική διαδικασία (πώς να προετοιμάσεις 
ή να διαλύσεις τις χρωστικές, πώς να πλύνεις, 
να προστύψεις και να βάψεις αποτελεσματικά).

Βαφή με ζωικές και φυτικές 
χρωστικές μέσω βρασμού  
και προστυμμάτων
Τρία ήταν τα στάδια βαφής μέσω βρασμού και 
αποτελούν τα ίδια στάδια που ακολουθούμε 
μέχρι σήμερα στη βαφική με φυσικά υλικά44. 
α. Στρουθισμός: Το πλύσιμο των ακατέργα-
στων ινών προηγείτο της βαφής, διότι έπρεπε 
να αφαιρεθεί η λανολίνη του μαλλιού. Οι ίνες 
πλένονταν κυρίως με τις ρίζες του φυτού στρού-
θιον45 (Saponaria officinalis), αλλά και με πο-
τάσα, στάχτες ξύλου, ούρα ανθρώπου ή ζώων, 
νίτρον [(ένυδρο) ανθρακικό νάτριο], τον αλκα-
λικό χυμό του ασφόδελου (Asphodelus ramosus) 

08 
Χρωματοφόρα υλικά 
κόκκινων αποχρώσεων: 
ρίζες ριζαριού, 
όστρακα πορφύρας, 
αποξηραμένα έντομα 
κρεμεζιού, λουλούδια 
κόσμου. Φωτογραφία 
της συγγραφέως.

09 
Σύμμεικτη κλώση 
μάλλινων ινών κυανού 
και κόκκινου 
χρώματος. 
Φωτογραφία  
της συγγραφέως. 

10 
Λεπτομέρεια μάλλινου 
νήματος «πορφυρής» 
απόχρωσης 
προερχόμενου από  
τη διπλοβαφή 
κόκκινου και κυανού 
χρώματος (ΠΛΙ, αρ. 
ευρ. 1999.05.4). 

11 
Διαδικασία φυτικής 
πρόστυψης νημάτων 
με φυτά λάπαθου  
που περιέχουν οξαλικό 
οξύ. Φωτογραφία  
της συγγραφέως.

08

09

10

11

και την κιμωλία γῆ (κολλοειδές ένυδρο πυριτι-
κό αργίλιο).
β. Προϋποστυφή ή στῦψις με οξείδια μετάλλων: 
Τα προστύμματα ή βάμματα συντελούσαν στη 
βελτίωση και σταθεροποίηση του χρώματος και 
στη μεταβολή της απόχρωσης: «Στην Αίγυπτο 
βάφουν τα υφάσματα με τρόπο ιδιαίτερα αξιο-
θαύμαστο. Τα λευκά υφάσματα, αφού τα χτυ-
πήσουν καλά, τα βουτάνε όχι σε χρώματα αλλά 
σε ουσίες που απορροφούν το χρώμα. Αφού 
γίνει αυτό τίποτα δεν φαίνεται στα υφάσματα, 
αλλά μόλις τα βουτήξουν σε λέβητα που γίνεται 
η βαφή, μέσα σε ένα λεπτό τα βγάζουν βαμμέ-
να. Το αξιοπερίεργο είναι πως, ενώ ο λέβητας 
περιέχει μόνο ένα χρώμα, πάνω στο ύφασμα 
βγαίνουν διαφορετικές αποχρώσεις και αλλά-
ζουν σύμφωνα με την ποιότητα της πρόστυ-



τευχοσ 1 25 Δεκέμβριος 2017 — 73

Φυτά που δίνουν μπλε 
Μπλε χρωστική έδιναν κυρίως τα στελέχη και 
τα φύλλα του φυτού ίσατις (Isatis tinctoria), της 
ινδικοφόρου της βαφικής (Indigofera tinctoria) 
(εικ. 2), καθώς και τα αυτοφυή φυτά του γέ-
νους των ινδικοφόρων (Indigofera cœrla και 
Indigofera argentea)67. Στα χλωρά κλαδιά των 
ινδικοφόρων υπάρχει η άχρωμη, γλυκοσιδική 
ουσία ινδικοτίνη. Τα στελέχη των φυτών κόβο-
νται και στοιβάζονται μέσα σε δεξαμενές γε-
μάτες νερό, όπου μετά από ζύμωση παράγουν 
διαυγές, υποκίτρινο εκχύλισμα. Αυτό ανατα-
ράσσεται καλά και με την επίδραση του οξυγό-
νου της ατμόσφαιρας (εικ. 2) σχηματίζεται το 
ινδικό σε μορφή νιφάδων που κατακάθονται 
στον πυθμένα. Αφού απομακρυνθεί το νερό, 
το κατακάθι αποξηραίνεται και αποθηκεύεται. 
Από τα παπυρικά κείμενα γνωρίζουμε ότι η δι-
αδικασία υπήρξε ανάλογη στην αρχαιότητα68. 
Για τη βαφή, ακολουθούσε μία πολύπλοκη δι-
αδικασία παρόμοια με της πορφύρας, κατά την 
οποία η αδιάλυτη σε νερό χρωστική μετατρεπό-
ταν σε κάποια διαλυτή μορφή κατάλληλη για 
να εφαρμοστεί σε ίνες και υφάσματα. Κάποια 
συνταγή αναφέρει ότι οι ίνες βάφονταν με την 
προσθήκη ούρων καμήλας και φυκών69. Άλλη 
(διαφορετική) μέθοδος αναφέρει την προσθή-
κη κόκκου και φύκους70. 

Αντί επιλόγου
Τα υφάσματα της Ύστερης Αρχαιότητας κατα-
δεικνύουν πολλές από τις χρωστικές που αντι-
κατέστησαν την κογχυλιακή πορφύρα αλλά και 
τις βαφικές μεθόδους που αναφέρονται στις αλ-
χημικές πραγματείες (εικ. 6, 7, 12). Δυστυχώς, 
επιστημονικές αναλύσεις των αρχαιολογικών 
ευρημάτων έχουν επιβεβαιώσει μικρό αριθ-
μό χρωστικών σε σχέση με την ποικιλία που 
αναφέρεται στα παπυρικά κείμενα. Στις δρά-
σεις Πειραματικής Αρχαιολογίας, η Τέχνη της 
Πορφύρας/Ars Purpuraria αποτελεί πεδίο πο-
λύπλευρης έρευνας και συνεργασίας αρχαιο-
λόγων, ιστορικών, γλωσσολόγων, ερευνητών 
υφάσματος και βαφέων. Βασιζόμενη στην ανά-
λυση κοπτικών υφασμάτων, που έχω πραγμα-
τοποιήσει στις συλλογές του Μουσείου Μπε-
νάκη, του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης 
και του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύ-
ματος «Β. Παπαντωνίου», έχω ταξινομήσει τα 
«πορφυρά» υφάσματα σύμφωνα με τα χρωστι-
κά υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιή-
θηκαν. Κατά τις πειραματικές μου εργασίες71 
οι μέθοδοι που ακολούθησα για τη μίμηση της 
πορφύρας (εικ. 15) και οι χρωστικές που χρησι-
μοποίησα ήταν σύμφωνες με τα αλχημικά και 
παπυρικά κείμενα. Η ποικιλία των πειραματι-
κών εφαρμογών υποδεικνύει: α) την υψηλή τε-
χνογνωσία της περιόδου της Ύστερης Αρχαιό-
τητας, και β) ότι τα αρχαία βαφικά εργαστήρια 
μπορούσαν να διαχειριστούν μια μεγάλη αγο-
ρά, που άλλαζε δραματικά λόγω ιστορικών, οι-
κονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Φθηνό-
τερες χρωστικές όπως το ριζάρι, η άγχουσα, τα 
φύκη, οι λειχήνες, το ινδικό, τα μούρα, το κρε-
μέζι και η κοχενίλλη μπορούσαν να μιμηθούν 
αποτελεσματικά όλες τις αποχρώσεις της πορ-
φύρας. Στις μέρες μας, η χρήση των οργανικών 
χρωστικών, που η φύση προσφέρει απλόχερα, 
δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και στις σύγ-
χρονες δυνατότητες που έχουν οι αρχαίες βα-
φικές μέθοδοι. Καθώς το άτομο γίνεται σήμε-
ρα πιο συνειδητό όσον αφορά στους τρόπους 
που επιδρά στο περιβάλλον και στον κόσμο, οι 
φυσικές χρωστικές αποτελούν επείγουσα ανά-
γκη, επειδή είναι φιλικές για το περιβάλλον, μη 
τοξικές για τον άνθρωπο και αποτελούν ανακυ-
κλώσιμα υλικά. 

* Η ορθογραφία των αρχαίων κειμένων ακολουθεί τις 
πηγές της συγγραφέως. 

12  
Λινή, ανισομερής 
ταινία με βαφή 
κρεμεζιού (ΠΛΙ,  
αρ. ευρ. 1999.05.6).

13 
Ο λειχήν του είδους 
Rocella tinctoria δίνει 
δυνατές κόκκινες 
αποχρώσεις με τη 
βοήθεια αμμωνίας. 
Φωτογραφία της 
συγγραφέως.

14  
Έντομα κρεμεζιού 
Coccus ilicis στα φύλλα 
πουρναριού Quercus 
ilex. 

λογα με την ποικιλία, την αναλογία, την προέ-
λευση, την ηλικία του φυτού, τον τρόπο επεξερ-
γασίας, τη μέθοδο βαφής56, την αλκαλικότητα 
του νερού και το πρόστυμμα. 

Πορφυροί–κόκκινοι τόνοι λαμβάνονταν 
από τους καρπούς της μουριάς57 (Morus nigra) 
και τις ρίζες της ἄγχουσας (Anchusa ή Alkanna 
tinctoria)58. Η χρωστική διοξυμεθυλική αν-
θρακενόνη που περιέχει η άγχουσα δεν είναι 
διαλυτή στο νερό και ο Πάπυρος της Στοκχόλ-
μης αναφέρει την προσθήκη νίτρου, υοσκύα-
μου, κάπαρης, φακών, ούρων καμήλας, ελαί-
ου, καρυδιών και πύρεθρου (Chrysanthemum 
cinerariifolium) στο λουτρό βαφής59. Έντονο 
κόκκινο έδιναν η λειχήνα (Rocella tinctoria) 
(εικ. 13) και ένα είδος φύκους (Rytiphloeam 
tinctoria)60. Στα παπυρικά κείμενα το φύκος 
αναφέρεται ως καλό υποκατάστατο του κόκκι-
νου61. Εάν χρειαζόταν ένα βαθύ πορφυρό χρώ-
μα, το μαλλί προστυβόταν με στυπτηρία και την 
επόμενη μέρα ξαναγινόταν πρόστυψη με λου-
λούδια από βαλαύστιον62 (Punica granatum). Ή 
πρόσθεταν στο βαφικό λουτρό ἐρεγμό (διάλυμα 
λιωμένων φασολιών)63. Εντούτοις, η χρωστική 
από φύκη δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί σε κά-
ποιο αρχαιολογικό εύρημα.

Έντονο κόκκινο έδινε και ένα αταυτοποίητο 
φυτό, ο κριμνός64. Σε μία άλλη συνταγή ο κρι-
μνός βαφόταν με την προσθήκη άγχουσας και 
ηλιοτρόπιου (Croton tinctorium).

Φυτά που έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί 
είναι η χέννα/κύπρος (Lawsonia alba) για τις 
κοκκινωπές της αποχρώσεις65 και ο κνῆκος 
(Carthamus tinctorius), τα πέταλα του οποίου 
δίνουν ένα σταθερό κόκκινο χρώμα και ένα 
ασταθές κίτρινο. Η καλλιέργειά του στην Αί-
γυπτο αναφέρεται στον Πλίνιο66 . 

῏Ω φύσεις φύσεων δημιουργοί, ὦ 
φύσεις παμμεγέθεις ταῖς μεταβολαῖς 
νικῶσαι τὰς φύσεις, ὦ φύσεις ὑπὲρ 
φύσιν τέρπουσαι τὰς φύσεις. Ταῦτα 
δὴ οὖν εἰσι τὰ μεγάλην ἔχοντα τὴν 
φύσιν· τούτων τῶν φύσεων οὐκ εἰσὶν 
ἄλλαι μείζους ἐν βαφαῖς, οὐκ ἴσαι, 
οὐχ ὑποβεβηκυῖαι· ταῦτα ἀναλυόμενα 
πάντα ἐργάζεται. Ὑμᾶς μὲν οὖν, ὦ 
συμπροφῆται, οἶδ᾿ οὐκ ἀπιστήσοντας, 
ἀλλὰ γὰρ καὶ θαυμάσαντας.
Bólos (Pseudo-Démokritos), Physica et mystica
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Σημειώσεις
1 Reinhold 1970, σ. 11, 17, σημ. 6.
2 Αριστοτέλης, Περί Χρωμάτων 794α.30: 

«Τὰ δὲ βαπτόμενα πάντα τὰς χρόας ἀπὸ τῶν 
βαπτόντων λαμβάνει. πολλὰ μὲν γὰρ τοῖς 
ἄνθεσι βάπτεται τοῖς φυομένοις, πολλὰ δὲ 
ῥίζαις, πολλὰ δὲ φλοιοῖς ἢ ξύλοις ἢ φύλλοις ἢ 
καρποῖς. ἔτι δὲ πολλὰ μὲν γῇ, πολλὰ δ’ ἀφρῷ, 
πολλὰ δὲ καὶ μελαντηρίᾳ. τὰ δὲ καὶ τοῖς τῶν 
ζῴων χυλοῖς, καθάπερ καὶ τὸ ἁλουργὲς τῇ 
πορφύρᾳ». Σύμφωνα με τον Πλίνιο υπάρχουν 
χρώματα αὐστηρά/austerus και ἀνθηρά/
floridus. Αν και οι δύο όροι αφορούν κάποια 
αντικειμενικά χαρακτηριστικά των χρωμάτων, 
η ακριβής σημασία τους είναι ακόμη υπό 
συζήτηση. Χαρακτηριστικά των χρωμάτων 
που συγκαταλέγει ο Πλίνιος στον κατάλογο 
των ανθηρών είναι το υψηλό τους κόστος και η 
μακρινή προέλευση (συνήθως από την Ανατολή), 
ο περίπλοκος τρόπος παρασκευής τους 
(πορφύρα, ινδικό). Βλ. Πλίνιος, Φυσική Ιστορία 
XXXV.25.43 («Περί της αρχαίας ζωγραφικής»).

3 Το 1464 ο Πάπας Παύλος B´ αποφάσισε το 
χρωματισμό των αμφίων των καρδιναλίων 
με κοχενίλλη ή κρεμέζι έναντι της αληθινής 
πορφύρας. Τα ενδύματα των επισκόπων 
βάφονταν με φθηνότερες χρωστικές μέσω 
διπλοβαφής: κόκκινο (ριζάρι) + μπλε (ισάτιδα ή 
ινδικό). Αυτή η απόφαση επισφράγισε το τέλος 
των αυτοκρατορικών πορφυροβαφείων της 
Κωνσταντινούπολης, αλλά και την κατάρρευση 
του εμπορικού δικτύου της πορφύρας. Ακόμη 
και σήμερα, όταν ένας καθολικός αρχιεπίσκοπος 
προάγεται στο αξίωμα του καρδιναλίου, 
χρησιμοποιείται η έκφραση: «προβιβάζεται στην 
πορφύρα».

4 Θρυμματισμένα κελύφη των τριών ειδών 
μαλακίων εντοπίστηκαν σε οικισμούς της 
Κρήτης της Παλαιοανακτορικής περιόδου 
(Παλαίκαστρο, Κουφονήσι, Κομμός και Κάτω 
Ζάκρος) και σε ένα εντυπωσιακό πορφυροβαφείο 
στην Παχειά Άμμο. Ανάλογες ενδείξεις 
έχουν εντοπιστεί και σε άλλους οικισμούς 
του Αιγαίου και της ευρύτερης περιοχής της 
περιόδου1700–1100 π.Χ., όπως στο Ακρωτήρι 
Θήρας, τα Κύθηρα, τον Άγιο Κοσμά Αττικής, την 
Αίγινα, τον Μήτρο, τον Κύνο Λοκρίδας, τον Άγιο 
Μάμα Χαλκιδικής, την Τούμπα Θεσσαλονίκης 
και την Τροία. Βλ. Βεροπουλίδου 2012, σ. 101.

5 Palmer 1963, σ. 292, 297, 447.
6 Στη νεοελληνική η λέξη χρησιμοποιείται ως 

ουσιαστικό (π.χ. πορφυρίτης) και ως επίθετο 
(πορφυρόχρωμος, πορφυρογέννητος, πορφυρό 
ποτάμι, πορφυρό αίμα).

7 Αριστοτέλης, Των περί τα ζώα ιστοριών, 
Ε.15.547a: «Εἰσὶ δὲ τῶν πορφυρῶν γένη πλείω, 
καὶ ἔνιαι μὲν μεγάλαι, οἷον αἱ περὶ τὸ Σίγειον καὶ 
Λεκτόν, αἱ δὲ μικραί, οἷον ἐν τῷ Εὐρίπῳ καὶ περὶ 
τὴν Καρίαν, καὶ αἱ μὲν ἐν τοῖς κόλποις μεγάλαι 
καὶ τραχεῖαι, καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν αἱ μὲν πλεῖσται 
μέλαν ἔχουσιν, ἔνιαι δ’ ἐρυθρὸν καὶ μικρόν. 
Γίνονται δ’ ἔνιαι τῶν μεγάλων καὶ μναῖαι· αἱ δ’ ἐν 
τοῖς αἰγιαλοῖς καὶ περὶ τὰς ἀκτὰς τὸ μὲν μέγεθος 
γίνονται μικραί, τὸ δ’ ἄνθος ἐρυθρὸν ἔχουσιν. 
Ἔτι δ’ ἐν μὲν τοῖς προσβορείοις μέλαιναι, ἐν δὲ 
τοῖς νοτίοις ἐρυθραὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν».

8 Πιθανώς, μιλάει για τα είδη Purpura 
hæmatostoma και Murex Trunculus. Πλίνιος, 
Φυσική Ιστορία XXXXVI: «concharum ad 
purpuras et conchylia — eadem enim est materia, 
sed distat temperamento — duo sunt genera: 
bucinum minor concha ad similitudinem eius 
qua bucini sonus editur — unde et causa nomini 
— rotunditate oris in margine incisa; alterum 
purpura vocatur canaliculato procurrente rostro et 
canaliculi latere introrsus tubulato, qua proseratur 

lingua. praeterea clavatum est ad turbinem usque 
aculeis in orbem septenis fere, qui non sunt 
bucino, sed utrisque orbes totidem, quot habeant 
annos. bucinum nonnisi petris adhaeret circaque 
scopulos legitur».

9 Πλίνιος, Φυσική Ιστορία XXXXVI: «Purpurae 
nomine alio pelagiae vocantur. earum genera 
plura pabulo et solo discreta: lutense putre limo 
et algense nutritum alga, vilissimum utrumque. 
melius taeniense in taeniis maris collectum, hoc 
quoque tamen etiamnum levius atque dilutius. 
calculenses appellatur a calculo in mari, mire 
aptum conchyliis, et longe optimum purpuris 
dialutense, id est vario soli genere pastum. 
capiuntur autem purpurae parvulis rarique textu 
veluti nassis in alto iactis. inest his esca, clusiles 
mordacesque conchae, ceu mitulos vidimus. 
has semineces, sed redditas mari avido hiatu 
revivescentes, appetunt purpurae porrectisque 
linguis infestant. at illae aculeo exstimulatae 
claudunt sese conprimuntque mordentia. ita 
pendentes aviditate sua purpurae tolluntur».

10 Παυσανίας, ΙΙΙ.21.6: «κόχλους εἰς βαφὴν 
πορφύρας παρέχεται τὰ ἐπιθαλάσσια τῆς 
Λακωνικῆς ἐπιτηδειοτάτας μετά γε τὴν Φοινίκων 
θάλασσαν».

11 Βιτρούβιος, VII.13.
12 Δεδομένης της μεγάλης μυστικότητας, η βαφική 

διαδικασία δεν είναι απολύτως γνωστή. Οι 
γραπτές πηγές και οι σύγχρονες πειραματικές 
εφαρμογές όμως επιτρέπουν την ανασύνθεση 
της διαδικασίας ως ένα βαθμό. Βλ. Koren 2005, 
Ruscillo 2005, Βεροπουλίδου 2012.

13 Βιτρούβιος, VII.1: «Αφού συλλεγούν τα κοχύλια, 
τα σχίζουν, τα σπάνε γύρω γύρω με σιδερένια 
εργαλεία. Από αυτά τα χτυπήματα εκρέει ένας 
πορφυρός χυλός σαν δάκρυ, αφού δουλευτεί σε 
γουδί».

14 Πολυδεύκης, Ονομαστικόν I.49: «κοψάμενοι 
τὸ ὄστρακον ἐν ταυτῷ καὶ τὴν σάρκα καὶ 
ταριχεύσοντες εἰς δευσοποιΐαν. Ὅταν δ’ 
ἐκείνῃ χρῆσθαι ἐθέλωσιν, ὕδατι τὴν ἄσιν 
ἀποκαθήραντες, ἐνέψουσιν ἐμπύρῳ λέβητι 
τὸ θήραμα τὸ θαλάττιον, τὸ δ’ αἷμα, ἐπειδὰν 
πυρὶ ὁμιλήσῃ, χεῖται τε καὶ ἐξανθεῖ, καὶ τὸ μὲν 
ξανθίζεται, τὸ δὲ κυαναυγὲς γίνεται, τὸ δὲ ἄλλο 
εἰς ἄλλην χρόαν τρέπεται· καὶ ὅ,τι ἂν καθῇς πᾶν 
το συγγενόμενον τῷ αἵματι πρὸς τὴν ἐκείνου 
χρόαν μεταχρώννυται».

15 Σήμερα γνωρίζουμε το λόγο αυτής της 
χρωματικής διαφοροποίησης. Τα δύο πρώτα 
περιέχουν κατά αποκλειστικότητα 6,6′-διβρωμο-
ινδικοτίνη (βαφική χημική ένωση), ενώ η τρίτη 
ποικιλία περιέχει συνδυασμό ινδικοτίνης (μπλε) 
με 6,6′-διβρωμο-ινδικοτίνης (κόκκινη), ώστε 
να προκύψει η ιώδης χροιά. Τα πιο πολύτιμα 
υφάσματα ήταν τα δίβαφα, τα οποία βάφονταν 
πολύ σκούρα, στο χρώμα πηγμένου αίματος, 
μέσω διπλού εμβαπτισμού. 

16 Το φοινικοῦν του Αριστοτέλη είναι η κόκκινη 
απόχρωση της παπαρούνας: «Τῆς δὲ μήκωνος τὸ 
μὲν ἄνθος φοινικοῦν».

17 Εδώ γίνεται μία ποιητική μεταφορά των ώριμων 
σταφυλιών, των οποίων το πορφυρό χρώμα μετά 
τον τρύγο μετατρέπεται σε αλουργές: «Ὥσπερ 
καὶ αἱ τῶν βοτρύων ῥᾶγες καὶ γὰρ τούτων 
οἰνωπὸν φαίνεται τὸ χρῶμα ἐν τῷ πεπαίνεσθαι 
μελαινομένων γὰρ τὸ φοινικοῦν εἰς τὸ ἁλουργές 
μεταβάλλει».

18 Αριστοτέλης, Των περί τα ζώα ιστοριών, 
Ε.15.153: «Ἁλίσκονται δὲ τοῦ ἔαρος, ὅταν 
κηριάζωσιν· ὑπὸ κύνα δ’ οὐχ ἁλίσκονται· οὐ 
γὰρ νέμονται, ἀλλὰ κρύπτουσιν ἑαυτὰς καὶ 
φωλοῦσιν. Τὸ δ’ ἄνθος ἔχουσιν ἀνὰ μέσον τῆς 

μήκωνος καὶ τοῦ τραχήλου· τούτων δ’ ἐστὶν ἡ 
σύμφυσις πυκνή, τὸ δὲ χρῶμα ἰδεῖν ὥσπερ ὑμὴν 
λευκός, ὃν ἀφαιροῦσιν· θλιβόμενος δὲ βάπτει 
καὶ ἀνθίζει τὴν χεῖρα. Διατείνει δ’ αὐτὴν οἷον 
φλέψ· τοῦτο δὲ δοκεῖ εἶναι τὸ ἄνθος. Ἡ δ’ ἄλλη 
φύσις οἷον στυπτηρία. Ὅταν δὲ κηριάζωσιν αἱ 
πορφύραι, τότε χείριστον ἔχουσι τὸ ἄνθος. Τὰς 
μὲν οὖν μικρὰς μετὰ τῶν ὀστράκων κόπτουσιν· 
οὐ γὰρ ῥᾴδιον ἀφελεῖν· τῶν δὲ μειζόνων 
περιελόντες τὸ ὄστρακον ἀφαιροῦσι τὸ ἄνθος».

19 Ο Πλίνιος, ο Διοσκορίδης και τα παπυρικά 
κείμενα αναφέρονται στην αποξήρανση του 
αφρού (τὸ ἀφρὸν τῆς ἰσάτεως), που επέπλεε 
στις χάλκινες χύτρες κατά την παρασκευή της 
πορφύρας. Το υλικό χρησιμοποιείτο ως τεχνητό 
ινδικό στη ζωγραφική. \

20 Πρωτοπαπάς / Γκάτσος 2003. 
21 Η 6,6′-διβρωμο-ινδικοτίνη απομονώθηκε το 

1909 από τον Friedlander, ο οποίος υπολόγισε ότι 
για 1,4 γρ. βαφής χρειάζονται 12.000 όστρακα. 
Βλ. Friedlander 1909, σ. 765–770.

22 Στην πραγματικότητα γίνεται μια ενδομοριακή 
«μετάλλαξη» προς λευκοϊνδικοτίνη και στη 
συνέχεια επαναφέρεται στην αρχική της μορφή 
με οξείδωση.

23 Για τη δημιουργία του αλκαλικού διαλύματος 
χρησιμοποιήθηκαν υδροξείδιο του ασβεστίου 
[Ca(OΗ)2], σποδός ξύλων (υδροξείδιο του 
καλίου ΚΟΗ), σποδός φυκών και υδροξειδίου 
του νατρίου (NaOH). Ως παράγοντες αναγωγής 
χρησιμοποιήθηκαν πίτουρα σιταριού ή βρώμης.

24 Ως αμμωνιακό διάλυμα χρησιμοποιούνταν 
παλαιά ούρα, που είχαν υποστεί ζύμωση για 2–3 
εβδομάδες. Λόγω της έντονης δυσοσμίας αλλά 
και της αποσύνθεσης της κογχυλιακής σάρκας, 
τα αρχαία πορφυροβαφεία βρίσκονταν πάντα 
εκτός πόλης. Βασικός λόγος για την εξαφάνιση 
της πορφύρας υπήρξε και η ολοκληρωτική 
απαγόρευση της χρήσης των ούρων ως 
ακάθαρτου υλικού κατά την Ισλαμική περίοδο.

25 Από το Διάταγμα Τιμών του Διοκλητιανού (301 
μ.Χ.) γνωρίζουμε ότι ένας χιτώνας με στενές, 
πορφυροβαμμένες ταινίες ήταν πέντε φορές 
ακριβότερος από ένα απλό ένδυμα.

26 Για τη χρήση του κόκκινου χρώματος κατά την 
αρχαιότητα, βλ. Tsourinaki 2009, σ. 207–208 και 
Τσουρινάκη υπό έκδ. β.

27 Από τις επιστολές της Αμάρνα είναι γνωστό 
ότι περίπου το 1400 π.Χ. πορφυρό ένδυμα και 
παπούτσια ήταν γαμήλια δώρα προς το γαμπρό, 
το γιο του Φαραώ Αμένοφι Γ΄. Βλ. Mercer 1939.

28 Η πορφύρα είχε θεσμοθετηθεί ως βασιλικό 
έμβλημα από τον Μ. Αλέξανδρο, ο οποίος, 
απορρίπτοντας τα απλά ενδύματα των 
Μακεδόνων, είχε υιοθετήσει περσικά πρότυπα. 
Βλ. Reinhold 1970, σ. 18–30.

29 Για τη Θεοσέβεια, μία πλούσια και ευγενή 
Ρωμαία της Αιγύπτου, την οποία ο Ζώσιμος 
τιμητικά αποκαλούσε «πορφυρόστολε γύναι», 
βλ. Martelli 2014, σ. 121.

30 Πρόσφατες αναλύσεις ενδυμάτων από τους 
σκουπιδότοπους του οχυρού των Διδύμων (στην 
ανατολική έρημο της Αιγύπτου), που πιθανόν 
ανήκαν σε στρατιώτες, έδωσαν δείγματα 
κογχυλιακής πορφύρας. Βλ. Martelli 2014, 
σ. 204–205. Για την ευρύτερη χρήση πορφύρας 
κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, βλ. Reinhold 1970, 
σ. 53–55. 

31 «Σε ικετεύω, Κύριε, να προσπαθήσεις ώστε 
το κόκκινο να είναι όσο πιο κόκκινο γίνεται» 
έγραφε ένας πωλητής υφασμάτων στο βαφέα του 
στο Κάιρο, τον 11ο αιώνα. Βλ. Cardon 2007, 
σ. 107.

32 Αναφορές σε αρχαία κείμενα υποδεικνύουν 
την ταυτόχρονη χρήση αληθινής πορφύρας και 
των απομιμήσεων: «ὁ μὲν βασίλειος κάνδυς 
ἁλιπόρφυρος, ὁ δὲ τῶν ἄλλων πορφυροῦς» 
(Πολυδεύκης, Ονομαστικόν VII.13). Οι φθηνές 
χρωστικές ήταν διαθέσιμες σε μείγματα έτοιμης, 
ξηρής σκόνης σφραγισμένης σε πακέτα. Για 
έναν παιδικό χιτώνα διακοσμημένο με ταινίες, 
που απομιμούνται το πορφυρό χρώμα, βλ. 
Τσουρινάκη 2002α. 

33 Σύμφωνα με την Α. Αποστολάκι, η σύμμεικτη 
κλώση επεξηγεί τα μετανθοῦντα ενδύματα 
στα οποία αναφέρεται ο Φιλόστρατος. Για την 
τεχνική των σύμπλεκτων, που χρησιμοποιήθηκε 
στη νεότερη Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 
προηγούμενου αιώνα, βλ. Τσουρινάκη υπό έκδ. 
β. 

34 Koren 1996, σ. 298.
35 Πάπυρος Ηolm., κα´ 42–45: «λαβὼν στῦψον τῆ 

ἰσάτιδι, ὃ ἔστι γλευκισμός, καὶ πλύνας ξύραινον. 
εἶτα λαβὼν κόκκον καὶ ὕδωρ κόπτε, ἓως ἀνεθῇ 
καὶ τότε μεῖξον φῦκος χωρικὸν καὶ ἕψε οὕτως καὶ 
χάλα τὰ ἔρια καὶ ἔσται κόκκος».

36 Για τον ψευδο-Δημόκριτο μας πληροφορεί ο 
Συνέσιος (4ος αι. μ.Χ.): «ἐγένετο δὲ ὁ ἀνὴρ 
λογιώτατος, ὅς ἐλθὼν ἐν Αἰγύπτῳ ἐμυσταγωγήθη 
ὑπὸ τοῦ μεγάλου Ὀστάνου ἐν τῷ ἱερῷ τῆς 
Μέμφεως σὺν καὶ πᾶσι τοῖς ἱερεῦσι Αἰγύπτου. 
Ἐκ τούτου λαβὼν ἀφορμάς, συνεγράψατο 
βίβλους τέσσαρας βαφικάς, περὶ χρυσοῦ, περὶ 
ἀργύρου καὶ λίθων καὶ πορφύρας».

37 «Βαλὼν εἰς λίτραν μίαν πορφύρας διοβόλου 
λίτραν σκωρίας σιδήρου εἰς οὔρου δραχμὰς ζ´, 
ἐπίθες ἐπὶ πυρᾶς ὥστε λαβεῖν βράσματα. Εἶτα 
λαβὼν ἀπὸ τοῦ πυρὸς τὸ ζέμα, βάλε εἰς λεκάνην, 
προβαλὼν τὴν πορφύραν, καὶ ἐπιχέας τὸ ζέμα 
τῇ πορφύρᾳ, ἔα βρέχεσθαι νυχθήμερον ἕν. Εἶτα 
λαβὼν βρύων θαλασσίων λίτρας δ’, βάλε ὕδωρ 
ὡς εἶναι ἐπάνω τῶν βρύων τετραδάκτυλον· καὶ 
ἔχε ἕως ἂν παχυνθῇ, καὶ διυλίσας, τὸ διύλισμα 
θέρμανον, καὶ συνθεὶς τὴν ἐρέαν, κατάχεε. 
Χαυνότερα δὲ συντεθήτω ὥστε φθάσαι τὸν 
ζωμὸν ἕως τοῦ πυθμένος, καὶ ἔασον νυχθήμερα 
δύο. Εἶτα λαβὼν μετὰ ταῦτα, ξήρανον ἐν σκιᾷ· 
τὸν δὲ ζωμὸν ἐγχέῃς. Εἶτα βαλὼν εἰς τὸν αὐτὸν 
ζωμὸν βρύων λίτρας δύο, βάλε ἐν τῷ ζωμῷ ὕδωρ 
ὡς γενέσθαι τὴν ἀναλογίαν τὴν πρώτην· καὶ ἔχε 
ὡσαύτως ἕως ἂν παχυνθῇ. Εἶτα ὑλίσας βάλε τὴν 
ἐρέαν ὡς τὸ πρῶτον, καὶ ποιήσῃ νυχθήμερον ἕν. 
Εἶτα λαβὼν, ἀπόπλυνον εἰς οὖρον καὶ ξήρανον 
ἐν σκιᾷ. Εἶτα λαβὼν λακχὰν, τρίβε, καὶ λαβὼν 
λαπάθου λίτρας τέσσαρας, ἔκζεσον μετὰ οὔρου, 
ὡς λυθῆναι τὸ λάπαθον· καὶ ὑλίσας τὸ ὕδωρ, 
βάλε τὸν λακχάν· καὶ ἕψε ἕως παχυνθῇ· καὶ 
διυλίσας πάλιν τὸν λακχὰν βάλε τὴν ἐρέαν. Εἶτα 
μετὰ ταῦτα πλῦνον οὔρῳ, εἶτα πάλιν ὕδατι· καὶ 
μετὰ ταῦτα ξηράνας ὁμοίως ἐν σκιᾷ, θυμία ὄνυξι 
θαλασσίοις ἐναποβεβρεγμένην ἐν οὔρῳ ἡμέρας 
δύο», Bólos (Pseudo-Démokritos), Physica et 
Μystica.

38 «Εἰς δὲ τὴν κατασκευὴν τῆς πορφύρας τὰ 
εἰσερχόμενά εἰσιν τάδε. Φῦκος (ορσαλία ή 
άλγη η βαφική) ὃ καλοῦσι ψευδοκογχύλιον, 
καὶ κόκκον (κρεμέζι) καὶ ἄνθος θαλάσσιον 
(αταυτοποίητο), ἄγχουσαν λαδικίνην (άγχουσα) 
ἡ κρημνὸς (αταυτοποίητο), ἐρυθρόδανον τὸ 
ἰταλικὸν (ριζάρι Ιταλικό), φυλλάνθιον τὸ δυτικὸν 
(αταυτοποίητο), σκώληξ ὁ πορφύριος ἐκ τοῦ 
ἐρώου γενόμενος (πιθανώς κοχενίλλη), ῥόδιον 
τὸ ἰταλικόν (μικρό ιταλικό τριαντάφυλλο). Ταῦτα 
τὰ ἄνθη προτετίμηται παρὰ τῶν προγενεστέρων, 
καὶ εἰσι φευκτὰ οὐ τίμια», Bólos (Pseudo-
Démokritos), Physica et Μystica.

39 «Ἔστι δὲ ὁ τῆς Γαλατίας σκώληξ (πιθανώς 
κοχενίλλη), καί τι τῆς Ἀχαΐας ἄνθος ὃ καλοῦσιν 
λακχὰν (λαχάς ή άγχουσα), καὶ τὸ τῆς Συρίας 

15 
Δειγματολόγιο πορφυρών αποχρώσεων  
με κρεμέζι, οξείδια μετάλλων και ξύδι. 
Φωτογραφία της συγγραφέως.
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ὃ καλοῦσιν ῥίζιον·(ριζάρι) καὶ τὸ κογχύλιον 
(όστρακο πορφύρας) καὶ τὸ κοχλιοκογχύλιον τὸ 
λιβυκόν (όστρακο πορφύρας)· καὶ ὁ αἰγύπτιος 
κόγχος ὁ τῆς παραλίου (όστρακο πορφύρας), 
ὃς καλεῖται πίννα· καὶ ἡ ἴσατις βοτάνη (ίσατις)· 
καὶ τὸ τῆς ἀνωτέρας, καὶ τὸ τῆς Συρίας (ἄνθος 
πορφύρας) ὃ καλοῦσιν κόγχον· ταῦτά ἐστιν 
<οὔτε> ἀκίνητα, οὔτε τιμητὰ παρ᾿ ἡμῖν, πλὴν τῆς 
ἰσάτεως», Bólos (Pseudo-Démokritos), Physica 
et Μystica. 

40 P. BGU VI 1300 (11. 5–26): «χιτὼν καὶ 
μαφόρτιν λευκὸν ἀληθινοπόρφυρον, λινούδιον 
ἐμπόρφυρον». Πάπυρος Oxy. I 114: «πορφυρᾶ 
μεσόλευκα σινδόνα».

41 Πάπυρος Holm. 120: «Διαφόρων χρωμάτων 
βαφαί», 1.1 «Φοινικόχροα ποιῆσαι», 
11.4–5 «Ἐὰν δὲ θέλῃς κέδρινον βάψαι», «Ἐὰν δὲ 
κεράσινον». Βλ. επίσης Πάπυρος Holm. 89 και 
145.

42 Ο πρώτος πάπυρος, μαζί με άλλους παπύρους 
και αιγυπτιακές αρχαιότητες, αγοράστηκε το 
1829 από την ολλανδική κυβέρνηση, η οποία 
και δώρισε το σύνολο των αποκτημάτων 
στο Mουσείο του Leyden. Το υλικό των 
παπύρων δημοσιεύτηκε από τον αιγυπτιολόγο 
Leemans σε δύο τόμους. Ο αρχαιολόγος R. 
Pfister μελετώντας το υλικό των παπύρων 
πειραματίστηκε με τις χρωστικές ουσίες 
κάνοντας παράλληλα χημικές αναλύσεις πολλών 
υφασμάτων της περιόδου (βλ. Pfister 1930). Ο 
δεύτερος πάπυρος δωρήθηκε στην Ακαδημία της 
Στοκχόλμης το 1832 και δημοσιεύτηκε με εκτενή 
σχολιασμό (Papyrus Græcus Holmiensis) από 
τον Otto Lagercrantz (βλ. Lagercrantz 1913).

43 Οι μέθοδοι εστιάζουν κυρίως στη διαδικασία 
επίτευξης διαφορετικών αποχρώσεων και όχι 
στο υλικό ή στη μορφή του (ίνα ή ύφασμα), που 
γενικά αναφέρεται ως ἔριον. 

44 Για τη συνέχεια της βαφικής τέχνης στα 
μεταβυζαντινά υφάσματα, βλ. Τσουρινάκη υπό 
έκδ. β.

45 «Στρούθιον, ᾧ οἱ ἐριοπλύται χρῶνται πρὸς 
κάθαρσιν τῶν ἐρίων, γνώριμόν ἐστίν». 
Διοσκορίδης, 2.163.

46 Βλ. Πλίνιος, Φυσική Ιστορία XXXV.125.
47 Πάπυρος Holm., κδ´ 20–27: «Στῦψις δὲ πρὸς 

πᾶσαν βαφὴν ἥδε· πρῶτα μὲν ἀποπλύνεται τὸ 
ζῷον ἢ καὶ νάκος. Οὕτω γὰρ ἂν πρόσοιτο τὰ τῆς 
στύψεως. ἐπὶ δὲ τὴν στυπτηρίαν ἀναλυτέον ὂξει 
καπιχρίειν, ὃπερ ἂν βάψαι δέοι. ἀφαυανθὲν δὲ 
ἡλίῳ ἀποπλύνεται καὶ τῆς νοτίδος ἐλευθερωθὲν 
πᾶσαν προσίεται βαφήν. νύκτα δὲ καὶ ἡμέραν ἐπὶ 
τῆ στύψει φυλάττειν χρὴ τὸ στυφόμενον».

48 Πάπυρος Holm. κ´ 24–25: «χαλκοῦ ἅνθος τὸ 
κυανόχρουν καὶ χλωρὸν λίαν πρασῶδες τὸ 
εὐανθέστατον». 

49 Πάπυρος Holm. ιστ´ 9–15: «Τῆ μιᾷ τῶν ἐρίων 
σκωρίας σιδήρου μιᾶς, δ’ ροᾶς ὀξείας χοίνικα, 
εἰ δὲ μὴ ὂξους χοῦν ὕδατος χοεῖς η κάε, ἓως τὸ 
ἥμισυ ἐκλείπῃ τοῦ ὕδατος. εἶτα ὑφελὼν τὸ πῦρ 
ἔμβαλε τὰ ἔρια τὰ πεπλυμένα καὶ ἔασον, ἕως ἂν 
τὸ ὕδωρ, ψυχρὸν γένηται. εἶτα ἐξελὼν ἀπόπλυνε 
καὶ ἔσται ἐστυμμένα». 

50 Αναφορές υφασμάτων στην Παλαιά Διαθήκη 
κάνουν σαφή τη διαφορά ανάμεσα στην αληθινή 
πορφύρα και την προερχόμενη από κόκκον: 
Έξοδος XXV.5: «καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπαρχή, ἣν 
λήψεσθε παρ᾿ αὐτῶν· χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ 
χαλκὸν καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ κόκκινον 
διπλοῦν καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχας 
αἰγείας καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ 
δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα».

51 Ο Πλίνιος αναφέρει ότι το χρησιμοποιούσαν 
ως υποκατάστατο της πορφύρας είτε μαζί με 
αυτήν. Βλ. Πλίνιος, Φυσική Ιστορία 16.32 και 
22.3. Σύμφωνα με τον Pfister, βαφή με κρεμέζι 
αναμεμειγμένη με ριζάρι ή πορφύρα έχει βρεθεί 
στα υφάσματα της Παλμύρας στην έρημο της 
Συρίας (βλ. Pfister 1940).

52 Πάπυρος Holm. κβ´ 12–15.
53 Βλ. εδώ σημ. 35. 
54 «ἐρυθρόδανον […] ῥίζα δὲ ἐστὶν ἐρυθρά, βαφική 

[…] ἡ μέν τις ἀγρία, ἡ δὲ σπαρτὴ... ὠφελίμως δὲ 
σπείρεται, διὰ τὸ γίγνεσθαι ἐκ τούτου πλείστην 
πρόσοδον» (Διοσκορίδης, 3.150). Πρβλ. και 
τη διατύπωση του Ησύχιου: «Ρίζα τοῡτ’ ἒστιν 
ἐρευθέδανον… ἐρυθραίνει, πυρρὸν ποιεῑ… ὃθεν 
καὶ ἐρύθημα».

55 Η χρωστική αναγνωρίστηκε σε ένα λινό ύφασμα 
από τον τάφο του Τουταγχαμών, βλ. Pfister 1930, 
και στα υφάσματα που βρέθηκαν στο ρωμαϊκό 
φρούριο της Masada, στη Νεκρά Θάλασσα, βλ. 
Cardon 2007, σ. 107.

56 Ο Πάπυρος της Στοκχόλμης δίνει πολλές 
μεθόδους βαφής με ριζάρι που προφανώς 
αναφέρονται στις διαφορετικές αποχρώσεις. 
Πάπυρος Holm. ιθ´ 32–38: «Καταπάσας τοὺς 
κυκλίσκους τῶν ἐρίων σποδῷ καὶ ἀναποιήσας 
πλῦνε γῆς κεραμεικῆς χυλῷ καὶ ἐκκλύσας 
στῦφε, καθὼς προσγέγραπται μετὰ δὲ τὴν 
στῦψιν ἐκκλύσας ἐν θαλάσσῃ ὂμβριον ὕδωρ ἔχε 
θερμόν, ὥστε μὴ δύνασθαι χεῖραν καθεῖναι». 
Στη συνέχεια το νήμα βαφόταν με στυπτηρία και 
ριζάρι. Μια μικρή ποσότητα φακής (Vicia lens) 
και λευκό ξύδι προσέθεταν στο λουτρό βαφής 
και, τέλος, το μαλλί ξεπλενόταν σε θαλασσινό 

νερό και στέγνωνε στη σκιά. Για παρόμοιους 
τρόπους ψυχρής και θερμής βαφής με ριζάρι, που 
κατέγραψε στην Ελλάδα η Α. Αποστολάκι, βλ. 
Τσουρινάκη υπό έκδ. β. 

57 Πάπυρος Holm. ιζ´ 18–27: «λαβών ὄμφακας 
σταφυλῆς πίεσον καὶ στῦφε τὰ ἔρια ἐπὶ γ’ 
ἡμέρας. τῇ τετάρτῃ ζέσον βαλὼν αὐτὸν εἰς 
χύτραν τὸν χυλὸν τον ὀμφάκων, ὅταν δὲ ζέσῃ, 
ἄρας ἔκκλυσον ὕδατι τὸ ἔριον καὶ ψύξον. εἶτα 
λαβών χυλὸν μόρων ἀνάζεσον, ἕως ζέσῃ δίς, καὶ 
κάθες τὸ ἔριον καὶ ἔα ψυγῆναι καὶ ἔσται πορφύρα 
εὔχρους καλή».

58 Η χρωστική δεν έχει τεκμηριωθεί με 
αρχαιολογικά ευρήματα, πιθανόν επειδή ήταν 
ασταθής βαφή ή γιατί προοριζόταν μόνο για 
φτηνά υφάσματα, βλ. Cardon 2007, σ. 62.

59 Πάπυρος Holm. ιε´ 21–23: «ἄγχουσαν κόψας 
νίτρον πρόσμιγε, ἕως σχῇ χρῶμα αἵματος. μεθ’ 
ὕδατος ζέννυται καὶ ὃ θέλεις βάπτε». Πάπυρος 
Holm. κε´ 5–8: «ἀνίεται ἡ ἄγχουσα ῥίζῃ 
ὑοσκυάμου, οἱ δὲ ῥίζῃ συκαμείνου συνέψουσιν, 
οἱ δὲ ῥίζῃ καππάρεως ὁμοίως· οἱ δὲ ἕψουσιν τὴν 
ἄνχουσαν μετὰ φακοῦ, οἱ δὲ μετὰ πυρέθρου». 
Πάπυρος Holm. ιε´ 16–19. «ἀνίεται ἡ ἄγχουσα 
ἐλέῳ καὶ ὕδατι καὶ καρύοις κρίσσων δὲ ἐστιν 
πασῶν τῶν ἀνέσεων τὸ οὖρον τὸ καμήλειον καὶ 
στύφει γὰρ καὶ κάτοχός ἐστιν».

60  Διοσκορίδης, 4.99: «Φῦκος τὸ θαλάσσιον· 
γίνεται τὸ μεν τι αὐτοῦ πλατύ, τὸ δὲ ὑπόμηκες καὶ 
φοινίσσον, τὸ δὲ, οὖλον, φυόμενον δὲ ἐν Κρήτῃ 
πρὸς τῇ γῇ, εὐανθές σφόδρα καὶ ἂσηπτον». 
Θεόφραστος, Περί Φυτών Ιστορία ΙV.6.5: «Τὸ 
δὲ πόντιον φῦκος, ὃ οἱ σπογγιεῖς ἀνακολυμβῶσι 
πελάγιον, καὶ ἐν Κρήτῃ δὲ φύεται πρὸς τῇ γῇ 
ἐπὶ τῶν πετρῶν πλεῖστον καὶ κάλλιστον, ᾧ 
βάπτουσιν οὐ μόνον τὰς ταινίας, ἀλλὰ καὶ ἔρια 
καὶ ἱμάτια, καὶ ἕως ἂν ᾗ πρόσφατος βαφή, πολὺ 
καλλίων ἡ χρόα τῆς πορφύρας».

61 Πάπυρος Holm. κδ´ 18–21: «φῦκος τὸ 
πορφυρόχρουν καὶ εὐπαγὲς ὅπως ὄστρεον, τὸ 
δὲ διάλευκον καὶ μελανὸν εὖ νόει οὐκ ἐσθλόν, 
δαμασώμενος οὖν φύλασσε εἰς τὴν χεῖρα 
εὐεξανθέστερον αἱρῶν». Πάπυρος Holm. κστ´ 
9–13: «Καὶ ἐᾶται ἕως ψυγῇ, εἶτα ἄρας βάλε 
εἰς ἀγγεῖον φύκους μνᾶν μίαν καὶ ζέσον καὶ 
ἐπέμβαλε τὸ ἔριον καὶ ἔα ψυγῆναι καὶ ἄρας 
ἔκλυσον θαλάσσῃ».

62 Διοσκορίδης, 1.150: «βαλαύστιον ἐστι ἄνθος 
ἀγρίας ρόας, εἴδη δὲ ἐστιν αὐτοῦ πλείονα· 
εὑρίσκεται γὰρ καὶ λευκὸν καὶ πυρρὸν καὶ 
ροδόχρουν· ἔοικε δὲ κυτίνῳ ρόας».

63 Πάπυρος Holm., κγ´ 35–40: «λαβὼν τὸ φῦκος 
ἐπιμελος πλοῖνον καὶ ψύξας ἀπόθου. εἶτα λαβὼν 

ἐρεγμόν ἕψε ὕδατι πολλῷ καὶ ὅταν κάθεφθος 
γένηται, τῷ ὕδατι τοῦ ἐρεγμοῦ πρόσμιγε τὸ 
φῦκος καὶ ἐῶν συνκαταψηγῆναι, οὕτως ἀνέσεις».

64 Πάπυρος Holm. ιδ´ 30–35: «κριμνοῦ μέρος 
β καὶ στυπτηρίας βαφικῆς μέρος α κόψον καὶ 
φύρασον μεθ’ ὕδατος καὶ χάλα τὰ ἔρια καὶ 
γείνεται κόκκινα, ἐάν πράσινα θεῖον μεθ’ ὕδατος 
τρίψας ἐπίβαλε, ἐάν δὲ μήλινα νίτρον ἄκρατον 
μεθ’ ὕδατος ἐπίβαλε». Πάπυρος Holm. ιζ´ 38–39: 
«ἄνθος ἀπὸ τῶν βαφέων, εἰ μὲν ἀπὸ τοῦ κόκκου, 
κρῖτον, εἰ δὲ μή γε, ἀπὸ τοῦ κριμνοῦ».

65 Για τη χρωστική που χρησιμοποιήθηκε 
μαζί με τον κνήκο σε υφάσματα της 21ης 
Δυναστείας, βλ. Pfister 1930, σ. 81. Για τη 
χρωστική που αναγνωρίστηκε σε γυναικείες 
μούμιες φαραωνικής περιόδου, στα νύχια ενός 
κοριτσιού σε ταφή του 2ου–3ου αι. μ.Χ. στη 
Νεκρά Θάλασσα και σε λεπτό, δαμασκηνό 
ύφασμα του 2ου αι. μ.Χ. στο ρωμαϊκό φρούριο 
Khibert Qazone, βλ. Cardon 2007, σ. 85. Για το 
χρώμα σε πολλούς κοπτικούς κεφαλόδεσμους, 
βλ. Τσουρινάκη 2002β, σ. 16–17. Η χρωστική 
ωστόσο δεν αναφέρεται στους πάπυρους.

66 Πλίνιος, Φυσική Ιστορία XV.7 και XXI.53.
67 Η βαφή διαφορετικών αποχρώσεων μπλε και 

μπλε–πράσινου στα αρχαιολογικά ευρήματα 
της Tell el–Amarna (1350 π.Χ.) και του 
τάφου του Τουταγχαμών υποδεικνύει ότι στην 
Αίγυπτο χρησιμοποιούσαν πολλά είδη φυτών. 
Για την πτολεμαϊκή, ιερογλυφική γραφή που 
αντιγράφει ένα παλαιότερο κείμενο του Νέου 
Βασιλείου και μνημονεύει κυανά υφάσματα, βλ. 
Chassinat 1921, σ. 210 και 1968, σ. 451–453 και 
585–586. Για την επιγραφή που μνημονεύει ιερά 
υφάσματα, το ένα στο ναό του Edfu, το άλλο 
στην ιματιοθήκη (hout menkkhet) του ναού της 
Denderah: «το ύφασμα που ονομάζεται ίσατις 
(irtyw) που γίνεται με φρέσκο wnwd, για να 
καλύψει την Hathor. Το ιερό, πράσινο ύφασμα 
που γίνεται με την παραζάλη (hrwt) (ενν.: έντονη 
ανακίνηση του υφάσματος) της ισάτιδος (irtyw), 
για να στολίσει το σώμα της θεάς Ouadjyt. 
Το ύφασμα στο χρώμα του λάπις λάζουλι της 
κυανής θεάς του λαζουρίτη γίνεται με το φυτό 
dr–nkn, που μουλιάζει και χτυπιέται μέσα στο 
νερό του Νείλου», βλ. Cardon 2007, σ. 363. 
Ευχαριστώ τη δρα Αλίκη Μαραβέλια για την 

ανάγνωση του κειμένου.
68 Πάπυρος Holm. ιη´ 27–34: «ἐκτεμόντα εἰς 

κόφινον συνθεῖναι ἐν σκειᾷ καὶ συνθλάσαντα 
κόπτειν καὶ ἐᾶν ὅλην τὴν ἡμέραν τῇ δὲ ἐχομένῃ 
διαψύχειν καὶ ἐν περιπατεῖν, ὅπως ἀναβάλληται 
διὰ τῆς τὴν ποδον κεινήσεως καὶ ὁμαλῶς 
ξηρένηται, καὶ συνθέντα εἰς φορμοὺς ἀποθέσθαι. 
καλεῖται δὲ χειρισθεῖσα ἡ ἰσάτις οὕτως ἄνθραξ».

69 Πάπυρος Holm. ιη´ 36 – ιθ´ 1–2: «ὡς τάλαντον 
εἰς πίθον ἐμβαλεῖν ἐν ἡλίῳ κείμενον, χωροῦντα 
μὴ ἔλασσον μετρητῶν ιε’ καὶ ἐπισάξας καλῶς, 
εἶτ’ ἐπιχέοντα οὖρον, ἓως ὑπερέχῃ τὸ ὑγρόν, 
ἡλιάζειν, τῇ δὲ ἐχομένῃ ἀναποιῆσαι συνπατοῦντα 
ἐν ἡλίῳ, ἓως ἀναδευθῇ τοῦτο δὲ χρὴ ποιεῖν ἐπὶ 
ἡμέρας».

70 Πάπυρος Ηolm. κα´ 42–45: «λαβὼν στῦψον τῆ 
ἰσάτιδι, ὃ ἔστι γλευκισμός, καὶ πλύνας ξύραινον. 
εἶτα λαβὼν κόκκον καὶ ὕδωρ κόπτε, ἓως ἀνεθῇ 
καὶ τότε μεῖξον φῦκος χωρικὸν καὶ ἕψε οὕτως καὶ 
χάλα τὰ ἔρια καὶ ἔσται κόκκος».
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