


ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ARTIS 
ABOUT ARTIS

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
CONSERVATION OF WORKS OF ART 

ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
GILDING OF ARTWORKS 
 
ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
PREMIUM REPLICAS 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
SERVICES
 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
SELECTED PROJECTS 

04

08

20

30

34

38

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 





KAΛΩΣΗΡΘΑΤΕ 

Με ιδιαίτερη χαρά λαμβάνουμε την τιμή, στις σελίδες που ακολουθούν, 
να σας ενημερώσουμε για το αντικείμενο, το έργο, τις υπηρεσίες και την 
αποστολή της ARTIS.
 
Με αίσθημα ευθύνης, εξειδικευμένη γνώση και απόλυτο σεβασμό στα 
έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εγγυόμαστε την ποιοτική παροχή 
υπηρεσιών, ενεργώντας πάντοτε με γνώμονα τους κανόνες δεοντολογίας 
και νομιμότητας και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης 
και τεχνολογίας. 

Σας καλωσορίζουμε στην κοινή μας πορεία! 

WELCOME

With particular joy and honor allow us to inform you, in the pages that 
follow, about the objective, vocation, services, and mission of the art 
conservation and restoration company “ARTIS”. 

With a sense of responsibility, expert knowledge, and absolute respect 
towards the artistic objects of our cultural and ecclesiastical heritage, 
we guarantee quality services, always bearing in mind the ethical and legal 
rules of conduct guiding our profession and in line with the latest scientific 
and technological advances. 

We welcome you to our common journey!

Ioannis Tsiorvalas

Ioannis Tsiorvalas Marios Tsiorvalas

Marios Tsiorvalas
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Η εταιρία ARTIS συστάθηκε το 2003 από εμπειρότατους 
συντηρητές έργων τέχνης, ειδικά καταρτισμένους στο 
αντικείμενο, επιστήμονες και ταλαντούχους ειδικούς καλλιτέχνες, 
με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, στους 
τομείς της συντήρησης, της στιλβωτής επιχρύσωσης, της 
κάθετης φιλοτέχνησης και της αναπαραγωγής έργων τέχνης και 
μνημειακών καλλιτεχνικών και διακοσμητικών λειτουργικών 
συνόλων. 

Σήμερα είναι μια πρωτοπόρος, δυναμικά αναπτυσσόμενη και 
με ηγετικό ρόλο στο αντικείμενό της εταιρία, στην νοτιοανατολική 
Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.

Η συστηματική και επί δεκαετίες, μελέτη, έρευνα και καταγραφή 
των παραδοσιακών τεχνικών, παράλληλα με την ενημέρωση 
πάνω στις σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες, σχετικά με τις νέες 
μεθοδολογίες και τα υλικά, εξασφαλίζουν άρτιο αισθητικό και 
διαχρονικό αποτέλεσμα, καθώς και υψηλότατη και εγγυημένη 
ποιότητα.

Η πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργασιών συντήρησης, 
παραδοσιακής στιλβωτής επιχρύσωσης, αγιογράφησης, 
παραγωγής πιστών αντιγράφων και εφαρμογών διακόσμησης, 
αποτελούν δράσεις που απαιτούν υψηλή δεξιοτεχνία, μακρόχρονη 
εμπειρία, τεχνογνωσία, αισθητική, αλλά και διαρκή συμμετοχή 
στο διεθνές επιστημονικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται όχι μόνο η προστασία και 
η ανάδειξη των έργων της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και 
η παραγωγή σύγχρονων τεχνουργημάτων ανάλογου επιπέδου.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται και η δράση της ARTIS, η οποία 
επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό της ώστε όλα τα 
τμήματά της να είναι στελεχωμένα με τον πλέον ειδικευμένο και 
κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό επιστημόνων και τεχνιτών. 
Παράλληλα προσπαθεί αδιάλειπτα να επιλέγει και να εφαρμόζει 
την πρακτικά και δεοντολογικά βέλτιστη λύση, προσεγγίζοντας 
και μελετώντας ξεχωριστά κάθε έργο, δίνοντας σημασία στη 
λεπτομέρεια, αλλά κυρίως βάζοντας μεράκι, υπομονή και αγάπη.

ARTIS was founded in 2003 by a group of specially trained and 
highly experienced art conservators, conservation scientists, and 
talented artists. Its objective is to provide integrated services in 
the domains of art conservation-restoration, water-gilding, and 
artwork creation, including replica production, monumental art, 
and decorative functional ensembles.

Today, it is a pioneering and dynamically developing company, 
which is found at the forefront of its discipline throughout 
Southeastern Europe and the Middle East.

The systematic and decades-long examination, research, and 
documentation of traditional techniques, ensure that we 
provide premium aesthetic and diachronic products of the 
highest quality standards. Moreover, we achieve this outcome 
by remaining current on modern trends and technologies, with 
respect to innovative methods and new artistic materials.

The implementation of specialized art conservation treatments, 
traditional water-gilding and burnishing, iconography, the 
production of exact replicas, and art deco applications are all 
undertakings that demand intricate craftsmanship, longstanding 
experience, technical expertise, aesthetical considerations, 
as well as continual engagement in international scientific 
advancements and technological developments.

In this way, it is ensured that the artefacts of cultural heritage 
are protected and promoted and that contemporary works of 
similar magnitude are produced.

ARTIS operates and evolves within this framework, continuously 
investing in its personnel, so that all of its departments may be 
staffed by the most qualified and properly trained professionals 
and technicians that are able to select and implement the 
optimal, practical and ethical solutions for every project. 
Each work of art is approached on its own terms, paying 
attention to detail, motivated all the while by passion, patience, 
and love for what we do.

1. Παναγία Παυσολύπη (14ος αι.)
Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Φάση συντήρησης. 
2. Διαδικασία επιχρύσωσης.

1. Blessed Virgin Mary Pafsolipi 
(14th cent.) / Ecumenical Patriarchate of 
Constantinople. Conservation stage.
2. Gilding process.

1

2
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

COMPANY PROFILE 



Ιερά Σκήτη Αγίου Ανδρέα (Σεράι) Άγιον Όρος. 
Επέμβαση συντήρησης σε συλλογή εικόνων.

The Sacred Hermitage of Saint Andreas (Serai) 
Mount Athos. Conservation treatments on a 
collection of icons.



Παναγία Βρεφοκρατούσα (16ος αι.) 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 
Φάση Συντήρησης. 

Blessed Virgin Mary and Child (16th cent.) 
Ecumenical Patriarchate of Constantinople. 
Conservation stage.



1
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Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ξυλόγλυπτων 
έργων καθορίζονται από πληθώρα παραγόντων, όπως είναι 
η κατάσταση διατήρησης, η ιστορικότητα, το μέγεθος, 
η λειτουργικότητα ή η μουσειακή χρήση του έργου. 

Αυτές οι παράμετροι καθορίζουν την κλίμακα των εργασιών 
και τις απαιτήσεις κάθε έργου που μπορεί να περιλαμβάνουν 
τις ελάχιστες επεμβάσεις προληπτικής συντήρησης, όπως για 
παράδειγμα, τις εργασίες απεντόμωσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, απαιτούνται ιδιαίτερα 
εκτεταμένες εργασίες, όπως αποσυναρμολόγηση κατασκευών 
και ανασύσταση ελλειπόντων μελών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μια δομική και χρηστική ακεραιότητα.

Η ποικιλομορφία των πολυάριθμων έργων του είδους, που έχει 
πραγματοποιήσει η ARTIS έως σήμερα, οι ειδικές τεχνικές που 
έχει εφαρμόσει αλλά και η πείρα που έχει αντλήσει από αυτά, 
διασφαλίζουν την επιτυχία του αποτελέσματος. 

The conservation and restoration treatments of wood-carved 
art pieces are determined by numerous factors, including their 
preserved condition, historicity, size, functionality, or the exhi-
bition of such artefacts in museums.

These considerations determine the range of interventions and 
the demands of each project, which may include minor proce-
dures of preventive conservation, for example, those compris-
ing of insecticide treatments. 

In other cases more extensive interventions might be required, 
such as the disassembling of constructions and the reconsti-
tution of missing sections, in order to reinsure the object’s 
structural and functional integrity.

The variety of the numerous projects of this kind undertaken 
by ARTIS to date, the special techniques applied, along with 
the experience drawn from them, guarantee the successful 
outcome of each future project.

CONSERVATION OF WOOD-CARVED ART PIECES

Αισθητική αποκατάσταση διακοσμητικού, τέμπλου. Παλαιός Ι.Μ.Ν. 
Εισοδίων Θεοτόκου Δράμας.
Aesthetic retouching of an iconostasis decorative. Former Η.M.C. 
Eisodion Theotokou, Drama.

Ξυλόγλυπτο τμήμα τέμπλου κατά της εργασιές συντήρησης. 
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ασβετοχωρίου Θεσσαλονίκη.
Conservation treatments on a wooden carved part of the iconostasis. 
H.C. of Saint George Asvestohori Thessaloniki.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ / CONSERVATION OF WORKS OF ART

1. Κατά την συντήρηση ξυλόγλυπτου 
τμήματος Θρόνου. Ι.Μ.Ν. Αγίου Μηνά 
Καστοριάς. 
2. Λεπτομέρεια Προσκυνηταριού μετά 
τις εργασίες συντήρησης. Ι.Ν. Παναγίας 
Κουμαριώτισσας, Κωνσταντινούπολη. 

1. Conservation treatments of a wooden 
carved part of the Despotic Throne. H.M.C. 
of Saint Minas, Kastoria.
2. Detail of wood carved icon stand after 
conservation treatments. H.C. Panagia 
Koumariotissa, Istanbul.

1

2

3 4



Λεπτομέρεια τέμπλου. Πριν & μετά την επέμβαση.
Detail of the iconostasis. Before and after the 

conservation treatments. 

Ιερό Κελί Αποτομής Τιμίου Προδρόμου, 
Νέα Σκήτη Άγιον Όρος.

Συντήρηση & αποκατάσταση εικονοστασίου 
ύστερα από πυρκαγιά. Πριν & μετά την επέμβαση.

The Sacred Cell of the St. John 
the Baptist’s beheading, Nea Skiti, 

Mount Athos.

Conservation and restoration of the 
iconostasis after a fire. Before and after the 

conservation treatments.
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1. Συντήρηση φορητής εικόνας.
2. Φορητή εικόνα Αγίου Γεωργίου 
(16ος αι.), μετά τις εργασίες συντήρησης. 
Ι.Ν. Κοιμήσης της Θεοτόκου, Ορμύλια, 
Χαλκιδική.

1. Conservation treatment on a portable icon.
2. Portable icon of Saint Georgios (16th 
cent.), after the conservation treatment. 
H.C. of the Assumption of Virgin Mary, 
Ormilia, Chalkidiki.

1

2

Οι φορητές εικόνες αποτελούν στις Ορθόδοξες χώρες το 
μεγαλύτερο μέρος της διασωζόμενης εικαστικής τους 
παράδοσης. Η χρήση των φυσικών οργανικών υλικών, ως 
δομικά στοιχεία της κατασκευής των εικόνων, παράλληλα 
με την εμπλοκή πολλαπλών ετερόκλητων γνωστικών 
αντικειμένων, όπως η χημεία, η φυσική, η θεολογία, 
η κοινωνιολογία, η ιστορία τέχνης, η ξυλοτεχνία, 
τα εικαστικά κλπ.,τις καθιστούν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο 
είδος για συντήρηση,

Μία φορητή εικόνα, επιβαρυμένη από τον χρόνο με 
επικαθήμενους ρύπους, οξειδώσεις υλικών, καταστροφικές 
επεμβάσεις κλπ, απαιτεί συνήθως, λεπτούς χειρισμούς, 
εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, καθώς και άριστα 
καταρτισμένο έμψυχο δυναμικό.

Η ARTIS διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό τεχνικό και 
καλλιτεχνικό προσωπικό με σκοπό την ασφαλή και υπεύθυνη 
συντήρηση και την εγγυημένη διατήρησή των πολύτιμων 
αυτών ιστορικά, πολιτισμικά και πνευματικά έργων στο 
μέλλον. Η αισθητική τους αποκατάσταση, με ευλαβή ακρίβεια, 
απόλυτο σεβασμό και προσήλωση στις παλαιές τεχνικές του 
πρωτοτύπου, ανατίθεται στο εξειδικευμένο για αυτόν το σκοπό 
προσωπικό, που απαρτίζεται από ειδικούς αγιογράφους-
συντηρητές με πολυετή καλλιτεχνική και επιστημονική 
κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο.

Οι ζωγραφικοί πίνακες παρουσιάζουν μια ιδιάζουσα κλίμακα 
παθολογίας η οποία διακυμαίνεται ανάλογα με την τεχνική 
των καλλιτεχνών, το στυλ της εποχής και τις συνθήκες 
διατήρησης. Έτσι διαφοροποιείται και το μέγεθος των 
απαιτούμενων επεμβάσεων. Ανεξάρτητα με το μέγεθος ή την 
παθολογία του έργου, η ARTIS είναι σε θέση να εντοπίσει 
και να εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες μεθόδους για την 
ολοκληρωμένη συντήρησή του.

Η ζωγραφική επάνω σε καμβά είναι μια τέχνη που στηρίζεται 
στην ελαφρότητα των υλικών, αλλά και στο μεγάλο μέγεθος 
των έργων. Η ελεύθερη υφασμάτινη ζωγραφική επιφάνεια, 
είναι ευάλωτη στις κλιματικές εναλλαγές, την μηχανική 
καταπόνηση καθώς και στην επίδραση του μικροκλίματος.

Σε συνδιασμό με την πάροδο των ετών και τις εναποθέσεις 
φερτών υλικών, οξειδώσεων, καθώς και συστολοδιαστολών 
του οργανικού από φυτικές ίνες φορέα, η συντήρηση των 
τελαρωμένων ζωγραφικών έργων, είναι ιδιαίτερα επίπονη.

Ανεξάρτητα με το μέγεθος των έργων, την εποχή κατασκευής 
και το είδος των φθορών, η ARTIS διαθέτει το κατάλληλο 
έμψυχο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, τον τελευταίας 
τεχνολογίας ψηφιακό διαγνωστικό εξοπλισμό, καθώς και τους 
κατάλληλους χώρους και τεχνογνωσία για την επιτυχή και 
ολοκληρωμένη αποκατάσταση κάθε ζωγραφικού έργου.

Portable icons constitute the greatest surviving selection of 
artworks produced within the artistic tradition that developed 
in historically Orthodox countries. The use of natural organic 
materials as structural elements for the creation of the icons, 
along with the involvement of multiple heterogeneous cogni-
tive domains, such as chemistry, physics, theology, sociology, 
art history and visual arts, that are essential for the proper 
identification, the recognition, the information gaining and 
problem solving, classify them as a particularly complex kind 
of artwork conservation.

A portable icon, taxed by time, carrying dirt deposits, material 
oxidations, disastrous interventions, etc., requires delicate ma-
nipulations, specialized knowledge and equipment, as well as 
highly trained personnel. ARTIS is eqquiped with the appropri-
ate scientific, technical and artistic staff for the continued safe 
and responsible conservation and guaranteed preservation of 
these valuable historical, cultural and spiritual works.

Their aesthetical restoration with reverent precision, absolute 
respect and adherence to the old techniques of the prototype, 
is entrusted to the specialized personnel, which is made up of 
expert hagiographers-conservators who have years of artistic 
and scientific training in the field.

Easel paintings constitute a whole different category, having 
a particular pathology, depending on the artist’s technique, 
the era’s style and the preservation conditions. Consequently, 
the extent of the necessary interventions might vary as well. 
Regardless of the size and the pathology of the easel paintings, 
ARTIS is fully able to identify and implement all the required 
methods and techniques for their comprehensive conservation.

Canvas painting is an art based on the lightness of materials, 
but also on the large scale of works. The free fabric painting 
surface is vulnerable to climate change, mechanical stress and 
the effect of microclimate. 

In combination with the years and the deposition of dull 
materials, oxidations, as well as contractions of the organic 
fiber-based carrier, the maintenance of the embossed paintings 
is particularly painful.

Regardless of the size of the works, the construction period and 
the type of damage, ARTIS has trained scientific and technical 
stuff, the latest digital diagnostic equipment, as well as the ap-
propriate spaces and know-how for the successful and complete 
restoration of each painting project .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

CONSERVATION OF PORTABLE ICONS

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

CONSERVATION OF EASEL PAINTINGS



Ιερός Ναός Αγίας 
Παρασκευής, Θεραπειά 

Κωνσταντινούπολη

Συντήρηση φορητής εικόνας 
Αγίου Γεωργίου.

 Πριν, Κατά την διάρκεια & 
μετά τις εργασίες συντήρησης.

H.C. of Saint Paraskevi, 
Tarabia, Istanbul

Conservation of a portable 
icon of Saint George. 

Before, during & after the
 conservation treatment.

‘Ελπίδα και Αγάπη’. Ιδιωτική Συλλογή 

Λεπτομέρεια ζωγραφικού πίνακα (Ελαιογραφία σε καμβά). Πριν & μετά τις εργασίες συντήρησης. 

‘Hope & Love’. Private Collection

Detail of an easel painting. Before and after the conservation treatment.
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1. Ι. M.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος, Κέρκυρα. 
Συντήρηση τοιχογραφιών.
2. Ι.M. Αγίου Διονυσίου, Άγιον Όρος.
Kατά τις εργασίες συντήρησης των 
τοιχογραφιών Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου. 

1. H.M.C. of Saint Spyridonas, Corfu. 
Wall painting conservation.
2. H.M. of Dionisiou, Mount Athos. 
During conservation treatment of the wall 
paintings of the Chapel of Saint John the 
Baptist.

1

2

Η αποκατάσταση τοιχογραφιών, ως εικονογραφικά σύνολα ή 
μεμονωμένες παραστάσεις, απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο 
δράσης.

Είναι ένα σύνολο συντονισμένων εργασιών, που εκτός από 
τις εμφανείς, στον θεατή, επεμβάσεις, όπως ο καθαρισμός 
και η αισθητική αποκατάσταση, αφορούν και την ενδότερη 
και αθέατη διαστρωμάτωση των κονιαμάτων και της 
τοιχοδομής, με στόχο την ασφάλεια, την σταθερότητα και τη 
διαχρονικότητα του τοιχογραφικού συνόλου.

H μεγάλη κλίμακα των έργων, οι τεχνικές δυσκολίες και η 
πολύπλοκη παθολογία των μνημείων, δυσχεραίνουν σε μεγάλο 
βαθμό την επέμβαση. 
 
Παρά την ποικιλομορφία του είδους των φθορών, των 
τεχνικών κωλυμάτων και των περιβαλλοντικών αντιξοοτήτων, 
η ARTIS κατάλληλα οργανωμένη, εξοπλισμένη και 
επανδρωμένη με έμπειρους επιστήμονες και τεχνικούς, 
βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να αντιμετωπίσει κάθε 
περίπτωση συντήρησης και διατήρησης έργων μνημειακής 
ζωγραφικής. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

The conservation of wall paintings, as integrated wholes or in-
dividual representations, requires a comprehensive action plan. 

This is a coordinated sequence of steps taken that, apart from 
the obvious, observable applications, such as cleaning and 
aesthetic restoration, extends to the internal and obscure strati-
fication of mortars and masonry, aiming at the safety, stability, 
and durability of the mural ensemble.

The large scale of the projects, the technical difficulties, and 
the complex pathology of the monuments, complicate interven-
tion even more..

ARTIS is adequately organized, equipped, and manned by 
experienced professionals and technicians, rendering it ready 
to handle all cases requiring conservation and preservation 
of monumental paintings, irrespective of the various types of 
damage, technical obstacles,and enviromental difficulties that 
it may encounter.

CONSERVATION OF WALL PAINTINGS

Ι.Π.Π. Αγίου Ανδρέα, Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Kατά τις εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών.
H.P. Chapel of Saint Andreas, Ecumenical Patriarchate of Constantinople. 
During conservation treatment of the wall paintings.

Ι.Π.Ν. Αγίου Γεωργίου, Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Kατά τις εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών.
H.P.C. of Saint Georgios, Ecumenical Patriarchate of Constantinople. 
During conservation treatment of the wall paintings.
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Ι. Π. Παρεκκλήσι Αγίου Ανδρέα, 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως

Έπειτα από τη συντήρηση & αισθητική 
αποκατάσταση των τοιχογραφιών.

H.P. Chapel of Saint Andreas, 
Ecumenical Patriarchate of

 Constantinople.

After conservation & restoration 
treatment of the wall paintings.
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1. Ι.Μ.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος, Κέρκυρα. 
Λεπτομέρεια μαρμαρόγλυπτης βρύσης. 
Κατά τις εργασίες συντήρησης & καθαρισμού. 
2. Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου, 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τις εργασίες 
συντήρησης & αποκατάστασης των 
μεταλλικών θυρών του Ναού.

1. H.M.C. of Saint Spyridonas, Corfu. 
Detail of a marble faucet.During 
conservation treatment.
2. H.P.C. of Saint Georgios, Ecumenical 
Patriarchate of Constantinople. During 
conservation treatments of the metal doors 
of the Church.

1

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

CONSERVATION OF METAL OBJECTS

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

CONSERVATION OF STONE OBJECTS 
AND CERAMICS

Παρά τις αυξημένες αντοχές τους, τα μέταλλα, παρουσιάζουν 
φθορές και διάβρωση, κυρίως λόγω αντίξοων κλιματικών και 
περιβαντολογικών συνθηκών και χρήζουν ιδιαίτερης τεχνικής 
και επιστημονικής προσέγγισης για την αποκατάσταση των 
φθορών τους, τη συντήρηση και τη διατήρησή τους στο χρόνο. 

Εκκλησιαστικά σκεύη, νομίσματα, κοσμήματα, πάμφυλλα 
εικόνων, ακόμα και εξαρτήματα μηχανισμών ή στοιχεία 
μεταλλικών κατασκευών συντηρούνται επιτυχώς από την 
ARTIS με κριτήρια την προστασία του αυθεντικού υλικού, 
την αισθητική αποκατάσταση, αλλά και τη μελλοντική 
λειτουργικότητα.

Η συντήρηση και αποκατάσταση λίθινων έργων τέχνης, 
κεραμικών αντικειμένων και αρχιτεκτονικών στοιχείων, 
απαιτεί ειδικές γνώσεις ως προς τη φυσιολογία των 
πετρωμάτων, την κρυσταλλική τους δομή, τις μηχανικές τους 
αντοχές καθώς και γνώσεις φυσικής και χημείας. 

Στην ARTIS η συντήρηση τέτοιων έργων πραγματοποιείται 
πάντα σύμφωνα με τη διεθνή δεοντολογία και πρακτική, 
με την χρήση εξειδικευμένων υλικών, αλλά και σύγχρονες 
πρωτοποριακές τεχνικές.

Although metals constitute materials of rather increased 
durability and stability, they oftentimes present evidence of 
corrosion and deterioration, primarily due to adverse climate 
and environmental conditions. Thus, they require a particular 
technical and scientific approach, in order to restore and pre-
serve them for future generations

Ecclesiastical utensils, vessels, coins, jewelry, votive offer-
ings, even components of mechanisms or elements of metal 
structures can be successfully restored by ARTIS, As always, 

our steadfast criteria remain the protection of the authentic 
material, its aesthetic restoration, and future functionality.
Conservation and restoration of stone artworks, ceramics and 
architectural elements, require special in depth knowledge of 
materials composition and physiology, crystal structure, me-
chanical strength and other physicochemical parameters. 

In ARTIS, conservation of such objects is carried out always ac-
cording to the international ethics and standards, with the use 
of specialized conservation and modern innovative techniques.

Ι.Μ.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος, Κέρκυρα. Κατά τις εργασίες 
συντήρησης & καθαρισμού μαρμαρόγλυπτoυ κιβωρίου 
Αγίας Τράπεζας.
Ι.M.C. of Saint Spyridonas, Corfu. During conservation 
treatment on a marble carved ciborium of the Holy Αltar.

Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου, Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης 
μαρμάρινης επιγραφής. H.P.C. of Saint Georgios, Ecumenical 
Patriarchate of Constantinople. During conservation treatment of the 
marble lettering cutting.
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Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου, 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 
Η κεντρική είσοδος του ναού μετά τις εργασίες 
συντήρησης των μεταλλικών και μαρμάρινων 
στοιχείων.

H.P.C. of Saint Georgios, 
Ecumenical Patriarchate of Constantinople.
The main entrance of the church after 
conservation of its metal and marble elements.
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1. Iδιωτική συλλογή. 
Συντήρηση χαρτώου υλικού.
2. I.M.Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως. 
Θεσσαλονίκη.
Κατά τις εργασίες συντήρησης 
υφασμάτινου Επιγονατίου.

1. Private collection. Paper conservation.
2. H. Metropolis of Neapoli & Stavroupoli 
Thessaloniki.
During conservation treatment on a 
textile Epigonation.

1
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

PAPER CONSERVATION

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ 
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

CONSERVATION OF TEXTILE ARTIFACTS

Η διάγνωση και αντιμετώπιση των παθογενειών του χάρτινου 
υλικού είναι μία αρκετά δύσκολη διαδικασία εξαιτίας της 
ευαισθησίας και της μεταβλητότητας των πρωτογενών 
υλικών, σε κάθε μορφή περιβαλλοντικής συνθήκης και της 
παθογένειάς τους σε ποικιλόμορφους μικροοργανισμούς.

Aπαιτεί ανεπτυγμένες γνώσεις στον τομέα και αρκετή 
εμπειρία για να επέλθει με ασφάλεια το σωστό αποτέλεσμα. 
Οι εργασίες αφορούν τόσο σε επεμβάσεις συντήρησης και 
αποκατάστασης όσο και διατήρησης, ακολουθώντας πιστά τις 
πλέον ενδεδειγμένες προδιαγραφές διαχείρισης αρχειακού 
υλικού.

Τα υφασμάτινα αντικείμενα χαρακτηρίζονται από πολλές 
ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τη δομή, τη μορφολογία, 
την τεχνική κατασκευής, την ευαισθησία τους σε 
μακροκλιματικές και μικροκλιματικές διακυμάνσεις, καθώς 
και με τον συνδυασμό των πολλών ετερόκλιτων υλικών που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους.

Παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα παθολογίας, καθώς η 
δημιουργία τους έχει εκτός από διακοσμητικό σκοπό και 
χρηστικό, και κυρίως ο συνδυασμός οργανικών και ανόργανων 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την διακόσμηση και 
κατασκευή τους, καθιστούν τον ρόλο της προληπτικής και 
επεμβατικής συντήρησης τους, πρόκληση, αλλά απαραίτητη 
για τη διατήρηση της ακεραιότητας τους. 

Στην ARTIS, εξειδικευμένοι επαγγελματίες αναλαμβάνουν 
την συντήρηση υφασμάτινων έργων τέχνης, παραδοσιακών 
κεντημάτων και στολών, ταπήτων μεγάλων διαστάσεων, 
εκκλησιαστικών αμφίων και διακοσμητικών πέπλων, 
καθώς επίσης και την μελέτη συντήρησης συλλογών και 
μεμονωμένων αντικειμένων με σκοπό την αποθήκευση, 
έκθεση και χρήση τους. 

The identification and treatment of various problems that 
might appear on a paper artifact is a very difficult process due 
to the sensitivity and the instability of this raw material, often-
times found in fluctuating environmental conditions, and to its 
pathogeny to diverse microorganisms. 

Paper conservation requires advanced knowledge in the field 
and adequate experience that will ensure a successful result. 

Interventions include conservation, restoration and preserva-
tion treatments that strictly follow the most appropriate stan-
dards of archival material management. 

Textiles are characterized by many features related to struc-
ture, morphology, manufacturing technique, sensitivity to 
macroclimatic and microclimate fluctuations, as well as to the 
combination of many heterogeneous materials used for their 
production.

Exhibiting a wide range of pathologies, in as much as they are 
made for both decorative and utilitarian purposes, preventive 
and invasive conservation of textile artifacts is indeed a chal-
lenge but one that is essential for preserving their integrity. 
Moreover, their treatment is especially complicated due to the 
combination of organic and inorganic materials used for their 
decoration and construction.

At ARTIS, specialized professionals undertake the conservation 
of textile art, traditional embroideries and uniforms, carpets 
of large dimensions, ecclesiastical vestments, and decorative 
paraments. We can also take on the study of the conservation 
of both collections and individual objects for storage, exhibi-
tion, and use.

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ / CONSERVATION OF WORKS OF ART



Κατά τη συντήρηση & 
αποκατάσταση υφασμάτινου 

Επιταφίου.

During conservation & 
restoration of a textile Epitafios. 



Καθολικό Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος.
Άποψη επιχρυσωμένου τέμπλου. 

The Κatholikon of the Holy Monastery 
of Simonos Petras, Mount Athos. 
Aspect of the gilded iconostasis.
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1. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Μπραχάμι, 
Αθήνα. Λεπτομέρεια από προσκυνητάρι 
με στιλβωτή επιχρύσωση, ένθετους 
ημιπολύτιμους λίθους, χαρακτικά 
διακοσμητικά μοτίβα.
2. Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου 
Αρσενίου, Κέρκυρα. Λεπτομέρεια επίχρυσου 
ξυλόγλυπτου τέμπλου.

1. H.C. of Saint Dimitrios Brahami, Athens.
Detail of a gilded iconstand decorated with 
semi-precious stones & hand-engraved 
decorative patterns
2. M.Ch. of Saint Arsenios, Corfu. 
Detail of a gilded wooden carved thorakion.

1
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Η επιχρύσωση είναι μια τεχνική η οποία χρησιμοποιήθηκε 
ευρέως από τους πρώτους αιώνες της εκκλησιαστικής ζωής 
με κύριο αντικείμενο την διακόσμηση των χειρογράφων και 
τα φωτοστέφανα των Αγίων στις εικόνες. Όμως καθώς μετά τον 
14ο αι., άρχισε να εξελίσσεται η επίπλωση των ναών, 
η διαδικασία της επιχρύσωσης ανέπτυξε ιδιαιτέρες τεχνικές 
με στόχο το εκκλησιαστικό έπιπλο.

Συνδυασμοί από ματ και γυαλιστερές επιφάνειες, γραμμικά 
μοτίβα, τοπική χρήση ασημιού και επιχρωματισμοί με λάκες 
είναι μόνο μερικές από τις ποικιλόμορφες τεχνικές που 
αναπτύχτηκαν ανά τους αιώνες με στόχο την αισθητική 
εξύψωση του εκκλησιαστικού επίπλου το οποίο από ένα απλό 
ξύλινο έργο τέχνης μεταμορφώνεται σε μια άπειρου κάλλους 
φαντασμαγορία. Χρησιμοποιώντας υλικά προερχόμενα 
από διάφορα σημεία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (όπως 
το αμπόλι της Αρμενίας ή το αλάβαστρο της Μπολόνιας) 
και σμίγοντάς τα με συνταγές που παραδίδονταν και 
τελειοποιούνταν από γενιά σε γενιά μαστόρων, εργαστήρια 
συγκεκριμένα και πιστοποιημένα από την κεντρική εξουσία, 
παρήγαγαν αριστουργήματα που εντυπωσιάζουν ακόμη και 
έπειτα από αιώνες.

H πολυετής εμπειρία στη συντήρηση επίχρυσων κειμηλίων 
της βυζαντινής τέχνης και η μακροχρόνια έρευνα & μελέτη 
της τεχνολογίας των υλικών, οδήγησε την ARTIS στην 
αναπαραγωγή της παραδοσιακής στιλβωτής επιχρύσωσης 
κρίνοντάς την ως την πλέον τεχνολογικά ενδεδειγμένη για την 
παραγωγή έργων με εξαιρετική ποιότητα, μοναδικό αισθητικό 
αποτέλεσμα, και δοκιμασμένη αντοχή στο χρόνο.

Οι παλιές συνταγές παρασκευής των μιγμάτων, η αδιάκοπη 
έρευνα αγοράς για την επιλογή των κατάλληλων υλικών, αλλά 
κυρίως το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη για τη δουλειά αυτή, 
εξασφαλίζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, χαρίζοντάς τους 
φήμη εφάμιλλη των αυθεντικών βυζαντινών έργων.

Gilding is a technique widely used ever since the first centuries 
of ecclesiastical history, decorating the manuscripts and the 
halos of the saints on the icons. However, since the 14th cent., 
when church furniture started to evolve, various new gold plat-
ing techniques were developed for this exact purpose. 

Combinations of matte and glossy surfaces, oil and water-gild-
ing, beaten or relief, on the spot use of silver and coloring with 
lacquers are only few of the diverse techniques that evolved 
over the centuries. All these techniques aim to aesthetically 
upgrade church furniture, which is transformed from a simple 
wooden artifact to a spectacle of infinite beauty. With the use 
of materials from various places of the Roman and Byzantine 
empires (like bole paste from Armenia or alabaster from Bolo-
gna) combined with methods that were passed on and evolved 
from generation to generation, numerous specific and accred-
ited workshops, were producing masterpieces that still bedazzle 
the eye, even after centuries. 

The longstanding experience in the domain of conservation of 
gilded Byzantine artworks and the lengthy research of materi-
als technology, led ARTIS to the reproduction of the traditional 
burnished water-gilding craft as the most technologically suit-
able for the creation of pieces of high aesthetics and impressive 
durability. 

The traditional recipes for mixtures preparation, the continu-
ous quest for the selection of the right materials, along with 
the passion, patience and love for this work, ensure exceptional 
results with a magnitude comparable to the authentic Byzan-
tine works of art.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΣΤΙΛΒΩΤΗ ΕΠΙΧΡΎΣΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

INTRODUCTION TO BYZANTINE BURNISHED GILDING OF ARTWORKS 



Επιχρύσωση ξυλόγλυπτης επιφάνειας.
Gilding of a wooden carved surface.
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1. Ι. Μ. Αγίου Διονυσίου, Άγιον Όρος. 
Λεπτομέρεια επιχρυσωμένου επίπλου.
2. Καθολικό Ι. Κελιού Αγίου Νικολάου, 
Μπουραζέρη Άγιον Όρος. Λεπτομέρεια 
του επιχρυσωμένου τέμπλου.

1. Holy Monastery of Dionysios, 
Mount Athos. 
Detail of a gilded piece of furniture.
2. Church of Saint Nikolaos, Bourazeri, 
Mount Athos. Thorakion of the gilded 
iconostasis.

1

2

Η επιχρύσωση ξυλόγλυπτων έργων τέχνης (εκκλησιαστικών 
κειμηλίων και στοιχείων εκκλησιαστικού διάκοσμου, τέμπλων, 
προσκυνηταριών, επίπλων, κ.λπ.) είναι μία διαδικασία που 
απαιτεί ειδική τεχνογνωσία, δεξιοτεχνία, αλλά κυρίως 
επίπονη και χρονοβόρα εργασία για να αποδωθεί το βέλτιστο 
αποτέλεσμα.

Mία διαδικασία πολλαπλών σταδίων που περιλαμβάνει την 
επεξεργασία και προετοιμασία της ξυλόγλυπτης επιφάνειας 
με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και υλικών.

Η υλοποίηση κάθε σταδίου πρέπει να διεξάγεται άψογα και 
με μεγάλη προσοχή, δεδομένου ότι είναι εξίσου σημαντική  
στην επιτυχή απόδοση της τελικής φάσης της στίλβωσης των 
επιχρυσωμένων περιοχών. 

Θερμοκρασία υλικών, σχετική υγρασία χώρου, καθαρότητα 
πρώτων υλών λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη, αφού είναι 
καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας του αποτελέσματος. 
Στο τελικό στάδιο κάθε έργου, η σχολαστική λείανση της 
επιφάνειας του χρυσού είναι το μυστικό που παρέχει 
αποτέλεσμα απαράμιλλης αισθητικής αξίας και εξαιρετικής 
ανθεκτικότητας στο χρόνο. 

Επίχρυσα εικονοστάσια και προσκυνητάρια που έχουν 
φιλοτεχνηθεί από την ARTIS, αποτελούν σήμερα σημείο 
αναφοράς στην σύγχρονη εκκλησιαστική τέχνη και μπορεί 
κανείς να τα θαυμάσει στα σημαντικότερα ιστορικά και 
πνευματικά κέντρα της Ορθοδοξίας, στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Gilding of wood-carved works of art (ecclesiastical artifacts 
and decoration elements, iconostasis, icon-stands, furniture, 
etc.) is a process that requires special expertise, craftsmanship 
and most of all arduous and time consuming work in order to 
achieve the optimum result. 

A multistage procedure consisting of the treatment and prepa-
ration of the wood-carved surface, applying the most appropri-
ate techniques and materials.

The implementation of each process phase should be conducted 
flawlessly and with utmost care, since it is equally important to 
the successful performance of the final step of burnishing the 
gilded areas.

The temperature of the materials, the space’s relevant humid-
ity and the purity of the raw materials are taken seriously 
under consideration, as they are key factors to the success of 
the outcome. In the final phase of each project the meticulous 
burnishing of the gilded surface is the secret that guarantees a 
result of impeccable aesthetics and excellent durability. 

Nowadays, gilded iconostasis and icon-stands crafted by ARTIS 
constitute a reference point in the contemporary ecclesiastical 
art and can be seen in the most important historical and spiri-
tual sites of Orthodoxy in Greece and abroad.

ΣΤΙΛΒΩΤΗ ΕΠΙΧΡYΣΩΣΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤEΧΝΗΣ 

BURNISHED WATER-GILDING OF WOOD-CARVED ARTWORKS



Καθολικό Ιερού Κελιού 
Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, 

Άγιον Όρος.

Γενική άποψη του επιχρυσωμένου Κιβωρίου.

Katholikon of the Sacred Cell of 
Saint Nikolaos Bourazeris,

Mount Athos.

General view of the burnished gilded Ciborium.
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1. Αγιογράφηση επιχρυσωμένης φορητής 
εικόνας.
2. Δημιουργία διακοσμητικών μοτίβων 
(τσουκάνικο) σε επιχρυσωμένη επιφάνεια.

1. Iconography on a portable gilded surface. 
2. Hand-engraving on a gilded surface.
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ΣΤΙΛΒΩΤΗ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ & ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

HAGIOGRAPHY & BURNISHED WATER-GILDING OF PORTABLE ICONS

Η αγιογράφηση και η στιλβωτή επιχρύσωση λατρευτικών 
εικόνων, είναι διαχρονικές τέχνες, που υπακούουν σε 
αυστηρότατους κανόνες, σε σχέση με τα υλικά κατασκευής 
και τις τεχνικές αγιογραφίας και επιχρύσωσης, που ισχύουν 
αδιάλειπτα, εδώ και αιώνες. 

Απαιτείται δεξιοτεχνία και σημασία στην λεπτομέρεια, σε 
συνδυασμό με την επιλογή κατάλληλων υλικών, για την 
δημιουργία κομψοτεχνημάτων. Στην εικονογραφική παράδοση 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καταγράφεται μεγάλη 
ποικιλομορφία τεχνικών επιχρύσωσης και διακοσμητικών 
μοτίβων, η οποία προσδίδει στις εικόνες μια μοναδικής 
ομορφιάς διακόσμηση.

Η ARTIS μελετώντας συστηματικά την ιστορία τέχνης και 
τεχνοτροπίας των εικόνων κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει 
όλες εκείνες τις τεχνικές, που επί αιώνες εφάρμοζαν οι 
τεχνίτες για την παραγωγή αριστουργημάτων. 

Σήμερα, η ποικιλία των επιλογών που προσφέρει η ARTIS 
είναι μεγάλη (στιλβωτή επιχρύσωση σε επίπεδες επιφάνειες, 
τσουκάνικα, φουσκωτά φωτοστέφανα, προσθήκη πολύτιμων 
λίθων, μαργαριταριών κλπ.). Σε όλες τις περιπτώσεις, 
η μέγιστη προσπάθεια των τεχνιτών της ARTIS, αποσκοπεί 
σε ένα αψεγάδιαστο αποτέλεσμα που θα αναδείξει με μοναδικό 
τρόπο την πνευματικότητα της σύνθεσης και θα δώσει στην 
σύνθεση της εικόνας το ειδικό βάρος του έργου τέχνης.

Hagiography and burnished water-gilding of devotional images 
are diachronic arts that obey strict rules in relation to the ma-
terials of construction and the techniques of hagiography and 
gold-plating, which have been in effect for centuries.

Craftsmanship, emphasis in detail and the selection of the most 
suitable materials, are required for the abillity to produce of 
spotless masterpieces. A great variety of gilding and decorative 
pattern creation techniques has been recorded in the icono-
graphic tradition of Greece and abroad. This diversity imparts 
to the icons exceptional beauty and impressive decorations. 

ARTIS, systematically studying the history of art and tech-
niques of icons, managed to decipher all the secrets of the 
craftsmen that for centuries created these masterpieces. 

Thus, nowadays ARTIS is able to offer an extensive variety of 
choices (burnished water-gilding on flat surfaces, beaten, with 
relief halos, insertion of gemstones, pearls and semi-precious 
stones). In any case, the efforts of the company’s craftsmen, 
always aim to achieve impeccable results that will uniquely 
highlight the spirituality of the icon and add the special weight 
of an artwork.

Δημιουργία διακοσμητικών μοτίβων (τσουκάνικο) σε επιχρυσωμένη 
επιφάνεια. Hand-engraving on a gilded surface. 

Διαδικασία τοποθέτησης πολύτιμων λίθων σε φορητή εικόνα.
Application of gemstones on a portable icon.
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Φορητή εικόνα Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Επιχρυσωμένη φορητή εικόνα με εγχάρακτα διακοσμητικά μοτίβα.
Gilded portable icon of St. John the Baptist with hand-engraving technique.
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1. I.Ν. Αγίας Βαρβάρας, Πατήσια, Αθήνα.
Στιλβωτή επιχρύσωση διακοσμητικών 
στοιχείων μαρμάρινου Δεσποτικού 
θρόνου.
2. Ιδιωτικό παρεκκλήσι, Αλεξανδρούπολη. 
Επιχρυσωμένο φωτοστέφανο 
τοιχογραφίας κατά την στίλβωση.

1. H.C. of Saint Barbara Patisia, Athens. 
Burnished gilded areas of a marble 
Bishop’s throne.
2. Private Chapel, Alexandroupolis. 
Gilded burnishing technique on a wall 
painting.

1

2

ΣΤΙΛΒΩΤΗ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

BURNISHED GILDING OF MARBLE SURFACES AND WALL PAINTINGS 

H ARTIS έχει εξίσου μεγάλη εμπειρία και στην στιλβωτή 
επιχρύσωση ανάγλυφων και επίπεδων επιφανειών σε 
“σκληρά” υλικά, όπως, πχ. τοιχοποιίες, μάρμαρο, μέταλλα.

Το χρύσωμα και το στίλβωμα τμημάτων τοιχογραφιών, 
κιονόκρανων, κιόνων, κρηνών ή άλλων διακοσμητικών και 
αρχιτεκτονικών στοιχείων, μπορεί να προσδώσει ξεχωριστή 
λάμψη σε ναούς ή ιδιωτικούς χώρους.

Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει ξεχωριστή δυσκολία όχι 
μόνο λόγω της ιδιαίτερης φύσης των υποστρωμάτων αλλά και 
λόγω των εργασιακών συνθηκών, καθώς πρόκειται συχνά για 
έργα μεγάλης κλίμακας, κάθετες επιφάνειες, οροφές και 
θόλους, που απαιτούν εργασίες σε δύσκολες κλιματικές και 
επιχειρησιακές συνθήκες, κλπ.

Η σωστή προετοιμασία των επιφανειών και η δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών εργασίας σε συνδυασμό με τη μεγάλη 
εμπειρία των τεχνιτών της ARTIS, αποτελούν το κλειδί για ένα 
επιτυχές αισθητικό αποτέλεσμα. 

ARTIS boasts an extensive experience in the burnished gilding 
of relief and flat surfaces in «hard» materials, such as masonry, 
marbles and metals.

Gilding and burnishing of segments of wall paintings, capitals, 
columns, fountains and other decorative and architectural 
elements can contribute an exceptional shine to churches or 
private spaces. 

However, this is a very complicated process, not only due to the 
special nature of the substrates, but also because of the work-
ing conditions, as these are usually large scale projects, vertical 
surfaces, ceilings and domes that mostly involve working under 
adverse climatic and operational conditions etc. 

The appropriate preparation of the surfaces and the creation of 
the right working conditions combined with the wide experi-
ence of the ARTIS craftsmen are the keys to successful results 
of high aesthetics.

I.N. Αναλήψεως του Χριστού, Βόλος. Επιχρύσωση φωτοστέφανου 
τοιχογραφίας Παντοκράτωρος. H.C. Resurrection of Christ, Volos
Gilding technique on a wall painted surface (Pantokratoras).

Στιλβωτή επιχρύσωση διακοσμητικού στοιχείου.
Burnished gilded areas of a marble decorative element.
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Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Παρασκευής, 
Λαγκαδάς. Επιχρύσωση μαρμάρινου θόλου.

Metropolitan Church of Agia Paraskevi, Lagadas. 
Gilding of a marble canopy.



Ι. Μονή Αγίας Αικατερίνης, Σινά 
Φορητή εικόνα Χριστού Παντοκράτωρος (6ος αι.) 

The Sacred Monastery of the God Trodden Mount of Sinai, 
Saint Catherine’s Monastery.
Portable icon of the Christ Pantokrator - ‘Sinai Christ’ (6th cent.)
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PREMIUM REPLICAS
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1. Παναγία Αθωνίτισσα. 
Αντίγραφο αγιογραφίας (αυθεντικού έργου 
της ARTIS).
2. Ι. Κελί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, 
Άγιον Όρος.
Αντίγραφα φορητής εικόνας Αγίου 
Νικολάου (13ος αι.), εφεστίου εικόνας 
κελιού.

1. Panagia Athonitissa.
Replica of an authentic hagiography 
creation of ARTIS. 
2. S. Cell of Saint Nikolaos Bourazeris, 
Mount Athos. 
Replicas of the patronal portable icon of 
Saint Nikolaos (13th cent.).

1
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

PREMIUM REPLICAS

Η ARTIS PREMIUM REPLICAS αποτελεί την νέα σειρά 
προϊόντων, της ARTIS. Πιστά αντίγραφα παλαιών εικόνων, 
ζωγραφικών έργων αλλά και δημιουργιών της ARTIS 
Gilding & Restoring, υψηλών προδιαγραφών και απόλυτης 
εγγύτητας με τα αυθεντικά έργα. 

Για την αναπαραγωγή των Premium Replicas χρησιμοποιούνται 
παραδοσιακά υλικά όπως ξύλο φλαμουριάς, οργανική κόλλα 
(ζωική) και gesso για την προετοιμασία της επιφάνειας. 

Παραδοσιακά υλικά, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
φορητών εικόνων και προσδίδουν μεγαλύτερη αντοχή των 
χρωμάτων στο πέρασμα των χρόνων.

Στα πλαίσια της υψηλής ποιότητας παραγωγής και με 
γνώμονα την αναπαραγωγή έργων που ξεχωρίζουν και 
διαφοροποιούνται, είναι δυνατόν να γίνει εφαρμογή 
επιχρύσωσης των έργων, απλής ή ακόμη και στιλβωτής με την 
εφαρμογή φύλλων χρυσού 22 και 24 καρατίων αντίστοιχα. 

Επιπλέον να σημειωθεί ότι κάθε αντίγραφο συσκευάζεται 
σε ειδικά διαμορφωμένη χάρτινη, δερμάτινη ή ξύλινη 
συσκευασία, κατόπιν επιλογής.

ARTIS PREMIUM REPLICAS constitute the new ARTIS line 
of products. Exact copies of old portable icons and paintings as 
well as original creations of ARTIS Gilding & Restoring are all 
made to the highest standards and absolute proximity to the 
authentic works of art.

For the reproduction of ARTIS Premium Replicas, we use tradi-
tional and natural materials, such as linden wood and organic 
glue, as well as gesso for surface preparation. Such materials 
are used for the creation of painted portable icons and give to 
the colors additional durability over time.

In the context of high-quality production and with a view to 
the reproduction of distinct and differentiated works, simple 
or even-gilded gold plating can be applied by the use of 22 or 
24-carat gold leaves respectively.

Furthermore, it is worth mentioning that each Replica is 
delivered, upon selection, in a variety of specialty packaging 
including cardboard, leather, and wood.

3-4. Κατά την διαδικασία της δημιουργίας του αντιγράφου. 
During the proccess of the creation of the replicas. 
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Κατά την διαδικασία της δημιουργίας 
του αντιγράφου. 

During the proccess of the creation of 
the replicas.
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1. Φορητή εικόνα Αγίου Ανδρέα 
(16ος αι.), Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Εξέταση εικόνας 
προς συντήρηση.
2. Εφαρμογή διακόσμησης οροφής 
εσωτερικού χώρου. 

1. Saint Andreas (16th cent.), Ecumenical 
Patriarchate of Constantinople. 
Examination of the icon, before 
conservation treatments. 
2. Decoration of an interior ceiling.

1
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

DECORATION APPLICATION

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

CONSERVATION AND PRESERVATION
ASSESSMENT

Στο ευρύ φάσμα της διακοσμητικής τέχνης, η ARTIS έρχεται 
να συμπληρώσει το μεγάλο κενό που αφορά την ειδίκευση 
πάνω στην ανάπλαση και ανάδειξη χώρων, όπου υπάρχει 
ανάγκη ή επιθυμία, να διακοσμηθούν σύμφωνα με τα λαϊκά 
παραδοσιακά ή εκκλησιαστικά πρότυπα.

Τα πλαίσια των δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τομέα, 
περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των εργασιών, από την μελέτη 
των προτάσεων σχεδιασμού, την εκτέλεση και επίβλεψη 
μόνιμων ή φορητών κατασκευών, έως και την διακόσμηση με 
παραδοσιακές τεχνικές ξυλογλυπτικής, ζωγραφικής, στιλβωτής 
επιχρύσωσης αλλά και συνδυασμούς τους με συναφείς τέχνες.

Το έμπειρο καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, 
καθώς και η επιτυχία των εφαρμογών σε ήδη υπάρχοντα 
έργα, διασφαλίζουν την εγγυημένη ποιότητα οποιασδήποτε 
ανάλογης πρότασης.

Η μελέτη της κατάστασης διατήρησης έργων τέχνης είναι μια 
σύνθετη αλλά απαραίτητη διαδικασία για την αποτελεσματική 
αποκατάσταση και προστασία τους. Η μελέτη συνοδεύεται 
από πλήρη γραπτή και φωτογραφική τεκμηρίωση καθώς και 
συστάσεις για τα προληπτικά μέτρα ή τις επεμβάσεις συντήρησης 
που απαιτούνται, και, κατά περίπτωση, διαφέρουν σε έκταση, 
χρόνο και κόστος. Στο πλαίσιο της μελέτης μπορούν, επίσης, να 
πραγματοποιηθούν διαγνωστικές εξετάσεις. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ένα ακόμη τμήμα της ARTIS αποτελούν οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, μέσω του οποίου η εταιρεία έχει την ικανότητα 
να συμβουλεύει και να προτείνει λύσεις σε όλα τα πεδία που 
αφορούν τους τομείς της προστασίας, της διατήρησης, της 
συντήρησης και της προβολής των μνημείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς, αλλά και τη δημιουργία έργων τέχνης υψηλής 
αισθητικής και ποιότητας.

In the broad range of decorative art, ARTIS comes to fill the 
large gap in specialization on the redevelopment and elevation 
of spaces where there is a need or desire to be decorated accord-
ing to traditional folk or religious design standards.

The activities framework in this field, includes the whole range 
of works, from the study of design proposals, execution and 
supervision of permanent or portable structures, to the decora-
tion with traditional woodcarving techniques, painting, gold 
plating, and combinations with related arts.

The experienced artistic and technical staff of ARTIS, as well 
as the success of applications in existing projects, ensure the 
quality of any similar proposal.

The assessment on the conservation of works of art is a com-
plex but necessary process for their effective restoration and 
protection. The assessment always contains full photographic 
and written documentation as well as recommendations about 
the preventive measures or the conservation interventions 
required, which might differ in extent, time and cost. The study 
might also include various diagnostic tests. 

CONSULTING SERVICES

Οne more section of ARTIS is the consulting services depart-
ment through which the company is able to provide comprehen-
sive consulting services in any domain related to conservation, 
protection, preservation and promotion of the monuments of 
cultural heritage, as well as the creation of artworks of high 
aesthetics and unparalleled quality.



Εφαρμογή διακόσμησης εσωτερικού χώρου.
Application of interior design.



Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός Εισοδείων 
της Θεοτόκου, Δράμα. 
Γενική άποψη του τέμπλου του Ναού μετά τις εργασίες 
συντήρησης και επιχρύσωσης.

Old Metropolitan Church of the Entry into 
the Temple of the Virgin Mary, Drama. 
The iconostasis of the Church after the conservation 
and gilding treatments.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
SELECTED PROJECTS



The Cathedral of Panagia Theodorovski is 
prominently located in St. Petersburg Russia 
and was recently fully renovated. 

Part of the restoration works was the burnished 
water-gilding of wood-carved sections and 
artworks of the church; a project assigned to 
ARTIS. 

The project lasted for 18 months and included 
the burnished water-gilding of the Tsarist 
throne, three icon-stands and of the Calvary. 
In order to breathe a feeling of oldness in the 
items, it was considered necessary to apply 
patina on the gilded surfaces, making them con-
sistent with their historical and cultural value. 

The craftsmen of ARTIS placed a great deal of 
emphasis on detail, something that was evident 
in the excellent output of gold as well as in the 
theological and artistic promotion of the gilded 
artworks of the church, which created an unde-
niable sense of grandeur and admiration.

Ο καθεδρικός Ναός Παναγίας Theodorovski 
βρίσκεται σε περίοπτο σημείο της Αγίας 
Πετρούπολης, στη Ρωσία και προσφάτως 
αναστηλώθηκε εκ βάθρων.

Μέρος της αναστήλωσης ήταν και η 
επιχρύσωση ξυλόγλυπτων έργων και στοιχείων 
του Ναού η οποία ανατέθηκε στην ARTIS.

Το έργο διήρκησε δεκαοκτώ μήνες και 
περιελάμβανε την στιλβωτή επιχρύσωση του 
Τσαρικού Θρόνου, τριών προσκυνηταριών και 
του Γολγοθά. Με σκοπό να προσδοθεί η αίσθηση 
παλαιότητας των έργων θεωρήθηκε αναγκαία 
η εφαρμογή πάτινας στην επίχρυση επιφάνεια 
ούτως ώστε να συμβαδίζουν με την ιστορική και 
πολιτισμική τους αξία. 

Η επιμονή στην λεπτομέρεια που επέδειξαν όλοι 
οι τεχνίτες της ARTIS είναι ο λόγος της τέλειας 
απόδοσης του χρυσού και της θεολογικής και 
καλλιτεχνικής ανάδειξης των επιχρυσωμένων 
έργων του Ναού που δημιουργούν μία αίσθηση 
μεγαλοπρέπειας και σεβασμού.

PANAGIA THEODOROVSKI
CATHEDRAL, ST. PETERSBURG

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
THEODOROVSKI, ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι.
Water gilded wood-carved icon-stand.
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Επιχρυσωμένος ξυλόγλυπτος Τσαρικός Θρόνος.
Water gilded wood-carved Tsarist Throne.

Επιχρυσωμένος ξυλόγλυπτος Γολγοθάς.
Water gilded wood-carved Calvary.
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Καθολικό Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, 
Άγιον Όρος.

Επιχρυσωμένο τέμπλο & προσκυνητάρια. 
Mέρος έργου στιλβωτής επιχρύσωσης που περιελάμβανε το 
Δεσποτικό Θρόνο και δύο ακόμη προσκυνητάρια.

Katholiko of the Holy Monastery of Simonos 
Petras, Mount Athos. 

Gilded wood-carved iconostasis and icon-stands. 
Part of the burnished gilding project that also included the 
Bishop’s Throne and two more icon-stands.
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Ιερός Ναός Παναγίας Κουμαριώτισσας, 
Νεοχώρι, Κωνσταντινούπολη.

Συντήρηση & αισθητική αποκατάσταση 
στιλβωτού επίχρυσου προσκυνηταριού.

Holy Church of Panagia Koumariotissa 
Yenikoy, Istanbul.

Conservation and aesthetic restoration 
of the water- gilded Iconstand.



Ι. Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Θεσσαλονίκη.

Επιχρυσωμένη ξυλόγλυπτη Λάρνακα της Αγίας Ειρήνης.

Church of Agia Eirini Chryssovalantou, Thessaloniki.

The burnished water- gilded wood-carved Casket of Agia Eirini.
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Αίθουσα του Θρόνου, Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Επιχρυσωμένο κάθισμα Οικουμενικού Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως.

Hall of the Throne, Ecumenical 
Patriarchate of Constantinople (Istanbul).

Water-gilded armchair of the Ecumenical Patriarch 
of Constantinople.



Ιερό Παρεκκλήσι Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 
Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, Άγιον Όρος.

Άποψη της τοιχογραφίας (Παντοκράτορας) του παρεκκλησίου μετά τις 
εργασίες συντήρησης. Μέρος συνολικού έργου συντηρήσεως συλλογών 
εικόνων, κειμηλίων και τοιχογραφιών της Mονής.

The Chapel of Saint Ioannis the Theologian, 
Holy Monastery of Saint Dionysios, Mount Athos.

Aspect of the mural (Pantokrator) of the chapel after the conservation 
treatments. Part of the overall conservation project, including icons 
collection, wall-paintings and relics.
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Ιερός Ναός Παναγίας Κουμαριώτισσας, Νεοχώρι, 
Κωνσταντινούπολη.

Συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση της εφέστιας φορητής εικόνας του 
Ναού, Παναγίας Κουμαριώτισσας (17ος αι.) Το συνολικό έργο περιελάμβανε 
την συντήρηση του συνόλου των φορητών εικόνων.

Holy Church of Panagia ( the Virgin Mary) Koumariotissa, 
Yenikoy, Istanbul.

Conservation and aesthetic restοration of the portable patronal icon of the 
Church, Panagia Koumariotissa (17th cent.). The project also included the 
conservation of the whole collection of the Church’s portable icons.



Καθολικό Ι. Μ. Ξενοφώντος, 
Άγιον Όρος.

Επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι. 
Ένα εκ των δύο προσκυνηταριών που 

επιχρυσώθηκαν.

The Katholikon of the Holy 
Monastery of Xenophon, 

Mount Athos. 

Gilded wood-carved iconstand. 
One of the two icon-stands that were 

burnished water-gilded.
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Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Κωνσταντινούπολη.

Επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι. 
Ένα εκ των δύο προσκυνηταριών που επιχρυσώθηκαν.

Holy Theological School of Chalki, Istanbul.

Burnished wood-carved icon-stand. 
One of the two water-gilded icon-stands.



Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Αρσενίου, Κέρκυρα.

Στιλβωτή επιχρύσωση ξυλόγλυπτου εικονοστασίου με χρωματισμούς 
των φόντων και χρωματικές λαζούρες. 

Metropolitan Chapel of Saint Arsenios, Corfu.

Water gilding of wood carved iconostasis combined with additional 
colour decoration and chromatic lacquers.
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Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος, Κέρκυρα.

Επιχρύσωση και διακόσμηση καθίσματος Επισκόπου.

Holy Metropolitan Church of Saint Spiridon, Corfu.

Water gilded wood-carved Bishop’s armchair.



Καθολικό Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω. 

Επιχρυσωμένος Δεσποτικός Θρόνος & λεπτομέρεια.

The Katholikon of the Holy Monastery of Saint 
Dionysios in Olympus.

Burnished water-gilded Bishop’s Τhrone and detail.
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Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος, Κέρκυρα.

Επίχρυσος, ξυλόγλυπτος Eπιτάφιος μετά τις εργασίες συντήρησης. Μέρος 
των εργασιών συντήρησης συλλογών εικόνων, πινάκων και κειμηλίων 
καθώς και επιχρύσωσης επίπλων, κορνιζών και άλλων στοιχείων του ναού.

Holy Metropolitan Church of Saint Spiridon, Corfu.

Gilded wood-carved epitaph after conservation treatments. Part of the overall 
conservation project for icons, easel paintings and relics collections, as well 
as gold plating of furniture, frames and other church elements. 



Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος, Κέρκυρα.

Επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο Αρτοφόριο. Αντίγραφο παλαιού Αρτοφορίου 
που συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε αισθητικά από την ARTIS.

Holy Metropolitan Church of Saint Spiridon, Corfu.

Water-gilded wood carved artoforion. Replicα of the old, holy altar’s, 
artoforion, which has been conserved and aesthetically restored by ARTIS.
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Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη.

Επιχρυσωμένη ξυλόγλυπτη κορνίζα εικόνας. Το έργο επίσης περιελάμβανε 
την επιχρύσωση τραπεζιού-βάσης της Λάρνακας του Αγίου Δημητρίου.

Holy Church of Saint Dimitrios, Thessaloniki.

Gilded wooden carved icon frame. The project also included the burnished 
gilding of the table where the casket of Saint Dimitrios lies. 



Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Άποψη ενός εκ των χώρων του μουσείου. Συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε, από την ARTIS, 
το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής των εικόνων & κειμηλίων που εκθέτονται στο μουσείο.

The Ecclesiastical Museum of the Metropolis of Thessaloniki.

Space within the premises of the museum. Artis conserved & restored the biggest 
part of the exhibited icons & relics collection of the museum. 
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Ιδιωτική Συλλογή

Συντήρηση & αισθητική αποκατάσταση 
μαρμάρινου αγαλματιδίου. 

Private Collection

Conservation & Restoration 
of a marble statue.



Private Collection

Conservation & aesthetic restoration of an easel painting.

Ιδιωτική Συλλογή

Συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση ελαιογραφίας σε καμβά.
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1

2

3

BEFORE

AFTER



01. Παναγία Βρεφοκρατούσα (16ος αι.) - 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Φάση Συντήρησης.

02. Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητρόπολης 
Λαγκαδά. Άποψη του μουσείου. 
Συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε 
το μεγαλύτερο μέρος των εικόνων & 
κειμηλίων που εκθέτονται.

03. Λεπτομέρεια φορητής εικόνας, πριν 
και μετά την αισθητική αποκατάσταση.

04. Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου, Μπραχάμι, 
Αττική. Λεπτομέρεια επιχρυσωμένου 
Σταυρού με ένθετους πολύτιμους λίθους. 

05. Παναγία Πορταΐτισα. 
Στιλβωτή επίχρυση φορητή εικόνα με 
ανάγλυφο φωτοστέφανο, διακοσμητικά 
μοτίβα και πολύτιμους λίθους.

06. Μητροπολιτικός Ναός Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών, Σέρρες. Άποψη επιχρυσωμένου 
ξυλόγλυπτου Eπιταφίου.

01. Virgin Mary and Child (16th cent.) -
Ecumenical Patriarchate of 
Constantinople. Conservation stage.

02. The Ecclesiastical Museum of the 
Metropolis of Lagadas. Aspect of the 
Museum. Artis conserved & restored 
the most of the exhibited icons & relics 
collection of the museum. 

03. Detail of a portable icon, before and 
after the aesthetic retouch.

04. Church of Saint Dimitrios, Brahami, 
Attica. Detail of the water-gilded Holy 
Cross with additional attached gemstones. 

05. Virgin Mary Portaitissa. Burnished 
gilded portable icon with relief halo, 
decorative patterns and gemstones. 

06. The Metropolitan church of 
Taxiarchae in Serres. Aspect of the gilded 
wood-carved Epitaphios.

4

5 6



The personnel of ARTIS has undertaken and participated in many 
conservation and gilding projects throughout Greece and abroad. 
The most important collaborations from 1995 until today: 

• Ecumenical Patriarchate of Constantinople
• Jerusalem Patriarchate 
• Archdiocese of Athens 
• Metropolitan Church of Thessaloniki
• Metropolitan Church of Alexandroupolis
• Metropolitan Church of Lagadas
• Metropolitan Church of Corfu
• Metropolitan Church of Drama
• Metropolitan Church of Serres 
• Metropolitan Church of Kastoria
• Metropolitan Church of Volos

• Metropolitan Church of Veria
• Metropolitan Church of Corinth
• Holy Monastery of Dionysios, Mount Athos
• Holy Monastery of Simonos Petras, Mount Athos
• Holy Monastery of Xenophon, Mount Athos
• Holy Monastery of Stavronikitas, Mount Athos
• Holy Monastery of Filotheos, Mount Athos
• Holy Monastery of Saint Pavlos, Mount Athos
• Sacred Hermitage of Saint Andreas (Serai), Mount Athos
• Sacred Cell of Saint Nikolaos Bourazeris, Mount Athos
• Sacred Cell of Dionysios from Fourna, Karyes, Mount Athos

Τα μέλη της ARTIS έχουν αναλάβει και συμμετάσχει σε πολλά έργα 
συντήρησης και επιχρύσωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Oι σημαντικότερες συνεργασίες από το 1995 εώς και σήμερα: 

• Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
• Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
• Αρχιεπισκοπή Αθηνών 
• Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
• Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Αλεξ/πολη 
• Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λαγκαδάς 
• Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας, Κέρκυρα 
• Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Δράμα 
• Ιερά Μητρόπολη Σερρών, Σέρρες 
• Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, Καστοριά 
• Ιερά Μητρόπολη Βόλου, Βόλου 

• Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Βέροια
• Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου 
• Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, Άγιον Όρος
• Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος
• Ιερά Μονή Ξενοφώντος, Άγιον Όρος
• Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος
• Ιερά Μονή Φιλοθέου, Άγιον Όρος
• Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος
• Ιερά Σκήτη Αγίου Ανδρέα (Σεράι), Άγιον Όρος
• Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος
• Ιερό Κελί Διονυσίου εκ Φουρνά, Καρυές, Άγιον Όρος
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