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Το φως αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για το συντηρητή. Ο πλάγιος φωτισµός 

χρησιµοποιείται για την ανάδειξη της αισθητικής µορφής και υφής. Ο σταθερός 

φωτισµός – είτε φυσικός είτε εξοµοιωµένος – είναι σηµαντικός παράγοντας στην 

αισθητική αποκατάσταση των έργων. Το φως µπορεί να µας πληροφορήσει για 

διακυµάνσεις στη δηµιουργία, τροποποιήσεις ή νεότερες επεµβάσεις συντήρησης, ενώ 

εξειδικευµένες χρήσεις φωτός, όπως η υπέρυθρη και η υπεριώδης ακτινοβολία αλλά και 

οι ακτίνες Χ, χρησιµοποιούνται από τους συντηρητές κατά τη διάρκεια της έρευνας του 

έργου. Οµοίως το φως υπήρξε σηµαντικό συστατικό στη δηµιουργία, όψη και 

λειτουργικότητα µiας εικόνας.  

Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι να συσχετίσει το ένα µε το άλλο, να αναδείξει τη 

σηµασία του φωτός στη σύλληψη µιας εκκλησιαστικής εικόνας κατά ένα  λειτουργικό 

και – αν µας επιτρέπεται η έκφραση – θεατρικό τρόπο, και να εξετάσει αν εµπεριέχονται 

προβληµατισµοί στους συντηρητές και πιθανόν στους επιµελητές και ποιοι είναι αυτοί. 

Έµφαση δίνεται σε εκείνες τις εικόνες, οι οποίες προορίζονται για την Εκκλησία καθώς 

αυτές µπορούν να αξιολογηθούν σε συνάρτηση µε το φως, όπως αυτό συνιστά µέρος του 

συνόλου του εσωτερικού του οικοδοµήµατος, που στη χρονική συγκυρία της 

δηµιουργίας τους και πριν τον ερχοµό του σύγχρονου τεχνητού φωτισµού θα είχε ληφθεί 

σοβαρά υπόψη σε σχέση πάντοτε µε την αίσθηση φωτός που δηµιουργεί. 
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Η Εκκλησία όπου τελείται η Θεία Λειτουργία συµβολίζει τη δυναµική διαλεκτική σχέση 

ανάµεσα στο Ουράνιο και το γήινο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκκλησία ως οικοδόµηµα 

αποκρυπτογραφεί έναν ολόκληρο κόσµο όπου το άυλο συναντά το φθαρτό, το αέναο 

ενώνεται µε την πραγµατικότητα του πεπερασµένου – µία σχέση η οποία συνοψίζεται 

στη ζωγραφική των εικόνων.      

 

Σήµερα, είτε εξακολουθούµε να αναγνωρίζουµε τις εικόνες ως ιερά αντικείµενα  είτε 

αφαιρούµε από αυτές την ιερότητά τους, θα πρέπει κατά τον µέγιστο δυνατό βαθµό να 

τις αντιµετωπίζουµε υπό το πρίσµα των συνθηκών για τις οποίες προοριζόταν η θέασή 

τους. Το γενικότερο πλαίσιο είναι ένας εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας στη θεώρηση, 

τη µελέτη και την ερµηνεία της τέχνης. Ειδικότερα οι συντηρητές, ερχόµενοι 

αντιµέτωποι µε την υλικότητα του αντικειµένου και έχοντας σαν στόχο, µε την 

αποκατάσταση (restoration), την αποκάλυψη προηγούµενης και πιο αληθινής και 

έγκυρης κατάστασης της εµφάνισης του αντικειµένου, καλούνται να υποστηρίξουν την 

επέµβασή τους αφού πρώτα έχουν αξιολογήσει τις αρχικές συνθήκες θέασης αλλά και το 

εργαστήριο του καλλιτέχνη ως καθοριστικούς παράγοντες, οι οποίοι διαµορφώνουν τις 

πράξεις τους. Σε αυτή την κατεύθυνση οι αρχικές φωτιστικές συνθήκες µοιάζουν να 

αποτελούν σηµαίνον στοιχείο. Επιχειρείται διερεύνηση του κρίσιµου ρόλου που 

διαδραµατίζει ο φωτισµός στη λατρεία και την αντίληψη της πνευµατικότητας των 

εικόνων δίνοντας έµφαση στη χρήση του χρυσού και στο ρόλο που παίζει τόσο στο 

εσωτερικό της Εκκλησίας, όσο και στη σύνθεση και διαµόρφωση της ζωγραφικής 

επιφάνειας µιας εικόνας. Γίνεται ακόµα σύγκριση ανάµεσα στο δυτικό και βυζαντινό 

τρόπο προσέγγισης στο χειρισµό του χρώµατος και της τονικότητας του φωτός στην 

απόδοση µιας εικόνας. Κατά µία έννοια, ο συντηρητής µοιράζεται κάτι από την ιδιότητα 

του καλλιτέχνη. Ο ζωγράφος δηµιουργεί και δίνει πνοή στην εικόνα του. Ρύποι, φθορά 

και η καταστροφική επίδραση του χρόνου θανατώνουν µια εικόνα. Ο συντηρητής 

αντίστοιχα είναι υπεύθυνος για την αναγέννησή της. Μη όντας προσκολληµένος στη 

µίµηση της πραγµατικότητας όπως οι ρεαλιστές ζωγράφοι, ο βυζαντινός καλλιτέχνης 

χειρίζεται την εικόνα µέχρι να αισθανθεί πως αποδίδεται θεολογικώς σωστά. Η δουλειά 

του συντηρητή στο εργαστήριο αντιπαρατίθεται µε το πόνηµα του καλλιτέχνη στο 

ταπεινά φωτισµένο χώρο δηµιουργίας. Ο βυζαντινός καλλιτέχνης ήταν γνώστης του 
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τρόπου µε τον οποίο το έργο του θα αντιµετωπιστεί µέσα στην εκκλησία. Ο συντηρητής 

από την άλλη µεριά µπορεί να προσεγγίσει αυτό το πλαίσιο σε θεωρητικό επίπεδο µόνο.  

Πιθανώς δε, εξαιτίας αυτής της αδυναµίας πλήρους γνώσης των αρχικών συνθηκών 

δηµιουργίας και θέασης, ευνοείται η ουδετερότητα στις φωτιστικές συνθήκες ενός 

εργαστηρίου συντήρησης και κατά συνέπεια επιλέγεται η ελαχιστοποίηση στις 

επεµβάσεις µας.          

 

Η ανακοίνωση αυτή, γραµµένη από κοινού από έναν ιστορικό της τέχνης και ένα 

συντηρητή, εφιστά την προσοχή στη διεπιστηµονική συνεργασία επιµελητών και 

συντηρητών και πιστοποιεί την αναγκαιότητα να είναι και οι δύο γνώστες τόσο της 

ιερότητας, όσο και της υλικότητας των εικόνων. Η επίτευξη ικανοποιητικού 

αποτελέσµατος απαιτεί κριτήρια αισθητικά, αλλά και µεγάλη ακεραιότητα -

χαρακτηριστικά απαραίτητα-, αν επιθυµούµε οι εικόνες µας να διατηρήσουν τη 

λατρευτική τους αξία και δυναµική. Και οι δύο ειδικότητες θα πρέπει να αναλογιστούν 

ότι ο τελικός αποδέκτης της οπτικής, αλλά και µυστικής εµπειρίας της ενατένισης των 

εικόνων είναι ο επισκέπτης. 


