Ἡ συντήρηση
τῶν ἔργων ἐκκλησιαστικῆς τέχνης

ὀρθόδοξη πίστη καὶ λατρεία πλαισιώνεται ἀπὸ ποικίλα ἔργα ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.
Κάποια ἀπὸ αὐτὰ εἶναι λειτουργικά, ἐνῶ ἄλλα λατρευτικά. Ἕνας ἱερὸς ναὸς ἤ, πολὺ
περισσότερο, ἕνα μοναστηριακὸ κτίσμα εἶναι ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος, ἀπὸ κτίσεώς του,
ἀποκτᾶ καὶ συγκεντρώνει μὲ τὸν καιρὸ ἀρκετὰ ἔργα ἐκκλησιαστικῆς τέχνης. Ἀνάμεσα
στὰ λαμπρὰ ἐκκλησιαστικὰ κτίσματα ποὺ κοσμοῦν τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὕδρας εἶναι
καὶ ἡ ἱστορικὴ Μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Ὕδρας. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ διασώθηκαν καὶ
διαφυλάχθηκαν λειτουργικὰ καὶ λατρευτικὰ κειμήλια μὲ τὰ ὁποῖα ἡ εὐσέβεια τῶν πιστῶν
λάμπρυνε τὸ Μοναστήρι, ὅπως φορητὲς εἰκόνες, ξυλόγλυπτα, ἐκκλησιαστικὰ σκεύη μικροτεχνίας, κανδῆλες, ἄμφια, βιβλία, χειρόγραφα, ἀφιερώματα κ.ἄ.
Ἡ συντήρηση τῶν ἔργων τέχνης σήμερα ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ τὴ ζωή τους στὸν χῶρο
καὶ τὸν χρόνο, πολὺ περισσότερο ὅμως ἡ σημασία μεγαλώνει ὅταν ἀναφερόμαστε σὲ ἔργα
ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.
Στὰ ἔργα τέχνης διακρίνουμε δύο ἀξίες: τὴν αἰσθητική, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία, καὶ τὴν ἱστορική, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν δημιουργό, τὸν χρόνο
καὶ τὸν τόπο δημιουργίας. Στὰ ἐκκλησιαστικὰ ὅμως ὑπάρχει καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἀξία, ἡ ὁποία
δηλώνεται μὲ τὴν πίστη μέσα ἀπὸ τὴ λατρευτικότητα καὶ τὴ λειτουργικότητα. Αὐτὴ ἡ ἀξία
διαφοροποιεῖ πολλὲς φορὲς τὰ μουσειακὰ ἀπὸ τὰ λατρευτικὰ καὶ λειτουργικὰ ἔργα.
Κάθε ἔργο τέχνης εἶναι ἀνθρώπινο δημιούργημα μὲ βάση τὴν ὕλη. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ
τῆς δημιουργίας του ἐκτίθεται στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο, κι αὐτὸ σημαίνει πὼς ξεκινᾶ καὶ ἡ
φυσική του γήρανση, ἢ διαφορετικά, ἡ φθορά του. Ὅταν ὅμως ζεῖ σ’ ἕναν χῶρο ζωντανὸ μὲ
ἔντονη τὴν ἀνθρώπινη παρουσία, συνοδευόμενη ἀρκετὲς φορὲς μὲ ἰδιαίτερα θρησκευτικὰ
συναισθήματα, τότε ὁ χῶρος φορτίζεται περισσότερο. Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ πέραν
ἀπὸ τοὺς ἀσπασμοὺς τῶν ἱερῶν εἰκόνων παρατηρούνται κινήσεις ὑπερβολικοῦ θρησκευτικοῦ
ζήλου, ἀκουμπώντας ἢ χαϊδεύοντας τὰ ἱερὰ κειμήλια. Ἄλλοτε πάλι, ἐν ὄψει τῆς καθαριότητας,
παρατηροῦμε προσπάθειες καθαρισμοῦ μὲ ἀρώματα, λάδι ἢ ἄλλου εἴδους ὑλικά. Δὲν εἶναι
βέβαια σπάνιο τὸ φαινόμενο νὰ μὴν εἶναι ἀρκετὴ ἡ διακόσμηση μὲ ἕνα βάζο λουλούδια, ἀλλὰ
νὰ εἶναι «ἀπαραίτητη» ἡ διακόσμηση μὲ λουλούδια τῆς ἴδιας τῆς εἰκόνας καὶ τοῦ ξυλόγλυπτου
ἢ μαρμαρόγλυπτου ἀντίστοιχα προσκυνηταρίου.
Ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ἀποτελοῦν ἐπεμβάσεις τοῦ ἀνθρώπινου παράγοντα, ἔμμεσες
καὶ ἄμεσες, οἱ ὁποῖες μὲ τὴ σειρά τους προκαλοῦν φθορές. Ἐπιπλέον, σ’ ἕναν ἱερὸ ναό, μέσα
στὴ λειτουργικότητα ὑπάρχουν πράξεις, ὅπως ἡ καύση τοῦ φιτιλιοῦ ἀπὸ τὸ κερὶ καὶ τὸ λάδι,
καὶ ἡ καύση τοῦ θυμιάματος, ποὺ δημιουργοῦν αἰθάλη ἡ ὁποία ἐπικάθεται σὲ ὅλες τὶς ἐπιφά-
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νειες. Στὸ σημεῖο αὐτό, τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὸ πῶς θὰ κρατηθεῖ ἡ ἰσορροπία μεταξὺ
θρησκευτικῆς εὐλάβειας καὶ καλῆς διατήρησης, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ἐπίσης θρησκευτικὴ
εὐλάβεια. Ἴσως δὲν εἶναι γνωστὸ ὅτι μέσα ἀπὸ τὴν καλὴ διατήρηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἔργων
στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο, καὶ τὴν ἐργαστηριακὴ συντήρηση, ὅποτε κρίνεται ἀπαραίτητο ἀπὸ
εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, σεβόμαστε τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο δίνοντας σημασία καὶ στὶς τρεῖς ἀξίες
ποὺ ἔχει, χωρὶς νὰ ἀπομονώσουμε κάποια.
Ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ ἀντισταθεῖ στὴ φυσικὴ ἐξέλιξη τῆς φθορᾶς τῆς ὕλης. Φθορὰ
εἶναι ἡ ἀναμενόμενη πορεία ποὺ ἀκολουθεῖ κάθε ὑλικὸ μέσα στὸ χρόνο. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
σταματήσουμε αὐτὴ τὴ φυσικὴ πορεία, τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ πετύχουμε εἶναι νὰ μειώσουμε τὸν συντελεστὴ φθορᾶς. Αὐτὸ ὑλοποιεῖται μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐργαστηριακὴ
συντήρηση ἡ ὁποία ἐπιβραδύνει τὸ χρόνο φθορᾶς, προσπαθώντας νὰ διατηρήσει τὰ ἔργα στὴν
αὐθεντική τους μορφή.
Ἡ συντήρηση ἔργων τέχνης καὶ ἀρχαιοτήτων, δυὸ-τρεῖς γενιὲς παλαιότερα, εἶχε τὴν ἔννοια
τῆς ἐπισκευῆς σύμφωνα μὲ τὰ θεωρητικὰ καὶ τεχνικὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς. Πέρασαν ἀρκετὰ
χρόνια γιὰ νὰ ἀρχίσει νὰ γίνεται συνείδηση ἡ ἀνάγκη τῆς εἰδικῆς ἐπιστημονικῆς καὶ τεχνικῆς
γνώσης γιὰ τὴ διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς καὶ θρησκευτικῆς μας κληρονομιᾶς. Μετὰ ἀπὸ
ἀλλεπάλληλες ἐξελίξεις τοῦ ὁρισμοῦ, σήμερα κατανοοῦμε τὴ σημαντικὴ συμβολὴ αὐτῆς τῆς
ἐπιστήμης στὴν Ἱστορία τῆς Τέχνης.
Ἡ συντήρηση τῶν ἔργων ἐκκλησιαστικῆς τέχνης ἀποτελεῖ μέρος τοῦ συνόλου τῶν ἔργων
τέχνης, παρουσιάζοντας μία βασικὴ ἰδιότητα, τὴ λειτουργικότητα. Τὰ ἔργα ἐκκλησιαστικῆς
τέχνης δὲν εἶναι ἀποκλειστικὰ μουσειακὰ ἀντικείμενα, ἀλλά, ἐπιπλέον, λειτουργικὰ καὶ λατρευτικά. Αὐτὸ καθορίζεται ἀπὸ τὸ χῶρο στὸν ὁποῖο βρίσκονται. Συνεπῶς, εἶναι φανερὸ πὼς
τὰ ἔργα ἀποκτοῦν τὸ χαρακτηρισμό τους, μουσειακὰ ἢ μή, ἀπὸ τὸ χῶρο ὅπου βρίσκονται, τὸν
ἱερὸ ναὸ ἢ τὸ μουσεῖο. Δὲν εἶναι προσκυνηματικὴ ἡ ἱερὴ εἰκόνα στὸ μουσεῖο, ὅπως ἐπίσης δὲν
παρατηροῦμε μικρὲς πινακίδες μὲ πληροφορίες γιὰ τὴν εἰκόνα ποὺ εἶναι ἀναρτημένη σὲ μία
ἐκκλησία.
Εἶναι φυσικό, ὅσο ἀναβαθμίζεται ἡ ἐπιστημονικὴ τεχνολογία, νὰ δημιουργοῦνται
διαφορετικοὶ τρόποι ἀντιμετώπισης. Ἡ μεθοδολογία καὶ τὰ ὑλικὰ ποικίλλουν ἀνὰ περίπτωση. Βασικὴ ἀρχὴ εἶναι ἡ καλὴ ἔρευνα καὶ τεκμηρίωση πρὶν ἀπὸ κάθε ἐπέμβαση, μὲ στόχο τὴ
διατήρηση τοῦ χαρακτήρα ποὺ ὁ δημιουργὸς ἤθελε νὰ περάσει στὸ ἔργο.
Στὸν χῶρο τῆς Συντήρησης ἐπικρατοῦν περισσότερες ἀπὸ μία ἀντιλήψεις γιὰ τὸ τελικὸ
ἀποτέλεσμα. Στόχος δὲν εἶναι ἡ τελειοποίηση τοῦ ἔργου προκειμένου νὰ παρουσιασθεῖ ὅπως
τὸ εἶχε φιλοτεχνήσει ὁ δημιουργός του. Σκοπὸς εἶναι νὰ σωθεῖ ὅ,τι μέχρι τώρα ἔχει παραμείνει
στὴ ζωή, χωρὶς αὐτὸ νὰ συμπληρωθεῖ στὴν πρότερη κατάστασή του. Συνεπῶς, στὴ μουσειακὴ παρουσίαση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἔργων τέχνης δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ ἡ πλήρης
αἰσθητικὴ ἀποκατάσταση. Στὴν περίπτωση ὅμως τῆς λατρευτικῆς παρουσίασης τῶν ἔργων
σ’ ἕναν ἱερὸ ναὸ ἢ μοναστηριακὸ κτίσμα, τίθεται τὸ ἐρώτημα ἐὰν καὶ πόσο θὰ ἦταν σωστὸ νὰ
παραμείνει ἐλλιπής, γιὰ παράδειγμα, μιὰ ζωγραφικὴ εἰκόνα. Οἱ γνῶμες διίστανται.
Ἂς θυμηθοῦμε τὶς τρεῖς ἀξίες ποὺ κατὰ βάση ἀποκτᾶ ἕνα ἔργο, τὴ θρησκευτική, τὴν αἰσθητικὴ
καὶ τὴν ἱστορική. Ἐὰν δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σὲ μία ἀπὸ ὅλες, θὰ ὑποβιβάσουμε τὶς
ἄλλες. Θὰ ἦταν καλὸ νὰ κρατηθεῖ κάποια ἰσορροπία. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τὴ δημιουργία
πιστοῦ ἀντιγράφου τοῦ αὐθεντικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου σὲ πλήρη μορφή, ἔτσι ὥστε νὰ
ἀναρτηθεῖ πλησίον τοῦ πρωτότυπου ἢ στὴ θέση αὐτοῦ, ἐφόσον αὐτὸ μεταφερθεῖ σ’ ἕναν
μουσειακὸ ἐκθεσιακὸ χῶρο. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο διατηροῦμε τὴ λειτουργικότητα στὸ βαθμὸ
ποὺ ἐπιθυμοῦμε, διατηρώντας συγχρόνως καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἔργα τέχνης σ’ ἕναν χῶρο
μὲ ἐλεγχόμενες συνθῆκες παραμονῆς, σεβόμενοι παράλληλα τὴ θρησκευτική, αἰσθητικὴ καὶ
ἱστορική τους ἀξία.
Μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν περισώθηκαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Ὕδρας ἱερὰ
κειμήλια καὶ ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὴ συλλογὴ τοῦ Μουσείου Ἐκκλησιαστικῆς
Τέχνης. Στὴ συλλογὴ ὑπάρχουν φορητὲς εἰκόνες, ξυλόγλυπτα, ἄμφια, ἐκκλησιαστικὰ σκεύη
μικροτεχνίας, ἔντυπα, χειρόγραφα καὶ χρηστικὰ ἀντικείμενα κοσμικοῦ χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα
χρονολογοῦνται ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 17ου μέχρι τὸν 20ὸ αἰώνα.
Εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἡ δημιουργία αὐτοῦ τοῦ Τόμου μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης κ. Ἐφραὶμ καὶ μὲ τὴν ὀργάνωση τοῦ Γενικοῦ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου πρωτοπρ. π. Ἀκινδύνου Δαρδανοῦ. Ὁ σεβασμὸς καὶ τὸ φιλότεχνο
ἐνδιαφέρον τους εἶναι ἀρωγὸς σ’ αὐτὴ τὴν προσπάθεια συντήρησης, παρουσίασης καὶ ἀνάδει462
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ξης τῆς συλλογῆς ἐκκλησιαστικῶν ἔργων τέχνης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Ὕδρας.
Ἡ ἐργαστηριακὴ συντήρηση τῶν ἱερῶν κειμηλίων τοῦ Μουσείου ξεκίνησε ἀνάλογα μὲ
τὶς ἀνάγκες τῶν ἐκθεμάτων, σύμφωνα μὲ τὴ σύγχρονη ἐπιστημονικὴ ἀντίληψη τῆς Συντήρησης ποὺ ἐπικρατεῖ διεθνῶς στὰ μουσεῖα καὶ γενικότερα στὰ μνημεῖα, σεβόμενοι τὰ ἔργα
ἐκκλησιαστικῆς τέχνης, ἀνεξάρτητα ἐὰν εἶναι ἐπωνύμου ἢ ἀνωνύμου δημιουργοῦ. Ἂς μὴν
ξεχνοῦμε μία φράση ποὺ ἔλεγαν μὲ σεβασμὸ καὶ εὐλάβεια οἱ παλαιότεροι: «Τὴν Τέχνην διαφύλαξον».
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