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Οι φορητές εικόνες αποτελούν μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα κατηγορία, 

στον χώρο της Τέχνης. Από πολιτιστικής- καλλιτεχνικής άποψης , θεωρούνται 

ξεχωριστά έργα, ανεκτίμητης ιστορικής αξίας , που μεταφέρουν στο πέρασμα των 

αιώνων και τη διαδοχή των εποχών , ανυπολόγιστους πνευματικούς θησαυρούς. 

 

‘’Εικόνα ‘’ σύμφωνα με τους Βυζαντινούς, καλείται κάθε αναπαράσταση 

με θρησκευτικό περιεχόμενο. Το μέγεθος της, καθόριζε κατά κάποιον τρόπο και το 

αν θα γινόταν φορητή ή όχι. Στο πέρασμα των αιώνων , πολλά υλικά κατασκευής 

δοκιμάστηκαν ( ξύλο, πέτρα, μάρμαρο, μέταλλο ) και πολλές τεχνικές 

χρησιμοποιήθηκαν , για να καταλήξουμε στην σύγχρονη εποχή όταν κάνουμε λόγο 

για φορητή εικόνα, να εννοούμε εκείνο το έργο Τέχνης που είναι κατασκευασμένο 

– σχεδόν αποκλειστικά- επάνω σε ξύλο  , με την τεχνική της αυγοτέμπερας ή  της 

εγκαυστικής ή του ψηφιδωτού. 

Σήμερα, για να μπορέσουμε να ‘’φροντίσουμε’’ μια φορητή εικόνα, να 

επιδιορθώσουμε τυχόν βλάβες και να την διατηρήσουμε σε όσο το δυνατόν 

καλύτερη κατάσταση , οφείλουμε να ανατρέξουμε πρώτα στη διαδικασία με την 

οποία δημιουργήθηκε το έργο αυτό. 

Τα στάδια κατασκευής μιας φορητής εικόνας , είναι συγκεκριμένα και 

συνοψίζονται σε 5 γενικές κατηγορίες :  

Α} Το Ξύλο ( που  αποτελεί και τη βάση ) 

Β} Το Ύφασμα (που τοποθετείται από επάνω τις περισσότερες φορές- 

δεν το συναντάμε όμως και υποχρεωτικά ) 

Γ} Το Στρώμα Προετοιμασίας  

Δ} Το σύνολο της Ζωγραφικής Επιφάνειας ( ανθίβολα , προπλασμοί, 

χρύσωμα, γραψίματα, χαράγματα ) 

Ε} Το Βερνίκωμα της εικόνας ( που είναι και η τελευταία εργασία ). 

 

Κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνει σαφώς και αρκετές 

υποκατηγορίες, οι οποίες απαιτούν μεγάλη λεπτομέρεια και προσοχή  στην 

ολοκλήρωση τους , έτσι ώστε να παραχθεί το σωστό αποτέλεσμα. 

 

Κάθε υλικό που χρησιμοποιείται , έχει τη σύσταση, τη δομή του, τον 

χημικό τύπο του , τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του , τις ανάλογες ανάγκες και τις 

αντίστοιχες απαιτήσεις.  
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Επιπλέον , λόγω της έκθεσης του , στους καθημερινούς και αναπόφευκτους 

παράγοντες φθοράς  ( είτε σε κλειστό είτε σε ανοιχτό χώρο ) , υπόκειται και το 

ίδιο , σταδιακά, σε μια διαδικασία γήρανσης και αποδυνάμωσης . Φυσική και 

αθροιστική συνέπεια  αυτής της αποδυνάμωσης , είναι η βαθμιαία καταστροφή της 

φορητής εικόνας. 

Ας ξεκινήσουμε όμως  να εξετάζουμε ένα–ένα τα υλικά , που 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των φορητών εικόνων  και τους ‘’κινδύνους’’ 

που τα απειλούν , για να κατανοήσουμε από την αρχή την όλη διαδικασία 

Παρασκευής-Φθοράς-Συντήρησης-Αποκατάστασης και Επαναφοράς των έργων 

αυτών στην αρχική τους μορφή . 

 

ΞΥΛΟ 

 

 Το ξύλο είναι ένας ζωντανός  οργανισμός, με αρκετά πολύπλοκη δομή. 

Είναι οργανικό υλικό,  υγροσκοπικό και  υφίσταται άμεσες αλλοιώσεις από την 

στιγμή της κοπής του  και της  απομάκρυνσης του από το φυσικό του περιβάλλον. 

Αμέσως  αρχίζει να  χάνει σημαντική ποσότητα υγρασίας κάτι που το οδηγεί στο  

να σκευρώνει. Φροντίζουμε λοιπόν να διαλέγουμε προσεχτικά το ξύλο που θα 

χρησιμοποιήσουμε. Ιδανικά ξύλα  για την κατασκευή φορητής εικόνας θεωρούνται  

: το φλαμούρι, η καρυδιά, το πεύκο, το έλατο, η δρυς, το κελεμπέκι , το πυξάρι , το 

κυπαρίσσι. Αφού καταλήξουμε στο είδος του ξύλου, προσέχουμε στο πως θα 

κάνουμε την τομή επάνω στον κορμό, προκειμένου να το αφαιρέσουμε. 

Ενδεχόμενα λάθη στην κοπή ( π.χ τομή παράλληλη  προς τον  κορμό  και μακριά 

από το κέντρο του ) επιταχύνουν τη διαδικασία σκεύρωσης του ξύλου, 

προκαλώντας ρωγμές, στρεβλώσεις και κύρτωση. 

Άλλο πρόβλημα που οφείλουμε να επισημάνουμε και που σίγουρα 

μελλοντικά θα δημιουργήσει δυσκολίες , είναι η ύπαρξη ρόζων στην επιφάνεια 

του ξύλου. Στους ρόζους η πίεση που ασκείται είναι  αρκετά μεγάλη κι αυτό έχει 

σαν συνέπεια και πάλι τη δημιουργία ρωγμών, σχισιμάτων και μείωσης της 

ανθεκτικότητας της ξύλινης επιφάνειας.. 

Αφού λοιπόν διαλέξουμε το κομμάτι ξύλου που θα χρησιμοποιήσουμε , το 

φέρνουμε σε περιβάλλον εργαστηρίου , έχοντας κατά νου ότι αυτή θα είναι η βάση 

μας από την οποία θα προκύψει η τελική εικόνα. Εκεί θα πρέπει να προσέξουμε τις 

αιτίες που προκαλούν φθορές στο ξύλο  και προέρχονται από το εσωτερικό των 
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χώρων ( κατασκευής και έκθεσης του , π.χ εκκλησία, μοναστήρι κλπ ) . Τέτοιες 

αιτίες φθοράς είναι , η αυξομείωση της θερμοκρασίας ,  η αύξηση της 

υγροσκοπικότητας που προκαλεί συστολή-διαστολή στο ξύλο ,    τα ξυλοφάγα 

έντομα , οι μύκητες , οι μικροοργανισμοί. Και οι τρεις  αυτές  τελευταίες ομάδες,   

συνήθως συχνάζουν σε μαλακά ξύλα , μιας κι εκεί το ποσοστό υγρασίας είναι 

υψηλότερο. Εγκαθίστανται λοιπόν εκεί, αναπαράγονται, πολλαπλασιάζονται, 

τρέφονται από τα θρεπτικά συστατικά του ξύλου, το αποδυναμώνουν, 

μετατρέπουν σε σκόνη το εσωτερικό του ή και την επιφάνεια του και επηρεάζουν 

το χρώμα του, την υφή, τη μηχανική αντοχή του, το οδηγούν σε απώλεια βάρους  

και σε άσχημη μυρωδιά. 

  

 Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι η βάση της εικόνας, το κύριο 

στρώμα, το ξύλο,  είναι πολύ ευαίσθητο στις εξωτερικές επιδράσεις του 

περιβάλλοντος  ,οι οποίες μπορούν να του προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη.  

 

 Ολοκληρώνοντας τις εργασίες στον ξύλινο φορέα και προχωρώντας στο 

επόμενο βήμα στην κατασκευή της φορητής εικόνας, συναντάμε το ΥΦΑΣΜΑ.  

 

Για το ύφασμα δεν γίνεται πολύς λόγος , μιας και είναι ένα ενδιάμεσο 

στρώμα , το οποίο τοποθετείται  - τις πιο πολλές φορές –  ακριβώς πάνω από το 

ξύλο. Συναντάμε όμως και φορητές εικόνες στις οποίες δεν υπάρχει ύφασμα. Ο 

καλλιτέχνης έχει επιλέξει να το παραλείψει.  

Για τις περιπτώσεις λοιπόν που χρησιμοποιείται ύφασμα, γνωρίζουμε ότι  

στερεώνεται με ειδικά υλικά και ουσιαστικά χρησιμεύει ως ενδιάμεσος ‘’βοηθός’’ 

  που, αφενός προστατεύει το ξύλο, το συγκρατεί και το διατηρεί  σταθερό, 

αφετέρου προετοιμάζει την τοποθέτηση του επόμενου στρώματος . 

Το ύφασμα είναι ειδικής κατασκευής, ένα λινό πανί π.χ. ή ένα τουλπάνι 

(muslim ) ή μια γάζα ( gauze ). To αγοράζουμε με το μέτρο και προσέχουμε  ώστε 

το υφάδι και το στημόνι να έχουν την ίδια ύφανση. 
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Οι κίνδυνοι που απειλούν το ύφασμα , μέσα σε ένα περιβάλλον εκκλησίας, 

μονής κλπ .. είναι σαφώς η υγρασία, η ανάπτυξη διάφορων μικροοργανισμών ,  

και η μούχλα που έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά του υφάσματος , το σάπισμα, 

την αλλοίωση, το σκίσιμο, την αποδυνάμωση , βλάβες οι οποίες εξαπλώνονται και 

στις γειτονικές επιφάνειες δηλαδή στην προηγούμενη ( ΞΥΛΟ ) και στην αμέσως 

επόμενη , που είναι το ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ.  

 

To ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ( gesso / γκέσο ), αποτελεί το τρίτο 

στάδιο στην  κατασκευή  μιας φορητής εικόνας. Παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη 

μετέπειτα σταθερότητα και συνοχή  της εικόνας , γι’ αυτό και η κατασκευή του 

απαιτεί ειδική προσοχή.. 

Το στρώμα  προετοιμασίας αποτελείται από δύο υλικά, εκ των οποίων το  
 

1) είναι  ενα αδρανές υλικό , όπως π.χ.  αδρανής  γύψος,  κιμωλία,  ανθρακικό 

  ασβέστιο ( CaCo3 ), καολίνης ( λευκή γη ή λευκός πηλός ). Αυτά  σε 

συνδυασμό  με   κάποιες λευκές  χρωστικές,  δηλαδή  έγχρωμη  σκόνη 

ανόργανου  ή οργανικού  υλικού  καλά τριμμένη, όπως λευκό του 

μολύβδου ή λευκό του ψευδαργύρου.   
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Και 2)  ένα συνδετικό μέσο: μια υδατοδιαλυτή κόλλα ζωικής προέλευσης, που 

ονομάζεται ζελατίνη. Κολλαγόνο δηλαδή , από διάφορα  μέλη ζώων  (αυτιά, 

πόδια, κόκαλα, δέρμα κ. ά. ) . 

 Από τα αδρανή υλικά , προτιμότερος είναι ο γύψος, διότι δημιουργεί 

επιφάνεια με ικανοποιητικό πορώδες – απαραίτητο για την προσρόφηση των 

επόμενων υλικών . 

  Τα βήματα που ακολουθεί ο ζωγράφος για τη διαμόρφωση του στρώματος 

προετοιμασίας , είναι τα εξής:   Επάνω στο ύφασμα ( ή  ελλείψει υφάσματος 

κατευθείαν επάνω στο ξύλο )  απλώνει - με το πινέλο -μια  κόλλα ζελατίνης και 

την αφήνει να στεγνώσει.  Η κόλλα  αυτή ,αραιώνεται   με νερό και ανακατεύεται   

με γύψο, ώστε να δημιουργηθεί ένα αιώρημα .  Αυτό το αιώρημα αποτελεί στην 

ουσία όλη τη δουλειά , στο στρώμα προετοιμασίας. 

   Η  θερμοκρασία του πρέπει να είναι γύρω στους  60 – 70 C , για να 

επιτύχουμε καλύτερη πρόσφυση,  μέγιστη σταθερότητα και ανεκτικότητα.. Η 

διαδικασία  αυτή επαναλαμβάνεται  γύρω  στις  δέκα φόρες. Όταν στεγνώνει 

 το ένα στρώμα απλώνεται  το επόμενο, με πινελιές κάθετες και σταυρωτές και  

κάθε φορά  γίνεται και πιο  αραιό, ώστε να δώσει μια λεία επιφάνεια.  

 Αν η διαδικασία γίνει σωστά , παίρνουμε ένα ομοιογενές στρώμα 

προετοιμασίας,  λευκό και φωτεινό, που  αναδεικνύει τα χρώματα και τονίζει τη 

λάμψη τους. Έχει λεία υφή  , είναι ομοιόμορφο ,  καλύπτει τυχόν ατέλειες και 

ανωμαλίες του ξύλινου φορέα ,   είναι πορώδες για να προσροφήσει  πλήρως το 

χρώμα , που θα ακολουθήσει ,  είναι καλά    στερεωμένο στο ξύλινο υπόστρωμα  

και δεν μετακινείται. 

 Αν όμως η τεχνική δεν εφαρμοστεί σωστά, γίνουν λάθη και παραλείψεις, 

τότε το στρώμα  προετοιμασίας , με το που θα εκτεθεί στις συνήθεις φθοροποιές 

επιδράσεις  ενός κλειστού εκκλησιαστικού χώρου, θα αρχίσει να εμφανίζει 

προβλήματα. 

 Τα πιο κοινά και αναμενόμενα , είναι : η απώλεια μεγάλων τμημάτων 

στρώματος προετοιμασίας,  το ξεφλούδισμα, η  απολέπιση,  ρωγμές και σχισίματα, 

εμφάνιση λεκέδων και παραμορφώσεων , η κόλλα χάνει τη συγκολλητική της 

ικανότητα, η επιφάνεια του στρώματος κονιορτοποιείται και παρουσιάζει 

θραύσματα. Το κρακελάρισμα και οι αποκολλήσεις {της προετοιμασίας} είναι 

ορατά,  ενώ δε μένει αλώβητη και από τους μικροοργανισμούς , που βρίσκουν 
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πρόσφορο έδαφος για να δράσουν σε ένα ήδη κατεστραμμένο και υγρό 

περιβάλλον. 

 
 

Στη συνέχεια της εργασίας μας για την κατασκευή της φορητής εικόνας,  

ερχόμαστε στο στάδιο που καλείται   ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ . 

 

 Aποτελεί το σημαντικότερο τμήμα στο σύνολο του έργου , είναι το 

κομμάτι εκείνο στο οποίο αποτυπώνεται η ιερή μορφή ( ή οι μορφές ) που θέλει να 

αποδώσει ο  καλλιτέχνης γι ‘αυτό και  δίνεται μεγάλη προσοχή τόσο στην 

κατασκευή του , όσο και στη συντήρηση του. 

 Η απόδοση της ζωγραφικής επιφάνειας γίνεται με 2 τρόπους. 

Είτε με ελεύθερο χέρι , δηλαδή ο ζωγράφος παίρνει τα πινέλα του και σχεδιάζει 

ελεύθερα το σχέδιο που επιθυμεί , απευθείας επάνω στην επιφάνεια ,  είτε με τη 

χρήση ανθίβολου  ( ανθίβολο ή αθίβολο). 

Περί τίνος πρόκειται… 

Το ανθίβολο- άρχισε να χρησιμοποιείται συστηματικά περί τον 15ο αιώνα- 

και αποτελεί την προπαρασκευαστική εργασία για τις ιερές εικονογραφήσεις . 

Είναι το ‘’εργαλείο’’ που καθοδηγεί το χέρι του ζωγράφου. Είναι έτοιμα σχέδια, 

διάτρητα  στα περιγράμματα τους ,   τα οποία στερεώνουμε επάνω στην επιφάνεια 

που θέλουμε να ζωγραφίσουμε. Ακολούθως παίρνουμε σκούρο χρώμα  , σε σκόνη 

και με πινέλο ή βαμβάκι περνάμε πάνω από τα περιγράμματα , έτσι ώστε να 
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διεισδύσει   το χρώμα  και να φτάσει στο γκέσο της εικόνας.  Κατόπιν αφαιρούμε 

το ανθίβολο και μιας και έχουμε έτοιμο το κεντρικό σχέδιο ,  συνεχίζουμε τη 

ζωγραφική με τα υπόλοιπα χρώματα.  

Σε δεύτερη φάση, περνάμε στο φόντο της εικόνας, στον λεγόμενο 

‘’κάμπο’’. Συνήθως είναι χρυσός – δεν λείπουν όμως οι περιπτώσεις που είναι και 

ασημένιος. 

Θεωρώντας ότι είναι χρυσός, περιγράφουμε τη διαδικασία  : ΤΟ 

ΧΡΥΣΩΜΑ. 

 

Είναι μια διαδικασία καθαρά συμβολική και διακοσμητική , που προσδίδει  

ιδιαίτερη αξία στην εικόνα Ξεκίνησε από τον 12ο αιώνα και  εφαρμόζεται η ίδια 

μέχρι και σήμερα. Ο αγιογράφος παίρνει φύλλα χρυσού -23 καρατίων - και τα 

απλώνει με πινέλο και με συνδετικό υλικό που λέγεται αμπόλι , επάνω στο φόντο 

της εικόνας.  Τα αφήνει να στεγνώσουν καλά και συνεχίζει με το γέμισμα του 

σχεδίου με χρώμα. 

 

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ  

 που χρησιμοποιούνται είναι αυγοτέμπερες. 

 Είναι σε   μορφή σκόνης – αρχικά -  και προέρχονται από φυσικές ή τεχνητές 

πηγές : φυτικά ,  λουλούδια, ρίζες, ξύλα  , έντομα , από επεξεργασία πετρωμάτων ,  

οργανικά υλικά της φύσης (π. χ. μαύρο από τη σκόνη του ελεφαντόδοντου), 

ανόργανα, από έγχρωμα ορυκτά (π. χ. κιννάβαρι, αζουρίτη, σανδαράχη , πράσινη 

γη ) και από οξείδια ή άλατα μετάλλων . 

 Αναμειγνύουμε αρχικά κρόκο αυγού και ξύδι , για να φτιάξουμε το 

συνδετικό υλικό. Έπειτα επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε να εφαρμόσουμε και 

που βρίσκεται σε μορφή σκόνης.  Με σπάτουλα ή πινέλο ενώνουμε τα 2 αυτά 

υλικά , στις ποσότητες που θέλουμε κι έτσι έχουμε στη διάθεση μας τα χρώματα 

που επιθυμούμε. 

 Τα απλώνουμε στα ανθίβολα και δίνουμε τους τόνους που θέλουμε , 

αραιώνοντας ή όχι τα χρώματα – πιο φωτεινά ή πιο σκοτεινά. 

 Επίσης , επειδή έχουν την ιδιότητα να στεγνώνουν γρήγορα, μας 

επιτρέπουν να κάνουμε αλλεπάλληλες και γρήγορες επιστρώσεις. 
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 Με αυτά τα 3  βήματα λοιπόν : ΑΝΘΙΒΟΛΑ – ΧΡΥΣΩΜΑ -  

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΓΟΤΕΜΠΕΡΑ,  έχουμε στα χέρια σχεδόν έτοιμο το 

έργο μας.  

 
  

Τελικό στάδιο και μικρή λεπτομέρεια , για την ολοκλήρωση , αποτελεί το  

βερνίκωμα  της φορητής εικόνας. 

 

 Πριν περάσουμε όμως εκεί, θα κάνουμε λόγο και για τις φθορές που 

υφίσταται το ζωγραφικό στρώμα από την έκθεση του μέσα σε ιερό ναό. Η 

καταπόνηση των χρωμάτων είναι  ούτως ή άλλως μεγάλη από την υγρασία , τη 

θερμοκρασία και το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Επίσης οι συχνές επισκέψεις των 

πιστών και οι ένθερμες εκδηλώσεις θαυμασμού και λατρείας της εικόνας 

….προσβάλλουν ανεπανόρθωτα τα χρώματα και μάλιστα σε βάθος  Οι 
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μικροοργανισμοί και οι βιολογικοί παράγοντες φθοράς κάνουν το έργο τους 

απρόσκοπτα, οι ρύποι της ατμόσφαιρας και οι φερτές επικαθίσεις ( σκόνη κλπ) 

περισσεύουν σε  εκκλησιαστικούς χώρους, ιδίως σε μεγάλες εορταστικές 

περιόδους , όπου ενδεχομένως συγκεκριμένες εικόνες να εκτίθενται στο κοινό , 

προς ασπασμό, για αρκετές ώρες στη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης τους βέβαια , δεν αποφεύγουν ούτε την τεχνητή ακτινοβολία  ( 

υπερβολική θερμότητα ) , ούτε και τη φυσική υπεριώδη ακτινοβολία ( 

δυσχρωματισμό, αποχρωματισμό  ) . 

 Τα χρώματα αλλοιώνονται με την επίδραση του φωτός σε συνδυασμό με 

το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και την αιθάλη από τα κεριά και τα θυμιάματα. 

Χάνουν ,όπως  και το χρύσωμα, τη λάμψη,  τη γυαλάδα και τη στιλπνότητα, 

μαυρίζουν , θολώνουν και σπάνε. 

 

Φτάνουμε  τώρα στο ΒΕΡΝΙΚΩΜΑ ,  έχοντας ολοκληρώσει όλα τα 

προηγούμενα στάδια με τη σωστή σειρά και με την ανάλογη τεχνική. 

 Σκοπός του βερνικιού είναι  να αποτελέσει ένα προστατευτικό στρώμα, ένα 

λεπτό φιλμ θα λέγαμε, που θα είναι διαφανές και άχρωμο , συνεχές, λεπτό και 

ελαστικό και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Το εφαρμόζουμε για να δώσουμε ζωντάνια 

και λάμψη στα χρώματα και στιλπνότητα στο σύνολο της εικόνας. 

 Τα βερνίκια αποτελούνται ουσιαστικά από τον διαλύτη ( που εξατμίζεται ) 

και τη ρητίνη ( που παραμένει ). Τα συνηθέστερα και κυριότερα βερνίκια , είναι : 

  Βερνίκι μαστίχας , από τον κορμό του  ομώνυμου δέντρου. 

 Βερνίκι δάμαρης , επίσης από κορμό δέντρου. 

 Βερνίκι από κολοφώνιο , από τη ρητίνη πευκοειδών , στην Ινδονησία. 

 Βερνίκι γομαλάκας , από εκκρίσεις εντόμων. 

 Βερνίκι κοπαλίου ,  από κορμούς δέντρων της Αφρικής και και της 

τροπικής Αμερικής. 

 Βερνίκι από κεχριμπάρι ,  ρητίνη από κωνοφόρα δέντρα σε απολιθωμένη 

κατάσταση. 

 Βερνίκι σανδαράχης , ρητίνη δέντρου από Αφρική και Αυστραλία. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  η δάμαρη και η μαστίχα  έχουν ως διαλύτη το 

τερεβινθέλαιο ( ή και το οινόπνευμα ) , ενώ η γομαλάκα την αιθυλική αλκοόλη. 
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Όταν ο διαλύτης εξατμίζεται, το βερνίκι στερεοποιείται και δίνει το αποτέλεσμα 

που επιδιώκουμε. 

 Βέβαια , να σημειώσουμε ότι  για το πρώτο βερνίκωμα  θα πρέπει να 

περιμένουμε   μερικές εβδομάδες ώστε να γίνουν πρώτα  οι απαραίτητες χημικές 

ενώσεις του αυγού με τα χρώματα. Αφού μεσολαβήσει αυτό το διάστημα και αφού 

περάσουμε το πρώτο χέρι στο βερνίκωμα αφήνουμε να μεσολαβήσει ένας  ακόμη  

μήνας και τότε  προχωράμε στο τελικό βερνίκωμα.  

 Μιας και η επιφάνεια του βερνικιού είναι η πρώτη που εκτίθεται στις 

κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν μέσα στον ιερό χώρο , είναι και η 

πρώτη που υφίσταται τις πρώτες φθορές και καταπονήσεις. Ό,τι   ‘βαραίνει’ τα 

υπόλοιπα στρώματα της εικόνας, βαραίνει και το βερνίκι. Μέσα στον ίδιο χώρο 

άλλωστε , οι επιπτώσεις είναι πάντα ίδιες και οι φθορές του βερνικιού είναι λίγο 

πολύ σχετικές με της φθορές της ζωγραφικής επιφάνειας : απώλεια λάμψης και 

δυσχρωματισμός , από διαφανές γίνεται σιγά-σιγά κίτρινο, καφέ, μαύρο και 

ομιχλώδες , κρακελάρει , οξειδώνεται, διακρίνονται τα εξάρματα και τελικώς 

παραμορφώνεται.  

 Το βερνίκι λειτουργεί ως προστατευτικό στρώμα καθώς καλύπτει το 

χρωματικό στρώμα και είναι αυτό που έρχεται σε άμεση επαφή με το φως σε 

συνδυασμό με το οξυγόνο και τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Άμεσο αποτέλεσμα 

είναι η έντονες αλλοιώσεις του. Οι φυσικές ρητίνες  εύκολα οξειδώνονται 

αλλάζοντας όψη (κιτρίνισμα). Επίσης, σε υψηλές θερμοκρασίες τα βερνίκια, 

ιδιαίτερα αυτά με χαμηλό σημείο τήξης όπως το κολοφώνιο, μαλακώνουν και 

έχουν την τάση να προσελκύουν την σκόνη και τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Με 

την πάροδο του χρόνου τα βερνίκια έχουν την τάση να σκληραίνουν και να 

συρρικνώνονται . Κάποια βερνίκια όπως η γομαλάκα έχουν ευαισθησία στην 

υγρασία που μεταβάλλει το χρώμα τους. Η δάμαρη θεωρείται ότι έχει ίσως τις 

καλύτερες ιδιότητες από τις φυσικές ρητίνες, παρόλα αυτά και αυτή κιτρινίζει 

έντονα με τη γήρανση.  

 

Αυτά είναι τα στάδια κατασκευής   μιας φορητής εικόνας. 

 

Γίνεται   εύκολα αντιληπτό ότι είναι μια διαδικασία που θέλει το χρόνο 

της, την προσοχή και τη συγκέντρωση εκείνου που θα τη φιλοτεχνήσει. Απαιτεί 

σαφώς και  ιδιαίτερες γνώσεις , εξειδικευμένες , για τη σωστή επιλογή των υλικών 
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, την αξιολόγηση τους  και την εφαρμογή της κατάλληλης κάθε φορά τεχνικής.  

Όσο πιο σωστά  και άρτια κατασκευαστεί η φορητή εικόνα, τόσο πιο 

προστατευμένη και θωρακισμένη είναι , τη στιγμή που θα τοποθετηθεί στον 

φυσικό της χώρο : εκκλησία , παρεκκλήσι , ξωκλήσι ,  ιερό, μοναστήρι κλπ… 

Η φθορά της είναι δεδομένη και οι κίνδυνοι-αλλοιώσεις που την απειλούν 

περιγράφηκαν  - πιο πάνω - συνοπτικά σε κάθε ξεχωριστή παράγραφο της 

δημιουργίας της. 

Ζητούμενο είναι , να εκτιμά κανείς τη  αξία της εικόνας και να φροντίζει 

να τη διατηρεί  σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Σε σύγχρονες εικόνες 

ενδεχομένως να μη δίνεται η απαιτούμενη προσοχή  { εσφαλμένα  βέβαια ,  διότι 

Πρωτίστως,  πρόκειται για ένα έργο Τέχνης  }. Αδιαμφισβήτητα όμως σε φορητές 

εκκλησιαστικές εικόνες  Πρωτοβυζαντινές – Μεσοβυζαντινές – Υστεροβυζαντινές 

, από την εποχή της Εικονομαχίας κλπ. εικόνες που χρονολογικά ξεκινούν από τον 

11ο-12ο-13ο-14ο αιώνα και έχουν φτάσει ως τις μέρες μας….. οφείλουμε όλοι να 

σκύψουμε με ιδιαίτερα οξυμένο μάτι και να  εξαντλήσουμε όλα τα επιστημονικά 

περιθώρια, τις γνώσεις, τις μελέτες , τις τελευταίες και πιο σύγχρονες ανακαλύψεις 

, για να μπορέσουμε να περισώσουμε αυτόν τον πνευματικό και πολιτισμικό 

θησαυρό. 
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