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Η Ζωή ανέβηκε τα πλατιά, μαρμάρινα σκαλιά 
με ανάμικτα αισθήματα, Στο Μουσείο Μπενάκη είχε 
ξανάρθει πριν από δυο χρόνια με τους γονείς της 
και κάτι Γάλλους φίλους τους. Είχαν περιηγηθεί 
σε όλες του τις αίθουσες, σε όλους τους ορόφους 
του κεντρικού κτηρίου, ξεκινώντας από 
το νεοκλασικό μέγαρο, στο οποίο είχε κατοικήσει 
παλιά η οικογένεια Μπενάκη και καταλήγοντας στο 
νέο πρόσθετο κτήριο της επέκτασης του Μουσείου. 
Μεγάλο τής είχε φανεί, τεράστιο... κατάκοπη είχε 
φτάσει στον τρίτο όροφο. Και τόσα αντικείμενα, 
από τόσες διαφορετικές εποχές!
Σήμερα, όμως, ήταν διαφορετικά. Θα επισκεπτόταν 
το μουσείο με τον καλύτερό της φίλο. Ποτέ δεν 
βαριόταν με το Θοδωρή. Θα τους συνόδευε 
ο κύριος Πολυχρονόπουλος, ο καθηγητής τους 
στο σχολείο που τους είχε αναθέσει την εργασία. 
& Ν α  σας λύνω τυχόν απορίες και να σας βοηθήσω 
να μην πελαγώσετε, τους είχε διαβεβαιώσει. 
^.Μ άλλον θέλει και να μας συμμαζεύει, 
τον υποψιαζόταν η Ζωή.
Όλα ξεκίνησαν από μία τυχαία απορία στο μάθημα 
της Ιστορίας. Το Βυζάντιο, μία αυτοκρατορία, 
μία θρησκεία, περίοδοι ακμής και παρακμής, 
μία λαμπερή πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη 
κι η πτώση, η κατάκτησή της. Ο Θοδωρής, 
από τους πιο σοφούς της παρέας, είχε πετάξει 
τη μοιραία ερώτηση:
^.Τελικά, όμως, τι ξέρουμε για τους Βυζαντινούς, 
τους καθημερινούς ανθρώπους εννοώ, 
όχι τον Ιουστινιανό και κάτι ένδοξους στρατηγούς, 
τον πατριάρχη ή κάποιον διάσημο αιρετικό;

Το γελαστό πρόσωπο του αγοριού πρόβαλε τώρα 
στην είσοδο του κτηρίου.
{^Έλα, ο κος Πολυχρονόπουλος μας περιμένει 
στη Βυζαντινή Συλλογή.



Νεκρικό πορτρέτο, από την Αντινοόπολη της Αίγυπτου, 
β'τέταρτο 3ου αιώνα μ.Χ., εγκαυστική τεχνική πάνω σε λινό.

Τρέχοντας οχεδόν διέσχισαν ολόκληρη 
την Αρχαιότητα, κι έφτασαν στην αίθουσα 
των Ελληνιστικών και των Ρωμαϊκών. Στα δεξιά, 
ανάμεσα σε δύο στήλες, στεκόταν ο καθηγητής τους. 
& Θ α  ξεκινήσουμε από 'δω, ρίχνοντας και μια ματιά 
στα Ρωμαϊκά, αφού κι οι Βυζαντινοί ήταν Ρωμαίοι, 
ας μην το ξεχνάμε αυτό, είπε με επίσημο ύφος. 
Βυζαντινούς τους ονόμασαν οι ιστορικοί πολλούς 
αιώνες αργότερα.
^ Ο ύ τ ε  να τους ονομάσουμε δεν μπορούμε 
με ευκολία, πόσο μάλλον να τους γνωρίσουμε!, 
σκέφτηκε η Ζωή,
& Μ ε τι έμοιαζαν φυσιογνωμικά;
Ϊ2.Για κοιτάξτε γύρω σας, μήπως εντοπίσετε 
κανέναν.
^>Χα, ωραίο το αστείο σας, κύριε! 
ί^ Δ εν  είναι ακριβώς αστείο. Δεν θα τους δείτε 
βέβαια εκ του φυσικού, αλλά η μορφή τους 
έχει αποτυπωθεί συχνά πάνω στα έργα τους.
& Ν α  ένας Βυζαντινός άνδρας! Και μια γυναίκα 
δίπλα του! Ποιοι να ήταν άραγε;
{δ,Για διάβασε τις πληροφορίες στην προθήκη 
όπου βρίσκονται τα πορτρέτα, μήπως σε βοηθήσουν. 
ί§,Να δεις που τελικά είναι Ρωμαίοι από την Αίγυπτο! 
Αλλά, όπως είπαμε, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
που το ανατολικό της κομμάτι έγινε στη συνέχεια 
το κράτος των Βυζαντινών, ήταν σαν ένα μεγάλο 
μωσαϊκό που ένωνε πολλούς τόπους και λαούς.
IS.Συνδύαζε ταυτόχρονα και διαφορετικές 
παραδόσεις! Να ένα παράδειγμα. Τα πορτρέτα αυτά, 
που είναι γνωστά ως Φαγιούμ, είναι νεκρικά και 
συνδέονται με παμπάλαιες δοξασίες των Αιγυπτίων 
για τη ζωή μετά το θάνατο.

Στενόχωρα έργα.
^ .Π ροσέξτε όμως την τεχνική και τον τρόπο 
απόδοσης των μορφών. Η εγκαυστική τεχνική, 
στην οποία το χρώμα αναμειγνυόταν με ζεστό 
λειωμένο κερί, χρησιμοποιήθηκε και στις πρώτες 
αγιογραφίες, όταν οι Χριστιανοί ένιωσαν 
την ανάγκη να απεικονίσουν τα ιερά πρόσωπα 
της νέας θρησκείας τους.
^ ,Τ ώ ρα  κατάλαβα τι μου θύμιζαν τόση ώρα...
^2.Ποια στοιχεία δηλαδή αυτών των πορτρέτων που 
δείχνουν ανθρώπους από τη ρωμαϊκή Αίγυπτο μπορεί 
να σου θυμίζουν τις εικόνες που βλέπουμε και 
σήμερα στις εκκλησίες;
& ............................................................



ΐ§Αυτή η γυναίκα μου μοιάζει περισσότερο 
για Βυζαντινή, μ' αυτά τα τεράστια σκουλαρίκια 
να κρέμονται δίπλα στο πρόσωπό της.
Ίδια η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, η γυναίκα 
του Ιουστινιανού, όπως τη δείχνουν τα βιβλία!
^ Π ά λ ι το μυαλό σου στους αυτοκράτορες! Εσύ 
δεν είπες ότι σήμερα θα αναζητήσουμε τους άλλους, 
τους ανώνυμους; Εμένα μου κάνει περισσότερη 
εντύπωση ότι τα μάτια, τα μάγουλα και τα χείλη της
είναι.................................................................. 'Αλλωστε
αυτή η γυναίκα είναι από κλωστή, είναι υφαντή!
^Υ φάσματα σαν αυτά οι Βυζαντινοί τα κρεμούσαν 
στους τοίχους των σπιτιών τους ή τα έραβαν 
στα ρούχα τους για να τα στολίσουν.
Ϊ2.Τι ωραία χρώματα, τι αρμονικά που τα έχουν 
συνδυάσει!
|§Α , οι Κόπτες, οι Χριστιανοί κάτοικοι της Αιγύπτου, 
είχαν ειδικότητα στα όμορφα υφάσματα.
2̂_Κι αυτά από την Αίγυπτο;

&  Η αλήθεια είναι πως στην πρώτη αίθουσα, όπου 
παρουσιάζεται ο πολιτισμός της πρώτης Βυζαντινής 
περιόδου, τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, θα δείτε 
πολλά αντικείμενα από τη χώρα αυτή, που σας θυμίζω
ΟΤΙ μέχρί την κατάκτησή της απο τους Αραβες τον 7ο Κοπτικό ύφασμα με παράσταση γυναικείας μορφής που στολίζεται, Αίγυπτος, 6ος αιώνας.

αιώνα ήταν σημαντική επαρχία του Βυζαντινού 
κράτους. Στο έδαφος της σώθηκαν πάρα πολλά 
τεκμήρια του παρελθόντος. Γιατί; Η εξήγηση έχει 
σχέση με το ιδιαίτερο κλίμα της. Εδώ σας θέλω, 
θα μπορέσετε να το σκεφτείτε;

....................................................



Σκουλαρίκι, τέλη 5ου -  αρχές 6ου αιώνα, 
χρυσός, ζαφείρια, μαργαριτάρια, υαλόμαζα.

Βραχιόλια με σφυρήλατη και διάτρητη διακόσμηση, Κύπρος?, 6ος αιώνας, χρυσός

Κάδος με επιγραφή και στικτή διακόσμηση, Αντιόχεια, αρχές 6ου αιώνα, χαλκός.

& Ν α, εδώ έχει πολλά κοσμήματα σαν αυτά που 
φορούσε η υφασμένη γυναίκα. Τελικά στολίζονταν 
πολύ οι φίλοι μας οι Βυζαντινοί! Πω πω λάμψη!
& Ό π ω ς καταλαβαίνετε τόσο.........................................
δεν θα ήταν για το βαλλάντιο του καθενός!
Υπήρχαν όμως και πιο απλά υλικά με τα οποία 
οι τεχνίτες μπορούσαν να δημιουργήσουν 
σκουλαρίκια, περιδέραια, περικάρπια, όπως έλεγαν 
τα βραχιόλια τους, ή δαχτυλίδια.
& Ε , βέβαια χρησιμοποιούσαν και.................................

|g.Ti υπομονή και επιδεξιότητα θα πρέπει να είχε 
ο χρυσοχόος που έφτιαξε αυτά τα σκουλαρίκια.
Τι λεπτή εργασία!
^ Μ π ο ρ ε ίς  να πιστέψεις βλέποντάς τα ότι είναι 
φτιαγμένα με τη διάτρητη τεχνική που τόσο την 
εξέλιξαν οι τεχνίτες του Βυζαντίου;
|$2.Δεν είναι, δηλαδή, μικρά-μικρά συρματάκια 
που τα έστριψε και τα προσάρμοσε στο σχέδιο;
Ι^,Όχι λοιπόν, είναι...........................................................
Σε σχέση με τα σημερινά κοσμήματα, 
πώς σας φαίνονται;
& ............................................................
Οι σύγχρονοι σχεδιαστές άραγε εμπνέονται από τις
βόλτες τους στα μουσεία; Νομίζω...............................
ί2.Στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε πώς 
έμοιαζαν, πώς στολίζονταν, πόσο άξιοι τεχνίτες ήταν, 
έφτασε νομίζω η ώρα για μια επίσκεψη σ' ένα Βυζα
ντινό σπιτικό. Ας φανταστούμε ότι χτυπάμε το βαρύ 
χάλκινο ρόπτρο μιας πόρτας της εποχής εκείνης. 
^Αναγνωρίζω  πολλά αντικείμενα που ανάλογά τους 
χρησιμοποιούμε κι εμείς σήμερα!
Ϊ2.Ναι, για κοίτα...............................................................
Πολλά είναι χάλκινα, και με τα πολλά χρόνια έχουν
πάρει ένα χρώμα..............................................................
Οι Βυζαντινοί τα διακοσμούσαν με πολλούς τρόπους, 
τα πίεζαν στην πίσω πλευρά, τα χάραζαν ή έκαναν 
σχέδια με τη βοήθεια ενός μυτερού εργαλείου.
Με μικρές-μικρές τελίτσες πετύχαιναν τα πιο 
δύσκολα περιγράμματα.
|&Για κοιτάξτε αυτό τον κάδο.
|$>Ένα χάλκινο κουβαδάκι. Σα να βλέπω άγρια ζώα 
να τρέχουν γύρω από την επιφάνειά του!
12.Μας αφηγείται μια σκηνή κυνηγιού, αγαπημένη 
ασχολία των ανθρώπων της εποχής που συνδεόταν 
και με συγκεκριμένες αξιοσέβαστες αρετές.
Δύναμη, τόλμη, γρηγοράδα, ευστοχία!
Πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο!
|$>,Δεν είναι δα και ολόχρυσο! Τόσους θησαυρούς 
είδαμε στην προηγούμενη προθήκη.
|§.Κι όμως, ένα αντικείμενο του παρελθόντος
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φτιαγμένο από ταπεινότερο υλικό, μπορεί σήμερα 
να έχει μεγαλύτερη αξία από ένα βαρύτιμο κόσμημα. 
IS  Πώς γίνεται αυτό;
^ .Μ πορεί αυτά που μας αποκαλύπτει για την εποχή 
του να είναι πιο σημαντικά, καινούργια, ίσως και να 
ανατρέπουν τα όσα γνωρίζαμε πριν από αυτό. 
^ Μ ό λ ις  πάω κάτι να καταλάβω για τους ανθρώπους 
εκείνους, μπερδεύομαι και πάλι. Ότι φώτιζαν πάντως 
τα σπίτια τους με λυχνάρια, είναι σίγουρο. Δείτε 
πόσα διαφορετικά φωτιστικά είναι εκτεθειμένα!

^ Π α ρ ά ξενα  κουτάλια! Το σχήμα τους θυμίζει 
όστρακο από μύδι. Έ να έχει χαραγμένο επάνω του — 
το όνομά μου!
|g .N a είναι το όνομα ή η έννοια Ζωή, κάτι σαν ευχή;
^Φ αντάσου να τρως σε τέτοια πιάτα, γεμάτα _____
ανάγλυφα σχέδια!
IS  Και φτιαγμένα από τέτοιο υλικό, καθαρό ...............
όπως και τα κουτάλια.
^Μ άλλον θα τα είχαν ως διακοσμητικά, 
δεν μπορεί να έτρωγαν μέσα σ' αυτά!
ISKi όμως, όλα αυτά τα αντικείμενα που σήμερα 
εμείς προστατεύουμε στα μουσεία, ήταν χρηστικά 
είδη για τους ανθρώπους που τα κατασκεύασαν, 
όπως και για εκείνους που τα αγόραζαν για να 
καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.
IS  Αυτό το πιο μεγάλο, όμως, είναι έργο τέχνης!
I s r i a  μας σήμερα, αναντίρρητα. Στα χρόνια του 
όμως ήταν μέρος της οικοσκευής κάποιου άρχοντα, 
κι ο σπουδαίος τεχνίτης που το δημιούργησε δεν 
θεωρούνταν καλλιτέχνης από τους συμπολίτες του 
αλλά ένας χειρώνακτας, που εργαζόταν με τα χέρια 
του και παρέμεινε ανώνυμος.
^Α πίστευτο και άδικο!
^ Σ τ ο  κέντρο βλέπω ένα αλλόκοτο πλάσμα, λίγο 
άνθρωπος, λίγο άλογο και λίγο ψάρι!
^ Έ ν α ς  θαλάσσιος Κένταυρος που κουβαλά στην 
πλάτη του την Ινώ και το μικρό Μελικέρτη.
|S Αυτά όλα μου θυμίζουν................................................
ISM ioo λεπτό γιατί εδώ τα έχω τελείως χάσει,
Οι Βυζαντινοί δεν είναι που καθιερώνοντας ως επίση
μη θρησκεία το Χριστιανισμό, κατάργησαν όλα αυτά; 
^ Δ ε ν  γίνονται έτσι γρήγορα κι απότομα αυτές 
οι μεγάλες αλλαγές, παιδιά μου. Σε όλη την πρώτη 
Βυζαντινή περίοδο η ανάμνηση του αρχαίου κόσμου 
είναι ακόμη έντονη. Αλλωστε, σε κάθε φάση μπορεί 
κανείς να αναγνωρίσει κατάλοιπα της προηγούμενης, 
μαζί με σημάδια που προφητεύουν την επόμενη. 
Μπορείτε να εντοπίσετε κι άλλες αναφορές 
στην αρχαιότητα σε αυτή την αίθουσα;
I S :& .............................................................................“

r i f t

Πιάτο με έκτυπη επιχρυσωμένη παράσταση, Αίγυπτος, α' μισό 7ου αιώνα, ασήμι.

ΑΙΘΟΥΣΑ 09 07
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Τμήμα ψηφιδωτού από τη διακόσμηση της κατεστραμμένης σήμερα μονής Στουδίου, 
Κωνσταντινούπολη, τέλη 10ου αιώνα.
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Πάμε παρακάτω, βλέπω ένα μεγάλο ψηφιδωτό! 
^Συνειδητοποιείτε ότι από την προηγούμενη 
αίθουσα μέχρι εδώ έχει μεσολαβήσει η ταραγμένη 
περίοδος της Εικονομαχίας;
{£Μ έσα σε  λίγα βήματα χώρεσαν περισσότερα 
από 100 χρόνια με τόσες φασαρίες!

Και τόσες καταστροφές αντικειμένων 
που θα μας ενδιέφεραν. Όλα τα έργα που θα δούμε 
σε αυτή την αίθουσα φιλοτεχνήθηκαν μετά 
την οριστική Αναστύλωση των Εικόνων το 843. 
Σταθείτε λίγο στα ανάγλυφα εικονίδια.
Λαμπρή εποχή για τη μικροτεχνία!
Ϊ2.Εγώ βρίσκω εντυπωσιακά τα Βυζαντινά ψηφιδωτά! 
Τι πολυχρωμία! Κοίτα λάμψη που δίνουν οι ασημένιες 
και οι χρυσαφιές ψηφίδες. 
ί^,Πόσος κόπος για τους ψηφοθέτες που έπρεπε 
να καλύπτουν ολόκληρες επιφάνειες με μικρά 
κομματάκια από διάφορα σκληρά υλικά, βότσαλα, 
πετρώματα, ημιπολύτιμους λίθους! Ασε δυσκολία 
που θα είχε το κόψιμό τους!
fe.Oi τεχνίτες που ασχολούνταν με τα ψηφιδωτά ήταν 
ουσιαστικά ζωγράφοι. Μόνο που χρησιμοποιούσαν 
άλλο μέσο για να αποδώσουν τα θέματά τους.
Γιατί άραγε; Και τι λέτε; Ήταν πιο εύκολο με τις 
ψηφίδες ή πιο δύσκολο;
& ............................................................
& ............................................................



{g,Mia και αναφέραμε την Εικονομαχία, θα θυμάστε 
ίσως από την Ιστορία έναν από τους πρωταγωνιστές 
της, το Θεόδωρο Στουδίτη, συνονόματος σου,
Θοδωρή, που έχεις κι εσύ όνομα Βυζαντινό. Μέσα 
στην αίθουσα αυτή μπορείτε να θαυμάσετε ένα θραύ
σμα από την ψηφιδωτή διακόσμηση του περίφημου 
μοναστηριού όπου ο Θεόδωρος ήταν ηγούμενος.
^ Ε ίν α ι μία..............από τη μονή.......................Δεν είναι
όλες οι ψηφίδες ίδιου μεγέθους. Λογικό, γιατί στην
απόδοση των λεπτομερειών χρειάζονται πιο.................
^£Δεν είχα όμως ποτέ φανταστεί ότι ένα......................
..................................συγκεντρώνει τόσα χρώματα.
Ig.Από κάτω γράφει πως είναι δωρεά της Πηνελόπης 
Δέλτα. Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων;
& Τ ι σύμπτωση! Η Δέλτα δεν έγραψε βιβλία που
μιλούν για το Βυζάντιο; Μου είχε αρέσει
το μυθιστόρημα "Στον καιρό του Βουλγαροκτόνου",
γιατί είχε πολλή δράση.
ίδ,Εμένα με διασκέδαζε περισσότερο
ο "Τρελαντώνης".
^.Αυτός λοιπόν ο Τρελαντώνης, όταν μεγάλωσε 
κι έπαψε να κάνει σκανταλιές, έγινε συλλέκτης 
κι αργότερα τις σημαντικές συλλογές του τις δώρισε 
στο ελληνικό κράτος, μαζί και το οικογενειακό του 
σπίτι για να τις στεγάσει. Μιλάμε, φυσικά, για τον 
Αντώνη Μπενάκη (1873-1954), που ήταν και αδελφός 
της Πηνελόπης Δέλτα.
^£Μια και μιλάμε για συγγραφείς και βιβλία, 
να και μερικά βιβλία των Βυζαντινών.
iS-Οι σελίδες τους είναι φτιαγμένες α π ό .....................
ή ...............Τα έγρα φ α ν...........................έτσι δεν είναι;
iS.Nai, η τυπογραφία είναι μια εφεύρεση 
μεταγενέστερη, του 15ου αιώνα. Πέρα απ' αυτό όμως, 
τα Βυζαντινά βιβλία έχουν και μία ακόμη χάρη 
που τους εξασφαλίζει σήμερα μία θέση στα μεγάλα 
μουσεία του κόσμου.
^ Σ ίγ ο υ ρ α  εννοείτε τ ι ς .......................................... τους.
Με τόση λεπτοδουλειά, πλούσια χρώματα και σχέδια
δεν περνούν απαρατήρητες.
ίδ,Ποιος τα έγραφε; Ο ίδιος τα ζωγράφιζε;
Οι μοναχοί δεν έκαναν αυτή την εργασία 
αντιγράφοντας παλαιότερα κείμενα; Στα μοναστήρια
δεν σώθηκαν και πολλά.....................................................;
^.Βάλε και καμιά τελεία!
^.Σιγά-σιγά, δεν σας προλαβαίνω. Οι γραφείς δεν 
ήταν μόνο μοναχοί. Μπορούσαν να είναι και δάσκαλοι 
ή απλά μορφωμένοι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Τις 
μικρογραφίες της εικονογράφησης τις αναλάμβαναν 
καλλιτέχνες που συχνά ήταν και ζωγράφοι εικόνων.
Και ναι, θοδωρή, πολλά σημαντικά αρχαία κείμενα 
έφτασαν στις μέρες μας χάρη στους Βυζαντινούς.

Φύλλο από μηνολόγιο ευαγγελισταρίου με επίτιτλο κόσμημα, 
Κασταμονή Μικράς Ασίας, 11ος αιώνας, περγαμηνή.
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& T o ’ ξερα πως η αντιγραφή είναι κατά βάθος μία κα
λή πράξη! Κι αφού μοιάζω τόσο με t o u s  Βυζαντινούς, 
ας πάω να δω και τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν στο 
τραπέζι μήπως τα ταιριάξουμε και στο φαγητό. 
ί§.Πώς ήταν τα πιάτα τους;
Υλικά:........................................................................................
Σχήματα:............................................................................
Τεχνικές διακόσμησης:....................................................
Διακοσμητικά θέματα:......................................................
^ Ε ίν α ι πάντως κανονικά πιάτα, όχι ασημένια 
σαν τα άλλα που είδαμε!
^ Ε κ ε ίν α  σίγουρα προέρχονταν από το τραπέζι 
κάποιου άρχοντα, ενώ αυτά θα τα είχαν 
και οι απλοί άνθρωποι.
& Τ α  περισσότερα όμως είναι βαθιά, μήπως 
έτρωγαν όλο σούπες;

Κάθε άλλο. Οι Βυζαντινοί ήταν καλοφαγάδες, 
όσο κι αν δεν μπορούμε εύκολα να το φανταστούμε 
σήμερα. Του κόσμου τα καλούδια περνούσαν 
από το τραπέζι τους, και τα νοστίμιζαν με μπαχαρικά 
και μυρωδικά κάθε λογής. Τι σαφράνι, τι κανέλλα! 
Αγαπούσαν πολύ και τις σάλτσες. Ξακουστός ήταν 
ο γάρος, μία σάλτσα που την έφτιαχναν με μυστική 
συνταγή χρησιμοποιώντας μικρά ψάρια και αλάτι 
με λάδι, ξίδι ή κρασί. Η εφυάλωση που έκαναν 
στα σκεύη τους, αυτό το λεπτό στρώμα γυαλιού 
που καλύπτει την επιφάνεια του πηλού, 
τα προστάτευε κι από τους λεκέδες.
{St'O, τι και να μου πείτε, εγώ προτιμώ την πίτσα.

Μπορείτε να μαντέψετε ποιο υλικό τους έλειπε 
για να φτιάξουν την απλούστερη πίτσα;

........................................................
^Π είνα σ α  με όλα αυτά. Και τι δεν θα 'δινα για να 
μεταφερθώ σε ένα Βυζαντινό γεύμα, να δω και τους 
Βυζαντινούς, να δοκιμάσω και τα φαγητά τους. 
ί§.Να, εδώ στην επόμενη αίθουσα δείχνει μία τέτοια 
σκηνή. Εσένα μόνο δεν βλέπω.
{^.Βέβαια δεν με βλέπεις, γιατί αυτό δεν είναι 
ένα τυχαίο γεύμα. Παρατηρείς ποιοι κάθονται γύρω 
από το τραπέζι;
& .............................................................
^.Νομίζω πως οι οικοδεσπότες είναι ο άντρας κι 
η γυναίκα που στέκουν όρθιοι για να περιποιηθούν 
τους επίσημους μουσαφίρηδες. Κι οι ίδιοι όμως 
δεν μοιάζουν και τελείως ταπεινοί.
JS'Exouv...................................................
Ποιοι να είναι άραγε;
|§.Για σκεφτείτε καλά μήπως μπορέσετε να τους 
αναγνωρίσετε.
& Τ ο βρήκα! Πρέπει να είναι ο ....................................

Εγχάρακτα, εφυαλωμένα σκεύη, 13ος αιώνας, πηλός.
και αυτή θα είναι η γυναίκα του η
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Ι^,Τους θυμάμαι από τα θρησκευτικά. Μετά από ίο 
γεύμα αυτό κάτι πολύ καλό συνέβη στο σπιτικό τους,

ί2.Δείτε πόσα μυστικά κρύβει μία εικόνα! Η σκηνή 
αυτή συμβολίζει για την Εκκλησία την Αγία Τριάδα.
Δηλαδή............................................................................
Μας ταξιδεύει όμως και στην εποχή που δημιουργή- 
θηκε η ζωγραφιά, όπως θα κάνει μετά από χρόνια 
μία σημερινή φωτογραφία για κάποια δική μας 
σημαντική στιγμή. Προσέξτε πόσες πληροφορίες 
μας δίνει για τα έπιπλα και τα σκεύη του σπιτιού:

αλλά και για τις συνήθειες που επικρατούσαν
στα τέλη του 14ου αιώνα:.................................................
& Τ ο Βυζαντινό κράτος προχωρά προς το τέλος του, 
έτσι δεν είναι;
Ιδ,Ναι, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Κι όπως 
συμβαίνει μερικές φορές, στους δύσκολους καιρούς 
οι άνθρωποι βρίσκουν διέξοδο στην τέχνη. Έτσι 
και σε κείνα τα χρόνια, στα συρρικνωμένα Βυζαντινά 
εδάφη άνθισε η καλλιτεχνική δημιουργία και σήμερα 
οι μελετητές χαρακτηρίζουν τα έργα της 
ως "αναγέννηση" παλαιολόγεια, αφού στο θρόνο 
της Κωνσταντινούπολης βασίλευε τότε η δυναστεία 
των Παλαιολόγων.

Π α λ α ι ο λ ό γ ο ς  gev γράφει και λίγο πιο πέρα, με 
κόκκινα γράμματα σ' αυτό το παμπάλαιο χειρόγραφο; 
^ Δ ε ς  να το υπέγραψε ο καημένος ο Κωνσταντίνος, 
ο τελευταίος αυτοκράτορας;
Ϊδ-Όχι, όχι, απ' όσο μπορώ να ξεχωρίσω γράφει
ένα άλλο όνομα.................................................................
Ποιος να ήταν αυτός; Το έγγραφο γράφτηκε
απ' ό,τι λέει η λεζάντα το.................................................
ΐ§ΐΜέσα σε λίγα βήματα έχει γίνει κι η Αλωση 
της Πόλης, φοβερό! Παράξενα κυλάει ο χρόνος 
μέσα στα μουσεία.
fe .0  Παλαιολόγος αυτός ήταν ο δεσπότης, ο 
άρχοντας του Μυστρά και αδελφός του 
Κωνσταντίνου.
Και το έγγραφο είναι ένα σπάνιο αργυρόβουλλο, 
ένα κείμενο που υπογράφηκε με κόκκινο μελάνι 
και σφραγίστηκε με ασήμι, γιατί την υπογραφή την 
έβαζε πρόσωπο υψηλό.
{^.Μάλιστα, kcu χώρα τι κάνουμε; Το Βυζάντιο 
τελείωσε με την κατάχτηση της πρωτεύουσάς του 
από τους Τούρκους.
JgAuro ισχύει για τα βιβλία της Ιστορίας.
Στο Μουσείο όμως; Δεν έμεινε τίποτα 
από τα επιτεύγματα των Βυζαντινών;
Πάμε να δούμε στην επόμενη αίθουσα.

Εικόνα με τη Φιλοξενία του Αβραάμ,
Κωνσταντινούπολη, τελευταίο τέταρτο 14ου αιώνα, αβγοτέμπερα σε ξύλο.

Αργυρόβουλλο με υπογραφή του Δεσπότη του Μυστρά, 1456.
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Ϊ2,Κι αυτά όλα ε μ έ ν α .......................................................
μου μοιάζουν Βυζαντινά!
Ϊ2.Επειδή όμως έχουν φιλοτεχνηθεί μετά το 1453 
τα ονομάζουμε Μεταβυζαντινά.
^.Τρομεροί οι Βυζαντινοί! Συνέχισαν να 
δημιουργούν, μάλλον στα κρυφά.
& Θ α  μπορούσαν άραγε να κατορθώσουν 
κάτι τέτοιο; Και γιατί θα το έκαναν; Προσπαθήστε 
να μου το αιτιολογήσετε.
& ............................................................
& ............................................................
{2,'Ηδη πριν από την Άλωση οι Βυζαντινοί 
καλλιτέχνες είχαν επαφές με άλλους τόπους, 
και βέβαια με τα καλλιτεχνικά κέντρα της Δύσης. 
Πολλές άλλωστε περιοχές της αυτοκρατορίας 
είχαν περιέλθει στα χέρια των Δυτικών μετά τη 
λατινική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1204. 
Μία από αυτές έγινε σημαντική κτήση των Βενετών 
που στα χρόνια εκείνα ήταν θαλασσοκράτορες.
Εκεί, σχηματίστηκε ένα μοναδικά γόνιμο 
περιβάλλον, ανάμεσα σε Βυζάντιο και Δύση, 
όπου γεννήθηκαν τα περισσότερα έργα 
που βλέπουμε σε αυτή την αίθουσα.
& Τ ο βρήκα, είναι............................................................

^ Ε κ ε ί  έγινε κι αυτό το μεγάλο έργο, το κατακόκκινο, 
που είναι σαν να δείχνει δύο Παναγίες;
Ϊ2.Ό,τι θέλεις λες! Δεν βλέπεις ποιες είναι;
Αφού η μ ία .....................................................................
& Μ α ποια από τις δύο είναι η Μαρία; Μοιάζουν 
σαν δυο σταγόνες νερό!
Ϊ2,Δεν βλέπεις ότι η μία κρατάει κάτι που μας θυμίζει 
ένα πολύ γνωστό γεγονός από τη ζωή της Παναγίας;
& ............................................................
Μα ήξερε από μικρή ότι θα γίνει η μητέρα 
του Χριστού; Πώς μας το δείχνει αυτό η ζωγραφιά;
Ϊ2.Το ήξερε ο .................................................................
Μία εικόνα έπρεπε να περνά τα νοήματά της στους 
πιστούς, κάπως σαν βιβλίο. Ο Αγγελος Ακοτάντος, 
ένας εξαιρετικός ζωγράφος, έζησε και εργάστηκε 
στα πρώτα μεταβυζαντινά χρόνια.

Άγγελος Ακοτάντος, Εικόνα της αγίας Άννας με την Παναγία, 
Κρήτη, μέσα 15ου αιώνα, αβγοτέμπερα σε ξύλο.



^ Ω π !  Ένα βυζαντινό όνομα άλλο από το δικό μου. 
^ .Π ώ ς το ξέρουμε τώρα εμείς, ενώ διασχίσαμε 
τόσους αιώνες χωρίς ονόματα;
^.Σταδιακά άλλαξαν τα πράγματα για τους 
ζωγράφους. Είχαν μεγαλύτερη αναγνώριση 
από τους σύγχρονούς τους, τα έργα τους πωλούνταν 
έξω από τα όρια του τόπου τους, αμείβονταν 
καλύτερα, και υπέγραφαν τις δουλειές τους. 
Επιπλέον, οι Βενετοί φύλαξαν στα αρχεία τους 
αμέτρητα έγγραφα, όπως συμβόλαια για αγορές 
ή πωλήσεις, προικοσύμφωνα και επαγγελματικές 
συμφωνίες, διαθήκες. Μέσα από όλα αυτά τα 
σημαντικά τεκμήρια της ζωής, οι σημερινοί 
μελετητές "ξυπνούν" σήμερα από την ανωνυμία 
και τη λήθη τους ανθρώπους της εποχής. 
Παρατηρώντας τα έργα της αίθουσας, 
πόσους ζωγράφους μπορούμε να γνωρίσουμε 
από τις υπογραφές τους; Μήπως καταλαβαίνετε 
ποιοι προόριζαν τα έργα τους για μακρινά μέρη;

.......................................................
ζωγραφική πάντως είχε τότε την τιμητική της. 

Πάρα πολλές ζωγραφιές, και τα χρώματά τους είναι

& 0 ι  ζωγράφοι της εποχής ανακάτευαν τα χρώματά 
τους με αβγό. Γι' αυτό η τεχνική που εφάρμοζαν 
πάνω στο ξύλο λέγεται αβγοτέμπερα.
^2_Γιατί όμως ζωγράφιζαν τα ίδια και τα ίδια;
^ Σ τ α  θρησκευτικά τους έργα, γιατί βέβαια δεν 
έκαναν μόνο τέτοια, σκόπιμα επαναλάμβαναν 
ορισμένα θέματα που τιμούσαν τα ιερά τους 
πρόσωπα. Και για να ακολουθήσουν με ακρίβεια 
κάποια σπουδαία πρότυπα, χρησιμοποιούσαν ειδικά 
διάτρητα προσχέδια, τα ανθίβολα. Φανταστείτε ο 
κάθε καλλιτέχνης να απέδιδε όπως εκείνος ήθελε 
την Παναγία! Τι σύγχυση θα προκαλούσε στους 
πιστούς!
& Α ν μπορούσαμε να δούμε έναν ζωγράφο την ώρα 
της δουλειάς του σίγουρα θα καταλαβαίναμε 
περισσότερα.
^Α υ τό  δεν γίνεται, Μήπως όμως μπορούμε 
να βρούμε κάτι από τη μορφή του;

Νικόλαος Ρίιζος, Εικόνα της Παναγίας ένθρονης Βρεφοκρατούσας 
με αγγέλους και αγίους, Κρήτη, β' μισό 15ου αιώνα, αβγοτέμπερα σε ξύλο.
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Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Ο απόστολος Λουκάς ζωγραφίζει την Παναγία, 
Κρήτη, 1560-1567, αβγοτέμπερα σε ξύλο.

Εικόνα με την Παναγία Οδηγήτρια,
που αποδίδεται στο εργαστήρι των Ααμπάρδων,
Κρήτη, 1623, αβγοτέμπερα σε ξύλο.
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& Ν α ένας ζωγραφιστός ζωγράφος 
που ζωγραφίζει μία εικόνα της Παναγίας.
Σαν γλωσσοδέτης δεν είναι;
{§.Μια ζωγραφιά μέσα στη ζωγραφιά! Ο καλλιτέχνης
που το πέτυχε αυτό λέγεται...........................................
....................................Θυμήθηκα! Είναι πιο γνωστός
ω ς ......................................................................................
Κι αυτός στην Κρήτη;
^Β έβα ια , ένδοξο τέκνο της! Εκεί φιλοτέχνησε 
και το συγκεκριμένο έργο που απεικονίζει 
τον πιο σεβαστό ζωγράφο των Βυζαντινών,
τον.....................................................................................
να ζωγραφίζει, λένε, για πρώτη φορά την Παναγία 
με τον Χριστό στην αγκαλιά. Η ιερή αυτή απεικόνιση 
της Μητέρας του Θεού έγινε, κατά την παράδοση, 
όσο ζούσε η Μαρία. Μέσα στους επόμενους αιώνες 
έμελλε να γίνει μία από τις αγιότερες εικόνες στην 
ιστορία του Βυζαντίου, η Παναγία Οδηγήτρια όπως 
την ονόμασαν, από την περίφημη Μονή των Οδηγών 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου φυλασσόταν.



Ι^Βλέπω κι άλλες τέτοιες στην αίθουσα! Τι μπλέξιμο! 
Μοιάζουν, χωρίς να είναι ολόιδιες. Πώς γίνεται αυτό;

Ϊ2,Κι εγώ βλέπω άλλο ένα έργο του

Τι; Η "Προσκύνηση των Μάγων" είναι αυτή;
Δεν μοιάζει με τίποτα απ' όσα είδαμε!
12.Αλήθεια, είναι πολύ διαφορετικό από τις 
Βυζαντινές ζωγραφιές, γιατί..........................................

lSt,0 ζωγράφος μας εδώ έχει ήδη κάνει μια καλή 
γνωριμία με τη δυτική ζωγραφική και του φαίνεται. 
Μην ξεχνάμε ότι με τους Βενετούς στο νησί τα έργα 
των Ιταλών ζωγράφων ταξίδευαν κι αυτά, σαν τα 
υπόλοιπα εμπορεύματα και σαν τους ανθρώπους. 
Αλλωστε έτσι συμβαίνει πάντα. Οι άνθρωποι 
πορεύονται δημιουργώντας κι οι δημιουργίες τους, 
επειδή ακριβώς είναι κομμάτι της προσωπικότητάς 
τους, γίνονται ύστερα από χρόνια οι καλύτεροι 
μάρτυρες που αποδεικνύουν τη διαδρομή τους.
^.Και μετά; Ποιοι ακολούθησαν τους Βυζαντινούς; 
& Α ν ανεβούμε στους επάνω ορόφους θα δεις.
Το Μουσείο, τελικά, είναι ένα μέρος μαγικό, όπου 
ο τόπος κι ο χρόνος ξεφεύγουν από τα όριά τους 
κι η μνήμη γίνεται παντοδύναμη. Ιδέες, εικόνες, 
υλικά, σχήματα, χρώματα, κατορθώματα

κι εμπειρίες των ανθρώπων.
£άτι σαν περιπέτεια που δεν τελειώνει ποτέ.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Προσκύνηση των Μάγων, 
Κρήτη, 1560-1567, αβγοτέμπερα σε ξύλο.

Μιχαήλ Δαμασκηνός,
Εικόνα με τους στρατιωτικούς αγίους Γεώργιο, 
Δημήτριο, Θεόδωρο Τήρωνα και Θεόδωρο 
Στρατηλάτη, (λεπτομέρεια), Κρήτη, 
β' μισό του 16ου αιώνα, αβγοτέμπερα σε ξύλο.
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