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Στόν ἀρχαῖο κόσμο, μέσα ἀπ’ τούς Ἑλληνικούς μύθους καί τήν ἀρχαία
ἑλληνική ἐπική ποίηση ἔχουν ἀναφερθεῖ μεταβάσεις στόν Ἅδη, τόν

μεταθανάτιο Κάτω Kόσμο. Ἄλλοι ἐπέστρεφαν θριαμβευτές, ὅπως ὁ Ἡρακλῆς
ὅταν ἔφερε στόν φίλο του Ἄδμητο τήν ἀγαπημένη τοῦ γυναίκα Ἄλκηστη
παρακάμπτοντας τά τέρατα τοῦ Ἅδη, Κέρβερο καί Γοργόνα ἤ Γοργώ ἤ Μέδου-
σα. Ἄλλοι ἀπελπισμένοι, ὅπως ὁ Ὀρφέας, ὅταν ἀποκοίμισε τόν Κέρβερο καί

συγκίνησε τόν Ἑρμῆ μέ τή μουσική του,
ἀλλά ἀτυχῶς, τήν τελευταία στιγμή, λίγο
πρίν βγεῖ στό φῶς τοῦ πάνω κόσμου, ἔστρε-
ψε νά δεῖ τήν ἀγαπημένη τοῦ Εὐρυδίκη –
παρά τή ρητή ἀπαγόρευση– καί τήν ἔχασε
γιά πάντα. Ἀλλά στήν μυθολογία τῆς
Νέκυιας, ὅπως τήν ἀναφέρει ὁ Ὅμηρος1

ὅταν ὁ Ὀδυσσέας κατέβηκε στόν Ἅδη, περι-
γράφεται ὁ Κάτω Κόσμος ὡς μιά κόλαση, ἡ
ὁποία στόν Χριστιανισμό περιγράφεται ὡς ὁ
«βρυγμός ὀδόντων».

Ἀπό τήν ἀποστολική περίοδο ἀκόμη, ἡ
εἰκονογραφική τέχνη προσπάθησε νά ἀπο-
δώσει στά κοιμητήρια ἤ στούς εὐκτήριους
οἴκους θέματα πού νά ἅπτονται τῆς χρι-
στιανικῆς διδασκαλίας μέ ἀφηγηματικότητα,
συμβολισμό ἤ δογματική ἄποψη. Συχνά, οἱ

1 Ὀδύσσεια, Ραψωδία Λ. Ἐπίσης Ν. Κακαδιάρης, Νεωτερικότητα καί μεταμοντέρνο στή Βυζαν-
τινή τέχνη, σ. 75, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις 2016.
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ἑλληνορωμαϊκές αὐτές παραστάσεις ἦταν ὑποτυπώδεις, ὡστόσο, παρά τίς
περιγραφές (ὅπως λ.χ. τοῦ Καλοῦ Ποιμένα) τό θέμα ἀναδείκνυε τήν δοξαστική
πλευρά καί τόνιζε οὐσιαστικά καί ἐν τῷ βάθει τόν Ἀναστάντα Χριστό2 μέ τήν
ἴδια ἀντίληψη, σκαλισμένες σέ μάρμαρο, ἐλεφαντόδοντο ἤ παραστάσεις σέ
ψηφιδωτά3.

Μετά τήν Ἰουστινιάνεια περίοδο, φοβερές μετακινήσεις λαῶν ἀπό τόν
βορρᾶ δημιούργησαν ἕνα ἐρημικό τοπίο στή Χριστιανική αὐτοκρατορία – ἰδίως
στή Δύση.

Συγκεκριμένα, οἱ ἐπιδρομές Γότθων καί ἄλλων Γερμανικῶν φύλων, μέ τήν
πολεμική τους συμπεριφορά, ὄχι μόνο μείωσαν τόν πληθυσμό ἀπό σφαγές,
ἐξανδραποδισμό καί καταστροφές τῶν παραγωγῶν ἀναγκαίων γιά τήν ἐπιβίω-
σή τους ἀγαθῶν, ἀλλά κατέστρεψε ὁλοκληρωτικά καί πολλές ἀρχαῖες πόλεις,
πού συνέχιζαν νά ἐπιβιώνουν ὥς τότε.

Τό τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς αὐτοκρατορίας, πού ἐπιβιώνει ὡς Ἀνατολική
Ρωμαϊκή, προστατεύει ἐπαρκῶς τά σύνορά της ἀπό τίς ἐπιδρομές αὐτές καί
εἴτε κρατάει τά βαρβαρικά φύλα στά σύνορά της, εἴτε τά ἐνσωματώνει. Ἡ
Κωνσταντινούπολη γίνεται τό κέντρο τοῦ πολιτισμένου κόσμου καί διατηρεῖ
καί διαφυλάττει τόν ἑλληνορωμαϊκό πολιτισμό, παρά τίς βίαιες ἐπιδρομές
Ἀβάρων, Σλάβων καί Βουλγάρων ἀργότερα.

Ἡ μνημειακή εἰκονογραφία μέχρι τόν ὄγδοο αἰώνα ἔχει καταστραφεῖ,
καθώς εἶναι περίοδος τῶν λεγομένων σκοτεινῶν αἰώνων, καί  οἱ καταστροφές
εἶναι ὁλοκληρωτικές.

Ἡ εἰκονογραφία θά σωθεῖ σέ περιορισμένο ἀριθμό φορητῶν εἰκόνων καί
σέ μικρογραφίες λίγων κωδίκων ἤ εὐαγγελισταρίων, πού, βέβαια, εἰκονογρα-
φοῦν ἀφηγηματικά σκηνές πού περιγράφουν τά κείμενα καί διέπονται, ἄλλα
ἀπό ἑλληνιστική τεχνοτροπία καί ἄλλα ἀπ’ τή μεταφυσική τῶν ἀνατολικῶν
λαῶν τῆς αὐτοκρατορίας, οἱ ὁποῖοι κατανοοῦν μέ διαφορετική ἐκφραστικό-
τητα τήν Πίστη. Δυστυχῶς, ἀπό τό πρῶτο τέταρτο τοῦ 8ου αἰώνα ἄρχισε ἕνα
εἶδος ἐμφυλίου στήν Αὐτοκρατορία, ἡ Εἰκονομαχία, πού κράτησε σχεδόν ἑκα-
τόν εἴκοσι χρόνια4.

2 Βυζ. και Χριστιανικό Μουσεῖο. Ἐπίσης μικρογραφία  τῆς Διαβάσεως τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης,
πού ἐπέρχεται ἡ σωτηρία, ἐνῶ καταποντίζεται τό κακό.
3 Μαυσωλεῖο Γκάλλα Πλακιδία.
4 Περισσότερα γι’ αὐτό δές: Ν. Κακαδιάρη: Σφετερισμός καί τέχνη, ἡ ζωγραφική του 10ου αἰ. στό
Βυζάντιο, Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, 2013 καί τοῦ ἰδίου, Νεωτερικότητα καί μεταμοντέρνο στή Βυζαν-
τινή τέχνη, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 2016.
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Οἱ καταστροφές πού προέκυψαν εἶναι ἀνυπολόγιστες. Ἐκτός των μαρτυ-
ρίων πού ὑπέστησαν οἱ Εἰκονολάτρες, ἡ μνημειακή καί ἡ κοσμική ζωγραφική
κατεστράφη, ὥστε νά ἐκλείπουν πηγές καί πειστήρια τῆς τέχνης.

Ὡστόσο, ἦταν καί μιά περίοδος ὅπου ἱκανοί στρατηγοί-αὐτοκράτορες ὑπε-
ρασπίστηκαν ἐπιτυχῶς τά σύνορα τῆς αὐτοκρατορίας μέ τίμημα τήν ἀπαξίωση
κάθε πνευματικῆς καί καλλιτεχνικῆς ζωῆς.

Τήν περίοδο τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας, δύο ἐξαιρετικά μνημεῖα τῶν
ὁποίων τά ψηφιδωτά τους σώζονται σέ μεγάλη ἔκταση, οἱ ναοί τοῦ Ὁσίου
Λουκᾶ στή Βοιωτία καί ἡ Νέα Μονή στή Χίο, στό τέλος τοῦ 10ου αἰ. καί ἀρχές
τοῦ 11ου αἱ., μᾶς δίνουν ἕνα μέγεθος τῆς ὑψηλῆς τέχνης πού συνάδει μέ τόν
δογματικό χαρακτήρα της.

Τόν δέκατο αἰώνα στό Βυζάντιο, μετά τή λαίλαπα τῆς Εἰκονομαχίας, ἡ αὐτο-
κρατορία στρατικοποιεῖται καί ζεῖ σέ ἀσφαλῆ σύνορα καί δημιουργεῖ τήν ἐποποιΐα
τοῦ κράτους, καθώς  ἡ δόξα του ἁπλώνεται στά πέρατα τῆς τότε Οἰκουμένης.

Ἡ ἐμφάνιση τῆς μακεδονικῆς δυναστείας στό προσκήνιο πού κυριαρχεῖ
(867-1051), ἐκτός τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς πού ἀσκεῖ ἐκτός συνόρων, τήν
οἰκονομική καί πολιτιστική πολιτική ἐντός των συνόρων, διαμορφώνει πλαίσιο
λειτουργίας τῆς ἀγροτικῆς πολιτικῆς καί ἐνθαρρύνει τήν ἀνέγερση ναῶν καί
δημόσιων κτιρίων. Παράλληλα, ἀπό τόν Φώτιο καί ἐντεῦθεν ἡ εἰκονογράφηση
τῶν ναῶν τίθεται σέ νέες βάσεις, καθώς καθορίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία
λεπτομερῶς, ποῦ ζωγραφίζεται τό κάθε θέμα (ὑπόθεση). Σέ συγκεκριμένο
μέρος τοῦ ναοῦ, ὁρίζεται ἡ ἀντίστοιχη παράσταση, ὥστε νά συνάδει μέ τή θεο-
λογική προσέγγιση.

Συγκεκριμένα, γιά τήν Ἀνάσταση, ἤ γιά τήν εἰς Ἅδου κάθοδον ὅπως αὐτή
ἀποκαλεῖται, ἐνδεδειγμένος χῶρος εἶναι στό βόρειο τμῆμα τοῦ ναοῦ, ἀπέναντι
πολλές φορές ἀπό τή Βάπτιση, ὥστε νά συνδέονται θεολογικά, καθώς τό
περιεχόμενό τους ἀναφέρεται στή Λύτρωση τοῦ Ἀνθρώπου. Ἀφ’ ἑνός λυτρώ-
νεται ἀπ’ τό προπατορικό ἁμάρτημα, ἀφ’ ἑτέρου, μέ τήν Ἀνάστασή του, ὁ Χρι-
στός ἐπιβεβαιώνει τή Μέλλουσα Ζωή.

Στήν εἰκονογραφία τῆς Ἀνάστασης, κεντρική μορφή εἶναι ὁ Χριστός, ὁ
ὁποῖος ἄλλοτε στρέφεται δεξιά πρός τούς Ἀδάμ καί Εὔα καί ὁρμητικά τους
ἐγείρει ἐκ τοῦ τάφου ἐνδεδυμένος πολύπτυχο ἀρχαῖο ἑλληνικό χιτώνα καί ἱμά-
τια, πού ἀνεμίζουν σέ χρώματα ἀνοικτῆς ἐκδοχῆς κρατώντας τόν Σταυρό καί
τόν στέφανο τῆς νίκης, κι ἄλλοτε ἐγείρει τούς πρωτόπλαστους πού βρίσκον-
ται ἔνθεν καί ἔνθεν. Πίσω τους, ἀπό τή μιά πλευρά βρίσκεται ὁ κορυφαῖος
των Προφητῶν τῆς Π. Διαθήκης, Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί ἀκολουθεῖ ὁ
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δίκαιος Ἄβελ. Ἀντίστοιχα ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Χριστοῦ, ἐμφανίζονται ὁ
Προφητάναξ Δαβίδ καί ὁ Σολομῶν, ἀκολουθούμενοι ἀπό ἀξιωματούχους.

Παράλληλα, καθώς ὁ Χριστός ἀνίσταται ἀπό τό σκότος τοῦ Τάφου, οἱ
πύλες τοῦ Ἅδη σπᾶνε, κλειδιά, μάνταλα, κλειδαριές καί καρφιά σκορπίζονται
τριγύρω κι ὁ Χριστός πατάει ἐπί τῶν πυλῶν. Κάτω, ἡμίγυμνος ὁ Ἅδης, δεμένος
μέ ἁλυσίδες, εἶναι πεσμένος στό χάος καί σηκώνει τά χέρια του μέ ἀπόγνωση,
γιά νά προστατευτεῖ ἀπ’ τό ἔντονο Ἅγιο Φῶς, τό Ἄκτιστο, πού ἐκλύεται ἀπ’
τή λαμπερή ἐμφάνιση τῆς θεότητας τοῦ Ἰησοῦ, τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

Βέβαια, ὅλα αὐτά διαδραματίζονται μέ φόντο ἕνα βραχῶδες τοπίο, στό κέν-
τρο τοῦ ὁποίου μεγάλο χῶρο κατέχει τό σκοτεινό βάραθρο τοῦ Κάτω Κόσμου,
ὅπου βασιλεύει ὁ Ἅδης.

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δυστυχῶς, ἐλάχιστες τοιχογραφίες ἔχουν περισωθεῖ ἀπό τόν 9ο αἰ., ἐνῶ
μποροῦμε νά ἐπισημάνουμε ναούς τῆς Καππαδοκίας, Ἑλλάδας, Κύπρου,
Γεωργίας, Ἰταλίας, Ἀρμενίας. Στήν Καππαδοκία λ.χ. ἡ παράσταση τῆς Ἀνά-

ΜΕΡΟΣ Α´. ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ

40

Ἡ Ἀνάσταση. Μονή Ἐγκλείστρας Ἁγίου Νε-
οφύτου. Κύπρος. Ἔργο Θεοδώρου Ἀψευδή.

Ἡ Ἀνάσταση. Τοιχογραφία στόν 
Ἅγιο Γεώργιο. Κουρμπίνοβο.

37. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ.qxp_Layout 1  08/05/2019  10:54  Page 40



στασης ἀπεικονίζεται στόν Ναό τοῦ Ὑπερώου (μέσα 10ου αἰ.) καθώς ἐπίσης
στή Σκοτεινή Ἐκκλησία (Bahattin Samanligi Kilise) (Karanlik Kilise), τόν 11ο αἰ.

Στήν Κύπρο, στόν ναό τῆς Ἐγκλείστρας τοῦ Νεοφύτου, ἔργο τοῦ ζωγράφου
Θεοδώρου Ἀψευδῆ, ἐνῶ διατηρεῖ τήν ἀνάμνηση ἔργων τοῦ 10ου αἰ., διαφαίνεται
ἡ ἐπερχόμενη κομνήνεια τεχνοτροπία, μέ τίς κομψές λυγερές μορφές καί τήν
περίτεχνη πτυχολογία. Κοντά στή λίμνη Πρέσπα, στόν ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
στό Κουρμπίνοβο, πού ἀνῆκε στή βυζαντινή Μακεδονία, οἱ μορφές τῆς Ἀνάστα-
σης μέ ὑπερφυσικά ἀναστήματα, ὁρμητικές κινήσεις πού εἰκονογραφοῦν, καλ-
λιγραφημένες πτυχολογίες τῶν ἐνδυμάτων τῶν ἐκπνευματωμένων μορφῶν, ἔργο
τοῦ 1191, ἐκφράζουν τόν δυναμισμό τῆς κομνήνειας καλλιτεχνικῆς ἔκφρασης. 

Κατά τήν παλαιολόγεια ἀναγέννηση, ἐγκαινιάζεται ἡ ἐπιστροφή στά ἑλλη-
νιστικά πρότυπα, καθώς ὁ ζωγράφος Πανσέληνος εἰκονογραφεῖ τόν ναό τοῦ
Πρωτάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ μορφές του, ὀγκηρές ἀλλά καί ἀνάλαφρες
συνάμα, παρίστανται στήν Ἀνάσταση μέσα στά ὅρια τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰκο-
νογραφίας. Κάποιες φορές οἱ ζωγράφοι μετακινοῦν τίς μορφές πού πλαισιώ-
νουν τόν Χριστό, καθώς προφῆτες (ὅπως ὁ Σαμουήλ) μετέχουν τῶν μορφῶν
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Ἡ Ἀνάσταση. Ναός Χριστοῦ, Βέροια. 
Τοιχογραφία τοῦ Γεωργίου Καλλιέργη.
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πού ἀπεικονίζονται στήν παράσταση τῆς Ἀνάστασης. Τό ὑπαγορεύουν λόγοι
συμμετρίας ἀλλά καί τονισμοῦ τῶν προφητειῶν τούς ὁποίους ἀποτυπώνουν
ζωγράφοι ὅπως ὁ Γεώργιος Καλλιέργης, «ὅλης Θετταλίας, ἄριστος ζωγράφος».
Ἡ παράσταση ἐδῶ ἔχει τή θέση τιμώμενης εἰκόνας στόν ναό τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ, σέ τοξωτό ἀψίδωμα τῆς νότιας πλευρᾶς, ἔργο τοῦ 1315.

Ὁ Χριστός βρίσκεται στόν νοητό σχεδιαστικό κεντρικό ἄξονα τῆς παρά-
στασης χρυσοντυμένος, μετωπικά, πατώντας πάνω στίς σπασμένες χάλκινες
πόρτες τοῦ Ἅδη, ἐγείροντας τούς προπάτορες, Ἀδάμ καί Εὔα.

Ὁμοιάζει ὡς πρός τό περιεχόμενο καί ἡ παράσταση τῆς Ἀνάστασης τοῦ
Χριστοῦ στόν ναό Ἁγίου Νικολάου Ὀρφανοῦ Θεσσαλονίκης, τῆς ἰδίας ἐποχῆς
(1310-1320), καθώς συνδέεται εἰκονογραφικά μέ τόν ναό τοῦ Χριστοῦ στή
Βέροια.

Στήν Ἀνάσταση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὀρφανοῦ στή Θεσσαλονί-
κη, διαφαίνονται οἱ αἰσθητικές ἀρχές τῆς παλαιολόγειας ζωγραφικῆς, πού
ὅμως διατηροῦν τίς μνῆμες τῆς κομνήνειας περιόδου. Λόγου χάρη ὁ Χριστός
θυμίζει ἔντονα τόν Χριστό τοῦ εἰκονογραφημένου χειρογράφου της Ἱ. Μ. Μεγί-
στης Λαύρας (Κώδ. Σκευοφυλακίου, ἀρ. 1, Εὐαγγελιστάριο αὐτοκράτορα
Φωκᾶ). Δυστυχῶς, ἡ παράσταση εἶναι μισοκατεστραμμένη καί, ἐκτός ἀπ’ τούς
προπάτορες, διακρίνεται ὁ δίκαιος Ἄβελ, καθώς καί ὁ Προφήτης Σαμουήλ.
Ὡστόσο, τά ἐναπομείναντα τμήματα τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφανείας δείχνουν τό
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Θεσσαλονίκη.
Ἡ Ἀνάσταση. Τοιχογραφία. 

Ναός τοῦ Βασιλιᾶ, Στουντένιτσα.
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ὑψηλό ἐπίπεδό της δημιουργικῆς ἐργασίας τοῦ ζωγράφου.
Ἀνάμεσα στίς παραστάσεις τῆς παλαιολογείου περιόδου, θά πρέπει νά

ἀναφέρουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ ναοῦ τοῦ βασιλιᾶ Μιλούτιν, πού εἶναι ἀπέ-
ναντι ἀπό τόν μεγάλο ναό στήν Στουντένιτσα (1208-1209).

Ὁ ναός τοῦ βασιλιᾶ Μιλούτιν, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας
(1314), ἐκφράζει ὡς μνημεῖο, συναφῆ πρός τόν ναό τοῦ Πρωτάτου τεχνοτρο-
πία. Ἄν κάποιοι ἰσχυρίζονται5 ὅτι στό Πρωτάτο ἐργάστηκαν, πλήν τοῦ Παν-
σελήνου καί ἄλλοι δύο ζωγράφοι, τότε νομίζουμε βάσιμα ὅτι οἱ θεωρούμενοι
βοηθοί του, Μιχαήλ Ἀστραπᾶς καί Εὐτύχιος, πιθανόν νά εἶναι οἱ ἄγνωστοι
ζωγράφοι τοῦ μνημείου6.

Ἡ Ἀνάσταση σ’ αὐτόν τόν ναό ἔχει ὅλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της
παράστασης: τόν Ἀναστάντα Χριστό πού ἐγείρει τούς προπάτορες Ἀδάμ καί
Εὔα, τούς προφῆτες-βασιλεῖς, τόν Ἄβελ, τόν Πρόδρομο καί τούς Ἀποστόλους,
ἀλλά καί τόν δεσμώτη Ἅδη.  Ὁρμητική κίνηση τοῦ Χριστοῦ συμπαρασύρει
τούς πρωτόπλαστους, ἐνῶ τά ἄλλα πρόσωπα τῆς παράστασης συνομιλοῦν
μεταξύ τους, περιμένοντας τή δική τους
σειρά.

Ἡ πτυχολογία τῶν ἱματίων γράφεται
μέ σταθερό χέρι, τό δέ πλάσιμο ἀναδει-
κνύει τούς ὄγκους. Ἐνῶ ὁ σχεδιασμός τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ ἔχει τήν ἀνάμνηση
τῆς ἴδιας παράστασης τῆς μικρογραφίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ
Ἁγίου Ὅρους, Κώδ. 5 (Εὐαγγελιστάριο
«τοῦ αὐτοκράτορα Φωκᾶ»).

Ἡ παράσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Βατοπεδίου, ἔργο τοῦ 1312-1314, ἐξελίσ-
σεται συνοπτικά καί ὑπαινικτικά σέ στε-
νάχωρη ἐπιφάνεια, μέ πρωταγωνιστές
τόν Χριστό πού ἐγείρει τόν Ἀδάμ ἐκ τοῦ
Τάφου, ἐνῶ περιβάλλεται ἀπό τά δευτε-
ρεύοντα πρόσωπα: τόν Ἄβελ (ἀριστερά)
καί δεξιά της τήν Εὔα, τόν Πρόδρομο,

5 Ναυσικᾶ Πανσελήνου, Βυζαντινή ζωγραφική, σ. 230, 240.
6 Ν. Κακαδιάρη Ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς, Λειμών, 2018, Ἀθήνα. 
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τόν Δαβίδ καί τόν Σολομώντα. Κάτω ἀπ’ τίς χάλκινες πύλες πού πατάει ὁ Χρι-
στός, κείτεται ἁλυσοδεμένος ὁ Ἅδης, πού προσβλέπει μέ δέος στόν Χριστό.

Στόν ναό τῆς Μονῆς τῆς Χώρας πού εἶναι ταφικό παρεκκλήσι, ὅλο το
τεταρτημόριο καλύπτεται ἀπ’ τήν ἐκτεταμένη περιγραφή τῆς Ἀνάστασης
(1315). Ὁ Χριστός, ἄνω του σιδεροδεσμίου Ἅδη, μέ βίαιες κινήσεις ἀνιστᾶ τόν
Ἀδάμ καί τήν Εὔα, περιβαλλόμενος ἀπ’ τό φῶς τῆς θεότητας, ὡς ἥλιος τῆς
δικαιοσύνης. Στό πλάι, ὁ Πρόδρομος, οἱ βασιλεῖς Δαβίδ καί Σολομῶν καί πέντε
Ἀπόστολοι (ἀριστερά), καθώς ἐπίσης ὁ δίκαιος Ἄβελ καί οἱ ἄλλοι ἕξι Ἀπόστο-
λοι (δεξιά).

Στήν παράσταση, κρατάει στόν κεντρικό ἄξονα τῆς παράστασης τό ὠοει-
δές φωτεινό σχῆμα, μέ ἔμμεση ἀναφορά στό γοτθικό ὀξυκόρυφο τόξο, ὅπου
προβάλλεται ἡ μορφή τοῦ Χριστοῦ καί δημιουργεῖ δύο σχήματα πού ἔχουν
κοινή κορυφή τήν κεφαλή τοῦ Χριστοῦ καί τριγωνική βάση, τό μέν α) τήν ὁρι-
ζόντιο εὐθεία πού διέρχεται ἀπό τό ἄνω μέρος τῶν κεφαλιῶν Ἀδάμ καί Εὔας
καί β) τήν ὁριζόντιο εὐθεία της ἀκμῆς τῶν σαρκοφάγων τους. Ἔτσι, ἡ βασική
σύνθεση γίνεται πιό στιβαρή καί ὀπτικά συγκρατοῦνται οἱ χοροί τῶν ἀποστό-
λων καί τῶν προφητῶν.

Στήν Ἱερά Μονή Ὑπαπαντῆς Μετεώρων καί στό καθολικό πού τιμᾶται ἡ
Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ἡ Ἀνάσταση ἀπεικονίζεται στόν βόρειο τοῖχο τοῦ Ναοῦ.
Ἡ εἰκονογράφηση ἔγινε τό 1366.

Ἐδῶ, παρίστανται ὅλα τα συνήθως μετέχοντα πρόσωπα καί, ἐπί πλέον,
χαμηλά ὁ φτερωτός ἄγγελος δένει καί ἀκινητοποιεῖ τόν Ἅδη, ἐνῶ πάνω ἀρι-
στερά, ἀπεικονίζονται ὁ Κοσμᾶς ὁ Ποιητής νά κρατᾶ εἰλητάριο πού γράφει:
Ἀναστάσεως ἡμέραν λαμπρινθό (μεν λαοί κ.λπ.) τοῦ Ἰω. Δαμασκηνοῦ. Στήν
παράσταση, ὁ Χριστός σκύβει νά βοηθήσει τόν Ἀδάμ, ἐνῶ ἡ ἴδια παράσταση
προηγουμένων περιόδων ἀπεικονίζει τόν Χριστό κινούμενο ὁρμητικά, παρα-
σύροντας βίαια τούς προπάτορες.

Τά ἱμάτια κι ὁ χιτώνας τοῦ Χριστοῦ φωτίζονται μέ χρυσοκοντυλιές καί λεί-
πει ἡ κυκλική ἤ ὠοειδής πολύχρωμη φωτεινή δόξα. Ἀξίζει νά σημειώσουμε τήν
ὁμοιότητα τῆς μορφῆς τοῦ Χριστοῦ μέ τόν εἰκονογραφικό τύπο τοῦ Χριστοῦ,
τοῦ Θεοφάνη τοῦ Κρητός, ἀλλά καί τῶν δύο, μέ τόν Χριστό τοῦ νάρθηκα Ι.
Μ. Βατοπεδίου Ἁγίου Ὅρους πού ἐμεῖς ἀποδίδουμε στόν ζωγράφο Εὐτύχιο7.

Μέ τήν Ἅλωση, ἐκπνέει ἡ ἰκμάδα τῆς ζωγραφικῆς τῆς μεγάλης βυζαντινῆς
τέχνης καί ἡ σκλαβωμένη Ἑλλάδα θά ἀναζητᾶ τούς τρόπους στήριξης τοῦ

7 Ἰδέ, Ν. Κακαδιάρη, Ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς, Λειμών, 2018.
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θρησκευτικοῦ συναισθήματος τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ. Ἔτσι, οἱ μονές τοῦ
Ἁγίου Ὅρους, τῶν Μετεώρων καί ἀλλαχοῦ, θά εἶναι τό  ἐνδιαίτημα ὅπου θά
συνεχίζει τή ζωή της ἡ θρησκευτική ζωγραφική. Στά μοναστήρια θά συνεχίζε-
ται καί ἡ μαθητεία τῆς τέχνης αὐτῆς, πού θά κρατήσει ἄσβηστο τό φῶς τοῦ
θρησκεύματος ἀλλά παράλληλα καί τοῦ πατριωτικοῦ συναισθήματος μέ τό
Κρυφό Σχολειό – σέ πεῖσμα τῶν ἀνοή-
των ὀπαδῶν τοῦ «Διαφωτισμοῦ»,  τό
ὁποῖο ὑπῆρξε μέσα ἀπ’ τόν θρύλο καί
τήν παράδοση.

Ἄλλωστε, ὁ Ὅμηρος, οἱ ἀρχαῖοι
ἑλληνικοί Μύθοι, ὁ Πανσέληνος,
ὑπῆρξαν ζωντανοί ὥς σήμερα ὡς πηγές
ἀθάνατες, ὅπου ὑδροδοτοῦνται οἱ ἔχον-
τες πνευματική ἀναζήτηση καί ζωή.

Ὡστόσο, τά χαρακτηριστικά τῆς
μεταβυζαντινῆς ζωγραφικῆς δέν εἶναι
ἀνάξια μελέτης. Ἀντίθετα, παρατη-
ρεῖται ἡ ἐμφάνιση νέων σημαντικῶν
ζωγράφων –γνωστῶν καί ἀγνώστων–
μεγέθους τοῦ Θεοφάνη τοῦ Κρητός
(Στρελίτζας ἤ Μπαθᾶς) καί τῶν ἐπι-
γόνων του πού, μέσα ἀπό τήν κατανόηση τῆς παλαιολόγειας τέχνης, ἐκφρά-
ζονται πιό συνοπτικά στά μνημεῖα τῶν Ἱ. Μονῶν Μετεώρων, Φιλανθρωπηνῶν,
Ντίλιου κ.λπ., ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν ἄγνωστο καλλιτέχνη πού εἰκονογρα-
φεῖ τό καθολικό της Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, κατά τό ἔτος 1383 καί –
βέβαια– τήν Ἀνάσταση.

Ἐδῶ, στόν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, στήν καμάρα τῆς βόρειας κεραίας, ἡ
Ἀνάσταση, πλήν τῶν προφητῶν, βασιλέων καί προπατόρων, παρίσταται πίσω
ἀπό τήν Εὔα καί τόν Ἀδάμ, πρός τούς ὁποίους στρέφεται ὁ Χριστός, μιά σύγ-
χρονη τῆς τοιχογραφίας γυναικεία μορφή. Εἶναι πιθανόν ἡ δωρήτρια καί
μᾶλλον ἡ ἀδελφή του κτήτορα Ἰωάσαφ (πρώην βασιλέως Σέρβων, Ἰωάννη
Οὔρεση-Παλαιολόγου) Μαρία Ἀγγελίνα Κομνηνή Δούκαινα ἡ Παλαιολογίνα,
πού συμμετέχει στά δρώμενα τῆς παράστασης.

Πλέον, οἱ παραστάσεις στίς τοιχογραφίες μικραίνουν ὡς πρός τό μέγεθος τῶν
προηγούμενων μνημείων καί διακρίνονται γιά τήν ἀφηγηματικότητά τους. Ἡ πτυ-
χολογία τῶν ἐνδυμάτων γίνεται γραμμική μέ ἀπώλεια τῆς λειτουργικότητας καί
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τῆς ὀγκηρότητας, πού ἀπαντᾶ τόν διακοσμητικό καί τόν περίτεχνο χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, ἡ Ἀνάσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ

διά χειρός Θεοφάνη τοῦ Κρητός (1527) μέ τήν ἀνάπτυξη πολλῶν μορφῶν στόν
ἐλάχιστο χῶρο πού καταλαμβάνει, ὅπου, ἐκτός του Ἰησοῦ, τῶν προπατόρων,
τῶν ἀποστόλων καί τῶν προφητῶν, παρίστανται προσωποποιημένες, ἐν εἴδει
ἀγγέλων, ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή Διαθήκη, ἄν καί διατηρεῖ τήν κλασικότητα τῆς
περιορισμένης κίνησης, ἐν τούτοις, εἶναι προφανής ἡ ἀλλαγή τοῦ τρόπου τῆς
ζωγραφικῆς ἐπεξεργασίας. Παρά τόν ἀπολεπισμό τοῦ χρώματος σέ ἀρκετά
σημεῖα τῆς παράστασης, διακρίνεται ἡ γραμμική διαδικασία στόν σχεδιασμό,
καθώς ἔχει ὑποχωρήσει ἡ πλαστικότητα.

Αὐτά τά στοιχεῖα ἀνιχνεύουμε καί στό ναό τοῦ καθολικοῦ της Μονῆς
Φιλανθρωπηνῶν στό νησί τῶν Ἰωαννίνων (1531-1532), καθώς ἀναδύεται ἡ μνή-
μη ἀπ’ τήν κομνήνεια ζωγραφική περίοδο, ὅσον ἀφορᾶ στό ὕψος τῶν μορφῶν
καί τή γραμμική λειτουργικότητα τῆς πτυχολογίας.

Γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς μελέτης τῶν τοιχογραφιῶν γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ ἤ ἀλλιῶς, τήν εἰς Ἅδου Κάθοδόν Του, ἀναφέρουμε τήν παράσταση
αὐτή πού κοσμεῖ τόν βόρειο χῶρο τοῦ ναοῦ τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Χριστοῦ
στό Μεγάλο Μετέωρο, εἰκονογραφημένη μεταξύ 1545-1552.

Προφανῶς, ὁ ζωγράφος (πιθανόν, κατά τόν Μ. Χατζηδάκη, ὁ Τζώρτζης ὁ
Κρής, συνεργάτης τοῦ Θεοφάνη τοῦ Κρητός) ἔχει ὡς πρότυπο τήν Ἀνάσταση τῆς
Μονῆς τῆς Χώρας στήν Κωνσταντινούπολη. Ἐπισημαίνουμε τήν κοινή διάταξη
τῶν προσώπων πού παριστάνονταν ἔνθεν καί ἔνθεν του Χριστοῦ, πού μοιάζει
ἐντελῶς στό –πιθανόν–  πρότυπο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπίσης, ἡ ἐκτετα-
μένη σέ μῆκος σύνθεση, ἡ ὀξυκόρυφη «δόξα» πού πλαισιώνει τόν Χριστό, ὁ σιδε-
ροδέσμιος Ἅδης μέ τήν προσθήκη τοῦ διαβόλου δεσμώτου, ἀπό ἄγγελο Κυρίου.

Τεχνοτροπικά ἀλλά καί τό εἶδος τῆς ζωγραφικῆς ἐπεξεργασίας, ἀκολουθεῖ τήν
Κρητική Σχολή, ὅπως ἀποκρυσταλλώνεται στά μέσα του 16ου αἰ. καί θά συνεχί-
σει νά κοσμεῖ τούς ναούς κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. Θά ἐπιβιώσει δέ
μετά τήν ἀπελευθέρωση, μέχρι τό πρῶτο τέταρτο τοῦ 20οῦ αἰώνα, ὡς ἔκφραση
τοῦ ζωγράφου λαϊκῆς ἔκφρασης μέ ἐκπρόσωπο τόν ζωγράφο Θεόφιλο.

ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Ἡ παράδοση τῆς Ἀνάστασης κατά τόν 11ο αἰ., συναντᾶται σέ τρία ψηφι-
δωτά σύνολα στήν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιά τά καθολικά τῶν Μονῶν Ὁσίου
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Λουκᾶ Βοιωτίας, Νέας Μονῆς Χίου καί Μονῆς Δαφνίου, ὅπου οἱ ἔξοχες
παραστάσεις αὐτοῦ τοῦ θέματος, πού εὐτυχῶς σώζονται σέ καλή κατάσταση.

Στό Ὅσιο Λουκᾶ, τά ψηφιδωτά τῆς πρώτης εἰκοσαετίας τοῦ 11ου αἱ.,
ἀγνώστου εἰκονογράφου, ἀποδίδονται σέ χορηγία τοῦ Βασιλείου Β΄ Βουλγα-
ροκτόνου, ὅταν ὁ αὐτοκράτορας αὐτός περιόδευσε στήν Ἑλλάδα (1013). Ὁ
ναός εἶναι καταγραφος ἀπό ψηφιδωτά, μέ ἐξαιρετικῆς ποιότητας ὀρθομαρμά-
ρωση καί, ἐκτός τῶν 150 μεμονωμένων μορφῶν –μοναχῶν, ἱεραρχῶν, στρατιω-
τικῶν– περιλαμβάνει καί ἀρκετά θέματα Καινῆς καί Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ἡ Ἀνάσταση βρίσκεται στόν νάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς καί δια-
κρίνεται γιά τήν τεχνική τελειότητα. Παριστάνονται ὁ Χριστός καί οἱ προπά-
τορες Ἀδάμ καί Εὔα ἀφ’ ἑνός (δεξιά) καί οἱ προφῆτες Δαβίδ καί Σολομῶν ἀφ’
ἑτέρου (ἀριστερά). Προβάλλονται ὅλες οἱ μορφές στό ἀσαφές χρυσό βάθος καί
περιβάλλονται ἀπό ἐξαιρετικές διακοσμητικές ταινίες.

Ὁ γραμμικός σχεδιασμός, ὡς ἐκτέλεση, ἐκφράζει τήν ἱερατική τεχνοτροπία
πού θά κυριαρχήσει τό πρῶτο μισό τοῦ 11ου αἰώνα, καθώς ἐκφράζει τήν ἐπι-
πεδικότητα τῶν μορφῶν καί τόν ἄϋλό τους χαρακτήρα, ἀκολουθώντας προ-
φανῶς τή συντηρητική θεολογική γραμμή τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς τοῦ Στουδίου
Κωνσταντινούπολης. Ἔχει ἀμεσότητα καί ὁδηγεῖ τόν πιστό στή γρήγορη ἐπι-
κοινωνία μέ τό θέμα πού ἀναπέμπει στό θαῦμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ.

Μεταξύ 1042 καί 1055, τοποθετοῦνται τά ψηφιδωτά τῆς Ν. Μονῆς στή Χίο,
ὅπου περιέχεται καί ἡ παράσταση τῆς Ἀνάστασης. Ἡ παράσταση ἐδῶ χαρα-
κτηρίζεται ἀπό τή βίαιη κίνηση τοῦ Χριστοῦ πού δείχνει τόν Σταυρό τοῦ Μαρ-
τυρίου Του, ἐνῶ ἐγείρει τόν Ἀδάμ. Συνδυάζει κλασσικά στοιχεῖα καί ἄλλα, πού
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συντίθενται ἀπέριττα γιά νά ἀναδείξουν τό ἰδεολογικό περιεχόμενο τοῦ θέμα-
τος. Οἱ ἔντονες ἐναλλαγές φωτός καί σκιᾶς ἀναδεικνύουν τή διαβάθμιση τῶν
θερμῶν καί ψυχρῶν χρωμάτων καί τό αἰσθητικό αὐτό στοιχεῖο πού προκύπτει,
θά συνδέσει τήν κλασσικίζουσα τέχνη τῆς Μονῆς Δαφνίου μέ τίς ἀναζητήσεις
πού ἀνακαλύπτονται στίς αἰσθητικές τάσεις τῆς ζωγραφικῆς τοῦ 12ου αἰώνα.

Ὅπως καί οἱ δύο προηγούμενοι ναοί, πού εἶναι καθολικά μοναστηριῶν,
ἔτσι καί ἡ Μονή Δαφνίου ἀνήκει στόν ὀκταγωνικό τύπο. Ἀφιερωμένη ἐπ’ ὀνό-
ματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, περιέχει σκηνές τῆς παιδικῆς Της ἡλικίας.
Τό μνημεῖο τοποθετεῖται χρονολογικά στόν 11ο αἱ. καί οἱ παραστάσεις του
χαρακτηρίζουν τήν κλασσική τέχνη τῶν ἐπιτυμβίων ἀναγλύφων.

Στήν Ἀνάσταση τοῦ ναοῦ τῆς Μονῆς Δαφνίου, ὁ ἄριστος σχεδιασμός τῶν
μορφῶν καί τῶν σωμάτων πού –ἐκτός βεβαίως τοῦ Χριστοῦ– δραστηριο-
ποιοῦνται στό θέμα, προαναγγέλλουν καί τήν κομνήνεια ζωγραφική σέ ὅλο τό
εὖρος της. Ἡ πτυχολογία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ –τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας–
παρακολουθεῖ ρεαλιστικά τήν ἀνατομία τῶν σωμάτων μέ πειστικό τρόπο, ἐνῶ
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τό γεγονός διαδραματίζεται ἀφαιρετικά, ἄχρονα σέ «οὐ τόπο» προκειμένου νά
ἐπιδρᾶ ἡ εἰκόνα στόν πιστό, ἐνῶ στήν Ἀνάσταση τῆς Νέας Μονῆς, ὁ τόπος μέ
τά βουνά ὑπαινίσσεται ἕναν χῶρο, πιό πραγματικό. Γιά τόν Ἅδη, μάλιστα, ἡ
Ναυσικᾶ Πανσελήνου ἐπισημαίνει τή στάση του μέ τό ρωμαϊκό γλυπτό «θνή-
σκων Γαλάτης».

Στήν ἐκπνοή τῆς μεγάλης τέχνης τῶν ψηφιδωτῶν, πού παρατηρεῖται τό
πρῶτο τέταρτο τοῦ 14ου αἰ., στή μνημειακή τέχνη, σύγχρονα ἔργα, ἀφ’ ἑνός
τά ψηφιδωτά τῆς Μονῆς τῆς Χώρας (1315-1320) στήν Κωνσταντινούπολη καί
ἀφ’ ἑτέρου τά σωζόμενα τμήματα τῶν ψηφιδωτῶν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Θεσσαλονίκης φανερώνουν τή μεγάλη τους σχέση μέ τίς σύγχρονες τοιχογρα-
φίες. Οἱ καλλιτέχνες ψηφιδογράφοι πλέον ἀντιγράφουν πρότυπα ζωγραφικῆς
καί ἀμελοῦν τή λειτουργικότητα καί τούς ἐσωτερικούς νόμους τῆς κίνησης τῆς
ψηφίδας. Γι’ αὐτό συχνά καταφεύγουν, ὄχι στό συνοπτικό της παράστασης,
ὅπως ἐπιβάλλει ἡ τεχνική αὐτή, ἀλλά σέ λύσεις πού ἐπιτρέπουν τή μέγιστη
περιγραφή, ὅπως λ.χ. τή χρήση (ἀνορθόδοξα) τῆς μικρῆς ψηφίδας

Στήν Ἀνάσταση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης, στό σωζόμενο
τμῆμα, ὁ Χριστός ἔρχεται μέ ὁρμητική κίνηση κρατώντας τόν Σταυρό, ἐντός
ἐλλειπτικῆς δόξας πού θυμίζει τό ὀξυκόρυφο τόξο γοτθικῶν ναῶν. Ἡ κίνησή
Του ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά ἀνασταίνει τόν Ἀδάμ, τήν Εὔα, τόν Ἄβελ,
Πρόδρομο καί τούς ἀποστόλους. Ἐδῶ, ἡ κίνηση τῆς ψηφίδας ἀκολουθεῖ τήν
παραδοσιακή τεχνική, ὥστε νά ἀναδεικνύει σωστά το σχέδιο.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

Τά ἀρχαῖα χειρόγραφα τῆς ἑλληνικῆς Γραμματείας ἦταν ἡ γεννεσιουργός
δύναμη τῆς ἀντιγραφῆς καί τοῦ ἐμπλουτισμοῦ μέ εἰκόνες τῶν βυζαντινῶν εἰκο-
νογραφημένων χειρογράφων, τά ὁποῖα παρήγαγαν στά ἀντιγραφεῖα εἴτε τῆς
Κωνσταντινούπολης καί ἄλλων πόλεων τῆς αὐτοκρατορίας εἴτε στίς μονές. Ἡ
ζωγραφική των χειρογράφων, συνήθως, ἦταν μιά τέχνη ὅπου ὁ ζωγράφος
καλοῦνταν νά εἰκονογραφήσει εἰκόνα ὁλοσέλιδη ἤ μικρότερη στό κενό πού
ἀφήνουν οἱ ἀντιγραφεῖς τῶν κειμένων, καθώς ἡ παραγωγή ἑνός βιβλίου χειρο-
γράφου ρυθμιζόταν μέ αὐστηρούς κανόνες. Ἔτσι, ἦταν ἐπιβεβλημένη ἡ συνερ-
γασία στή γραφή, στά διακοσμητικά θέματα καί στή μικρογραφία τῶν ἀντί-
στοιχα εἰδικῶν.

Μέσω τῶν βυζαντινῶν χειρογράφων περισώθηκε ἡ ἀρχαία ἑλληνική παι-
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δεία, ἡ σωτήρια διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ στά εἰκονογραφημένα Εὐαγγέλια, τά
ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως λ.χ. Οἱ λόγοι τοῦ Γρηγορίου τοῦ
Ναζιανζηνοῦ, οἱ βίοι τῶν Ἁγίων, τό Ψαλτήρι κ.λπ.

Πολλά ἀπό τά εἰκονογραφημένα χειρόγραφα πού κυκλοφοροῦσαν, χρησι-
μοποιήθηκαν ὡς πρότυπα γιά διακόσμηση εἰκόνων σέ ναούς – κυρίως τῆς
Δύσης.

Ὅπως ἡ μνημειακή, ἔτσι καί ἡ μικρογραφική ζωγραφική, ὑλοποιοῦν τήν
ἀποκρυστάλλωση τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο, ἀπό τόν
10ο αἰ., καθορίζεται ἡ θέση καί ἡ σειρά διαδοχῆς τῶν θρησκευτικῶν παραστά-
σεων, στόν χῶρο τῆς εἰκονογράφησης. Οἱ ἀκριβεῖς αὐτοί κανόνες βασίζονται
κυρίως σέ θεολογικές ἑρμηνεῖες τῆς Λειτουργίας, πού, ὡστόσο, δέν ἐμπόδισαν
τούς ζωγράφους νά ἀνταποκριθοῦν. Συχνά, στήν ἱστορική διαδρομή τῆς
βυζαντινῆς τέχνης8, οἱ καλλιτέχνες ἐνέσκυψαν στίς μορφές τῆς ἀρχαίας ἑλλη-
νικῆς τέχνης καί μετέγραψαν αὐτές τίς μορφές στίς ἀνάγκες τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωγραφικῆς, διότι ἐκεῖ εὕρισκαν τό μέτρο, τήν ἰσορροπία καί τήν ἁρμο-
νία καί μ’ αὐτόν τόν τρόπο, μέσω αὐτῶν τῶν προτύπων, κατέγραψαν τόν ὑψη-
λό χαρακτήρα στή βυζαντινή τέχνη.

Ἤδη, ἡ ἀλλαγή τοῦ ρωμαϊκοῦ στοιχείου μέ τό ἑλληνικό ἐξαπλώνεται στήν
αὐτοκρατορία καί ἡ Δύση ἀποδέχεται ὅτι ὁ αὐτοκράτορας τῆς Κωνσταντινού-
πολης εἶναι βασιλέας τῶν Ἑλλήνων.

Τά χειρόγραφα τοῦ 10ου αἰ. διαπνέονται ἀπό τό κλασσικίζον πνεῦμα πού
χρησιμοποιεῖ ἀλληγορική καί ποιητική γλώσσα στή ζωγραφική. Οἱ μορφές
εἶναι κομψές, μέ εὐγενικές χειρονομίες καί ἁπαλούς χρωματισμούς. Ἡ ἑλληνί-
ζουσα τεχνοτροπία σιγά-σιγά ἀντικαθιστᾶ τά αὐστηρά μοναστικά πρότυπα,
καθώς ἐνθαρρύνονται οἱ ζωγράφοι σ’ αὐτό, ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη.

Στήν κλασσικίζουσα τάση ἀπηχοῦν θρησκευτικές, πνευματικές καί καλλι-
τεχνικές τάσεις τῆς πρωτεύουσας τῶν λογίων καί φιλότεχνων, γεγονός πού
μπορεῖ νά ἐξηγήσει αὐτή τήν ἀναγέννηση τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν.

Ὅπως ἐπισημαίνουμε, τά ἀσφαλῆ σύνορα πού ἐξασφάλισαν οἱ στρατηγοί-
αὐτοκράτορες στή χώρα, ἐπέτρεψαν τή στροφή τοῦ κόσμου σέ εἰρηνικά ἔργα.

Ὁ 11ος αἰ. μᾶς παρέδωσε πλούσια παραγωγή χειρογράφων, τῶν ὁποίων οἱ
εἰκονογραφήσεις ἐκφράζουν καθαρά τήν πολιτειακή, οἰκονομική καί πνευμα-
τική κατάσταση τῆς αὐτοκρατορίας. Τό σχέδιο καί ἡ ζωγραφική τῶν εἰκόνων

8 Ἰδέ Ν. Κακαδιάρης, Σφετεριστές, Νεωτερικότητα καί Μεταμοντέρνο καί Ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς,
(θέματα βυζαντινῆς τέχνης).
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αὐτῶν εἶναι ἄψογη, ἐνῶ ὁ
ὄγκος τῶν μορφῶν περιορίζεται
καί ὑποβαθμίζεται ὥστε νά
παρέχεται στόν θεατή ἡ διαπί-
στωση τῆς ἐξαΰλωσής τους
μέσω τῆς ὁποίας ἀποκτᾶ πνευ-
ματικότητα ἡ παράσταση. Ἡ
ἀφαίρεση τῆς ἔννοιας τῆς ὕλης
μέ τήν τάση τῆς ἐπιπεδικότη-
τας τῶν σωμάτων θά ἐπηρεά-
σει ἀργότερα, μέσω τῶν διδαγ-
μάτων τοῦ Συμεών, τοῦ Νέου
Θεολόγου, τούς ἡσυχαστές τοῦ
14ου αἰ. μέ προεξάρχοντα τόν
Γρηγόριο τόν Παλαμά.

Στήν παράσταση τῆς Ἀνάστασης τοῦ κώδ. 587 (Εὐαγγελιστάριο) τῆς Ι.Μ.
Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους καί μέσα σέ πλαίσιο διπλῆς διακοσμημένης ται-
νίας, ὅπου ἀπεικονίζονται σέ μετάλλια οἱ προτομές τῆς Παναγίας, ἀγγέλων,
ἀποστόλων καί ἁγίων στήν ἐσωτερική ταινία, ὁ θριαμβευτής Χριστός πατάει
μέ δύναμη στόν τράχηλο τοῦ Ἅδη, ὁ ὁποῖος, σέ μιά κίνηση πλήρους ὑποταγῆς
γονατισμένος καί νικημένος, ἐκλιπαρεῖ τόν Χριστό πού κρατάει τόν Σταυρό
καί ἀνασύρει ἀπ’ τή λάρνακα τόν Ἀδάμ, τήν Εὔα καί τούς ἀποστόλους. Πίσω
του, δεόμενοι περιμένουν οἱ προφητάνακτες Δαβίδ καί Σολομῶν, ὁ Πρόδρομος
καί ἄλλοι. Ὁ Χριστός προβάλλεται στό χρυσό βάθος, ἀνάμεσά σε δύο βουνο-
κορφές. 

Τά πρόσωπα τῶν μορφῶν εἶναι ρεαλιστικά ἐπεξεργασμένα καί ἡ πτυχολο-
γία προαναγγέλλει τήν τέχνη τοῦ 12ου αἰ. Ὡστόσο, ἡ ἑλληνίζουσα τάση θά
ἀναδείξει ἀριστουργήματα ζωγραφικῆς σέ εἰκονογραφημένα χειρόγραφα μέ
θαυμάσιες μορφές, ὅπως τῶν Εὐαγγελιστῶν καί τοῦ Χριστοῦ στόν κώδ. 2645
τῶν ἐτῶν 1075-1801 πού βρίσκεται στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη Ἑλλάδος, ὅπως
ἐπίσης βουκολικές καί ἀγροτικές σκηνές τῶν κωδίκων: 265α (Λειτουργικές
Ὁμιλίες Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, πατρ. Βιβλιοθήκη Ἱεροσολύμων) καί κώδ.
6 τῆς Ι.Μ. Παντελεήμονος στό Ἅγιον Ὄρος (Λειτουργικές Ὁμιλίες Γρηγορίου
Ναζιανζηνοῦ), τέλη τοῦ 11ου αἰ.

Ἡ μετάβαση στόν 12ο αἰ. στήν εἰκονογραφία τῶν χειρογράφων θά πλαι-
σιωθεῖ μέ εἰκόνες ἐπιρροῆς τοῦ ἀνατολικοῦ μοναστικοῦ πνεύματος, ὅπως τῆς
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Ἱ. Μ. Παντελεήμονος (κώδ. 2, Εὐαγγελι-
στάριο, 1120-1270), ὅπου συχνά ὑπερτερεῖ
ἡ ἔννοια τοῦ μνημειακοῦ χαρακτήρα.
Ὅμως, ὁ ἀριστουργηματικός κώδικας 1 τοῦ
Σκευοφυλακίου τῆς Ι. Μ. Μεγίστης Λαύ-
ρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι τό στοιχεῖο
πού ἑρμηνεύει εἰκονογραφικά τή ζωγραφι-
κή πορεία τοῦ μεγαλειώδους 12ου αἰώνα
στή ζωγραφική. Ἀπό τά ἐπίτιτλα καί τά
διακοσμημένα πλαίσια τῶν εἰκόνων τῶν
χειρογράφων μέ πλοῦτο γεωμετρικῶν καί
ἀνθόσχημων φυτικῶν θεμάτων, ὥς τήν
ζωγραφική ἐπεξεργασία τῶν παραστάσε-
ων, δίκαια θεωρεῖται αὐτοκρατορική
παραγγελία, ἄν καί λανθασμένα συνδέεται
μέ τόν αὐτοκράτορα Νικηφόρο Φωκᾶ.

Ἐκτός ἀπό τή Γέννηση καί τήν Κοίμη-
ση, τό χειρόγραφο περιέχει καί τήν Ἀνά-
σταση. Καί οἱ τρεῖς παραστάσεις εἶναι
ἐξαιρετικῆς τέχνης, μέ χρώματα  ἔντονα πού ἀποπνέουν πολυτελῆ ποιότητα
καί ὑπογραμμίζουν τή μεγάλη ζωγραφική τῆς ἐποχῆς αὐτῆς. Ἰδιαίτερα ἡ Ἀνά-
σταση πού δονεῖται κι ἀπό τή βίαιη κίνηση τοῦ Χριστοῦ πού ἀνασύρει ἐκ τοῦ
τάφου τόν Ἀδάμ, ἐνῶ οἱ ἄλλοι (Εὔα, Ἄβελ καί ἀπέναντι, Πρόδρομος καί οἱ
προφητάνακτες Δαβίδ καί Σολομῶν), περιμένουν τή σειρά τους.

Ἡ ζωγραφική σύνθεση «πλέει» στό χρυσό πού δημιουργεῖ τόν χῶρο τοῦ
ἀορίστου καί τοῦ ἀπείρου, λαμπερό τῆς μέλλουσας ζωῆς, μέ ἐξαιρετική χρω-
ματική λειτουργία, καθώς ἡ διαδοχή τῶν θερμῶν-ψυχρῶν χρωμάτων ἐξασφα-
λίζει τή ζωγραφική ποιότητα, ἡ ὁποία συνεπικουρεῖται ἀπό τό ἐξαιρετικό σχέ-
διο. Ὁ Γ. Γαλάβαρης συνειρμικά συνδέει τόν Χριστό μέ τόν Ἡρακλῆ (ἀπό εἰκό-
να ἀρχαίου ἑλληνικοῦ ἀναγλύφου) πού νίκησε τόν Ἅδη σέρνοντας τόν
Κέρβερο, καί μάλιστα, ὑπογραμμίζει, ὅτι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ μοιάζει μέ τό
ρόπαλο τοῦ Ἡρακλῆ στίς ἀρχαῖες ἑλληνικές παραστάσεις.

Τό «Εὐαγγελιστάριο τοῦ αὐτοκράτορα Φωκᾶ», ὅπως ἀποκαλεῖται, ἔχει δια-
στάσεις 35 x 25 ἐκ., ἡ δέ Ἀνάσταση καταλαμβάνει 25 x 22,5 ἐκ.

Μέ τήν παράσταση τῆς Ἀνάστασης, (κώδ. 5, φ.360α) τῆς Ι.Μ. Ἰβήρων, εἶναι
φανερό ὅτι μεταβαίνουμε σέ ἄλλη αἰσθητική (13ος αἱ.).
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Ἀπό τήν ὁρμητικότητα τοῦ Ἰησοῦ στήν παράσταση τοῦ Εὐαγγελισταρίου
τοῦ Φωκᾶ τῆς Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας, καθώς καί τήν ἤρεμη ἀπαντοχή τῶν
προσώπων πού περιμένουν τήν ἀνάστασή τους, μπροστά ἀπό ἕνα βραχῶδες
τοπίο συμβατικό, καί σώματα πνευματικά, χωρίς διαστάσεις, εἶναι γεγονός ὅτι
ἐδῶ ἡ ἀλλαγή εἶναι ἐμφανής.

Ὁ Χριστός, μετά τήν Ἀνάστασή Του, ὅπως κι ὅλες οἱ ἄλλες μορφές ἀπαι-
τοῦν ἀπ’ τόν ζωγράφο ὀγκηρότητα καί διαστάσεις, ὅπως καί τό τοπίο. Ὁ ρεα-
λισμός ἐδῶ εἶναι ἐν τοῖς πράγμασι. Ὁ ἀριθμός τῶν προσώπων πού περιέχον-
ται στό θέμα, διευρύνεται. Ἀποκτοῦν οἱ μορφές, μέσω τῆς ζωγραφικῆς, μέ τήν
πλαστικότητά τους ὑπόσταση, πιό κοντά στήν ἀνθρώπινη κατανόηση.

Οἱ μορφές συνομιλοῦν μεταξύ τους καί οἱ κινήσεις τους εἶναι περιορισμέ-
νες, καθώς ὁ χῶρος εἶναι δεδομένος ἀπ’ τόν ζωγράφο. Ἡ πτυχολογία τῶν
ἐνδυμάτων καί ὁ φωτισμός τῶν μορφῶν δέν εἶναι καθαρά μετωπικές, ἀλλά
τριῶν τετάρτων, ἀφήνοντας νά διαφανεῖ ἡ συστροφή τους καί μέ τή σκιά πού
ὑπεισέρχεται πλέον, νά καθορίσει τίς διαστάσεις τοῦ χώρου.

Θά πρέπει νά θεωρήσουμε τόν κώδικα 5 τῆς Ι.Μ. Ἰβήρων ὡς ἔργο πού ἀνή-
κει στά μέσα του 13ου αἰ. Ἴσως μετά τό 1250, ἄν λάβουμε ὑπόψη μας καί τίς
τοιχογραφίες τοῦ Πανσελήνου στό ναό τοῦ Πρωτάτου τῶν Καρυῶν τοῦ Ἁγίου
Ὅρους τοῦ 1290 καί τίς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῆς Σοπότσανη τῆς βυζαντινῆς
Σερβίας τό 1265. Πάντως ἡ Ἀνάσταση τοῦ χ/φ αὐτοῦ συγκαταλέγεται στή νέα
τάση τῆς ζωγραφικῆς, τήν παλαιολόγεια, καθώς οἱ Παλαιολόγοι ἀνακτοῦν τήν
Κωνσταντινούπολη τό 1261 καί ἀνασυστήνουν τή βυζαντινή αὐτοκρατορία.

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ παράσταση τῆς Ἀνάστασης ἀπεκλήθη
«ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Χριστοῦ». Ὅπως προαναφέραμε οἱ ἀπεικονίσεις,
βασικά, ἔχουν κοινά χαρακτηριστικά: ὁ Χριστός στό κέντρο της, μέ τόν Σταυρό
ἤ χωρίς αὐτόν, βλέπει κατ’ ἐνώπιον, στρέφεται ἀριστερά ἤ δεξιά νά ἐγείρει
τούς προπάτορες πρωτοπλάστους, τόν Πρόδρομο, τούς Ἀποστόλους, τόν
δίκαιο Ἄβελ, τούς προφητάνακτες Δαβίδ καί Σολομώντα, τόν προφήτη
Σαμουήλ κ.λπ. Συχνά, στό σκοτεινό βάραθρο τοῦ κάτω κόσμου, παριστάνονται
ὁ Ἅδης δεσμώτης μέ ἁλυσίδες, ἐνῶ πετάγονται κλειδαριές καί καρφιά ἀπό τίς
σπασμένες πύλες τοῦ Ἅδη, σύμφωνα μέ τό κείμενο τῆς Ἀνάστασης, «Ἄρατε
πύλας» καί ἀκούγεται πλέον ὁ κανόνας τοῦ Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ:  Ἀναστάσε-
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ως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα διότι «ὁ  Ἅδης ἐπικράνθη».
Τίς περισσότερες φορές, ὁ Χριστός εἶναι ντυμένος μέ ἱμάτιο καί χιτώνα πού

ἀναδεικνύουν τόν βασιλικό χρυσό πού ἀστράφτει καί λάμπει, γι’ αὐτό καί οἱ
ζωγράφοι χρησιμοποιοῦν τίς χρυσοκοντυλιές προκειμένου νά ἐπιτύχουν τή
λαμπρότητά Του στόν πιστό. Κάποιες φορές, ὁ Χριστός ἔχει μέν χρυσό ἱμάτιο
ἀλλά ὁ χιτώνας του παίρνει τά χρώματα τοῦ γαλάζιου, ἰδίως μικρογραφίες τῶν
χειρογράφων. Ἐπίσης, οἱ ζωγράφοι τόν ζωγραφίζουν μέ τίς διαβαθμίσεις τοῦ
λευκοῦ (γκρίζου ἤ ρόδινου) συνδέοντας τή θεότητά Του μέ τή λαμπερή παρου-
σία Του στή Μεταμόρφωση, πού περιβάλλεται ἀπό τό ἄκτιστο Φῶς. Πρίν ἀπό
τόν 9ο αἰ., δέν εἶχε διαμορφωθεῖ ἡ παράσταση αὐτή. Ἀπό τίς πρῶτες ἀπόπει-
ρες, ἐπισημαίνουμε τή μικρογραφία τοῦ χειρογράφου Χλιούντωφ, τοῦ ἱστορι-
κοῦ Μουσείου τῆς Μόσχας, ἔργο τοῦ 9ου αἰ., ὅπου ὑπάρχουν οἱ σκηνές α) τῆς
ὑποδοχῆς τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπό τόν Ἅδη καί β) τοῦ Χριστοῦ ἐντός ὠοειδοῦς
δόξας πού ἐγείρει τούς πρωτόπλαστους πάνω ἀπό τό σῶμα τοῦ φρικτοῦ Ἅδη
ἐνῶ διασκορπίζονται οἱ δαίμονες.

Ἀπό τίς ἐξαιρετικές εἰκόνες τῆς Ι.Μ. τοῦ Σινᾶ, ἔργο τοῦ 11ου αἰ., εἶναι καί
ἐκείνη τῆς Μεγάλης Δέησης καί τοῦ Δωδεκαόρτου.

Ὁ ζωγράφος χρησιμοποιεῖ τήν περιγραφή τους σέ τέσσερεις ζῶνες, ἐκ τῶν
ὁποίων ἡ πρώτη παριστάνει τή Μ. Δέηση μέ κεντρική μορφή τόν ἔνθρονο Χρι-
στό. Ἀκολουθοῦν ἡ Παναγία, ὁ Πρόδρομος συνοδεία ἀγγέλων καί οἱ δώδεκα
ἀπόστολοι καί ἐν συνεχεία περιγράφονται μικρογραφικά οἱ παραστάσεις τοῦ
Δωδεκαόρτου, μεταξύ των ὁποίων καί ἡ Ἀνάσταση.

Ἡ κεντρική μορφή τοῦ Χριστοῦ πού ἀνασταίνει τόν Ἀδάμ ὁρμητικά κρα-
τώντας κάθετα τόν Σταυρό, συνδέεται μέ τήν ὁμώνυμη ἀπεικόνιση στό ψηφι-
δωτό τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, καθώς ἐπίσης μέ τό Εὐαγγελιστάριο τοῦ Φωκᾶ τῆς
Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας τοῦ 1120-1130. Ὡστόσο, εἶναι φανερό ὅτι, ἄν καί ἡ
εἰκονογραφία ὀφείλεται  σέ κοινή προέλευση, στήν Ἀνάσταση τοῦ Σινᾶ, πού
ἀναπτύσσεται σέ περιορισμένες διαστάσεις, ἡ κλασσικότητα τῆς σύνθεσης καί
ἡ ζωγραφική ἐπεξεργασία τοῦ θέματος μᾶς ἀποκαλύπτουν ἕναν μεγάλο
ζωγράφο τῆς ἐποχῆς τοῦ 11ου αἰ. πού δέν ὑπόκειται σέ μιά μανιεριστική
ἔκφραση, ὅπως τῆς κατά τά ἄλλα ἄψογης μικρογραφίας τῆς Ι. Μ. Μεγίστης
Λαύρας, ἀλλά δρᾶ δημιουργικά.

Ἀπό τίς παλαιότερες παραστάσεις εἰκόνων τῆς Ἀνάστασης πού ἔχει περι-
σωθεῖ, ἀνήκει στό ἄνω μέρος ἑνός διπτύχου τοῦ δευτέρου μισοῦ τοῦ 11ου αἰ.
τῆς Ἱ. Μ. Σινᾶ μέ τούς ἁγίους τοῦ ἔτους, διαστ. 0,36 x 0,24. Τό δίπτυχο αὐτό,
μέ φανερή τήν ἐπίδραση τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων, εἶναι ἀξιοθαύ-
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μαστο γιά τό πλῆθος τῶν ἁγίων καί τῶν παραστάσεων μέ τίς μικρογραφικές
λεπτομέρειες. Χωρίς νά ὑστερεῖ τό σχέδιο, οἱ μορφές τῆς Ἀνάστασης περιγρά-
φονται μέ ἐξαιρετική σαφήνεια καί χρωματικό πλοῦτο. Ἡ παράσταση ὀλιγο-
πρόσωπη, ἐγγράφεται μέσα σέ κύκλο καί ἡ κίνηση τοῦ Χριστοῦ θυμίζει ἔντονα
ἐκείνη τοῦ ψηφιδωτοῦ στόν Ναό τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ στή Βοιωτία.

Παραλλαγή τοῦ ἀνωτέρω θέματος εἶναι ἡ Ἀνάσταση στό τετράπτυχο τῆς
ἴδιας Μονῆς ζωγραφισμένη στό κάτω ἀριστερά τμῆμα τοῦ δεξιοῦ κεντρικοῦ
φύλλου (57 x 42 ἐκ.). Εἶναι ἕνα ἀριστούργημα τῆς μεσοβυζαντινῆς περιόδου,
μέ ἄριστο σχέδιο. Ὁ ζωγράφος θά πρέπει νά ἦταν σημαντικότατος, ἀφοῦ
καταφέρνει μέ τήν κίνηση τῆς χρωματικῆς γραμμῆς, τόσο στίς μορφές καί στά
ἐνδύματα, ὅσο καί στίς βουνοκορφές, νά περιγράφει ἕναν κόσμο ὁλόκληρο.
Θεωρεῖται ἔργο τοῦ τέλους τοῦ 12ου αἰ.

Στήν ἴδια Μονή, ἡ Ἀνάσταση (διαστ. 120 x 1,68 ἐκ.), ἔργο τοῦ 1280 περίπου,
ἀμφιπρόσωπη, ἀποτελεῖ τήν μιά ἀπό δύο ὄψεις τῆς εἰκόνας μαζί μέ τή Σταύρωση.
Ἀποτελεῖ ἰδιάζουσα περίπτωση, καθώς ἐντάσσεται στό εἶδος τῶν Σταυροφο-
ρικῶν εἰκόνων τίς ὁποῖες κατέταξε πρῶτος ὁ Weitzmann, θέτοντας τούς ἑξῆς
ὅρους: α) ὁ ζωγράφος νά εἶναι δυτικός καλλιτέχνης, β) ὁ χορηγός (παραγγελιοδό-
της) ἐπίσης νά εἶναι δυτικός καί γ) νά παρήχθη ἡ εἰκόνα σέ ἔδαφος σταυροφο-
ρικού κράτους. Εἶναι γνωστό ὅτι τό βασίλειο τῆς Ἱερουσαλήμ διήρκησε ἀπό τό
1099 ἕως τό 1187, ἀλλά ἀρκετές φορές ἄλλαξε χέρια μεταξύ Χριστιανῶν καί μου-
σουλμάνων. Ἐκεῖ, ὅπως στά λατινικά βασίλεια τῆς Ἀντιόχειας καί τῆς Ἄκρας, δια-
κινήθηκαν ὄχι μόνο σταυροφόροι καί προσκυνητές ἀλλά καί ἔμποροι καί καλλι-
τέχνες. Ἔτσι παρήχθησαν πολλές εἰκόνες, οἱ ὁποῖες, ἐκφρασμένες ἀπό τά τοπικά
ἐργαστήρια, ἀνέπτυξαν τά ἰδιώματά των καί διακινήθηκαν στή Μεσόγειο9.

Δυστυχῶς, οἱ παραστάσεις τῆς Ἀνάστασης (τῆς εἰς Ἅδου Καθόδου) εἶναι
περιορισμένου ἀριθμοῦ μέχρι τό τέλος τοῦ 13ου αἰ. Ἐπισημαίνονται ὅμως μέ
τή διαφορετικότητά τους εἴτε σέ εἰκόνες Δωδεκαόρτου, εἴτε σέ ἐπιστύλια, εἴτε
(συνήθως) σέ σκηνές Δωδεκαόρτου πού περιβάλλει μιά κεντρική εἰκόνα.

Ἀναφερόμαστε ἐνδεικτικά στό ἐπιστύλιο τέμπλου τοῦ (1260) τῆς Ι.Μ. Σινᾶ,
διαστ. 2,32 x 0,29 ἐκ., τό ὁποῖο, ἐκτός των ἄλλων παραστάσεων, περιλαμβάνει
καί τήν Ἀνάσταση. Πρόκειται γιά τρία τμήματα πού καταλάμβαναν τό μεσο-
κιόνιο τμῆμα τοῦ τέμπλου τοῦ ναοῦ, καί ἀκολουθοῦσαν, πιό κάτω, οἱ μεγάλες
εἰκόνες τοῦ τέμπλου. Ἡ εἰκονογραφία ὀφείλεται μᾶλλον σέ τοπικό ἐργαστή-

9 Α) Ντούλα Μουρίκη, Σταυροφ. Ἐπίδραση στήν Παναγία Μουτουλλᾶ τῆς Κύπρου. Β) Τίτος
Παπαμαστοράκης, Κατάλογος ἔκθεσης εἰκόνων Μ. Σινᾶ, Μουσεῖο Μπενάκη, 2004.
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ριο. Ἡ παράσταση τῆς Ἀνάστασης φαίνεται νά εἶναι ἀπό τίς Σταυροφορικές
εἰκόνες.

Ἄν ἑξαιρέσει κανείς τίς συνήθεις δευτερεύουσες μορφές, ἐδῶ ὁ Χριστός
ἐμφανίζεται σέ ροδόχροη «δόξα» καί δέν ἐγείρει τούς προπάτορες, τούς
προφῆτες κ.λπ., ἀλλά ἵπταται, μέ συνοδεία δύο ἀγγέλων πού κρατοῦν σταυρό.
Θά μποροῦσε κανείς νά συνδέσει τήν παράσταση αὐτή μέ τόν θριαμβευτή Χρι-
στό τῆς δυτικῆς εἰκονογραφίας πού ἵπταται ἀναστάς ἐκ τοῦ τάφου, χωρίς τήν
παρουσία τῶν ἄλλων προσώπων τῆς βυζαντινῆς εἰκονογραφίας.

Ἀπό τόν 14ο αἰ. καί μετά, αὐξάνεται ὁ ἀριθμός τῶν φορητῶν εἰκόνων μέ
τήν Ἀνάσταση. Ὡστόσο, μέ τούς νέους προσανατολισμούς στήν εἰκονογραφία
πού ἀρχίζουν τόν 13ο αἱ., δημιουργεῖται μεγάλος ἀριθμός εἰκόνων σέ διάφορα
μεγέθη, ἀλλά καί σέ σχήματα, ὅπως δίπτυχα, τρίπτυχα, τετράπτυχα, ἀκόμα
καί ἑξάπτυχα10. Ἐξ ἄλλου, ἡ ἐπανασύνδεση μέ τήν Κωνσταντινούπολη τῆς
Παλαιολόγειας περιόδου, πού διακόπηκε λόγω λατινικῆς κατάκτησης, μετα-
φέρει στήν εἰκονογραφία στοιχεῖα αὐτοῦ του ἰδιώματος, στό Ἑξάπτυχο τῆς
Ι.Μ. Σινᾶ. Τά δώδεκα θέματα ζωγραφίζονται ἀνά δύο καθ’ ὕψος καί ἡ ἀπουσία
περιττῶν ἀφηγηματικῶν λεπτομερειῶν δημιουργεῖ αἴσθηση μνημειακότητας.
Στήν παράσταση τῆς Ἀνάστασης, πού εἶναι μιά σκηνή τοῦ Δωδεκαόρτου,
ὑψηλές ραδινές μορφές πού ἀναδύονται μέ κομψότητα σέ μιά δυναμική σύν-
θεση καί ἡ αἴσθηση τῆς πολυτέλειας πού πηγάζει ἀπ’ τό καλό χρύσωμα τῆς
εἰκόνας, μᾶς παραπέμπει σέ συγγένειες μέ τήν Κωνσταντινούπολη. Ὅπως καί
νά ἔχει, στή ζωγραφική της παράστασης (καθώς καί ὅλου τοῦ Δωδεκαόρτου)
ἀναγνωρίζουμε τήν ἐπίδραση τῆς πρωτεύουσας, ὅπως ἐξελίχθηκε στούς ναούς
τοῦ Μυστρᾶ, Μονή Περιβλέπτου καί Μονή Βροντοχίου.

Τόσο ἡ Μουρίκη, ὅσο καί οἱ Μαρία καί Γ. Σωτηρίου, ὅπως κι ὁ Λαζάρεφ,
τοποθετοῦν τήν παράσταση στά μέσα τοῦ 14ου αἰ.

Ἡ μεγάλη βυζαντινή ζωγραφική διήνυσε μιά μακρά πορεία ἀνάπτυξης τῶν
διαφορετικῶν τύπων εἰκονογράφησης τῆς Ἀνάστασης, ὅπου οἱ κύριες μορφές
παραμένουν ἀναλλοίωτες στόν χρόνο. Ἐξέλιξη τῆς παλαιολόγειας ἐκδοχῆς
εἶναι βέβαια ἡ Κρητική, μέ πιό συντηρητικούς τύπους, χαμηλόφωνους τόνους
χρωμάτων, ἐνῶ κάποιες φορές ὑπεισέρχονται λαϊκά στοιχεῖα. Ὡστόσο, ὁ ὀρθό-
δοξος λαός τοῦ Θεοῦ, εἴτε στήν Ἑλλάδα, εἴτε στή Ρωσία, συμμετέχει ὁλόψυχα
στό θαῦμα τῆς Ἀνάστασης καί ψάλλει μέ πάθος καί πίστη:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

10 Ντούλα Μουρίκη, Εἰκόνες 13ου αἰ. Σινά, σ. 109, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν.
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