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Κάποιες µεσαιωνικές βυζαντινές εικόνες που ανακαλύφθηκαν στο Κάιρο κατά τη 

δεκαετία του 1990 έκαναν αίσθηση στον επιστηµονικό κόσµο. Η έρευνα και η 

συντήρησή τους έδειξαν ότι πολλά ζητήµατα χρονολόγησης, στυλιστικής κατάταξης, 

σχέσης των έργων µε την τοπική σχολή καθώς και η ερµηνεία των τεχνολογικών 

ιδιαιτεροτήτων τους, είναι υπό συζήτηση από πλευράς των µελετητών. 

Ένα παράδειγµα αποτελεί το επιστύλιο µε επτά σκηνές ∆ωδεκαόρτου από το ναό της 

Παναγίας στην οµώνυµη µονή, στη θέση Harat Zuwayla του Καϊρου. 

Η έρευνα και η συντήρησή του ολοκληρώθηκαν  στο διάστηµα 1995-1999 από 

Ολλανδούς, Ρώσους και Αιγυπτίους ειδικούς. Στα άρθρα που δηµοσιεύθηκαν από τους 

ερευνητές και τους συµµετέχοντες στη συντήρηση το αριστούργηµα αυτό της 

βυζαντινής ζωγραφικής χρονολογείται από το τέλος του 12
ου

 έως το 16
ο
 αιώνα, η δε 

στυλιστική του κατάταξη παρουσιάζει επίσης διαφορές. 

Η συντήρηση τριών κιβωρίων µε ζωγραφιστή διακόσµηση από το ναό Al-Moallaqua, 

που ανήκει στην ίδια οµάδα µνηµείων, επιτρέπει την επανεξέταση των ζητηµάτων 

αυτών σε νέο φως. Το ερευνητικό υλικό και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη 

συντήρηση των δύο µνηµείων επιτρέπουν µια πληρέστερη συγκριτική ανάλυση. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Το επιστύλιο και οι βάσεις των κιβωρίων είναι κατασκευασµένα από ξύλο 

συκοµουριάς, που φύεται µόνο στην Ανατολική Αφρική. 

Ο φορέας του επιστυλίου αποτελείται από οκτώ λεπτές σανίδες, πάχους περίπου ενός 

εκατοστού, προσαρµοσµένες σε δύο επιµήκη τρέσα στην πίσω όψη, και εε πρόσθετο 

πλαίσιο, που έχει στερεωθεί µε σιδερένια καρφιά στην κύρια όψη. Η κατασκευή αυτή, 

µήκους 271 εκ., δεν είναι αρκετά σταθερή, εµφανίζει κοίλανση εξαιτίας του ίδιου της 

του βάρους και δεν προοριζόταν για µεταφορά, στοιχείο που αποτελεί  έµµεση 

απόδειξη  ότι κατασκευάστηκε επιτόπου. 



Τα ανάγλυφα τόξα που φέρουν τις σκηνές ∆ωδεκαόρτου έχουν κατασκευαστεί από το 

υλικό προετοιµασίας και επικολληθεί µε ύφασµα. Αυτό φέρει προετοιµασία για 

ζωγραφική, σε αναλογία µε την τεχνική cartonage, που ήταν ευρέως διαδεδοµένη στην 

ελληνιστική Αίγυπτο. 

Ο φορέας των κιβωρίων είναι κατασκευασµένος µε τον ίδιο τρόπο, από λεπτές σανίδες 

πάχους ενός εκατοστού, στερεωµένες σε δοκούς µε σιδερένια καρφιά. Η επιφάνεια 

καλύπτεται εν µέρει µε επικολληµένο λινό ύφασµα. Σε περιοχές κενών και ενώσεων 

έχουν κολληθεί επιπλέον ίνες φοίνικα, µε την τεχνική που επίσης απαντά µόνο στην 

αιγυπτιακή παράδοση. 

Η χηµική και φασµατοσκοπική ανάλυση µικροδειγµάτων προετοιµασίας από τα δύο 

έργα έδωσε παρόµοια σύσταση  της γύψου. Χαρακτηριστικό γνώρισµα, κοινό και στις 

δύο προετοιµασίες, είναι οι ακανόνιστες ρωγµές, πιθανότατα λόγω της χρήσης της 

ίδιας τεχνολογίας. 

Ο τρόπος εφαρµογής και το πάχος των χρωµατικών στρωµάτων εµφανίζει και στα δύο 

έργα ανοµοιογένεια: κορεσµένα φωτεινά και σκούρα χρώµατα περασµένα σε πολύ 

λεπτό στρώµα, µε ευδιάκριτες πινελλιές. Όσοι τόνοι περιέχουν λευκό είναι 

περασµένοι σε παχύ στρώµα και η στιλπνή τους επιφάνεια µοιάζει µε σµάλτο. 

Το επικαλυπτικό στρώµα (βερνίκι) και στις δύο περιπτώσεις χαρακτηρίζεται από 

ανοµοιογένεια  πάχους και έχει αντίστοιχα σκουρύνει στις περιοχές µε αρκετό πάχος. 

 

Στυλιστικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής 

Στα έργα αυτά συνδυάζονται οι ιδέες που καθόρισαν τη βυζαντινή τέχνη του πρώιµου 

13
ου

 αι. και η ανανέωση του κλασικού ιδεώδους των µέσων του αιώνα. Κοινό τους 

γνώρισµα είναι η ήπια χρωµατική κλίµακα, στην οποία κυριαρχούν οι ψυχροί τόνοι. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις θυµίζει τη χρωµατική κλίµακα των τοιχογραφιών στη 

Sopocani (1261) της Σερβίας, παρόλο που εδώ δεν υπάρχουν πρακτικά χρωµατικές και 

τονικές αντιθέσεις. 

Είναι χρήσιµο να επισηµανθεί ότι δύο τουλάχιστον ζωγράφοι συµµετείχαν στη 

ζωγραφική των κιβωρίων. Η ζωγραφική του ενός χαρακτηρίζεται από µία τάση για 

ξεκάθαρη και λακωνική απεικόνιση, όπως αυτή αποτυπώνεται σε µνηµειακές µορφές 

της τέχνης του 13
ου

 αιώνα ( εικόνες « Οδηγήτρια», «Αγ. Αικατερίνη µε σκηνές του 

βίου της», « Αγ. Θεόδωρος Στρατηλάτης και Αγ. ∆ηµήτριος» από τη µονή Αγ. 

Αικατερίνης στο Σινά ). Ορισµένα τµήµατα ζωγραφικής στο κεντρικό και βόρειο 

κιβώριο, που έχουν γίνει από το χέρι αυτού του ζωγράφου, παρέχουν στοιχεία για τον 



εντοπισµό ουσιαστικών καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του 

ζωγράφου αυτού. 

Ο καλλιτεχνικός του τρόπος, πιο διακοσµητικός και ιδιαίτερα σηµασιολογικός, 

φαίνεται καλά στα πρόσωπα των αρχαγγέλων Γαβριήλ, Μιαχαήλ και Ουριήλ του 

νότιου κιβωρίου. 

Η χαρακτηριστική λεπτοµέρεια των προσώπων αυτών είναι το οξύ οβάλ σχήµα, µε το 

πηγούνι σε σχήµα σταγόνας. Πινελιές ανοικτής  ώχρας καταλαµβάνουν τη µεγαλύτερη 

επιφάνεια των προσώπων και γίνονται λιγότερο έντονες στις παρυφές της ζωγραφικής. 

Αυτό κάνει τα πρόσωπα φωτεινότερα στο σύνολό τους, όµως ακόµη και οι λευκές 

ψιµµυθιές στις περιοχές µε το µεγαλύτερο όγκο δεν  αναιρούν την εντύπωση ότι οι 

µορφές είναι κάπως επίπεδες. Η ζωγραφική των προσώπων ολοκληρώνεται µε 

σκουροκάστανο ή µαύρο περίγραµµα. 

Ανάλογες µέθοδοι απαντούν και στη ζωγραφική του επιστυλίου και είναι ευδιάκριτες 

στα καλοδιατηρηµένα πρόσωπα: της Παναγίας και των αγγέλων στη Γέννηση, των 

αγγέλων στην Ανάληψη και του Αποστόλου Παύλου στην Πεντηκοστή. 

Η εµφανής οµοιότητα των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του ζωγραφικού τρόπου 

και στα δύο έργα επιτρέπει την απόδοσή τους στον ίδιο ζωγράφο. 

Ένας δεύτερος καλλιτέχνης που έχει εργαστεί στα κιβώρια ελκόταν από την 

κλασικιστική ζωγραφική του τέλους του13ου-αρχών 14
ου

 αιώνα. Η µεγαλοπρέπεια 

των µορφών του, συνδυάζεται µε εντυπώσεις ψευδαίσθησης, χαρακτηρίζεται δε από 

τέλειες αναλογίες, ορθά προσωπογραφικά χαρακτηριστικά και µνηµειακή 

πλαστικότητα στις µορφές του Παντοκράτορα και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο 

ζωγραφικός του τρόπος εµπεριέχει τα κλασικά χαρακτηριστικά που είναι ήδη παρόντα 

στις τοιχογραφίες του Mileshevo  και της Sopocani, στα ψηφιδωτά του νότιου κλίτους 

της Αγ. Σοφίας στην Κων/πολη και στις εικόνες «Χριστός Παντοκράτωρ» και 

«Παναγία» της µονής Χιλανδαρίου στον Αθω. 


