
Μια γενικότερη ματιά:

Ο Μυστικός Δείπνος είναι τοιχογραφία του 15ου αιώνα, δημιουργημένη
από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Βρίσκεται στο Μιλάνο της Ιταλίας και

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πολυτιμότερα έργα στην ιστορία
της τέχνης και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αναπαραχθέντα έργα
ζωγραφικής. Ο πίνακας έχει μέγεθος 450 x 870 εκατοστά και καλύπτει

έναν ολόκληρο τοίχο στο μοναστήρι Santa Maria delle Grazie στο
Μιλάνο. Ο Λεονάρντο κατόρθωσε να τελειοποιήσει τον πίνακα σε 3
χρόνια (1495-1498) παρόλο που δεν ασχολούνταν συνεχώς με αυτόν.

Ευφυής τοποθέτηση προσώπων:

Στον πίνακα αυτό ο Ντα Βίντσι απεικονίζει την αντίδραση τον
αποστόλων στην ανακοίνωση του Χριστού ότι ένας από αυτούς θα τον

προδώσει. Ακόμη παρατηρείτε ότι όλη οι απόστολοι έχουνε διαφορετική
αντίδραση στην ανακοίνωση αυτή.

Αναγνωρίζουμε τους αποστόλους από ένα χειρόγραφο (οι σημειώσεις του Λεονάρντο
Ντα Βίντσι σελίδα 232) που βρέθηκε τον 19 αιώνα, ενώ μέχρι τότε γνωρίζαμε μόνο

τα ονόματα του Ιούδα, Ιωάννη, Πέτρου, και Ιησού.

Οι απόστολοι Βαρθολομαίος, Ιάκωβος και Ανδρέας: σχηματίζουνε
μια ομάδα τριών που δείχνει έκπληκτοι από την αποκάλυψη αυτή.

Ο Ιούδας, ο Πέτρος και ο Ιωάννης: σχηματίζουνε μία άλλη ομάδα τριών
ατόμων.  Ο Ιούδας φοράει πράσινα και μπλε και βρίσκεται σε μια απέραντη σκιά,

ενώ φαίνεται αποτραβηγμένος και τρομερά λυπημένος από την ξαφνική και
απρόβλεπτη αποκάλυψη του σχεδίου του. Κρατούσε μια τσαντούλα στην οποία κατά
τα λεγόμενα βρίσκονται τα ασημένια νομίσματα που του δόθηκαν για να προδώσει
τον Ιησού, ενώ πιθανότατα ο Ντα Βίντσι να επιδιώκει να παρουσιάσει τον ρόλο του
ως ταμεία στους δώδεκα αποστόλους. Επίσης ρίχνει την αλατιέρα πράγμα που ίσως

συνδέεται με την ανατολίτικη έκφραση “προδίδω την αλατιέρα” που σήμαινε



προδίδω τον δάσκαλό μου. Επιπλέον είναι ο μοναδικός που παρουσιάζεται με τον
αγκώνα του στην τραπεζαρία, ενώ είναι φανερά ο χαμηλότερος από όλους τους

υπόλοιπους, πράγμα που συμβαίνει για να τονιστεί η πνευματική απουσία του από το
δείπνο. Ο Πέτρος φαίνεται τρομερά θυμωμένος και παρουσιάζεται με ένα μαχαίρι του
οποίου η μύτη δείχνει μακριά από τον Ιησού. Με την κίνηση αυτή ο Ντα Βίντσι ίσως

να θέλει να προμηνύσει την αντίδραση του Πέτρου στα γεγονότα στην Γεσθημανή
όταν συνελήφθη ο Χριστός. Τέλος ο άλλος απόστολος ο Ιωάννης εμφανίζεται έτοιμος

να λιποθυμήσει.

Οι απόστολοι Θωμάς, Ιάκωβος ο ηλικιωμένος και ο Φίλλιπος:
σχηματίζουνε την επόμενη ομάδα τριών. Ο Θωμάς φαίνεται στεναχωρημένος, ο

Ιάκωβος δείχνει τρομερά έκπληκτος από τα νέα, σηκώνοντας τα χέρια του στον αέρα,
ενώ ο Φίλλιπος παρουσιάζεται να απαιτεί εξηγήσεις για τα δυσάρεστα νέα.

Οι απόστολοι Ματθαίος, Ιούδας ο Θαδδαίος και ο Σιμεόν:
συναποτελούν την τελευταία ομάδα. Ο Ματθαίος και ο Ιούδας είναι στραμμένοι στον

Σιμεόν ελπίζοντας πως αυτός τουλάχιστον θα έχει την απάντηση.

Όπως και άλλες απεικονίσεις του μυστικού δείπνου ο Ντα βίντσι παρουσιάζει τον
δείπνο από την μια μεριά του τραπεζιού, έτσι ώστε να μην κρύβεται κανένα

πρόσωπο. Οι πλειοψηφία των υπόλοιπων απεικονίσεων του μυστικού δείπνου
τοποθετούνε τον Ιούδα ακριβώς αντίθετα από τους υπόλοιπους μαθητές, ενώ άλλες

τοποθετούνε φοτοστέφανα σε όλους τους μαθητές εκτός από αυτόν. Ο Λεονάρντο σε
αντίθεση με τους άλλους πίνακες παρουσιάζει τον Ιούδα να σκύβει στην σκιά. Ο

Ιησούς προβλέπει ότι ο προδότης θα πάρει το ψωμί την ίδια στιγμή που το παίρνουν
οι απόστολοι Θωμάς και Ιάκωβος που κάθονταν στα αριστερά του, αντιδρώντας με

τρόμο βλέποντας το αριστερό χέρι του Ιησού να δείχνει το κομμάτι ψωμί που
βρισκόταν μπροστά τους. Αποχαυνωμένος από την συζήτηση του Ιωάννη με τον

Πέτρο, ο Ιούδας παίρνει ένα κομμάτι ψωμί χωρίς να προσέξει ότι ο Ιησούς το έδειχνε
με το δεξί του χέρι.

Οι γωνίες και ο φωτισμός τραβούν την προσοχή στον Ιησού, ο οποίος βρίσκεται στο
κέντρο του πίνακα και το κεφάλι του τοποθετείται στο σημείο εκμηδενισμού όλων

των προοπτικών γραμμών. Στον πίνακα βρίσκονται πολλαπλές αναφορές στον αριθμό
τρία που τονίζει την χριστιανική πίστη στην αγία τριάδα. Τέτοιες αναφορές είναι: οι
τοποθεσία των αποστόλων σε ομάδα τριών, το γεγονός ότι υπάρχουν τρία παράθυρα
πίσω από τον Ιησού και το σχήμα του Ιησού που μοιάζει με τρίγωνο. Πιθανότατα να



υπήρχαν και άλλες παρόμοιες αναφορές οι οποίες όμως καταστράφηκαν με το
πέρασμα των χρόνων και την σταδιακή καταστροφή του πίνακα.

Τεχνική:

Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ζωγράφισε τον πίνακα σε ένας στεγνό τοίχο, αντί για υγρό
γύψο και για τον λόγο αυτό δεν αποτέλεσε μία πραγματική νωπογραφία. Επειδή μία
νωπογραφία δεν μπορεί να τροποποιηθεί με τον τρόπο που θέλει ο καλλιτέχνης , ο

Λεονάρντο αντιθέτως επέλεξε να απλώσει στο τοίχο πίσσα, μαστίχη και ενός ιδικού
τύπου γύψο, και έπειτα ζωγράφισε πάνω σε αυτήν την στρώση με τέμπερα. Εξαιτίας
της μεθόδους αυτής, το έργο με το πέρασμα των χρόνων άρχισε να καταστρέφεται.
Παρόλα αυτά σήμερα έχουνε διασωθεί δύο αντίγραφα του πίνακα αυτού τα οποία

έχουνε σχεδόν το ίδιο μέγεθος και διέσωσαν όλες τις λεπτομέρειες του αρχικού. Οι
πίνακες αυτοί πιστεύεται ότι είναι έργα των βοηθών του Ντα Βίντσι. Ο ένας

βρίσκεται στην σχολή καλών τεχνών του Λονδίνου ενώ ο άλλος στην εκκλησία του
άγιου αμβρόγιου  (Church of St. Ambrogio)  στην Ελβετία.

Καταστροφές, τελική επιδιόρθωση και κριτική:

Είδη από το 1517 ο πίνακας άρχισε να ξεφλουδίζεται, εξαιτίας του τρόπου με τον
οποίο είχε δημιουργηθεί. Το 1556 λιγότερο από 60 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του

ο βιογράφος του Λεονάρντο τον περιγράφει ως εντελώς κατεστραμμένο και
φθαρμένο, στο σημείο που οι φιγούρες είναι τώρα πια μη αναγνωρίσιμες. Για τον
λόγο αυτό δόθηκε άδεια για πολλές επιδιορθώσεις του. Παρόλα αυτά, εξαιτίας του

τρόπου με τον οποίο ο Ντα βίντσι τον κατασκεύασε, η επισκευή του ήταν μη εφικτή
για εκείνα τα χρόνια και πολλές φορές προκαλούσε ζημιές στον πίνακα. Ειδική όπως,
οι Michelangelo Belloti, Giuseppe Mazza και Stefano Barezzi ήταν αυτοί οι οποίοι παρά τις

προσπάθειές τους δεν κατόρθωσαν να επισκευάσουν τον πίνακα. Επιπλέον σαν να μην ήταν
αρκετό αυτό, μία βόμβα έπεσε εκεί κοντά κατά την διάρκεια του δεύτερου

παγκοσμίου πολέμου και παρόλο που είχανε τοποθετηθεί προστατευτικά τσουβάλια
με άμμο, λέγεται ότι ο πίνακας δέχτηκε καταστροφές από το τράνταγμα. Αργότερα
από το 1978-1999 ο Pinin Brambilla Barcilon καθοδηγούσε τις εργασίες αποκατάστασης του

πίνακα από όλες τις ζημιές. Εφόσον η μετακίνηση του αποδείχθηκε αδύνατη τα προηγούμενα χρόνια,
αυτή την φορά αποφασίστηκε η απομόνωση του πίνακα από το βλαβερό εξωτερικό περιβάλλον. Στην
συνέχεια έγιναν έρευνες για την μορφή του σχήματος και ορισμένα μέρη του ανακηρύχθηκαν εντελώς
κατεστραμμένα. Οι αποκατάσταση κράτησε είκοσι ένα ολόκληρα χρόνια και στις 8 Μαΐου του 1999 ο

πίνακας έγινε δημόσιο αξιοθέατο για μια ακόμη φορά. Την δημοσίευση του ακολούθησαν πολλές
διαμάχες όσον αφορούσε τα χρώματα τους τόνους ακόμη και τα σχήματα των προσώπων. Ο james
Beck καθηγητής τις ιστορίας της τέχνης στο πανεμιστήμιο της Columbia και ιδρυτής του ArtWatch

International έκανε πολύ αυστηρή κριτική για τον ανανεωμένο μυστικό δείπνο. Ο Michael Daley
υπεύθυνος του ArtWatch uk εξέφρασε και ο ίδιος την απογοήτευσή του για την νέα έκδοση του

πίνακα, ενώ πρόβαλλε αυστηρές κριτικές, όσον αφορά το δεξί χέρι του Ιησού.

Πως αισθάνομαι κοιτώντας το:
Κοιτώντας τον πίνακα αυτό με περιβάλλει δέος και θαυμασμός για το πρόσωπο του
Ντα Βίντσι, ενώ ταυτόχρονα πολλές απορίες στροβιλίζονται στο μυαλό μου για τα

πρόσωπα που παραβρίσκονται σε αυτόν και κατά πόσο είναι αλήθεια τα όσα



αναφέρονται σήμερα για αυτόν. Για τον λόγο αυτό πιστεύω πως οι καλύτερη εικόνα
για την απεικόνιση του πίνακα αυτού είναι μία που σχετίζεται άμεσα με το μυστήριο

και τον Ντα Βίντσι.

Στην εικόνα αυτή παρατηρούμε τον ίδιο τον Ντα Βίντσι με το καπέλο που κατά την
γνώμη μου μοιάζει με εκείνο των detective.


