
ΚΕΝΤΗΤ�Σ ΕΠΙΤΑΦΙ�Σ ΤΗΣ Κ�ΚΚΩΝΑΣ
Τ�Υ ΙΩΑΝΝ�Υ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛ�ΝΙΚΗ

Στην κατ��� τ�υ αρ�αι�πωλε��υ της κυρ�ας Ανα"τ Καλ#αγι%ν1 στη
Θεσσαλ�ν�κη περι�λθε στα τ(λη τ�υ 2006 κεντητ)ς επιτ%#ι�ς, αγ�ρασµ(ν�ς
απ) την Galerie Neumeister Münchener Kunstauktionhaus τ�υ Μ�ν%��υ. Σ’
αυτ)ν απεικ�ν�+εται ως συν�θως η σκην� τ�υ Επιτα#��υ Θρ�ν�υ, κεντηµ(-
νη επ%νω σε /%ση απ) µετα3ωτ) ερυθρ) 4#ασµα, διαστ%σεων 104x87,5 εκ.
(εικ. 1). Στ� πρ=τ� επ�πεδ� της σ4νθεσης δεσπ)+ει � λ�θ�ς2, επ%νω στ�ν �-
π��� κε�ται � >ριστ)ς νεκρ)ς, 3απλωµ(ν�ς σε σινδ)να, ενδεδυµ(ν�ς µ)ν� µε
κ�ντ) περ�+ωµα γ4ρω απ) τη µ(ση. Φ(ρει (νσταυρ� #ωτ�στ(#αν�, στ� �-
π��� αναπτ4σσεται ηµικατεστραµµ(νη η επιγρα#� � ΩΝ. Στ� αριστερ) %-
κρ� της λ%ρνακας εικ�ν�+εται καθισµ(νη η Θε�τ)κ�ς, π�υ ανασηκ=νει ελα-
#ρ% τ� σ=µα τ�υ Κυρ��υ και τ� ακ�υµπ% τρυ#ερ% στ�ν κ)λπ� της. Π�σω α-
π) τ�ν λ�θ�, αριστερ%, παριστ%νεται σε ελα#ρ% πρ)κυψη � αγαπητ)ς µαθη-
τ�ς, � Ιω%ννης, µε τα �(ρια σταυρωµ(να µπρ�στ% στ� στ�θ�ς. Ακ�λ�υθ�4ν
σε παρατακτικ� δι%τα3η τ(σσερις µ�ρ#(ς, γ�νατιστ(ς π�σω απ) τη σαρκ�-
#%γ�: δ4� νεαρ(ς µυρ�#)ρες, � Νικ)δηµ�ς µε µεταλλικ) δ��ε�� και � Ιωσ�#
απ) Αριµαθα�ας, π�υ ανασηκ=νει τη νεκρικ� σινδ)νη. � πυρ�νας της σ4ν-
θεσης �λ�κληρ=νεται µε µ�α )ρθια, ελα#ρ=ς σκυ#τ� και µε τα �(ρια σταυ-
ρωµ(να µυρ�#)ρ�, π�υ λειτ�υργε� α3�ν�µετρικ% ως αντ�/αρ� στη µ�ρ#�
τ�υ Ιω%ννη. Τις µ�ρ#(ς τ�υ δε4τερ�υ επιπ(δ�υ πλαισι=ν�υν στις %κρες της
σκην�ς δ4� #τερωτ�� σε/�+�ντες %γγελ�ι. Φ�ρ�4ν στ�λ(ς διακ)νων, κ%-
µπτ�υν τ� (να �(ρι σε κ�νηση δ(ησης, εν= µε τ� %λλ� κρατ�4ν τη σ#α�ρα τ�υ
κ)σµ�υ, )π�υ εγγρ%#εται τ� συµπ�ληµα Ι(ΗΣ�Υ)Σ �(ΡΙΣΤ�)Σ. Επ%νω απ)
τα κε#%λια τ�υς �πτανται δ4� ε3απτ(ρυγα σερα#ε�µ. Π�σω απ) τις µ�ρ#(ς,
τ�ν ρ)λ� τ�υ σκηνικ�4 /%θ�υς διαδραµατ�+ει ευµ(γεθες, πρ��πτικ% απ�δ�-
σµ(ν� µεταλλικ) κι/=ρι� µε θ�λωτ� �ρ�#�, απ) την �π��α κρ(µ�νται τ(σ-
σερις κανδ�λες. Σε (ναν απ) τ�υς κι�ν�σκ�υς τ�υ ακ�υµπ% η σκ%λα της
Απ�καθηλ=σεως, εν= στα µετα34 τ�υς διαστ�µατα αναπτ4σσεται η επι-

1. Θα θ(λαµε να απευθ4ν�υµε τις θερµ)τερες ευ�αριστ�ες µας στην κυρ�α Ανα"τ
Καλ#αγι%ν, για την πρ�θυµ)τατη και %µεσα θετικ� ανταπ)κρισ� της στ� α�τηµα δηµ�σ�-
ευσης τ�υ επιτα#��υ.

2. Σ4µ#ωνα µε την παρ%δ�ση, � λ�θ�ς ε��ε µετα#ερθε� στην Κωνσταντιν�4π�λη, στα
�ρ)νια τ�υ αυτ�κρ%τ�ρα Μαν�υ�λ Κ�µνην�4, � �π���ς τ�ν µετ(#ερε στην πλ%τη τ�υ α-
π) τ� λιµ%νι τ�υ Β�υκ�λ(�ντ�ς µ(�ρι την εκκλησ�α τ�υ Φ%ρ�υ. Για τ� θ(µα /λ. G. Millet,
Recherches sur l’iconographie de l’Évangile, Paris 1916, σ. 498 σηµ. 4-5 και σ. 499 σηµ. 1.



γρα#� µε τ� θ(µα της παρ%στασης: � ΕΠΙΤΑΦΙ�Σ ΘΡΗΝ�Σ. ∆ε3ι)τερα
�ρθ=νεται σε πι� µικρ� κλ�µακα � Σταυρ)ς τ�υ Μαρτυρ��υ µε τα )ργανα
τ�υ Π%θ�υς. Στην %νω απ)λη3η της κατακ)ρυ#ης κερα�ας τ�υ σταυρ�4
/ρ�σκεται καρ#ωµ(νη δ(λτ�ς µε τη γνωστ� συντ�µ�γρα#�α Ι(ΗΣ�ΥΣ)

Ν(Α�ΩΡΑΙ�Σ) Β(ΑΣΙΛΕΥΣ) Ι(�Υ∆ΑΙΩΝ). Η σκην� διαδραµατ�+εται στ�υς
�υραν�4ς, )πως υπ�δηλ=ν�υν � (ναστρ�ς �υραν)ς και τα κ�σµικ% σ4µ/�-
λα, � �λι�ς και η σελ�νη, τιµητικ� #ρ�υρ% τ�υ Βασιλ(ως της ∆)3ης και τεκ-
µ�ρια της αιωνι)τητας της σκην�ς. Στις τ(σσερις γων�ες τ�υ υ#%σµατ�ς, εγ-
γρ%#�νται µ(σα σε µετ%λλια στηθα��ι �ι ευαγγελιστ(ς. Στις δ4� %νω γων�ες
παριστ%ν�νται αριστερ% � Λ(�ΥΚΑΣ) και δε3ι% � Μ(ΑΡΚ�Σ), εν= στις α-
ντ�στ�ι�ες γων�ες της κ%τω παρυ#�ς εικ�ν�+�νται �ι Μ(Α)Τ(ΘΑΙ�Σ) και
ΙΩ(ΑΝΝΗΣ).

Η σαρκ�#%γ�ς τ�υ >ριστ�4 /α�νει σε κ%µπ� κατ%σπαρτ� µε %νθη, κε-
ντηµ(ν� επ%νω σε πρ%σιν�, επ�θετ� µετα3ωτ) 4#ασµα. Κατ% µ�κ�ς της κ%-
τω �ρι+)ντιας παρυ#�ς τ�υ, µ(σα σε ταινιωτ) πλα�σι� αναπτ4σσεται ανα-
θηµατικ� επιγρα#�, π�υ περιλαµ/%νει και τ� )ν�µα της κεντ�στρας: + Ελευ-
θερ�ας Αναστασ�"υ πρ"σκυνητ"& ∆ανι*λ Γν"σ�α(ς) Κ"σταντ�(ν"υ) Συµε.ν
Γν"σ�ας πρ"σκηνητ*ς �ριστ"& Συµε/ν Γριγ"ρ�"υ Ηλ*α Κ"νσταντ*ν"υ των
πρ"σκηνητ/ν ∆εσπ�νης+ Π.νιµα, Κ"κ.νας τ"υ Ιω(3νν"υ).

Τ� )ν�µα της κεντ�στρας τ�υ επιτα#��υ µας ε�ναι γνωστ) απ) (να δη-
µ�σιευµ(ν� (ως σ�µερα (ργ� της. Πρ)κειται για π4λη απ) τη Μ�ν� Πανα-
�ρ%ντ�υ στην Eνδρ�, µε θ(µα τ�ν >ριστ) εντ)ς Αγ��υ Π�τηρ��υ, στ�ν τ4π�
τ�υ «+ωη#)ρ�υ %ρτ�υ»3, αν%µεσα σε δ4� σε/�+�ντες αγγ(λ�υς (εικ. 2). Τ�
%µ#ι� ε�ναι κεντηµ(ν� σε ερυθρ) µετα3ωτ) 4#ασµα και #(ρει α#ιερωµατι-
κ� επιγρα#�, π�υ απ�λ�γει ως ε3�ς: Π�ΝΗΜΑ Κ�Κ�ΝΑΣ Τ�Υ ΙΩΑΝΝ�Υ/

ΕΝ ΕΤΕΙ ′ ΑΨΜΓ′ (1743)4. Μεµ�νωµ(νες µνε�ες στ� )ν�µ% της απαντ�4ν σπ�-
ραδικ% στη /ι/λι�γρα#�α, µε πρωιµ)τερη την καταλ�γ�γρ%#ησ� της στ�ν
π�νακα �ν�µ%των κεντητ=ν, π�υ συµπεριελ�#θη απ) την Ευγεν�α Β(η-
>ατ+ηδ%κη στ� πρωτ�π�ριακ) (ργ� της για τα εκκλησιαστικ% κεντ�µατα
τ�υ Μ�υσε��υ Μπεν%κη5. Σε σ4ντ�µη µ�ν�γρα#�α για τα εκκλησιαστικ%
�ρυσ�κ(ντητα, η αε�µνηστη Μαρ�α Θε��%ρη συγκαταλ(γει την Κ�κκ=να
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3. Για τ� ευ�αριστιακ) αυτ) θ(µα, π�υ εµ#αν�+εται για πρ=τη #�ρ% σε παλαι�λ)γεια
τ�ι��γρα#�α στην Ευαγγελ�στρια τ�υ Μυστρ%, /λ. Μ. Παϊσ�δ�υ, �ι τ"ι7"γρα8�ες τ"υ
17"υ αι/να στ"υς να"&ς της Καστ"ρι3ς. Συµ;"λ* στη µελ<τη της µνηµειακ*ς =ωγρα8ι-
κ*ς της δυτικ*ς Μακεδ"ν�ας, Αθ�να 2002, σσ. 63-64.

4. Μυστ*ρι"ν µ<γα και παρ3δ"?"ν, Σωτ*ρι"ν @τ"ς 2000, @κθεσις εικ.νων και κει-
µηλ�ων, Αθ*να, Βυ=αντιν.ν και �ριστιανικ.ν Μ"υσε�"ν, 28 ΜαD"υ – 31 Ι"υλ�"υ 2001 (Κα-
τ3λ"γ"ς Εκθ<σεως), Αθ�να 2000, αρ. 176, σ. 462 (στ� ε3�ς: Μυστ*ρι"ν µ<γα και παρ3δ"-
?"ν).

5. Ε. Β(η->ατ+ηδ%κη, Μ"υσε�"ν Μπεν3κη. Εκκλησιαστικ3 κεντ*µατα, εν Αθ�ναις
1953, σ. 73.



τ�υ Ιω%νν�υ στ�ν κ4κλ� των κεντηστρ=ν της Κωνσταντιν�4π�λης τ�υ
πρ=τ�υ µισ�4 τ�υ 18�υ αι., �ωρ�ς περαιτ(ρω τεκµηρ�ωση6. Η Κατερ�να Iω-
γρ%#�υ-Κ�ρρ( επισηµα�νει τη �ρ�ση ν�θευµ(ν�υ ν�µατ�ς και την (ντ�νη α-
ναγλυ#ικ)τητα, ως κ4ρια στ�ι�ε�α τ�υ (ργ�υ της7. Τ(λ�ς, η Μαρ�α Μαυρ�-
ειδ�, σε λ�µµα της για την π4λη της Eνδρ�υ, π�υ δηµ�σιε4θηκε στ�ν κατ%-
λ�γ� της (κθεσης «Μυστ�ρι�ν Μ(γα και Παρ%δ�3�ν», επισηµα�νει εκ ν(�υ
την αναγλυ#ικ)τητα τ�υ κεντ�µατ�ς, καθ=ς και τις λεπτ(ς δια/αθµ�σεις
των �ρωµ%των στα ενδ4µατα των µ�ρ#=ν8.

Σε ),τι α#�ρ% στην εικ�ν�γρα#�α της παρ%στασης, � επιτ%#ι)ς µας
συνιστ% αντιπρ�σωπευτικ) παρ%δειγµα τ�υ απ�κρυσταλλωµ(ν�υ τ4π�υ
τ�υ Επιτα#��υ Θρ�ν�υ, � �π���ς συνδυ%+ει αρµ�νικ% τ�ν λειτ�υργικ) και
ιστ�ρικ) �αρακτ�ρα τ�υ θ(µατ�ς. Απ) τ�ν πρωιµ)τερ�, λειτ�υργικ) τ4π�,
)πως αυτ)ς διαµ�ρ#=θηκε κατ% την παλαι�λ)γεια περ��δ�, πρ�(ρ��νται �
>ριστ)ς νεκρ)ς επ� τ�υ λ�θ�υ, �ι %γγελ�ι µε στ�λ� διακ)ν�υ, �ι ευαγγελι-
στ(ς, τα ε3απτ(ρυγα και �ι �κτ%κτιν�ι αστ(ρες τ�υ κ%µπ�υ9. Τα π�λυ%ριθ-
µα πρ)σωπα γ4ρω απ) τη λ%ρνακα τ�υ >ριστ�4 πρ�(ρ��νται απ) τη µετε-
3(λι3η τ�υ λειτ�υργικ�4 �αρακτ�ρα τ�υ αµ#��υ σε ιστ�ρικ), π�υ ως γνω-
στ)ν συντελε�ται /αθµια�α κατ% τ�ν 16� και 17� αι., 4στερα απ) την εισα-
γωγ� των εγκωµ�ων στην ακ�λ�υθ�α της Μεγ%λης Παρασκευ�ς10. Τ� κι/=-
ρι� απ�τελε� στ�ι�ε�� γνωστ) επ�σης απ) %µ#ια της 4στερης /υ+αντιν�ς πε-
ρι)δ�υ11, µ�λ�ν)τι στ�υς επιτα#��υς καθιερ=νεται στ�υς �ρ)ν�υς µετ% την

Kεντητ)ς επιτ%#ι�ς της K�κκ=νας τ�υ Iω%νν�υ στη Θεσσαλ�ν�κη 91

6. Μ. Θε��%ρη, Εκκλησιαστικ3 7ρυσ"κ<ντητα, Aθ�να, (κδ. Απ�στ�λικ�ς ∆ιακ�ν�ας
της Εκκλησ�ας της Ελλ%δ�ς, 1986, σσ. 12-13 (στ� ε3�ς: Εκκλησιαστικ3 7ρυσ"κ<ντητα).

7. Κ. Iωγρ%#�υ-Κ�ρρ(, Μετα;υ=αντιν* – Νε"ελληνικ* εκκλησιαστικ* 7ρυσ"κεντη-
τικ*, Αθ�να 1985, σσ. 100-101.

8. Μυστ*ρι"ν µ<γα και παρ3δ"?"ν, ..π., αρ. 176, σ. 462.
9. Μνηµ�νε4�υµε ενδεικτικ% τις περιπτ=σεις τ�υ �αµ(ν�υ σ�µερα επιτα#��υ απ) τ�ν

Eγι� Κλ�µη της Α�ρ�δας, καθ=ς και των επιτα#�ων της Θεσσαλ�ν�κης, τ�υ κρ%λη Μιλ�4-
τιν στ� Βελιγρ%δι, των Μ�ν=ν Putna και Vatra-Moldovi∑ei στη Ρ�υµαν�α, )πως και τ�υ Νι-
κ�λ%�υ Ευδαιµ�ν�ϊω%ννη στ� Victoria and Albert Museum τ�υ Λ�νδ�ν�υ. Βλ. G. Millet,
Broderies religieuses de style Byzantin, Paris 1947, π�ν. CLXXVI.1, CLXXVII, CLXXVIII,
CLXXXI, CLXXXII, CLXXXV (στ� ε3�ς: Broderies religieuses)O P. Johnstone, Byzantine
Tradition in Church Embroidery, London 1967, π�ν. 93-97, 99.

10. Βλ. σ�ετ. Θε��%ρη, Εκκλησιαστικ3 7ρυσ"κ<ντητα, ..π., σσ. 25-27, )π�υ ανα-
πτ4σσεται ευσ4ν�πτα η µετ%/αση απ) τ� λειτ�υργικ) στ�ν ιστ�ρικ)-α#ηγηµατικ) τ4π�
της παρ%στασης. Επισηµα�ν�υµε /(/αια )τι τα ιστ�ρικ% πρ)σωπα τ�υ θ(µατ�ς ε��αν �δη
εµ#ανιστε� περ� τ� 1400, )πως στ�ν επιτ%#ι� τ�υ Ιω%ννη Συρ)π�υλ�υ απ) τη Μ�ν� >ι-
λανδαρ��υ και στ�ν επιτ%#ι� απ) τη Μ�ν� Cozia της Ρ�υµαν�ας. Βλ. σ�ετ. D. Bogdanoviç –
V. J. Djuriç – D. Medakoviç, Chilandar sur le Mont Athos, Belgrade 1978, σ. 126 εικ. 105O
Millet, Broderies religieuses, ..π., σσ. 96, 102, π�ν. CLXXXVII.

11. Pπως σε α(ρες απ) τη Μ�ν� >ιλανδαρ��υ και τ� Μ�υσε�� Μπεν%κη στην Αθ�-
να, καθ=ς και στ�ν σ%κκ� τ�υ Φωτ��υ απ) τη Μ)σ�α. Πρ/λ. Millet, Broderies religieuses,
..π., π�ν. CLVIIIO Johnstone, ..π., π�ν. 7, 89O Θε��%ρη, Eκλησιαστικ3 7ρυσ"κ<ντητα, ..π.,
εικ. 16.



Eλωση12. Τ(λ�ς, � σταυρ)ς µε τα σ4µ/�λα τ�υ Π%θ�υς πρ�(ρ�εται απ) τα
αντιµ�νσια13 και περιλαµ/%νεται στη σκην� ως µνε�α της επικε�µενης Αν%-
στασης τ�υ >ριστ�4 και της σωτηρ�ας των ανθρ=πων14.

Η σ4+ευ3η τ�υ λειτ�υργικ�4 µε τ�ν ιστ�ρικ) τ4π� τ�υ θ(µατ�ς πραγ-
µατ�π�ι�θηκε µε π�ικ�λες µ�ρ#(ς και σε δια#�ρετικ(ς �ρ�νικ(ς περι)δ�υς
στις επιµ(ρ�υς περι��(ς της �θωµανικ�ς αυτ�κρατ�ρ�ας15. � συνδυασµ)ς
τ�υς στ(#θηκε µε ιδια�τερη επιτυ��α κυρ�ως απ) τα τ(λη τ�υ 17�υ αι. και ε-
3�ς στα εργαστ�ρια της Κωνσταντιν�4π�λης, των �π��ων �ι κεντ�στρες υ-
π�γρ%#�υν µε υπερη#%νεια τα εργ)�ειρ% τ�υς, (��ντας πλ�ρη συνε�δηση
της α3�ας και της κ�ινωνικ�ς θ(σης τ�υς16. Στα εργαστ�ρια αυτ% διαµ�ρ#=-
νεται � εικ�ν�γρα#ικ)ς τ4π�ς της παρ%στασ�ς µας, π�υ απ�κρυσταλλ=νε-
ται πιθαν)τατα στα (ργα της περ�#ηµης ∆εσπ�ιν(τας τ�υ Αργ4ρη, )πως �
επιτ%#ι�ς µε �ρ�ν�λ�γ�α 1682 στ� Μ�υσε�� Μπεν%κη, µε πρ�(λευση απ) την
�ρθ)δ�3η Μητρ)π�λη Αγκ4ρας (εικ. 3)17. Κ4ρι� γν=ρισµα των (ργων της
∆εσπ�ιν(τας συνιστ% η στρ�#� απ) την υπερ#�ρτωµ(νη εικ�ν�γρα#�α τ�υ
17�υ αι. πρ�ς µ�α απλ�4στερη σ4νθεση τ�υ θ(µατ�ς, µε συµµετρικ� και ε4-
ρυθµη �ργ%νωση των µ�ρ#=ν γ4ρω απ) τ�ν >ριστ), πρ�ς τ�ν �π��� συ-
γκλ�ν�υν )λ�ι �ι %3�νες της σ4νθεσης. Η σκην� διατηρε� �αρακτ�ρα µνη-
µειακ) µε (ντ�ν� τ� ανθρ=πιν� στ�ι�ε��, �ωρ�ς ωστ)σ� τη δραµατικ� (ντα-
ση παλαι�τ(ρων επ��=ν. �ι µ�ρ#(ς παρ�υσι%+�νται µ’ αν%λα#ρες στ%σεις,
πρ�σεγµ(νη πτυ��λ�γ�α, ακρ�/εια και σταθερ)τητα σ�εδ��υ. Σε ),τι α#�ρ%
στην �ργ%νωση τ�υ �=ρ�υ, επισηµα�ν�υµε τη λιτ)τητα και τη #υσι�κρατικ�
δι%θεση στην απ)δ�ση των διακ�σµητικ=ν µ�τ�/ων τ�υ κ%µπ�υ, καθ=ς και
την πρ�σπ%θεια για �ρθ� πρ��πτικ� απ)δ�ση τ�υ /%θ�υς, π�υ εκδηλ=νε-
ται κυρ�ως στη µ�ρ#� της λ%ρνακας και τ�υ κι/ωρ��υ.

�ι παραπ%νω αρ�(ς, π�υ δι(π�υν την εικ�ν�γρα#�α και τε�ν�τρ�π�α
τ�υ επιτα#��υ της ∆εσπ�ιν(τας, απαντ�4ν �µ��ως και στ� (ργ� της Κ�κκ=-
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12. Β(η->ατ+ηδ%κη, ..π., σ. 28 σηµ. 3-4.
13. G.π., σσ. 40-41.
14. Θε��%ρη, Eκκλησιαστικ3 7ρυσ"κ<ντητα, ..π., σ. 27.
15. Για τ� θ(µα /λ. Iωγρ%#�υ-Κ�ρρ(, ..π., σ. 64 κ.ε.
16. � κ.σµ"ς τ"υ Βυ=αντιν"& Μ"υσε�"υ, συλλ�γικ)ς τ)µ�ς, Αθ�να, (κδ. ΥΠ.Π�. –

Βυ+αντιν�4 και >ριστιανικ�4 Μ�υσε��υ, Αθ�να 2004, σ. 339 (στ� ε3�ς: � κ.σµ"ς τ"υ Βυ-
=αντιν"& Μ"υσε�"υ).

17. Β(η->ατ+ηδ%κη, ..π., αρ. 39, σσ. 27-29O Johnstone, ..π., σσ. 125-126 εικ. 113O Iω-
γρ%#�υ – Κ�ρρ(, ..π., σ. 81 κ.ε., εικ. 92-93O Α. Μπαλλι%ν, Θησαυρ"� απ. τις ελληνικ<ς κ"ι-
ν.τητες της Μικρ3ς Ασ�ας και Ανατ"λικ*ς Θρ3κης, Συλλ"γ<ς Μ"υσε�"υ Μπεν3κη (Κατ3-
λ"γ"ς @κθεσης), Κ<ντρ" Λαϊκ*ς Τ<7νης και Παρ3δ"σης, 20 �κτω;ρ�"υ 1992 – 10 Ιαν"υα-
ρ�"υ 1993, Αθ�να 1992, εικ. 2 (δηµ�σιε4εται µ)ν�ν (γ�ρωµη #ωτ�γρα#�α)O �ι Π&λες τ"υ
Μυστηρ�"υ, Θησαυρ"� της �ρθ"δ"?�ας απ. την Ελλ3δα (Κατ3λ"γ"ς Εκθ<σεως), Βυ+αντι-
ν) Μ�υσε�� Αθην=ν, Μ�υσε�� Μπεν%κη, Μ�υσε�� Κανελλ�π�4λ�υ, Αθ�να 1994, αρ. 132,
σ. 292, )π�υ και )λη η πρ�γεν(στερη /ι/λι�γρα#�α (στ� ε3�ς: �ι Π&λες τ"υ Μυστηρ�"υ).



νας τ�υ Ιω%νν�υ. Σε ),τι α#�ρ% στα επιµ(ρ�υς στ�ι�ε�α, επισηµα�ν�υµε εν-
δεικτικ% την καθιστ� στ%ση της Παναγ�ας, τ�ν α3�ν�µετρικ) ρ)λ� των αγ-
γ(λων, την παρ�υσ�α των δ4� ε3απτερ4γων και των κ�σµικ=ν συµ/)λων, α-
κ)µη και τ�ν τρ)π� π�υ αναπτ4σσεται η επιγρα#� µε τ� θ(µα, στα διαστ�-
µατα µετα34 των κι�ν�σκων τ�υ κι/ωρ��υ. � επιτ%#ι�ς της Κ�κκ=νας �αρα-
κτηρ�+εται απ) µεγαλ4τερη α#ηγηµατικ)τητα, καθ=ς πρ�/%λλεται � ανθ�-
#)ρ�ς κ%µπ�ς τ�υ πρ�σκην��υ, εικ�ν�+εται µ�α επιπλ(�ν µυρ�#)ρ�ς, πρ�-
στ�θενται � Σταυρ)ς τ�υ Μαρτυρ��υ, τα αστ(ρια στ�ν κ%µπ� και �ι πρ�τ�µ(ς
των Ευαγγελιστ=ν στις γων�ες. �ι )π�ιες δια#�ρ�π�ι�σεις, π�υ δικαι�λ�-
γ�4νται απ) την π%ρ�δ� µερικ=ν δεκαετι=ν και τη δια#�ρετικ� πρ�σωπι-
κ)τητα των κεντηστρ=ν, δεν ανατρ(π�υν την εντ4πωση της καταγωγ�ς τ�υ
�ψιµ)τερ�υ αµ#��υ απ) τ� πρ�γεν(στερ�. Η λειτ�υργ�α τ�υ επιτα#��υ της
∆εσπ�ιν(τας ως αρ�ετ4π�υ καθ�σταται ιδια�τερα εµ#αν�ς στην απ)δ�ση
των αρ�ιτεκτ�νικ=ν στ�ι�ε�ων τ�υ /%θ�υς. Τ� �ρθ�γ=νι� /%θρ� τ�υ πρ=τ�υ
επιπ(δ�υ ακ�λ�υθε� τ�υς �δι�υς καν)νες πρ��πτικ�ς και απ�δ�δεται µε
σκ�υρ�κ%στανη %νω επι#%νεια και ασηµ�κ(ντητ� κ%λυµµα στ� πλ%ι. >αρα-
κτηριστικ� ε�ναι ακ)µη η εµ#αντικ� παρ�υσ�α τ�υ κι/ωρ��υ µε τις κανδ�λες,
)π�υ η επιθυµ�α για τρισδι%στατη απ)δ�ση δηλ=νεται µε τ�υς π(ντε κι�ν�-
σκ�υς και την απεικ)νιση τµ�µατ�ς απ) τ� εσωτερικ) της θ�λωτ�ς �ρ�#�ς.

Αν%λ�γη διαµ)ρ#ωση τ�υ εικ�ν�γρα#ικ�4 τ4π�υ απαντ% και σε µετα-
γεν(στερα (ργα τ�υ καλλιτε�νικ�4 περι/%λλ�ντ�ς της ∆εσπ�ιν(τας, )πως
στ�υς επιτα#��υς απ) τη Μ�ν� Τα3ιαρ�=ν Αιγιαλε�ας (εικ. 4)18, απ) τ�
Εγκ�ν (εικ. 5) και την Αµ�δη της Μικρ%ς Ασ�ας (εικ. 6), σ�µερα στ� Μ�υσε��
Μπεν%κη19, καθ=ς και στ�ν επιτ%#ι� των ∆εσπ�ιν(τας και Αλε3%νδρας, απ)
τ� Μ�υσε�� Βικτωρ�ας και Αλ/(ρτ�υ στ� Λ�νδ�ν� (εικ. 7)20. Στα (ργα αυτ%
απαντ�4ν στ�ι�ε�α τ�υ επιτα#��υ της Κ�κκ=νας, π�υ απ�υσι%+�υν απ) τ�ν
αντ�στ�ι�� της Αγκ4ρας, )πως � ανθισµ(ν�ς κ%µπ�ς και τα ακτινωτ% αστ(-
ρια τ�υ �υραν�4. Επιπλ(�ν, σε )λες τις περιπτ=σεις η Παναγ�α απ�δ�δεται
καθισµ(νη στ� %κρ� της σαρκ�#%γ�υ και )�ι σε σκ�µπ�δα, )πως στ�ν επιτ%-
#ι� της Αγκ4ρας. Π�λλ% κ�ιν% στ�ι�ε�α εντ�π�+�νται επ�σης αν%µεσα στ�ν
επιτ%#ι� απ) τ� αρ�αι�πωλε�� Καλ#αγι%ν και στα (ργα της περ�#ηµης Μα-
ρι=ρας, σ4γ�ρ�νης µε την Κ�κκ=να κωνσταντιν�υπ�λ�τισσας κεντ�στρας.
�ι περισσ)τερες �µ�ι)τητες επισηµα�ν�νται µε επιτ%#ι� της τελευτα�ας απ)
τα Ν(α Μ�υδανι% >αλκιδικ�ς, π�υ πρ�(ρ�εται απ) τη Μ�ν� τ�υ Αγ��υ
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18. Μ. Θε��%ρη, «>ρυσ�κ(ντητα %µ#ια της Μ�ν�ς Τα3ιαρ�=ν Αιγιαλε�ας», Αρ7αι"-
λ"γικ* Ε8ηµερ�ς 1960, σσ. 10-11, π�ν. ΙΣΤO η �δια, Εκκλησιαστικ3 7ρυσ"κ<ντητα, ..π., εικ.
10.

19. Β(η->ατ+ηδ%κη, ..π., αρ. 46, 49, σσ. 33-34, 37-38O Iωγρ%#�υ-Κ�ρρ(, ..π., σσ. 83-85
εικ. 94-96.

20. Johnstone, ..π., σ. 126 εικ. 115O Iωγρ%#�υ-Κ�ρρ(, ..π., σ. 15 εικ. 96.



Α/ερκ��υ Ελεγµ=ν της Μικρ%ς Ασ�ας και #(ρει �ρ�ν�λ�γ�α «1724» (εικ. 8)21.
Συγκριτικ% µε τ� (ργ� της Κ�κκ=νας, η σ4νθεση απαρτ�+εται τ=ρα απ) λι-
γ)τερα πρ)σωπα και �αρακτηρ�+εται απ) µεγαλ4τερη λιτ)τητα ως πρ�ς τα
διακ�σµητικ% της στ�ι�ε�α. Ακ�λ�υθ�4νται ωστ)σ� �ι �διες ακρι/=ς αρ�(ς
στην �ργ%νωση της σκην�ς και επαναλαµ/%ν�νται επακρι/=ς τα αρ�ιτεκτ�-
νικ% στ�ι�ε�α τ�υ /%θ�υς. Παρ%λληλα, επισηµα�ν�νται παν�µ�ι)τυπες δια-
κ�σµητικ(ς λεπτ�µ(ρειες, )πως � #�λιδωτ)ς δι%κ�σµ�ς τ�υ θ)λ�υ τ�υ κι/ω-
ρ��υ και τα σ�ηµατ�π�ιηµ(να κυπαρ�σσια τ�υ πρ=τ�υ επιπ(δ�υ. Παραπλ�-
σια διαµ)ρ#ωση τ�υ εικ�ν�γρα#ικ�4 θ(µατ�ς απαντ% και σε (ργα αν=νυ-
µων κωνσταντιν�υπ�λιτ=ν καλλιτε�ν=ν τ�υ πρ=τ�υ µισ�4 τ�υ 18�υ αι., )-
πως επ� παραδε�γµατι σε �ρυσ�κ(ντητ� επιτ%#ι� απ) τη Συλλ�γ� Λ�/(ρδ�υ
(εικ. 9)22.

>αρακτηριστικ) γν=ρισµα της τ(�νης της Κ�κκ=νας τ�υ Ιω%νν�υ συ-
νιστ% η ενσωµ%τωση δυτικ=ν στ�ι�ε�ων µε τρ)π� τ)σ� διακριτικ), =στε να
µην αλλ�ι=νεται � ιερατικ)ς �αρακτ�ρας τ�υ αµ#��υ23. Ειδικ)τερα, η ε3�ι-
κε�ωση της κεντ�στρας µε τη δυτικ� τ(�νη δηλ=νεται µε τα ε3ατ�µικευµ(να
�αρακτηριστικ% των πρ�σ=πων (εικ. 10) και µε %λλες, δευτερε4�υσας υ#�ς
λεπτ�µ(ρειες, )πως �ι ακτινωτ�� #ωτ�στ(#αν�ι, η ε3αιρετικ% ρευστ� πτυ-
��λ�γ�α της νεκρικ�ς σινδ)νης και η µ�ρ#� τ�υ περι+=µατ�ς τ�υ >ριστ�4.
Αν%λ�γα στ�ι�ε�α απαντ�4ν σε π�λλ% ακ)µη (ργα της �διας επ���ς, µε �α-
ρακτηριστικ) παρ%δειγµα α(ρα-επιτ%#ι� της Μαρι=ρας (1753) απ) τη Μ�-
ν� τ�υ Αγ��υ Ιω%νν�υ τ�υ Θε�λ)γ�υ στην Π%τµ� (εικ. 11)24.

Συν�ψ�+�ντας σε ),τι α#�ρ% στα εικ�ν�γρα#ικ% και τε�ν�τρ�πικ% �α-
ρακτηριστικ% της κεντ�στρας µας, επισηµα�ν�υµε την απ)λυτη εναρµ)νισ�
της µε τις αρ�(ς της ∆εσπ�ιν(τας τ�υ Αργ4ρη, τ� (ργ� της �π��ας υπ�ρ3ε κε-
#αλαι=δ�υς σηµασ�ας για την εκκλησιαστικ� κεντητικ�, στ� π(ρασµα απ)
τ�ν 17� πρ�ς τ�ν 18� αι.25. Η διακ�σµητικ� δι%θεση της Κ�κκ=νας σ�εδ)ν
ε3αντλε�ται στη διακριτικ� �ρ�ση των παραδ�σιακ=ν θεµ%των της ανατ�λ�-
τικης τ(�νης –κυπαρ�σσια, τριαντ%#υλλα, γαρ4#αλλα και τ�υλ�πες– στ�ν
πρ%σιν� κ%µπ� της σκην�ς. Τα %στρα τ�υ �υραν�4 περι�ρ�+�νται σε ανα-
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21. Κ. Σκαµπα/�ας, «� κεντητ)ς επιτ%#ι�ς της Μαρι=ρας στα Ν(α Μ�υδανι%», ΑJ
Συµπ.σι" Βυ=αντιν*ς και Μετα;υ=αντιν*ς Αρ7αι"λ"γ�ας και Τ<7νης, Περιλ*ψεις Ανα-
κ"ιν/σεων, Αθ�να 1981, σ. 76O Βυ=αντιν* και µετα;υ=αντιν* τ<7νη (Κατ3λ"γ"ς Εκθ<σε-
ως), Αθ*να, Παλι. Πανεπιστ*µι", 26 Ι"υλ�"υ 1985 – 6 Ιαν"υαρ�"υ 1986, Αθ�να 1985, αρ.
255, σσ. 223-224O Μυστ*ρι"ν µ<γα και παρ3δ"?"ν, ..π., σσ. 366-367.

22. � κ.σµ"ς τ"υ Βυ=αντιν"& Μ"υσε�"υ, ..π., εικ. 348.
23. Η �δια επισ�µανση µπ�ρε� να γ�νει και για τα (ργα της ∆εσπ�ιν(τας και των επι-

γ)νων της, αρ��ς γεν�µ(νης και π%λι απ) τ�ν επιτ%#ι� της Αγκ4ρας.
24. Μ. Θε��%ρη, «>ρυσ�κ(ντητα %µ#ια», �ι θησαυρ"� της Μ"ν*ς Π3τµ"υ, συλλ�γι-

κ)ς τ)µ�ς, διευθ. Qκδ. Αθ. Κ�µ�νης, Αθ�να 1988, σ. 190 εικ. 1.
25. Βλ. σ�ετ. Iωγρ%#�υ-Κ�ρρ(, ..π., σσ. 124-125O Π&λες τ"υ Μυστηρ�"υ, ..π., σ. 292.



λ�γ�ες και πα4�υν να «πν�γ�υν» τις µ�ρ#(ς, αντ�θετα µε ),τι ισ�4ει σε πρ�-
γεν(στερ�υς επιτα#��υς. Σε µ�α περ��δ� )π�υ τα λειτ�υργικ% %µ#ια περι-
/%λλ�νται συνηθ(στατα απ) #αρδι(ς ταιν�ες, στις �π��ες εγγρ%#�νται πλ�4-
σι�ι ελικ�ειδε�ς /λαστ�� µε π�λ4�ρωµα λ�υλ�4δια26, η Κ�κκ=να τ�υ Ιω%ν-
ν�υ περι�ρ�+εται σ’ (να απλ) σ��ιν�ειδ(ς πλα�σι�, παν�µ�ι)τυπ� µε τ� αντ�-
στ�ι�� τ�υ επιτα#��υ της Μαρι=ρας απ) τα Ν(α Μ�υδανι% >αλκιδικ�ς27. �ι
�διες αρ�(ς λιτ)τητας, συµµετρικ�ς και ε4ρυθµης �ργ%νωσης της σ4νθεσης
δι(π�υν και τ� µ�ναδικ) µ(�ρι σ�µερα δηµ�σιευµ(ν� (ργ� της, την π4λη απ)
τη Μ�ν� Πανα�ρ%ντ�υ στην Eνδρ�.

Πρ��ωρ=ντας σε +ητ�µατα τε�νικ�ς, επισηµα�ν�υµε ε3 αρ��ς )τι � επι-
τ%#ι�ς �αρακτηρ�+εται )�ι τ)σ� για τ�ν πλ�4τ� των υλικ=ν )σ� για την υ-
ψηλ� π�ι)τητα της εκτ(λεσης. Η µεγαλ4τερη επι#%νεια τ�υ (ργ�υ (�ει κε-
ντηθε� µε �ρυσ�ν�µατα και αργυρ�ν�µατα, π�υ εναλλ%σσ�νται στα ενδ4-
µατα των µ�ρ#=ν, τ� κι/=ρι� και τη λ%ρνακα τ�υ >ριστ�4, καθ=ς και τα
δευτερε4�ντα µ�τ�/α τ�υ /%θ�υς. Αµιγ(ς �ρυσ) σ4ρµα δεν �ρησιµ�π�ιε�ται
παρ% σε ελ%�ιστες περιπτ=σεις, )πως στ� #ιαλ�δι� τ�υ Νικ�δ�µ�υ και τις
κανδ�λες τ�υ κι/ωρ��υ. � �ρυσ)ς και τ� ασ�µι δεν ε�ναι ιδια�τερα καλ�ς
π�ι)τητας, καθ=ς τ� κ(ντηµα (�ει αρ��σει να �%νει τη λ%µψη τ�υ, παρ)λ�
π�υ τ� %µ#ι� δεν ε�ναι ιδια�τερα παλαι). Τα γυµν% µ(λη και τα πρ)σωπα
των µ�ρ#=ν (��υν κεντηθε� µε αν�ι�τ�ρ)δινα ν�µατα, εν= �ι κ�µµ=σεις, τα
γ(νεια και �ι κ)ρες των µατι=ν µε κασταν% σε δι%#�ρες απ��ρ=σεις. Με λε-
πτ% µα4ρα ν�µατα διαγρ%#�νται τα περιγρ%µµατα των σωµ%των και των
�αρακτηριστικ=ν τ�υ πρ�σ=π�υ. Σκ�υρ�κ%στανη µετα3ωτ� κλωστ� (�ει
�ρησιµ�π�ιηθε� για να υπ�δηλ=σει την %νω επι#%νεια τ�υ λ�θ�υ. Στα #τερ%
των αγγ(λων και τ�ν πρ%σιν� µετα3ωτ) κ%µπ� (��υν πρ�σαρτηθε� π�4λιες,
εν= (να και µ�ναδικ) µαργαριτ%ρι απαντ% στ� µ(σ�ν τ�υ δ��ε��υ τ�υ Νι-
κ�δ�µ�υ.

Τα πρ)σωπα και τα γυµν% µ(ρη τ�υ σ=µατ�ς (��υν κεντηθε� απευθε�ας
επ%νω στ� κ)κκιν� ατλ%+ι της /%σης. Τα υπ)λ�ιπα στ�ι�ε�α της σ4νθεσης (-
��υν εκτελεστε� σε δ4� επ�πεδα αναγλυ#ικ)τητας. Σε �αµηλ)τερ� αν%γλυ#�
απ�δ�δ�νται η σαρκ�#%γ�ς και τα ενδ4µατα των µ�ρ#=ν, εν= περισσ)τερ�
(3εργα ε�ναι τα #ωτ�στ(#ανα, τα #τερ% των αγγ(λων και τ� κι/=ρι�. Η ανα-
γλυ#ικ)τητα επιτυγ�%νεται µε γ(µισµα απ) µαλακ) /αµ/ακερ) ν�µα, την
«�υτρ% �)ντρ�ς», π�υ διακρ�νεται στα σηµε�α )π�υ τ� κ(ντηµα (�ει κατα-
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26. >αρακτηριστικ) παρ%δειγµα συνιστ% � π�λ4 γνωστ)ς, σ4γ�ρ�ν�ς περ�π�υ επι-
τ%#ι�ς της Θε�δ�σ�ας τ�υ Κασυµπ�4ρη απ) την Τραπε+�4ντα (1738), π�υ /ρ�σκεται σ�-
µερα στ� Μ�υσε�� Μπεν%κη. Βλ. σ�ετ. Β(η->ατ+ηδ%κη, ..π., αρ. 51, σσ. 39-41O Johnstone,
..π., σσ. 126-127 εικ. 116O Iωγρ%#�υ-Κ�ρρ(, ..π., σσ. 85-87O Μπαλλι%ν, ..π., εικ. 1 (δηµ�-
σιε4εται µ)ν�ν (γ�ρωµη #ωτ�γρα#�α).

27. Βλ. σηµ. 21.
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στρα#ε�, )πως στα τ)3α τ�υ κι/ωρ��υ και στα σ�ηµατ�π�ιηµ(να κυπαρ�σ-
σια τ�υ κ%µπ�υ.

Σε ),τι α#�ρ% στις /ελ�νι(ς, η Κ�κκ=να τ�υ Ιω%νν�υ �ρησιµ�π�ιε� πυ-
κν) κα/αλ�κι στις µεγ%λες επι#%νειες, )πως στα ενδ4µατα των γυναικε�ων
µ�ρ#=ν, τη σινδ)να τ�υ >ριστ�4, τα #τερ% των αγγ(λων, τη σ%ρκα και την
κ)µη των µ�ρ#=ν. Η �δια /ελ�νι% απαντ% και σε µικρ)τερες επι#%νειες, )πως
στα διακ�σµητικ% %νθη της νεκρικ�ς κλ�νης, τις σ#α�ρες των αγγ(λων, τα �ε-
ρ�υ/ε�µ και τ� /%θ�ς των µεταλλ�ων των ευαγγελιστ=ν. Με «�σια σπασµ(νη»
(��υν κεντηθε� τ� µα#)ρι� της Παναγ�ας, � �ιτ=νας τ�υ Ιω%ννη, τα �ρ%ρια
των αγγ(λων και τ� πλα�σι� της σκην�ς, εν= µε /ελ�νι% «καµ%ρες» απ�δ�δ�-
νται τ� ιµ%τι� τ�υ Ιω%ννη και τα ενδ4µατα τ�υ Νικ�δ�µ�υ. Με «�ρθ� ρ�+α»
(��υν κεντηθε� τα γρ%µµατα των επιγρα#=ν και �ρισµ(να δευτερε4�ντα µ�-
τ�/α, )πως τ’ αστ(ρια τ�υ /%θ�υς. Βελ�νι% «/ερ(ρικη» απαντ% σε λιγ�στ(ς
περιπτ=σεις, )πως στ� µα#)ρι� της µυρ�#)ρ�υ π�σω απ) τ�ν Ιωσ�#, εν= µε
ρ�+α «κ�τσ%κια» (��υν κεντηθε� τα ιµ%τια των αγγ(λων. Σε µικρ(ς επι#%νει-
ες εντ�π�+εται και η /ελ�νι% «κ�τσ%κι», )πως επ� παραδε�γµατι στην %νω
απ)λη3η της κατακ)ρυ#ης κερα�ας τ�υ σταυρ�4. Επισηµα�ν�υµε ιδια�τερα
την απ)δ�ση τ�υ θ)λ�υ τ�υ κι/ωρ��υ, στις #�λ�δες τ�υ �π���υ εναλλ%σσ�-
νται «�σια σπασµ(νη», «καµ%ρες» και «µπακλαδωτ�» ρ�+α (εικ. 12). Εναλλα-
γ(ς /ελ�νι=ν απαντ�4ν και σε %λλες επι#%νειες της σ4νθεσης, )πως στ� πε-
ρ�+ωµα τ�υ >ριστ�4, )π�υ η «�ρθ� ρ�+α» εναλλ%σσεται µε «κα/αλ�κι».

�ι λεπτ�µ(ρειες της τε�νικ�ς εκτ(λεσης �δηγ�4ν εκ ν(�υ σε κ�ιν% στ�ι-
�ε�α µε τα (ργα των κεντηστρι=ν της Κωνσταντιν�4π�λης τ�υ τ(λ�υς τ�υ
17�υ και τ�υ πρ=τ�υ µισ�4 τ�υ 18�υ αι. Η π�ικιλ�α των /ελ�νι=ν και η ε-
3αιρετικ� ικαν)τητα στην εναλλαγ� τ�υς �αρακτηρ�+�υν τ� (ργ� της ∆ε-
σπ�ιν(τας, της Μαρι=ρας, της Ευσε/ε�ας και π�λλ=ν απ) τις επ=νυµες και
αν=νυµες µαθ�τρι(ς τ�υς. Μνηµ�νε4�υµε ενδεικτικ% την περ�πτωση της η-
µισ#αιρικ�ς �ρ�#�ς τ�υ κι/ωρ��υ στ�ν επιτ%#ι� της Μαρι=ρας απ) τα Ν(α
Μ�υδανι% >αλκιδικ�ς, για τ�ν �π��� (γινε λ)γ�ς παραπ%νω. Τα πρ)σωπα,
κατ’ επ�δραση της τ(�νης της ∆εσπ�ιν(τας, (λκ�υν την καταγωγ� τ�υς απ)
την ιταλικ� κεντητικ�, δ�υλεµ(να µε ε3αιρετικ% λεπτ(ς /ελ�νι(ς, �ι �π��ες σε
συνδυασµ) µε τις ανεπα�σθητες #ωτ�σκι%σεις δ�ν�υν την εντ4πωση +ωγρα-
#ικ�4 (ργ�υ (εικ. 10, 12)28. Ακ)µη, η αυ3ηµ(νη αναγλυ#ικ)τητα, π�υ (�ει α-
π�δ�θε� σε επ�δραση των (ργων της µεταλλ�τε�ν�ας29, απ�τελε� τυπικ) γν=-
ρισµα της κεντητικ�ς τ(�νης των εργαστηρ�ων της Κωνσταντιν�4π�λης, απ)
τα τ(λη τ�υ 17�υ αι. και ε3�ς30. ∆ια#�ρ�π�ι�σεις συγκριτικ% µε %λλα εργα-

96 N�κ�ς Πα+αρ%ς – Eυπρα3�α ∆�υλγκ(ρη

28. Iωγρ%#�υ-Κ�ρρ(, ..π., σ. 149.
29. � κ.σµ"ς τ"υ Βυ=αντιν"& Μ"υσε�"υ, ..π., σ. 339.
30. Θε��%ρη, Εκκλησιαστικ3 7ρυσ"κ<ντητα, ..π., σ. 13.



στ�ρια της Κωνσταντιν�4π�λης επισηµα�ν�νται στην �λ�κληρωτικ� σ�εδ)ν
απ�υσ�α µεταλλικ=ν συρµ%των, τη µεγαλ4τερη �ρ�ση ν�θευµ(νων νηµ%των
και την απ�#υγ� �ρ�σης τιρ-τιρ, �ρωµατιστ=ν λ�θων και µεγ%λ�υ αριθµ�4
µαργαριταρι=ν.

Στην π4λη της Μ�ν�ς Πανα�ρ%ντ�υ απαντ�4ν τα �δια τε�νικ% �αρα-
κτηριστικ%, εντ�π�+εται ωστ)σ� µ�α σηµαντικ� δια#�ρ% ως πρ�ς τη µ�ρ#�
της αναθηµατικ�ς επιγρα#�ς (εικ. 2). Στ� κ(ντηµα της Eνδρ�υ η επιγρα#�
ε�ναι περισσ)τερ� καλλιγρα#ηµ(νη, µε (να µ)λις �ρθ�γρα#ικ) λ%θ�ς και �ρ-
θ)τερα δ�µηµ(νη απ) γραµµατικ�ς και συντακτικ�ς πλευρ%ς, απ’ )τι στ�ν
επιτ%#ι� τ�υ αρ�αι�πωλε��υ Καλ#αγι%ν31. Μπ�ρ�4µε αναµ#�/�λα να υπ�-
στηρ�3�υµε )τι �ι σ�εδιαστ(ς των επιγρα#=ν υπ�ρ3αν κατ% περ�πτωση δια-
#�ρετικ��, )πως επ�σης και )τι η επικε#αλ�ς κεντ�στρα �ταν �αµηλ�4 µ�ρ-
#ωτικ�4 επιπ(δ�υ, #αιν)µεν� δι)λ�υ ασυν�θιστ� στη µετα/υ+αντιν� περ��-
δ�32, καθ=ς σε αντ�θετη περ�πτωση θα ε��ε παρ(µ/ει δι�ρθωτικ% στην επι-
γρα#� τ�υ επιτα#��υ.

Συν�ψ�+�ντας, παρατηρ�4µε )τι � επιτ%#ι�ς της Κ�κκ=νας τ�υ Ιω%ν-
ν�υ συνιστ% απ)λυτα αντιπρ�σωπευτικ) δε�γµα της %νθησης της �ρυσ�κε-
ντητικ�ς της Κωνσταντιν�4π�λης κατ% τη λεγ)µενη περ��δ� των Φαναριω-
τ=ν (1680-1780). Στη ν(α αυτ� ακµ� της τ(�νης, τα θεµελι=δη στ�ι�ε�α της
/υ+αντιν�ς κεντητικ�ς αναδιατυπ=ν�νται και συγ�ωνε4�νται δηµι�υργικ%
µε τις αναπ)#ευκτες, την περ��δ� αυτ�, επιδρ%σεις της δυτικ�ς τ(�νης, �δη-
γ=ντας σε υψηλ�4 επιπ(δ�υ καλλιτε�νικ% πρ�ϊ)ντα, τεκµ�ρια της �ικ�ν�µι-
κ�ς και π�λιτιστικ�ς ανα+ω�γ)νησης τ�υ ελληνισµ�4 της Ανατ�λ�ς33.

ΝΙΚ�Σ ΠΑIΑΡΑΣ – ΕΥΠΡΑRΙΑ ∆�ΥΛΓΚΕΡΗ
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31. Τ� πλ�ρες κε�µεν� της επιγρα#�ς της π4λης (�ει ως ε3�ς: ∆ΕΗΣΙΣ ΤΗΣ
∆�ΥΛΗΣ /Τ�Υ Θ(Ε�)Υ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Μ�ΝΑ�ΗΣ /ΕΚ ��ΡΑΣ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ/
Π�ΝΗΜΑΚ�Κ�ΝΑΣ Τ�Υ ΙΩΑΝΝ�Υ/ΕΝ ΕΤΕΙ ′ ΑΨΜΓ′.

32. Iωγρ%#�υ-Κ�ρρ(, ..π., σ. 126.
33. Βλ. σ�ετ. Θε��%ρη, Eκκλησιαστικ3 7ρυσ"κ<ντητα, ..π., σσ. 12-13.



SUMMARY

N. Pazaras – E. Doulgeri, An Embroidered «Epitaphios» of the Consta-
ntinopolitan Artisan «Kokkona tou Ioannou» at Thessaloniki.

The Art Gallery of Mrs Anait Kalphagian at Thessaloniki acquired in
the year 2006 an embroidered Epitaphios from the «Galerie Neumeister
Münchener Kunstauktionhaus» of Munich. This «supreme veil», as Theodore
Studitis called it, is embroidered on red silk and represents, as usual, the La-
mentation of Christ. Its down edge border is filled in with a dedicatory in-
scription, which includes the name of the female embroiderer «Kokkona tou
Ioannou». This artisan’s only other so far known work had been a sanctuary
pyle of the year 1747, encountered in the Panahrantou Monastery at the is-
land of Andros. 

The scene of the epitaphios combines elements of the so called «liturgi-
cal» and «narrative - historical» type: the symbolic representation of the sac-
rificed Lamb with the angelic hosts and the Lamentation with all the usual
mourning figures. Some of the works’ most striking features are the perfect
balance and monumentality of the composition, the idealised figures, the high
quality of design and the harmonious palette of colours. Byzantine style is
blended with slight Western influences, especially in the portraits and cloth-
ing of some figures, as well as the rules of perspective. The embroidery has
been worked in relief, mainly with fine gold and silver threads, while parts
like hands and faces are mostly stitched in brown, black and wheat-coloured
threads and silks.

All in all, the epitaphios of Thessaloniki is associated by its high quality
in iconography, style and technique with a group of earlier epitaphioi, fabri-
cated by famous Constantinopolitan workshops at the end of 17th – beginning
of the 18th century, like those headed by Despoineta and Mariora. All these
masterpieces prove that the art of gold embroidery flourished anew in Con-
stantinople in the so called «Phanariote» period, which approximately dates
from 1680 until 1780. 
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Εικ. 1. Θεσσαλ	ν�κη, αρ�αι	πωλε�	 Kαλ�αγι�ν. Kεντητ�ς επιτ��ι	ς 
της Κ	κκ�νας τ	υ Ιω�νν	υ, µ�σα 18	υ αι.

Thessaloniki, Kalphagian Art Gallery. Epitaphios, worked by Kokkona
tou Ioannou, mid 18th century.

Εικ. 2. �νδρ	ς, Μ	ν� Πανα�ρ�ντ	υ. Π"λη µε θ�µα τ	ν $ριστ�
«%ωη��ρ	 �ρτ	». &ργ	 Κ	κκ�νας τ	υ Ιω�νν	υ, 1743.

Andros, Panahrantou Monastery. Sanctuary pyle with Christ as
«Jesus the life-giving bread». Worked by Kokkona tou Ioannou, 1743.
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Εικ. 3. Αθ�να, Μ	υσε�	 Μπεν�κη. Επιτ��ι	ς απ� την �γκυρα.
&ργ	 ∆εσπ	ιν�τας, 1682.

Athens, Benaki Museum. Epitaphios from Ankara, worked by Despoineta, 1682. 

Εικ. 4. Α�γι	, Μ	ν� Τα*ιαρ��ν. Επιτ��ι	ς ∆εσπ	ιν�τας, 1685.
Aigio, Taxiarhon Monastery. Epitaphios, worked by Despoineta, 1685.
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Εικ. 5. Αθ�να, Μ	υσε�	 Μπεν�κη. Επιτ��ι	ς απ� τ	 Εγκ�ν 
της Μικρ�ς Ασ�ας. &ργ	 ∆εσπ	ιν�τας, 1723.

Athens, Benaki Museum. Epitaphios from Egin at Asia Minor. 
Worked by Despoineta, 1723.

Εικ. 6. Αθ�να, Μ	υσε�	 Μπεν�κη. Επιτ��ι	ς απ� την Αµ�δη της Μικρ�ς Ασ�ας
(σηµ. Ντιγιαρµπακ�ρ). Απ	δ�δεται στ	 εργαστ�ρι	 της ∆εσπ	ιν�τας, 1732.
Athens, Benaki Museum. Epitaphios from Amida (today Diyarbakir) at Asia

Minor. Attrributed to the workshop of Despoineta, 1732. 
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Εικ. 7. Λ	νδ�ν	, Μ	υσε�	 Βικτωρ�ας και Αλ:�ρτ	υ. Επιτ��ι	ς ∆εσπ	ιν�τας και
Αλε*�νδρας, πρ�τ	 µισ� 18	υ αι.

London, Victoria and Alexander Museum. Epitaphios, worked by Despoineta and
Alexandra, first half of 18th century. 

Εικ. 8. $αλκιδικ�, Ν�α Μ	υδανι�, Να�ς Αγ�	υ Γεωργ�	υ. Επιτ��ι	ς απ� τη Μ	ν�
τ	υ Αγ�	υ Α:ερκ�	υ Ελεγµ�ν της Μικρ�ς Ασ�ας. &ργ	 Μαρι�ρας, 1724.

Halkidiki, Nea Moudania, St. George’s church. Epitaphios from St. Averkios
Elegmon Monastery at Asia Minor, worked by Mariora, 1724.
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Εικ. 9. Αθ�να, Βυ%αντιν� Μ	υσε�	. Επιτ��ι	ς απ� τη Συλλ	γ� Λ	:�ρδ	υ, 17	ς-18	ς αι.
Athens, Byzantine Museum. Epitaphios from Loverdos Collection, 17th-18th century. 

Εικ. 10. Θεσσαλ	ν�κη, αρ�αι	πωλε�	 Kαλ�αγι�ν. Eπιτ��ι	ς της Κ	κκ�νας 
τ	υ Ιω�νν	υ. @ $ριστ�ς, η Παναγ�α και δ"	 µυρ	��ρες (λεπτ.).

Thessaloniki, Kalphagian Art Gallery. Epitaphios, worked by Kokkona tou Ioannou.
Detail of the central part with Jesus Christ, the Virgin Mary and two mourning women.
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Εικ. 11. Π�τµ	ς, Μ	ν� Αγ�	υ Ιω�νν	υ τ	υ Θε	λ�γ	υ. Επιτ��ι	ς της Μαρι�ρας, 1753
Patmos, Monastery of St John the Divine. Epitaphios, worked by Mariora, 1753.

Εικ. 12. Θεσσαλ	ν�κη, αρ�αι	πωλε�	 Kαλ�αγι�ν. Eπιτ��ι	ς της Κ	κκ�νας 
τ	υ Ιω�νν	υ. @ι µ	ρ��ς π�σω απ� τη λ�ρνακα τ	υ $ριστ	" και τ	 κι:�ρι	 (λεπτ.).
Thessaloniki, Kalphagian Art Gallery. Epitaphios, worked by Kokkona tou Ioannou,
mid 18th century. Detail of the central part with the ciborium and the figures standing

behind Jesus’ burial slab.




