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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ίkερα πως στον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας περιλαμβάνεται ένας σημα
ντικός αριθμός εικόνων και εκκλησιαστικών αντικειμένων της μεταβυζαντινής κυρίως

περιόδου που παρέμεινε aπoμαKρυσμένoς από το ευρύ κοινό, αφού τα θαυμάσια αυτά
έργα (εικόνες

- άμφια - σκεύη

και βιβλία) βρίσκονταν διάσπαρτα σε εκκλησίες και μονές

του μεγάλου Νομού της Αιτωλοακαρνανίας.
Έτσι, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης

2000

χρόνων από την Γέννηση του Χρι

στού, σκέφθηκα να συγκεντρώσουμε στη «ΔΙΕΞΟΔΟ" όσα μπορούσαμε περισσότερα από
τα πολύτιμα (από κάθε άποψη) αυτά αντικείμενα,

για να αποτελέσουν

το υλικό μιας

έκθεσης.

Την ιδέα αυτή τη συζήτησα για πρώτη φορά, το περασμένο καλοκαίρι, με τον σε
βασμιώτατο μητροπολίτη μας κύριο ΘΕΟΚΛΗΤΟ, ο οποίος αμέσως την υιοθέτησε, και ό
χι μόνο έδωσε με εντολή του στις Μονές και Εκκλησίες της περιφέρειάς του την άδεια
παραχώρησης

των

ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ

κειμηλίων

ΘΗΣΑΥΡΟΙ

που

-

θα επιλέγαμε,

Αιτωλοακαρνανία

αλλά και
170ς

-

έθεσε την

έκθεση

«ΕΚ

190ς αιώνας" υπό την αιγίδα

του, βοηθώντας μας ποικιλοτρόπως στην πραγματοποίησή της.
Εξάλλου για την πραγματοποίηση της έκθεσης αυτής από την πρώτη στιγμή είχα

με επίσης συμπαραστάτη και ένθερμο υποστηρικτή τον Δήμαρχο της Ιερής μας Πόλης
κύριο Κώστα Ρεπάσο που την ενέταξε και στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσε

ων για την ΕΞΟΔΟ.
Ο κατάλογος όμως αυτός δεν θα ήταν δυνατόν να κυκλοφορήσει, εάν ο Νομάρχης

Αιτωλοακαρνανίας κύριος Δημήτριος Σταμάτης δεν έδειχνε την ιδιαίτερη ευαισθησία του
για την πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική χορη
γία για την έκδοσή του.

Την επιστημονική εποπτεία όλης της έκθεσης και την παρουσίαση του παρόντος

καταλόγου πρόθυμα ανέλαβε ο φίλος από τα παιδικά μας χρόνια, τώρα Βυζαντινολόγος,

καθηγητιiς της Φιλοσοφlκής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Βασίλης Κατσαρός, την συλλογή δε του εκθεσιακού υλικού και τη φροντίδα για το στή
σιμο της έκθεσης ανέλαβε η φιλόλογος - αρχαιολόγος κυρία Ζέττα Λάττα.

Θα ήταν παράλειψη εάν δεν αναφερόταν η σοβαρή βοήθεια του αρχαιολόγου - βυζα
ντινολόγου κυρίου Άγγελου Καραθανάση, η ουσιαστική προσφορά του θεολόγου κυρίου
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Θεόδωρου Βλαχόπουλου στην οργάνωση της έκθεσης, η ειδική συμμετοχή σ' αυτή του
Αντιδημάρχου Τρίπολης κω γνωστού εικαστικού καλλιτέχνη κυρίου Δημήτρη Ταλαγάνη

κω της Αδελφότητος Μεταμόρφωσης του Σωτ!ίΡος Ναυπάκτου, καθώς κω των χορηγών
της έκθεσης που έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα του θεσμού της χορηγίας
στην προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού και στους οποίους εκφράζοντω θερμές
ευχαριστίες.

Τέλος δεν πρέπει να παραλείψω να τονισω την προθυμία με την οποία ο ηγούμε
νος της Μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ναυπάκτου αρχιμανδρίτης π.

Λογοθέτης, ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Aιτωλlας

&

Ακαρνανίας

Σπυρίδων

π. Θεόκλητος

Ράπτης, ο αρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Λεγάτος, ο αρχιερατικός επίτροπος π. Νικόλαος
Αρτικος

κω οι ιερείς π. Χριστόφορος Αγγελής, π. Νικόλαος Ζώτος, π. Σταύρος Παπα

σπύρου, π. Χρήστος Τσεκούρας, π. Γεώργιος Χαντζάρας και π. Απόστολος Ψαράς προσέ
φεραν την βοήθειά τους στη δύσκολη προσπάθειά μας για την πραγματοποίηση αυτής
της έκθεσης.

ΝΙΚΟΣ Π. ΚΟΡΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ "ΔΙΕΞΟΔΟΣ"
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ΧΑJΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν ΟΜΑΡΧΗ

'Ει σημασία της έκθεσης «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
170ς

- 190ς

-

ΑΙτωλοακαρνανία

ωώνας» που δlOργάνωσε κω φιλοξενεί το Κέντρο Λόγου κω Τέχνης «ΔΙΕ

ΞΟΔΟΣ", με πρωτοβουλία κω καταβολή άοκνης προσπάθειας από τον ιδρυτή του Νίκο
Κορδόση, υπάρχουν άλλοι πιο αρμόδιOl να εξάρουν ως προς τη θρησκεlOλογική, εκκλη
σωστική κω επιστημονική της διάσταση.
Από την πλευρά της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΑΙτωλοακαρνανίας θεωρεί σημα

ντικό να τονίσει πως δεν αποτελεί παρά το νέο κρίκο σε μια σειρά από ενδιαφέρουσες

δοργανώσεις που εντάσσονται σ' ένα ευρύ χώρο που περιλαμβάνει, μέσα στον πρώτο
χρόνο λεΙτουργίας του Κέντρου, ποικίλες εκδηλώσεις πνεύματος και παιδείας. Κι αυτό
γωτί η δημιουργία και στη συνέχεια η λεΙτουργία ενός χώρου αλλά και φορέα πολιτι
σμού στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου και στην Αιτωλοακαρνανία με εμβέλεω που
καλύπτει ολόκλι}Ρη τη Δυτική Ελλάδα -κι όχι μόνο αυτή- αποτελεί ένα απόκτημα που
κοσμεί τον τόπο, πλουτι'ζει την περιφέρεια και αναβαθμίζει πολιτιστικά και πνευματικά
τους Αιτωλοακαρνάνες.
Πάγω θέση μας είναι πως ο πολΙτισμός είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κε
φάλαιο της ΚOlνωνικής δραστηριότητας που δεν μπορεί να αφεθεί εξ ολοκλήρου και

κατ' αποκλειστικότητα στη δωχείριση της ΠολΙτείας, ακόμα και μέσα από αποκεντρωμέ
νους θεσμούς όπως είναι η δευτεροβάθμω Τοπική ΑυτοδlOίκηση που, εκ των πραγμά
των, βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και στην καθημερινότητά του από την κεντρική
εξουσία, τα αρμόδια υπουργεία κω τους αντίστοιχους θεσμικούς φορείς. Είναι σαφής η
ανάγκη δραστηριοποίησης του πολίτη και της παρέμβασης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
τόσο οε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Έτσι η υποστήριξη της Νομαρχωκής Αυτοδιοίκησης προς το Κέντρο Λόγου και

Τέχνης υπήρξε πάντα δεδομένη χωρίς, ωστόσο, να δοθεί ως τώρα η ευκαιρία για μια
πιο χειροπιαστή και ουσιαστική συνεργασία. Με την πρωτοβουλία της δlOργάνωσης της

έκθεσης «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ - ΑΙτωλοακαρνανία 170ς - 190ς αιώνας» κρίναμε
σκόπιμο να αναλάβουμε την αποκλειστική χορηγία της έκδοσης του παρόντος καταλό
γου, εκφράζοντας έτσι έμπρακτα τη δεδομένη και συχνά εκφρασμένη πρόθεσή μας να

στηρίξουμε με κάθε τρόπο και μέσο τη «ΔΙΕΞΟΔΟ» όσο και κάθε ανάλογη προσπάθεια

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο νομό μας που έχει στόχο την πολΙτιστική προσφορά
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στον τόπο.

Με τη χορηγ[α αυτι}, που με χαρά ανέλαβε η ,Νομαρχιακή ΑυτοδlΟ[κηση, νιώθουμε
πως συμμετέχουμε ενεργό σε μια συνολικότερη δραστηριότητα πνευματικής και πολιτι
στι κιις αναβάθμισης της πεΡlΟχι}ς, πράγμα που εξάλλου αποτελε[ σταθερό στόχο μας,
παράλληλα με τις αδιάκοπες προσπάθειες που καταβάλλουμε για την γενικότερη πρόοδο
του νομού κω της περιφέρειας σε κάθε τομέα που αΥγ[ζει και επηρεάζει το παρόν και
το μέλλον της Αιτωλοακαρναν[ας.
Και νιώθουμε την ανάγκη να δηλώσουμε ότι αυτή η κ[νησιι μας, που φυσικά δεν
ε[ναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευτα[α σ' αυτήν την κατεύθυνση, αποτελε[ ένα ακόμα
βήμα σε μια πορε[α που θα συνεΧlOτε[ με απαρέγκλιτη αφοσ[ωση στον κοινό σκοπό:

μια καλύτερη Αιτωλοακαρνανια γlO όλους μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

lf έκθεως Εκκλησωστικών Κεψηλίων, που δlOργανώνεl το

Κέντρον Λόγου κω

Τέχνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ" γίνετω με την ευχήν κω ολόθερμον συμπαράστασιν ημών. Αύτη
αφιερώνετω εις τα δύο χιλιάδες χρόνια από της Γεννήσεως του XΡJσΤOύ κω γίνετω επί
ΤΙl ευκαφία του Εορτασμού της Ηρωϊκής Εξόδου των Ελευθέρων ΠολlOρκημένων, απο
τελεί δε διά την Πόλιν του Μεσολογγίου κω την lεράν Μητρόπολιν ημών σταθμόν Ιερόν.

Η Βυζαντινή κω Μεταβυζαντινή Τέχνη είνω δημlOύργημα ευλαβών κω φιλοθέων
καλλιτεχνών. Τα έργα αυτά είνω κοσμήματα της Εκκλησίας κω διεφυλάχθησαν μέχρι

των ημερών μας, χάρις εις την επαγρύπνησιν ευλαβών μοναχών κω κληρικών.
Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας κω Ακαρνανίας θέλουσα να συμβάλη εις την προβο
λήν των Ιερών Καλλιτεχνημάτων προσέφερεν κω προσφέρει αμέΡJσΤOν την συμπαράστα
σιν κω βοήθειάν της, ώστε η έκθεως των κεψηλίων να έχη την δέουσαν επlτυxίαν.

Τα έργα της παρούσης εκθέσεως προέρχοντω από Ιερούς Ναούς της περlOχής μας.
Είνω Ιερά Σκεύη, Ιεραί Εικόνες, Ιερά Άμφια. Όλα αντικείμενα καθηγωσμένα από την
Θείαν Λατρειαν, επομένως αντικείμενα σεβασμού εκ μέρους όλων μας. Αυτά εκτιθεντω
διά να γνωρίσουν οι xpJστIανOί το μεγαλείον της Βυζαντινής κω Μεταβυζαντινής τέ
χνης. Να εννοήσουν τους κόπους όσων την εδημlOύργησαν κω την διεφύλαξαν.

Η δημlOυργια αυτής της Εκθέσεως εινω πράγματι μια αξlέπωνος πρωτoβoυλfα,
διότΙ εκτός των άλλων, τα Ιερά Κεψήλ]Q της Εκκλησίας μας, ιδία ω lεραι Εικόνες, έ
χουν σκοπόν μεταμορφωτικόν της ανθρωπίνης φύσεως, δηλαδή την αναγωγήν του αν
θρώπου εις τα άνω καθ' ότι κατά τον Απόστολον Παύλον «ημών το πολίτευμα εν ου
ρανοίς υπάρχει".

ΕυχόμενΟ! πατρικώς όλΟ! οι εΠJσKέπτω της εκθέσεως να αποκομίσουν πολλάς
πνευματικάς ωφελειας, να λάβουν μηνύματα σεβασμού προς την Ιεράν μας παράδοων

κω όλΟ! να βοηθήσωμεν, ώστε να τα παραδόσωμεν εις του απογόνους, διότι αυτά τα

Ιερά Κεψήλια αποτελούν τας πνευματικάς μας καταβολάς κω την Ελληνοορθόδοξον
ταυτότητά μας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΘεΟΚΛΗΤΟΣ
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ΧΑΙΡΕTlΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ ΗΜΑΡΧΟΥ

lf ΘρησκευτΙΚΙΙ Τέχνη έχει να εΠlδε!ξεl τεράστlO κω πολυσήμαντο έργο με δια
χρονική πορεία μέσα στους κόλπους της Ορθόδοξης παράδοσης.

Η προσπάθεω συγκέντρωσης αντιπροσωπευτικών ειδών από τους εκκλησωστικούς
θησαυρούς, που υπάρχουν διάσπαρτΟ! στο μεγάλο Νομό της Αιτωλοακαρνανίας, κω η ε
πιτυχής προβολή τους στους χώρους του πρωτοποριακού Κέντρου Λόγου κω Τέχνης
«ΔΙΕΞΟΔΟΣ» δεν μπορούσε παρά να βρεί ένθερμο υποστηρικτή το Δήμο της Ιεράς Πό
λεως του Μεσολογγίου.

Σε καφούς που η σύγχρονη ζωή επιβάλλει ρυθμούς καθημερινότητας σε όλες τις
δραστηριότητες του ανθρώπου, τα πολιτιστικά κω πνευματικά γεγονότα έρχοντω να
ταράξουν με τη δύναμη της τέχνης τΙς λανθάνουσες εκείνες ανάγκες πνευματικής ψυ

χαγωγίας κω καλλlέργεως ανεβάζοντας το πνευματικό επίπεδό μας υψηλότερα, στη
σφαίρα της δημlOυργlκότητας. Γι' αυτό κω οι προθέσεις του δημlOυργού της «ΔΙΕΞΟ
ΔΟΥ» κω των συνεργατών του να παρουσιάσουν ένα πανόραμα της ορθόδοξης τέχνης
είνω βέβωο ότι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κΟ!νού ολόκληρης της Δυτικής Ελλά
δας, στο οποίο δίνετω η

ευκαφία να πληωάσεl τα έργα και να νιώσει την ψυχική α

νάταση που χαρίζει το πνεύμα της Ορθοδοξίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΡΕΠΑΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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Ε ΙΣΑΓΩΓΗ

11 έκθεση του Κέντρου Λόγου κω Τέχνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»
στJKOI Θησαυροl

-

με τον τιτλο «Εκκλησω"

ΑΙτωλοακαρνανια 170ς - 190ς αιώνας» εlναl ένα γεγονός που δεν αφή

νει ασυγκινητο εκεινον που παρακολουθεl άγρυπνος το σφυγμό της πνευματικής ζωής
που αναπτύχτηκε σ' αυτόν τον χώρο, κι αnOτελεl μω πυξfδα για τI1V ανιχνευση των
στOlχ ειων του πολΙτΙσμού που δημlOύργησαν ή κατάφεραν να συντηρήσουν Ο! άνθρωπΟ!
που έζησαν και μόχθησαν να κρατήσουν τις παραδόσεις τους στην προγονική γη τους.
Σκοπός λOlπόν αυτής της έκθεσης εlναl να έλθουν ΟΙ νεότεροι σε επαφή με την 1στορια κω τον πολΙτΙσμό τους, έτσι όπως καλλιεργήθηκε ή διατηρήθηκε σε δύσκολες
περιόδους της νεοελληνικής lστορlας. Αλλά και να γνωρισουν οι φιλότεχνΟ! ένα κομμά
τι από τη μεγάλη παραδΟσΙακή θρησκευτική τέχνη, όπως αυτή καλλιεργήθηκε στη μα
κραιωνη μεταβυζαντινή

της περιοδο, από την ακμή της λεγόμενης «Κρητικής Σχολής»

έως την Ελληνική Επανάσταση που δημlOύργησε τις προϋποθέσεις γω μια Νεοελληνική
πλέον έκφραση. Και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση ο επισκέπτης μπορ ει
και πρέπει να κατανοήσει

την πραγματική λεΙτουργια των έργων τέχνης ως μουσεω

κών πια αντΙκεψένων, αλλά και να διεΙσδύσει στο ενδότερο Kλfμα της συμβολικής λεl
τουργιας τους στο βαθμό που κάποτε αυτά τα «αντικειμενα

τέχνης"

λεΙτούργφαν

ως

δωμεσολαβητές και στη θέα τους ή και στην επαφή μαζl τους εναποτέθηκε ως ασπα
σμός αγάπης και πιστης η μεγαλύτερη απαντοχή των ελπιδων και των προσδοκιών του
φοβισμένου

και δοκψασμένου

ανθρώπου

σε μια αδιόρατη γραμμή εΠlKO!νωνlας με το

θειο, το υπέρτατο στήριγμα της ψυχής τους.
Η τέχνη, όπως εlναl ευρύτατα γνωστό, τέθηκε από τα πανάρχαια χρόνω στην υ
πηρεσια της θρησκευτικής

ανησυχιας του ανθρώπου και ο θρησκευτικός χρωματισμός

της συγκινησε δωχΡονlκά τον αδύναμο άνθρωπο που ειχε την ανάγκη του καταφυΥιου

ή της λύτρωσης που του προσέφερε. Στην Ιστορική της διάσταση η μελέτη της τέχνης
απασχολεl τους ειδικούς αΡXαloλόγoυς που προσπαθούν να προσδlOρισουν τους τρόπους
με τους οποιους μπορεl αφενός να καταγραφεl ο πνευματικός πολΙτΙσμός και τα δημι
ουργήματά του μέσα στο χρόνο και τα ΚΡΙτήρια με τα οποια μπορεl αφετέρου να εκτι

μηθεl στο σύνολό του η ανθρώπινη δημlOυργια πάνω σ' ένα συγκεκρψένο γεωγραφικό
κω Ιστορικό περιβάλλον. Στη γενικότερη αυτή εκτιμηση προέχει να κατανοήσει κανεις
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πρώτα

- πρώτα

τις δυνατότητες που εξασφάλιζαν το βαθμό συμμετοχής των ανθρώπων

ενός χώρου, τη δυναμική των ωσθητικών επιλογών του που πηγάζουν από την αυτό
χθονη

11

αρχετυπική καλωσθησια των κατοικων, την ανOlχτοσύνη κω ης πολιτιστικές

επαφές με άλλα κέντρα πολιτισμού

που δημιουργούν

ή συμβάλλουν σε μlQ ευρύτερη

έκφραση πολιτισμού, κω lδιως στο επιπεδο της θρησκευτικής τέχνης που αποτέλεσε το
συνεκτικό κρικο του υπόδουλου ελληνικού λαού με τον κόσμο των ελπιδων που έτρε
φε η πιστη κω η λατρεια του Θεού, παραλληλfζoντας μάλιστα τον κύκλο των Παθών
με τα δικά του πάθη κω προσμένοντας με καρτερια την Ανάστασή του ως γένους.
ΈτOl περιπου αναπτύσσετω

κω στεριώνει η σχέση του ραγιά με το Θεό του κω

στη ouvorlλfa του με αυτόν το Θεό εξομολογούμενος τα πάθη του, στήνει τη δυναΤl1
λατρεια του Υψιστου από τον οποιο προσδοκά τη συνδρομή γ1α τη Λύτρωση από τον

τάραχο των εσωτερικών παθών, αλλά κω των δεινών που του επισώρευσε ο «διάβολος»,
υπαρκτός δυνάστης του.
Στον άξονα επικοινωνιας του ταπεινού ανθρώπου της Δυτικής Στερεάς σε όλη την
περιοδο της Τουρκοκρατιας,

για τη λυτρωτική

αλλά κω αργότερα, η έννOlα της προσφοράς προς το Θεό

συνδρομΙ1 του εινω έκφραση αγνού συναισθήματος,

εινω έκφραση

ευγένειας της ψυχής κω στάθμη πολιτισμού. Η προσφορά στο Θεό προϋποθέτει επιλογή
του ωρωότερου κω του πολυτιμότερου, δωρεά που επιβεβωώνει τη σχέση λατρειας του
ανθρώπου προς Αυτόν μέσω της διαμεσολαβητικής μυσταγωγιας του ιερέα, αλλά τονιζει
και την αξια της ανταπόδοσης.

Μέσα από τις πολυποικιλες

δυσKoλfες που επιβάλλουν

και κοινωνικές συνθήκες κω προϋποθέσεις,

η ολοκλήρωση

ΟΙ ιστορικές,

οικονομικές

του κύκλου των επιλογών

κω της προσφοράς επηρεάζετω και από ης αισθητικές προτιμήσεις μιας εποχής, την ε
πάΡKεJα ή την έλλειψη της καλλιτεχνικής δραστηριότητας που καλύπτει ης αισθητικές
απωτιίσεις της εποχής, την ανταπόκρισή τους στους δρόμους της παράδοσης ή σης α

ναζηΤΙ1σεις τους στα νέα ρεύματα της τέχνης που αγωνιζονται να κατανοήσουν.
Με αυτές

τις προϋποθέσεις

μπορούμε

να προσεγγισουμε

το χωροχρόνο

και

την

πραγματικότητα που αναπτύχθηκε στο εύρος της ιστορικής πορειας της Δυτικής Στερε

άς, όπου η θρησκευτική τέχνη υπηρέτησε τον ορθόδοξο πληθυσμό, ο οποιος στην ΚΟΙ
νοτική του οργάνωση έπρεπε να λεlτoυργεI ως μέλος της χριστιανικής πνευματικής ο

μάδας, αλλά ΚαΙ, ταυτόχρονα, ως συμμέτοχος στην πραγματική υπόσταση και δύναμη
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της Εκκλησιας του κω των αναγκών της.
Τα μεγάλα εκκληOlαστΙκά κέντρα της Αηωλοακαρνανιας, που εντοπιζοντω στα
πολλά παλαlOχΡlΟτιανlκά μνημεια γύρω από το Μεσολόγγι, έχουν εντΟΠlΟτει αρκετά τέ
τOlα κέντρα από την Αγια Τριάδα (Κάτω ΒαOlλlκή), τη Γαυρoλfμνη κω το ΠαραδειOl,
τον Αη

- Γιώργη

στην περlOχή της Καλυδώνας, τη Φοινlκιά κω τη Μάστρου, ως τη

Γουριά κω την πρόσφατη ανακάλυψη στο Κρυονέρι, υπήχθησαν αργότερα στη Μητρό
πολη Ναυπάκτου που διεδέχθη την παρακμάζουσα Νικόπολη κω αποτέλεσαν το συνδε
τικό πλέγμα κάτω από την επιβλεψη των εΠlΟκοπών Αχελώου, Αετού (Δραγαμέστου)
κω Βονδιτσης (Βόνησας), που συνέΧlΟαν τη ζωή τους στη δύσκολη περιοδο της Τουρ
κοκρατΙας.
Από τα σημαντικά αυτά κέντρα κω τΙς γύρω περlOχές τους προέρχοντω αρκετά
αρχωολογlκά ευρήματα που μας επηρέπουν σήμερα να Υνωριζουμε την οργάνωση της
πνευματικής ζωής κω την έκφρασή της στα ιδω, αλλά κω στα πολλά μοναστηρωκά

κέντρα (στην περlOχή της Κλόκοβας, της Βαράσοβας κω του Αρακύνθου, Π.χ. υπήρξε
οργανωμένη μοναστική ζωή από τις πlo πρώψες στον Ελλαδικό χώρο), που καλλιεργού
σαν τα γράμματα κω τις τέχνες, lδαιτερα εκεινες που ειχαν άμεση σχέση με τη θρη
σκευτΙκή τέχνη. Στην Έκθεση όμως αυτή δεν θα βρει κανεις κανένα από αυτά τα α·
ντικειμενα που φυλάσσοντω σε άλλες μουσεωκές συλλογές. Εδώ παρουσΙάζοντω ιερά
κεψήλω από τις περlOχές Θέρμου (ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου), Παραλfμνως Τριχωνιδας
(ναός Αγιας Παρασκευής Τριχωνιου), Κελλι Γαβαλούς,
Αγγελοκάστρου

(ναός Παντοκράτορος,

κού (ναός Κοψήσεως Θεοτόκου

λεήμονος,

1882

1746),

Σταμνάς

1824, 1877, 1965)

κω ναός Αγιου Σπυριδωνος,

1900

1788

(Αγιας Φωτεινής Γαβαλούς),

(ναός Αγιου Νικολάου),

Αηωλl

κω Μεσολογγιου (ναός Αγιου Παντε

[Μητρόπολη]),

δειγματα ενός ομOlό

τροπου ποληlΟμού που οριζετω από χρονική άποψη, κυριως μέσα στην εποχή από την
ΟΡlΟτΙκή εγκατάσταση των Οθωμανών στη Δυτική Στερεά ώς την Απελευθέρωση

(που

συνδέετω άρρηκτα με τη θυσια των Μεσολογγηών στο βωμό του γένους), αλλά κω με
προέκταση μέσα στον

190

ωώνα.

Τα εκκλησιαστικά αντΙκειμενα τέχνης που συγκεντρώθηκαν δωκρινοντω στις ακό

λουθες γενικές κατηγοριες: α) Εικόνες, β) ΕκκλησΙαστικά ιερά σκεύη, Υ) ΕκκλησΙαστΙ
κά χρυσοκέντητα άμφια κω δ) Παλωότυπα εκκλησΙαστικά βlβλfα.
Η ε ι κόν α

που αποτελει το αναντικατάσταστο μέσο αδιάλειπτης εΠlKOIνωνIας κω

·15·

μνήμης για τον άνθρωπο, μαζl με το

λόγο

αποτελούν τις ΠIO τέλειες μορφές γω την

κατανόηση του πνευματικού βιου των ανθρώπων. Ο λόγος ερμηνεύει κω αναλύει' η ει
κόνα υπομνηματιζεl εικαστικά κω διεΙσδύει στα άρρητα. Γι' αυτόν κυριως το λόγο συν
δέθηκε άρρηκτα με τη λεΙτουργική ζωή κω πράξη της Εκκλησιας, η οποια ειχε άμεση
ανάγκη να διδάξει τους ΠΙστούς, παράλληλα με το λόγο, ανοιγοντας τα μάτια της ψυ
χής τους που οδηγούν στην εμπειρια της ουσιας, στο μεγάλο νόημα της θυσιας του Θε

ανθρώπου για τη λύτρωσή τους. Τα μεγάλα ζωγραφικά σύνολα των τοιχογραφιών εινω
μέσα γω την αφηγηματική εικαστική διδασκαλlα. Αλλά κω η λεIτoυργfα των φορητών

εικόνων αποβλέπει στον lδιο σκοπό. Στο τέμπλο του ναού η εικόνα εινω το μέσο επι
κοινωνιας των ΠΙστών με την αόρατη παρουσια

ταυτόχρονα στη διάταξη των

δ ε σπ ο τ Ικ ών

του Θεού στο ιερό θυσιαστήρlO

ε ι κ όν ω ν .

κω

Η Θεοτόκος κω ο Πρόδρο

μος συγκροτούν την αδιάκοπη Δέηση στο ΧΡΙστό για τη σωτηρια του ανθρώπινου γέ
νους. Στο Δωδεκάορτο, ψηλά στο εΠΙστύλιο του τέμπλου, συνοψιζετω η βιβλική παρου
σια του ΧΡΙστού κω επιβεβωώνετω η αέναη διάρκεια των Ιστορικών γεγονότων αυτής
της λυτρωτικής για τον άνθρωπο Ιστορικής σuyKυρlας. Στα προσκυνητάρια κω στους

άλλους χώρους οι εικόνες των Αγιων αποτελούν παραδεΙΥματα των αγώνων για την τε
λειωσή τους.
Διακρινουμε τις εικόνες της Έκθεσης στις ακόλουθες κατηγοριες: α) Στις εικόνες
του Χριστού με τους lδιαιτερους εικονογραφικούς προσδlOρισμούς, όπως "ο Ζωοδότης»,

"ο ΔfKωOς ΚΡΙτής», "ο Παντοκράτωρ», "ο Μέγας Αρχιερεύς» ή τη συμβολική δύναμη
της Θυσιας του στο αποτυπωμένο πρόσωπό του στο "ΆγlO ΜανδήλlOν» κω την ευρω
παϊκή τεχνοτροπική έκφραση του "ΝυμφΙου». β) Στις εικόνες της Θεοτόκου, με τους

διαΚΡΙτικούς επισης τύπους της 'Όδηγήτριας" (από την περιφημη εικόνα της Μονής
των Οδηγών στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη), της "Ελεούσας», με το υπέροχο κω
μοναδικό σε ποιότητα μέσα στη συλλογή έργο από την εκκλησια της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου ΑΙτωλικού, της "ΣπηλωώΤΙσσας» (παλλάδιο της ομώνυμης Πελοποννησιακής
μονής), της "Κυριας της Αγγέλων", της "Ζωοδόχου Πηγής» (που εναβρύεl αστειρευτο
νάμα της ζωής), αλλά κω κυριαρχης μορφής στο κλειστό τριπτυχο που αποτελεl ανά
γκη προσωπικής επικοινωνιας του προσευχομένου ανθρώπου. Υ) Στις εικόνες με την

Παράσταση της Δεήσεως, όπου οι βασικές μορφές

της Θεοτόκου, του ΧΡΙστού κω του

Προδρόμου στο προσφιλές αυτό θέμα της βυζαντινής κω μεταβυζαντινής τέχνης συ-
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μπλι}Ρώνο ντω με την παρουσία κω άλλων Αγίων που μεσολαβούν κω αυτοί δεκτικά
για τη σωτηρία των ανθρώπων. Σημαντικό έργο, που διακρίνετω επισης για την ποιό
τητά του στη συλλογή, εινω το τριπτυχο με την παράσταση της Δεήσεως, βασική έ
γνοια των ανθρώπων κω στην ιδιωτική άσκηση λατρείας. δ) Στις εικόνες των Αγιων
που, είτε

μεμονωμένοι,

όπως εκείνες του Τιμίου Προδρόμου, σε ημίσωμη κω ολό

σωμη τυπολογία, του ακριβέστερου προτύπου της Θυσίας του αιματος, του έφιππου Α
γιου Γεωργίου κω του ένθρονου Αγίου Δημητρίου (των παλληκαριών της πίστεως),
του Αποστόλου Σιμωνος κω του Αγίου Σπυρ!δωνος, είτε

περισσότεροι

ανά δύο ή

πολυπρόσωπOl, που λεΙτουργούν ως μεσολαβητές δεήσεων. ε) Στις εικόνες με παραστά
σεις από το Δωδεκάορτο (Η Βαϊοφόρος, η Ψηλάφησις του Θωμά, Τα ΕΙσόδια της Θεοτό
κου), που αποτελούν έργα προερχόμενα από το !δ1O εργαστήριο κω χαρακτηρίζουν το
χέρι ενός "ζωγράφου α''', ή εκείνες (ΒάΠΤΙση του ΧΡΙστού, Υπαπαντή, Πεντηκοστή),
που συγκροτούν μια ενότητα ενός ακόμη εργαστηριου κι ένα ευδιάκρΙτΟ χέρι του "ζω
γράφου β''', όπως συμβατικά μπορούμε να διακρlνουμε. στ) Στις μεγάλες προσκυνηματl
κές εικόνες της Κοιμήσεως κω της Γεννήσεως της Θεοτόκου, με τα προσφιλή εικονο
γραφικά θέματα της μεγάλης βυζαντινής παράδοσης, αλλά κω των νέων αναζητήσεων
στη ζωγραφική αντίληψη των καλλΙτεχνών. ζ) Στις ρώσικες εικόνες του ΧΡΙστού Πα
ντοκράτορα κω του Αγίου Νικολάου, εΙσαγόμενα μικρά εlκονl'δια που από τα τέλη του
180υ αl. κω εξής κατακλύζουν τον ελληνικό χώρο, όταν η ελεύθερη διέλευση άνOlξε το
δρόμο του εμπορίου προς το Αιγαίο. η) Στη ζωγραφική του ΕΠΙταφίου πάνω σε μουσα
μά με έντονη επl'δραση της δυτικής ζωγραφικής.
Τα εικονογραφικά θέματα των εικόνων και ο θεωρητικός λόγος του δογματικού θε

ολογικού επιπέδου τον οποίον εκφράζουν, παράλληλα με το επίπεδο των αΙσθητικών α
ναζητήσεων κω των εξελ{ξεων στην τεχνοτροπική απόδοση, συγκροτούν μια σπονδυλω

τή Ιστορία της θρησκευτικής ζωγραφικής πού, από τεχνική άποψη, η πραγμάτωση των
έργων ανασταίνει πατροπαράδοτα βιώματα καθημερινής λεΙτουργίας κω εφαρμογή των

παλιών μεθόδων που προκαλούν κω τον αμύητο αναγνώστη να Υνωρισει τον ευρύτατο
αυτόν κόσμο.

Αν τα ζωγραφικά έργα, καταταγμένα θεματολογικά κω συνδεδεμένα με μω αλυσίδα
που ενώνει τις αρχές του 170υ με τον

190

ανΤIΚεlμενα,

από χρονολογική

περlOρίζοντω

πεΡΙσσότερο

ωώνα, τα εκκλησΙαστικά ιερά σκεύη κω τα
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άποψη' μεταφέρουν όμως το

πνεύμα και αντικατοπτρίζουν την απαίτηση «πολύτιμο»,

όπως είναι τα Αγιοπότηρα, τα

καλύμματα των Ευαγγελίων (που λανθασμένα ορισμένοι αποκαλούν Ευαγγελιστάρια, α

φού οι ίδιοι οι Βυζαντινοί στα χειρόγραφα ουδέποτε χρησιμοποίησαν τέτοιον όρο), επι
χρυσωμένα δηλαδή μεταλλικά ελάσματα που καλύπτουν τις πινακίδες της σταχώσεως
(βιβλιοδεσίας) του έντυπου ιερού βιβλίου (δείγματα τέτοιων εντύπων παρουσιάζονται με
ταξύ των εκθεμάτων), Ακόμη η αίσθηση φροντίδος διuπισπώνεται στον ασημένιο

δ ί

σκο

και

του αντιοωρου, στα εξαπτέρυγα, στον επιστιΙθιο σταυρό, στα

θ υ μ lQ Τ ή Ρ lQ

σ' έναν ασημένιο σταυρό αγιασμού (που όλα σχεδόν αποτελούν όψιμα έργα, αλλά ικανά

δείγματα ενός μεγάλου κεφαλαίου της Εκκλησιαστικής τέχνης στον τομέα των Εκκλη
σιαστικών αργυρών και ΤΙ1ς μIlφοτεΧΝίας), Την κεντρομόλο υποδοχιι τέτοιων αντικειμέ
νων πιστοποιεί η παρουσία του μεγάλου λΙτανευτικού ρωσικού σταυρού, που, όπως και

τα ρωσικά εικονίδια, κατέφθασε στο χώρο μέσα στον

190

αι.

Ξεχωριστή θέση, παρά την ευτέλεια των υλικών κατασκευιις, πρέπει να δοθεί στο
ξύλινο αρτοφόριο,

ιερό

σκεύος

που αντικατέστησε τον πλούσιο μεταλλικό τύπο να

ϋδρίου που κυριάρχησε στη μεταβυζαντινή περίοδο και χρησίμευσε ως φυλακτήριο του
πρoηγrασμένoυ άρτου, Η λΙτότητα κω η ταπεινή εμφάνισή του δεν απομακρύνετω από
το πνεύμα της

ιερή ς

λεrτoυ Ρ γ ι κότ η τάς

τ ου.

Τέλος, στην κατηγορία των ''Εκκλησιαστικών

χρυσοκέντητων"

υπάγονται τα σταυ

ροειδή καλύμματα του Αγίου Ποτηρίου, ο Αέρας που σκεπάζει ευρύτερα τα Τίμια Δώρα
κω χρησιμοποιείται

κω στη Θεία ΛεΙτουργία, μrα σειρά επιμανικίων,

που αποτελούν ε

ξάρτημα της ιερατικής στολιις (των αμφίων), κι ένας χαρακτηριστικός

κεντητός εΠΙτά

φιος καλής τέχνης που κλείνει τον κύκλο της ιερής μυσταγωγίας και της επίγειας πα
ρουσίας του Θεού μέσα από τα έργα των ανθρώπων.
Τα έργα των ανθρώπων κυκλώνουν το μόχθο και εκείνων των ανθρώπων που πι
στεύουν ακόμη ότι δεν είναι απαραίτητη ούτε η ποσότητα ούτε η επιλεγμένη ποιότητα

για να δειχτεί ένα κομμάτι πολΙτισμού'

αρκεί η πρoσπάθεrα που καταβάλλεται να μη

χαθεί ό, τι απέμεινε από την πολΙτιστική κληρονομιά του παρελθόντος. Κι αυτό είναι η
πιο σημαντική

συμβολή του Κέντρου Λόγου και Τέχνης "ΔΙΕΞΟΔΟΣ"

να φανερώσει

και να προβάλει, με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός χρόνου αποδοτικής λειτουργίας και
στο πλαίσιο των Γιορτών της Εξόδου, ένα μέρος από τους εκκλησιαστικούς θησαυρούς
της περιοχής, δηλαδιι των Κειμηλίων που σώθηκαν χάρη στο ζιιλο των ταπεινών λει-
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τουργών στις απόμακρες γωνιές της Αnωλοακαρνανlας.
Εκφράζω από τη θέση αυτή τις ευχαριστιες μου στον μητροπολ!τη Anωλfας και

Ακαρνανιας κ.κ. Θεόκλητο για την πνευματική συγκατάνευσή του να oργανωθεf η
'Εκθεση και να παρουσιαστούν τα περισσότερα έργα στον Κατάλογο αυτόν. Στον καλό

Φίλο Νικο Κορδόσιι που κατάφερε να βρει τον τρόπο να μου εμπνεύσει τη διάθεση να
ξανακοιτάξω υλικό των παλαιών ενδιαφερόντων μου και να ξαναζήσω τη χαρά των α
ναζητι}σεών μου στην έρευνα της Δυτικής Στερεάς. Στην

κ. Ζέττα Λάτα που, χάριι

στην καταγραφή του υλικού και στη συνδρομή της, μου έδωσε τη δυνατότητα να ολο
κληρώσω το κεΙμενο. Στην μαθήτριά μου κ. Χριστινα Παντελέεβα για τη βοήθειά της
στον έλεγχο των εΠlγραφών των ρωσικών εικόνων. Τέλος, στην συνάδελφο Ξανθή Σαβ
βοπούλου που ερεύνησε το Αρχειο Σωτήρη Κισσα για την εύρεση του Καταλόγου που
εκείνος ειχε παρασκευάσει άγνωστο για ποιο υλικό.
Στο σημειο όμως αυτό θέλω να θυμηθώ και ορισμένους ανθρώπους που η σχέση
τους με το πνεύμα της όλης προσπάθειας υπήρξε κάτι παραπάνω από επιγεια φροντιδα:
τον πρόωρα χαμένο φιλο και συνάδελφο Σωτήρη Κισσα, που πρώτος καταπιάστηκε με
την καταγραφή του υλικού, συνέθεσε κειμενο γι' αυτό, αλλά δεν βρέθηκε ως τώρα στα
κατΜοιπά του' τον μακαριστό πατέρα Σωφρόνιο Βαζούρα, ηγούμενο της Μονής Μυρ
τιάς, που εκοιμήθη προσφάτως χωρις να δει πραγματωμένη την υπόσχεσή μου για ανά
λογες επιστημονικές φροντιοες' τέλος, τους γονεις μου Κωνσταντινο και Παναγιώτα η

μνήμη των οποιων δένεται με την παράδοση αυτού ακριβώς του κόσμου που «ορώμεν
σήμερον».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΣ,

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ.
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Ι.

Α'

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥ

.ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΖΩΟΔΟΤΗΣ
(έτ.

1830)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,98 Χ 0,74 Χ 0,023 μ.

Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αιτωλικού.

Η απεικόνΙση του ΧΡΙστού από το ύψος των

γονάτων

προϋποθέτει

που καλύπτεται

το κάθισμά

από τον

του σε θρόνο

όγκο του σώματος

και

των ενδυμάτων. Ο ΧΡΙστός φορεl πορφυρό χιτώνα
και κυανοπράσινο

ιμάτιο με σχηματοποιημένες

σκληρές πτυχώσεις.
ΔΟΤΗΣ

-

και

Ο Ι<ησού>c Χ<ριστό>c Ο ΖΩ 0-

σύμφωνα με τις επιγραφές των δύο με

ταλλιων ψηλά και του χρυσού βάθους της εικόνας

-

χαρακτηριζεται από το ήρεμο α

πλανές βλέμμα, σύμβολο του Πάθους που θα μεταδώσει την αιώνια ζωή. Στο κάτω μέ
ρος της εικόνας διασώθηκε (δυσδιάκριτη) επιγραφή και στη γωνια αΡΙστερά η επιγραφή:
"Χειρ σωτηριου απηδιώτη

1890".

Η επιγραφή μας προσφέρει ένα ακόμη έργο γνωστού

ζωγράφου που ζωγραφιζει και την εικόνα του ένθρονου Αγ. ΔημητρΙου. Στο κάτω μέ
ρος: Δέϊσις <του δούλου> του Θεού μαθ<οπούλου>

...

ΝΙΣΤΟΣ «ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΝΙΤΗΣ»
(ι90υ αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,59 Χ 0,45 Χ 0,019 μ.

Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αιτωλικού.

Στο χρυσό βάθος της εικόνας ευθύκορμος

ο Ιη

σούς ευλογεl με το δεξl χέρι και υποβαστάζει

με το

γόνατο ανοικτό ευαγγέλιο. Στα ενδύματα διακρινεται η

ιδιαιτερη

προτιμηση

σε δυτικά ζωγραφικά

που τονιζεται με το χαρακτηριστικό
της μέσης και τα «αμυγδαλοειδή»
μετάλλια

-

πρότυπα,

κόμβο στο ύψος

-

και όχι συνήθη

ροκοκό πλαισια των συντομογραφημάτων

ΙΣ ΧΣ. Κάτω αριστερά, στο στενό χρυσό κάμπο της εικόνας, με. πολλή φθορά μόλις

διακρινεται επιγραφή: «δια σ<υνδρομής

.. .> χειρ Γεωργιου Σ. Αιτωλού».
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ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
ι

Ω90ς αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διάμ.

1. Ν.

,Ι /~·--~~1·~·.
.

.

~.~~

. ~"i~

1,00 μ.

ι

Κοιμήσεως τιις Θεοτόκου Αιτωλικού.

";1. .
,

t:.

,

•

ο-

~f:~

.

γ;,.

Η διαμόρφωση της εικόνας σε κυκλικό σχή

- -.c.

μα υποδηλώνει τη ΧΡιiση της σε φάτνωμα οροφής,
παλιότερης

ίσως διακόσμησης

εικονίζεται

στηθαίος,

του ναού.

στηρίζοντας

Ο Χριστός

το κλειστό Ευαγγέλιο

με την αριστερή παλάμη και ευλογώντας με το δεξί. Ο έντονα
κόκκινος χιτώνας και το τονισμένο κυανόχΡωμο ιμάτιο φωτίζουν περισσότερο το αυστη

ρό πρόσωπο με τα εκφραστικά μάτια, ακτινοβολώντας

το εσωτερικό φως στο κυκλικό

χρυσό φωτοστέφανο.

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ
(190ς αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ύφασμα πάνω σε ξύλο.

Διαστ.:

0,89 Χ 0,63 Χ 0,02 μ. - 1. Ν.

Ο Χριστός εικονίζεται

ΑΥιας Φωτεινής Γαβαλούς.

με πλήρη πεποικιλμένη

αρχιερατική στολή και χρυσοποίκιλτο αυτοκρατορι
κό στέμμα, κρατώντας ανοιχτό Ευαγγέλιο και ευλο

γώντας, πάνω σε θρόνο που η βάση του μιμείται
μαρμάρινη

κατασκευή με παραλληλόγραμμα

διακο

σμημένα πλαίσια και το ερεισίνωτο ξύλινο, με το κοίλο τμήμα επενδεδυμένο με διακό
σμηση ύφασμα.

Η έντονη διακοσμητική

τάση της παράστασης,

που μεταφέρει

τάση ολοκληρώνει

στο πρόσωπο

τεχνοτροπίας.

·22·

την παράλληλη

τη γλυκύτητα

νεωτερική

μιας δυτικότροπης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΥΜΦΙΟΣ
(έτ;.

1854)

Τέμπερα σε στοκαρωμένο ξύλο. Διαστ.:

1. Ν.

0,80 Χ 0,33 Χ 0,028 μ.

Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αιτωλικού.

Ο Χριστός εικονιζεται από το ύψος των γονάτων και πάνω στραμμένος λfγo αρι
στερά (ως προς τον θεατή), κάτω από ζωγραφική διαμόρφωση τόξου που θυμιζει κόγχη
Προθέσεως,

όπου τοποθετειται συνήθως η σκηνή της "Άκρας Ταπεινώσεως». Οι κομβώ

σεις του περιζώματος που καλύπτει το γυμνό κορμι και το έντονο κόκκινο χρώμα της
χλαμύδας τονιζουν την τραγικότητα της στιγμής ,,'Ιδε ο άνθρωπος», όταν ο Ιησούς με
τά τη μαστιγωσή του εμφανιζεται με δεμένα τα χέρlQ που υποβαστάζουν καλάμι και με
αιματοβαμμένο

από το αγκάθινο στεφάνι μέτωπο. Όμως εδώ το θαμπό πρασΙνογάλαζο

φόντο μετατρέπει το χώρο σε τοπιο αόριστο και το χρυσό βάθος του τεταρτοσφαιριου
της κόγχης σε χρόνο αιωνιότητας. Τα χρυσά ανθεμωτά κλαδια που αναδύονται συμμε
τρικά συμβoλfζoυν τον δΙQφαινόμενο θριαμβο της αιώνιας ζωής στον ολοφάνερα ουμανι

στικό δυτικό χαρακτήρα της παράστασης. Πάνω η επιγραφή ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΟΥΣΙΟΝ ΠΑΘΟΣ ακολουθει τη φορά του παραστατικού τόξου, τα μέτω
πα του οποιου διακοσμούν γφλάνδες κω ανθέμια που δινουν την εντύπωση αναγλύφου
στην αρχιτεκτονική δομή του τόξου με το χαρακτηριστικό υπόλευκο χρώμα κω κιονι

σκους που υποβαστάζουν την όλη κατασκευή. Κάτω μισοκαταστραμμένη

επιγραφή μας

πληροφορει ότι το έργο έγινε με ΔΑΠΑΝΗ ΙΩΑΝ<ΝΟΥ) (ΒΟΥΙΤΥΡΑ ΕΤΟΥΣ ΑΩΝΔ.
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Το ΛΓΙΟΝ ΜΑΝΔΉΛΙΟΝ

•

(180ς αι)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,38 Χ 0,29 Χ 0,02 μ.

Ι Ν. Αγίας Παρασκευής Τριχωνίου.

Η κεφαλή του Χριστού, αποτυπωμένη στο πολύπτυχο ύφασμα, με το έντονο πρασι

νωπό χρώμα κω τη διακοσμητική τωνια στΙς άκρες, προβάλλει με τονισμένα γραμμικά
περιγράμματα,

αυστηρότητα στην έκφραση του προσώπου η οποία τονιζετω με τα σφι

χτά χεΙλη. Η επιβλητική παρουσια απαλύνεται με τις σχηματοπOlημένες γραμμώσεJς στα

μαλλιά και στα μάτΙα. Το διαπεραστικό βλέμμα ειναι το σημειο που μαγνητιζεl τη μα
τιά του θεατή, επιτευγμα ενός δυναμικού καλλιτέχνη του οποιου τα έργα απεlκόνισαν
σε ξύλο μορφές από τη μνημειώδη ζωγραφική (βλ. κω εικόνες της Βάπτισης του Χρι

στού, της Υπαπαντής κω της «Καθόδου του Αγ. Πνεύματος»
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= Πεντηκοστής).

Β'

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Τ Η Σ

Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ

Θ ΕΟΤΟΚΟΣ Η· ΕΛΕΟΥΣΑ
(160ς

- 170ς

αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

1. Ν.

0,97 Χ 0,77 Χ 0,02 μ.

Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αιτωλικού.

Εξαίρετο έργο προερχόμενο από "βορεlOελλαδίτικο»
μπεΙρου

κω ικανού

καλλπέχνη.

Οι

συμμετρικές

ζωγραφικό εργαστήρι. Έργο έ

κω κομψές

αναλογίες,

ο χεΙρΙσμός

στην απόδοση της πτυχολογίας των ενδυμάτων κω της ανταπόΚΡΙσης των χρωμάτων, η

δωκοσμητική

τελειότητα στΙς λεπτομέρειες κω προ πάντων η δύναμη στην απόδοση

των εκφραστικών προσώπων με τη συγκρατημένη εξωτερίκευση των εσωτερικών εντάσε

ων στο πλαίσlO των μορφών ολοκληρώνουν

τη γενικότερη εντύπωση για την καλλπε

χνlκή αρτιότητα του έργου που ξεχωρίζει, παρά τις φθορές του σε ορισμένα σημεία, μέ
σα στο σύνολο των εκθεμάτων. Πρόκεπω για "δεσποτική» εικόνα τέμπλου, αν κρίνουμε
από τις διαστάσεις του έργου. Η Ιστορική σημασία του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτό

κου Απωλlκού

ωΤlOλογεί συσσώρευση

σπουδαίων

του νηOlού.
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έργων στο πολΠΙστικό

περιβάλλον

ΠΑ AΓlA Η ΣΠΗΛΑΙΩΤJΣΣΑ
(180ς cIl.)

Τέμπερα σε στοκαρlOμένο ξιiλο. Διοστ.:

0,25 Χ 0,20 Χ 0.013 μ.

Ι Ν. Αγίου ΠαντελειΊμονος Μεσολογγ10υ.

Πρόκεηαι γω ειιcoνογραφικό τύπο δεξιοκρατούσας Θεοτόκου που συνοδεύεται με ε·
πιγραφJΚΙΙ

rapLUplCl

[Μ(ΗΤΗΡ

Θ(Ε)ΟΥ

Η ΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΑΙ,

μονιlς της Θοτόκου Σπηλαιωτισσης στην Πελοπόννησο.
σε ευρύτερη διάδοση στον ελληνικό χώρο κατά τον

180

δηλωτική

της ομώνυμης

Ο εΙΚΟνΟγραφJκός τύπος γνώΡJ
αι. Η

νατά της το μικρό Χρωτό [ΙΣ ΧΣj, με μJα απροσδιόρωτη

navaylCl

κρατεl στα γό·

μελαγχολ!α

στψ έκφραση

που προεJlcoνιζεl το Πάθος του. Τα βλέμματα, τόσο της Θεοτόκου όσο και του Χριστού,
στρέφονται προς τον θεατή σε μιάν αδιόρατη μορφή δωρκούς εΠJlCOινωνιας που υπαγο
ρεύεται και από το μικρό μέγεθος της εικόνας. Ευδιάκρηες είνω οι συντομογραφικές ε
πιγραφές και

11

προσωνυμια στο βαθυκύανο φόντο επάνω, ενώ στο δJπλόχΡωμο πλαισlO

της εJlcόνας κάτω η ερυθρόμορφη

επιγραφιl

παραδιδει:

61C Π"Νn. ΠΟΝΟΝΤ" THC "ΓI"C

61KONOC THC Yn6P"ΓI"C θ60ΤΟΚΟΥ". THC CΠΗλ"lωΤΙCCΗC 6Ν Π6λΟΠΟΝΗcω.
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Θ ΕΟΤΟΚΟΣ Ο ΔΗΓΗΤΡΙΑ
(έτ.

1871;)

0,75 Χ 0,54 Χ 0,002 μ.
1. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αιτωλικού.

Τέ πeρα αιιευ

μ

θεΙας σε ξύλο. Διοστ.:

'Εντονες δυτικές επιδράσεις στην απόδοση
~νεν

t1}V

δ υμάτων

με τη στατική σχηματοποιηση κω

,

,

περlOρισμένη χΡωματικη κλψακα. Ο πλεονα-

σμός του χρυσού στις διακοσμητικές

τωνιες, το

χιτωνισκο του ΧΡΙστού με το προεφηβικό εκφρα

στικό πρόσωπο και στον ελεύθερο κάμπο συναγω

νΙ'ζεται το έντονο διακοσμητικό στOlχειο των πλα
στικών κλαρωτών κω διπλόστικτων

φωτοστεφά

νων, των οποιων το σχέδιο τονιζεται με κόκκινο

χρώμα. Το πωΧΝΙδI των αντίθέσεων στα χρώματα (χρυσό, καταστανοκόκκινο,

πράσινο

καΙ καφέ στη σφαιρα που κρατά ο ΧΡΙστός) κω στην απόδοση των όγκων δεν επουλώ

νει τις φανερές αδυναμιες του έργου που δεν αντωταθμιζοντω με τους απαλούς προ
πλασμούς κω την επιδιωκόμενη «χαρμολύπη» στη γλυκύτητα της έκφρασης του προσώ
που της ΠαναγΙας. ΑποδΙδετω στον Ιδιο ζωγράφο των εικόνων του Αγ. Αθανασιου, του
Χριστού κω του Προδρόμου' στην πρώτη παραδΙδετω:

«1871: υπό

r. Σ.

ΑΙτωλού".

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ
(180ς

Τέμπερα σε ξύλο. Διοστ.:

01.)

0,44 Χ 0,325 Χ 0,015 μ.

Ι Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αιτωλικού.

Επιπεδο, αλλά κω εκφραστΙκό, έργο μιας ολο
φάνερα λΙτής απόδοσης με περιορισμένη χρωματική

κλιμακα κω σχεδιαστική αποτύπωση της παράστα
σης της Θεοτόκου

Οδηγήτριας.

στον εικονογραφικό

Οι διαφορετικές

τύπο της

κατευθύνσεις

των

βλεμμάτων, που πετυχαινουν, ωστόσο, τη συμβολι
κή έκφραση του πάθους, ακινητοπOlούν κάθε εξω
τερική εκδήλωση,

εκτός από τους άξονες κινησης

των χεριών που φαινετω να σπάζουν τη μονότονη εσωτερικότητα που αποπνέει το μο
νασtlκής ποιότητας έργο. Οι επιγραφές: Μ(ΗΤΗ>Ρ θ<6>ΟΥ η Ελεούσα' κω JC
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xc.

ΠΑ ΝΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ
(180ς αι.)

Τέμπερα σε στοκαρlOμένο ξύλο. Διαστ.:

0,97 Χ 0,65 Χ Ω,02 μ.

Ι Ν. Αγίου Νικολάου Σταμνάς.

Η μισοκαταστραμμένη

ιδιόρρυθμη

τεxνOΤΡOΠlKή

εικόνα παρουσιάζει

μlQ

απόδοση που συνίστατω

στις έντονες αντιθέσεις των χρωμάτων, την ανήσυ

χη πτυχολογία
βλέμμα που
κου.

των ενδυμάτων,

εξωτερικεύει

Πρόκεηαl

για

το διαπεραστικό

την ταραχή της Θεοτό

επώνυμο

έργο,

καθώς

μόλις

διακρίνετω αρωτερά κω δεξιά στο φωτεινό φόντο

-

πριν από τη χρωματική μετάβασή του στο ολο

πράσινο (αντίστοιχο του χρυσού) βάθος

-

η μικροσκοπική μικρογράμματη επιγραφή:

«Χείρ Κοσταντl<ίνου> ιερομονάχου» <ιε>ρομονάχου

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ
(Λεπτομέρεια της προηγούμενης εικόνας)
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/

δ<απά>νη ....

lf

ΚγΡΙΑ ΤΩΝ ΛΓΓΕΛΩΝ
(έι.

± 1830;)

Τέμπερα σε σωκαρωμένο ξύλο. Διαοτ.:

0,99 Χ 0,66 Χ 0,019 μ.

Ι Ν. Πανιοκράιορος ΑΥΥελοκάοτρου.

Ο εικονογραφικός

τύπος της εικόνας

(συσχετισμός

με το τοπωνύμιο

ΑΥΥελόκα

στρο;) προέρχεται από τον αντιστοιχο τύπο της Θεοτόκου Οδηγητριας με την παρουσια

δεξιά και αΡΙστερά των ΑΥΥέλων που τοποθετούν στην κεφαλή της Παναγιας χρυσό
στέμμα. Ο ΧΡΙστός, με χαρακτηρΙστικά προχωρημένης ηλικιας παιδιού, κάθεται στην α

γκαλιά της Θεοτόκου, κρατώντας κλεΙστό ΕυαΥΥέλιο και ευλογώντας.
Η ψηλόλιγνη μορφή της Παναγιας αντιγράφει
γνωστές εικόνες του τύπου

MadI'e della Consolazione

στην έκφραση του προσώπου τις
που

μας παραπέμπουν στο περι

βάλλον της Βενετοβυζαντινής τέχνης, ωστόσο τα σχήματα παραμένουν στο πλαισlO της
παράδοσης.

- 29-

lf

ΤΩΝ ΛΓΓΕΛΩΝ

KYPJA

(190ς αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ύφασμα πάνω σε ξύλο.

Διαστ.:

0,90 Χ 0,615 Χ 0.02 μ. - Κελλάκ!
1. Ν. Αγίας Φωτεινής

(Μεταφέρθηκε στον

Γαβαλούς
Γαβαλούς).

Στο δίγλωσσο βάθος (σκουρόχρωμο κάτω, χρυ
σό επάνω) προβάλλονται

ΟΙ μορφές της Θεοτόκου

του Χριστού και (στην κορυφή) των αγγέλων, οι

οποίοι από τα σχηματικά αποδοσμένα νέφη επιθέ
τουν στο κεφάλι της Παναγίας το βασιλικό στέμ
μα. Η ελαφριά μεταβολή της χρωματικής κλίμακας

στα ενδύματα,

που ελαφρύνει και τον όγκο του σώματος,

προαναγγέλλει

τη μεγάλη

στροφή στην απόδοση του προσώπου και στην έκφραση της Παναγίας. Ο καλλιτέχνης
προσπαθεί να συγκεράσει παλιότερα και νέα στOlχεία, για να συνθέσει τη δική του εκ
δοχή στην απόδοση των μορφών του θέματός του. Στην κόκκινη ταινία που περιτρέχει

(πλάι στην μαύρη της περιμετρου

το πλαί010 της εικόνας εσωτερικά στην επιγραφή

διαβάζουμε: ΤΗ ΔΕΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩ ΝΙΚΟΛΑΩ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΕΙΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ <ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ>.

Επάνω οι συνοδευτικές επιγραφές έχουν ως εξής:

Μ(ΗΤΗ)Ρ e(e)OY Η κΥΡιλ, τωΝ λ,ΓΓελωΝ και ΙΣ ΧΣ.

ΕΥΕΟΤΟΚΟΣ ()ΔΗΓΗΤΡΙΑ
(έτ.

1870)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο πανί σε ξύλο. Διαστ.:
Χ

0,02 μ. - 1.

0,67 Χ 0,52

Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θέρμου.

Προχωρημένο στον

190

αl. έργο στο οποιο α

ποτυπώνεται ως νεωτερισμός η ένταση των χρωμά
των με τις αντιθέσεις

οι εκφραστικές

της φωτεινότητάς

τους και

αποδόσεις των προσώπων.

Η Θεο

τόκος κρατεί τρικλωνο πλεγμένο βλαστό. Τα ενδύ
ματα του Χριστού

τονιζονται

lδιαΙτερα.

Αλλ' ενώ

τα διακοσμητικά στοιχεια αφθονούν, το έργο χάνει την εσωτερικότητα που χαρακτηριζεl
παρόμοια θέματα. Ο ζωγράφος, προσπαθώντας να διατηρήσει τους δεσμούς του με την
παράδοση, όλο και απομακρύνεται περισσότερο, ρέποντας προς το νεωτερισμό. Η επιγρα
φή, κάτω δεξιά, συνοψιζεl τα ιστορικά δεδομένα του εγχειρήματος:

«Δέησις των

- δού

λων του Θεού Βασιλεlου, Δημητρίου, και Γεωργιου, αντωνίου εις μνημόσυνον αιώνιον

1870

Δεκεμβρίου

4".
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ff ΘΕΟΤΟΚΟΣ Ζ'ΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
(180ς· 190ς ω.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

1. Ν.

Η χαρακτηρισωκή
το μόνο

acOlXrlO

0,385 Χ 0,29 Χ 0,02 μ.

Αγίας Παρασκευιις Τριχωνίου.

κόκκινη τωνία που δωμορφώνει

το πλαίσιο της εικόνας είνω

που απέμεινε ως ανάμνηση της παλιάς τέχνης. Στην εν είδει αναβρυ

τηρίου κολυμβήθρα, στηριγμένη σε κίονα, κω με χείλη που απολήγουν σε τετράκογχη

σταυρική διαμόρφωση, όπως κω η αντίσΤOlχη, κάτω, δεξαμενή εικονίζοντω ημίσωμες ΟΙ
στεμματηφόρες μορφές της Θεοτόκου κω του ΧΡlΟτού, στο φόντο ενός γαλάζωυ ορίζο
ντα, στον οποίο προβάλλοντω με μαλακές αποδόσεις τρία υψίκορμα δέντρα' μαζί με τον

κρίνο που ακουμπά στον ώμο της η Παναγία αποτελούν την παραδοσωκή έκφραση της

ζωής, έκφραση που συμπληρώνετω από τους κρουνούς του ζωΟΠOlού ύδατος που avOlχτοί τρέχουν κω επανέρχοντω στη δεξαμενή. Δεξιά κω αΡlΟτερά όμιλOl αρχιερέων προ

σέρχοντω κρατώντας δlΟκοπότηρα να πάρουν το θαυματουργό αγίασμα. Η απόδοση των
προπλασμών κω των φώτων δεν είνω άτεχνη κω εμπίπτει στη ζωγραφική παράδοση
ισυ 180υ ω. Ίσως όμως το έργο να είνω πω προχωρημένο. Η συνοδευτική επιγραφή

πάνω: Η ΖΩΟΔΟΧΩΝ ΠΗΓΗ. Μ<ήτη>ρ Θ<ε>ού.

- 31-

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΕΝΘΡΟΝΗ
(Ι90ς ω.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ύφασμα πάνω σε ξύλο. Διαστ.:

1,03 Χ 0,76 Χ 0,025 μ.

Γραφεια Μητροπόλεως Aιτωλlας κω Ακαρνανιας (παλωότερη εικόνα του τέμπλου).

Η ζωγραφική απόδοση του υψηλού θρόνου, που μφείτω μαρμάρινο αρχηεκτονlκό
έργο με προσθήκη δύο ελεύθερων γλυπτών με τις μορφές των δορυφόρων αρχαγγέλων

που βαστάζουν ενεπίγραφα ανOlχτά ειλητάρω κω την επίστεψη των εξαπτερύγων ως α
πολήξεις στα μέτωπα του καμπύλου ερεΙσίνωτου, δηλώνει τΙς επιδράσεις του ζωγράφου
από τα δυτικίζοντα πρότυπά του. Οι αρμονικές αναλογίες κω το φως του χρυσού που

προβάλλει την παράσταση κω τονίζει τΙς παρυφές του μαφορίου της Θεοτόκου μαζί με
τη λάμψη των ασημένιων

φουσκωτών

κω δωκοσμημένων

φωτοστεφάνων

προσδίδουν

στην εικόνα έναν έκδηλο πλούτο κω στη ζωγραφική του καλληέχνη δύναμη, ως προς
τον τρόπο με τον οποίο χεφίζετω την πτυχολογία κω τις πλαστικές αποδόσεις για την

προσδοκώμενη έκφραση, μια, άν κω συγκρατημένη, ευγενική ζωγραφική νεωτερική πω
δεία.
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ΤΡΙΠΤΥΧΟ: ΘΕΟΤΟΚΟΣ Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΚΑΙ ΛΓΙΟΙ
(180ς αι)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

1. Ν.

0,60 Χ 0,385 μ.

[κλειστό]:

0,60 Χ 0,76 μ.

[ανοικτό]

Αγίου Παντελεήμονος ΜεσολΟΥΥ[ου.

Η κεντρική σκηνή της Θεοτόκου στον τύπο της Οδηγητρίας χαρακτηρίζεται

από

τη σχεδιαστική της ακρίβεια, τη συμμετρία των αξόνων στις λανθάνουσες κινήσεις κω
τον επίμονο διακοσρητικό

πλεονασρό

στα στικτά φωτοστέφανα

κρατούν δύο αέρινοι άγγελοι. Στα δύο φύλλα του τριπτύχου

κω στο στέμμα που

απεικονίζονται

ολόσωμες

μορφές αγίων, ανδρών και γυναικών, (τρεις Ιεράρχες, Αγ. Δημήτριος, Άγιοι Κωνσταντί·

νος και Ελένη, Αγ.

1.

Χρυσόστομος, Αγ.

1.

Πρόδρομος, Αγ. ΓεώργlOς κ.α.) σε ομίλους α

νά τρείς, σε διάταξη τριών επίσης επάλληλων ζωνών.
Το έργο φανερώνει μια φροντισρένη ζωγραφική απόδοση που μπορεί να εκτιμηθεί
περισσότερο στις ραδινές μικροσκοπικές φιγούρες των Αγίων οι οποίες πλαισιώνουν το
κεντρικό θέμα. Η σταθερή τεχνοτροπική απόδοση στο πλάσιμο των φωτισρένων μερών,

η εναλλαγή των μορφών στους αντιπροσωπευτικούς

Αγίους, η διακοσμητική επιμέλεια

στα ποικίλματα των ενδυμάτων, η χρωματική κλίμακα, το κάθε ένα απ' αυτά ξεχωρι

στά και όλα μαζί ως στοιχεία συνθέτουν ένα έργο που μπορεί να τοποθετηθεί πλάι σε
ανάλογα επιτεύγματα της ακμαίας ζωγραφικής του 18ου αιώνα. Τα φύλλα εξωτερικά εί
ναι ακόσρητα.
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Γ'

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΤΗΣ

ΔΕΗΣΕΩΣ

ΤΡΙΠΤΥΧΟ [ΚΛΕΙΣΤΟ}:
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 'ΘΕΟΤΟΚΟΥ

•

(αρχές

170V

αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

1. Ν.

0,33 Χ 0,21 μ.

Αγίου Σπυρίδωνος (Μητρόπολη) Μεσολογγίου.

Στα κλειστά φύλλα του τριπτύχου, που διαμορφώνουν σχήμα ερμαριου, παριστάνε
τω ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η απεικόνιση των μορφών του αρχαγγέλου Γαβριήλ
κω της Θεοτόκου τοποθετειτω μπροστά από επιβλητικά Ο1κοδομήματα που συνδέοντω
μεταξύ τους με τεΙχος. Η σχεδωστική τους απόδοση εινω αρκετά προσεγμένη

και Ol

ψηλόλιγνες μορφές στο κυανοπράσινο βάθος της σκηνής φαίνετω να προέρχοντω από
χέρι έμπεφου κω ικανού ζωγράφου. Ενδωφέρουσα επίσης εινω η μορφή των σπαστών
τόξων στο σημειο που ενώνοντω τα φύλλα με το σώμα του κεντρικού πυρήνα του τρι
πτύχου.
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ΤΡΙΠΤΥΧΟ [ΑΝΟΙΚΤΟ}:. ΔΕΗΣΗ

ΛΓΙΟΙ

-

(αρχές 170υ ω.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

1. Ν.

0,33 Χ 0,425 μ.

Αγίου Σπυρίδωνος (Μητρόπολη) Μεσολογγίου.

Το σπουδαίο αυτό δείγμα ανάμεσα στα έργα που ξεχωρίζουν στη συλλογή των ει
κόνων της έκθεσης απεικονίζει

ως κεντρική θεματική παράσταση

τη Δέηση, η οποία

πλαισιώνεται με τις σκηνές των εσωτερικών επιφανειών των δύο φύλλων που συναπαρ
τίζουν το τρίπτυχο. Η διάταξη των σκηνών αυτών είναι σε δυό ζώνες: κάτω απεικονί
ζονται έφιπποι ΟΙ Άγιοι Δημήτριος και Γεώργιος σε στάση

3/4'

πάνω ΟΙ μετωπικοί ιε

ράρχες (πιθ. Βασίλειος και ΓρηγόρlOς) καθώς και Προφήτες (Δαβίδ και Σολομών). Η κε

ντρική σκηνή της Δεήσεως, βασισμένη σε πρότυπο, όπως αυτό αποδόθηκε από τους με
γάλους ζωγράφους Άγγελο και Ανδρέα Ρίτζο (150ς αl.), επιβεβωώνεl τη σχεδιαστική ι
κανότητα του ζωγράφου να στήνει με γνώση και δυνατότητες τις μορφές του. Τα μl
κρογραφημένα

πρόσωπα των πλαγίων σκηνών, η δεξιότητα στη χρήση των χρωμάτων

και η τέλεια προσαρμογή σε δύσκολα ζωγραφικά εγχειρήματα, όπως η τοποθέτηση των
εφίππων Αγίων στα μικρά διάχωρα με πλήρη ανάπτυξη των θεμάτων, δηλώνουν ότι έ
χουμε μπροστά μας ένα έργο ικανού ζωγράφου που γνωρίζει να αφομοιώνει τους προ

βληματισμούς γύρω από τη ζωγραφική τέχνη της εποχής του.
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&ΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ι1rIOI

ΓΕΩΡΓΙΟΣJ Ι3ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΡΜΑΜΠΟΣ
(β' μισό 170υ αι)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,30 Χ 0,25 Χ 0,020 μ.

Ι Ν. Αγίου Σπυρίδωνος (Μητρόπολη) Μεσολογγίου.

Η διάταξη των σκηνών εινω δΙζωνη.
ΟΙ μορφές της Θεοτόκου,

του Προδρόμου

Στην επάνω ζώνη απεlκονιζοντω

ημισωμες

κω του ΧΡΙστού, το κεντρικό πρόσωπο

της

Δεήσεως. Στην κάτω ζώνη ΟΙ επιγραφές που συνοδεύουν τις παραστάσεις δηλώνουν Τψ
παρουσια του έφιππου δρακοντοκτόνου Αγ. Γεωργιου κω των Αγιων ΒαOlλειου κω Χα
ραλάμπους,

που εlκονιζοντω

μετωΠlKo! κω ημισωμοl.

Με τη λαϊκότροπη

εκφραστική

δύναμη των αποδόσεων, τους φωΤΙσμούς πάνω στον προπλασμό, τον τονισμό του βλέμ
ματος, με την αντιθεση του άσπρου βολβού κω της μαύρης κόρης του οφθαλμού, όπως
κω των χειλέων με τη χαρακτηρΙστική κόκκινη βούλα, ο ζωγράφος χεφιζετω παράλλη

λα κω τα έντονα φωτεινά κω διάφανα χρώματα με «εξπρεσσlOνΙστική»
χνοτροπια

συναντάτω

κω αργότερα σε μεγάλα μνημεlOκά

χής, όπως εινω Π.χ. ΟΙ τOlχογραφιες

στο

1751.

ζωγραφικά

διάθεση. Η τε
έργα της περlO

της Αγ. Αικοτερινης Αετού, που χΡονολΟΥούντω

Η εκφραστική δύναμη της μοναστικής τεχνοτροπιας αποτυπώνετω στην ανl}

συχη εσωτερική έκφραση που την εξωτερικεύουν τα μάτlO.
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ΔΕΗΣΗ, ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΛΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(180ς αι)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,495 Χ 0,345 Χ 0,010 μ.

Ι Ν. Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου.

Στην παράσταση της Δεήσεως στην πάνω ζώνη της εικόνας ο ένθρονος Χριστός α
πεlκον[ζετω στον τύπο του «Μεγάλου Αρχιερέως", ενώ τη ραδινότητα των ικετών (Θεο
τόκος, Πρόδρομος) υποκαθιστά μια τάση διόγκωσης. Ίδια αντίληψη επικρατεί και στην
απεικόνιση

των Τριών Ιεραρχών της κάτω ζώνης, καθώς κω στη μεμονωμένη

κεία μορφή της Αγίας Παρασκευής.

Οι πλήρεις,

βαρύτιμες,

αρχιερατικές

γυναι

στολές του

Χριστού και των Ιεραρχών αναπληρούν, με τη διακοσμητική τους υπόσταση, όσα από
εκεινα τα στοιχεία παραδοσιακής τέχνης χάνονται βαθμιαια με το πέρασμα του χρόνου.

Η χρήση του χρυσού βάθους και τα στικτά φωτοστέφανα, καθώς και η μικροσκοπική
απόδοση των προσώπων ειναι στOlχεια που μπορούν να στηρ!ξουν τη χρονολόγηση του

έργου στον

180 αιώνα.
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ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ Αποι
(έτ.

1785)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Δωστ.:

1.

0,50 Χ 0,38 Χ 0,023 μ.

Ν. Κοφl1σεως της Θεοτόκου Αnωλlκού.

Στο τελευταίο τέταρτο του 180υ αl. η εξέλιξη στους τρόπους ζωγραφlκιις του Υνω
στού θέματος της Δεήσεως είνω, ολοφάνερη σ' αυτό το έργο, στο οποίο αναγράφετω το

έτος κατά το οποίο εκτελέστηκε
ψει Ο! διαχωριστικές ταινίες. Τα
σθεση δύο ακόμη μορφών,

(1785).

Στη δίζωνη διάταξη των σκηνών έχουν εκλεί

πρόσωπα στη Δέηση (πάνω) αυξάνοντω με την πρό

των Αγ. Ιωάννου του Ελεήμονος

σύμφωνα με τις επιγραφές που τους συνοδεύουν.

κω του Αγ. Αθανασίου,

Κάτω ολόσωμοι κω μετωπικοί παρι

στάνονται οι Αγ. ΓεώργlOς, ΆγιΟ! Κωνσταντίνος και Ελένη, Αγ. ΔημήτρlOς και Αγ. Α
ντώνιος. Η αύξηση των προσώπων

- μεσολαβητών

Αγίων προς το Χριστό συνοδεύεται

κω από την αύξηση μιας δωκοσμηΤlκής τάσης που δωτυπώνεται στο έργο με τα πλού
Olα ΠΟ!ΚIΛματά τους κω τα βαρυφορτωμένα ενδύματα.
Το φως κω η στιλπνότητα που ακτινοβολούν Ο! μορφές στο σύνολό τους χαρακτη
ρίζουν την «lλλουζlOνισtJκή>, τάση στην τέχνη του τέλους του 180υ ωώνα.
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ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ ΛΓΙΟΙ
(έτ.

1844)

Τέμπερα σε οτοκαρισμένο ξύλο. ΔΙQΟΤ.:

1. Ν.

0,45 Χ 0,32 Χ 0,025 μ.

Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αιτωλικού.

Στο γνωστό θέμα της Δεήσεως ο Χριστός (επάνω ζώνη), στον τύπο του «Μεγάλου
Αρχ]ερέως», κάθετω σε ευρύ ξύλ]νο θρόνο κω πλωσlώνετω

από τους γνωστούς ]κέτες

του. Στην κάτω ζώνη παριστάνετω «ο ΆγlOς ΓεώγlOς ο Νέος ο μαρτυρήσας εις Ιωάνν]
να» στις

17

Ιανουαρίου

1838.

Ο ε]κονογραφ]κός τύπος του Αγίου, που φορεί γlOρτ]νή

φoρεσlά, αρχονηκή με τη χαρακτηρ]στ]κή

φουστανέλα,

κρατεί το σταυρό του μαρτυρί

ου κω κλαδί φοίνικα που συμβOλfζε] το θρίαμβο της δόξης του, γνώρισε ευρύτατη δ]ά

δοση κατά τον

190 ω. Στην εικόνα η μ]κρογράμματη επιγραφή «Χείρ Γεωργίου του
Καρακούλια Φεβρουαρίου 11.1841» μας πληροφορεί ότι σύντομα ο νεομάρτυρας πέρασε
στο αγlOλογ]κό

εορτολόγlO

κω απεικονίσθη

ως άγlOς'

δω πλάι στους Αγίους Ν]κόλαο

και BaofλelO που ολοκληρώνουν τη σύνθεση. Η διακοσμητική τάση εξακολουθεί να κυ
ριαρχεί στις αποδόσε]ς,

όπως εύκολα δ]ακρίνει

κανείς στις αρχιερατικές

πεποικιλμένα εξαρτήματά τους (επιγονάτια, περιτραχήλια,

στολές με τα

ένσταυρα ωμοφόρ]α).

Το κοκ

κινωπό χρυσό φόντο από τη διήθηση του κόκκινου στρώματος) εξακολουθεί να παραμέ
νει φωταγωγική πηγή στον άχρονο κόσμο της εικόνας.
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ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ ΛΓΙΟΙ
(έτ.

1855)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Δωστ.:

0,45 Χ 0,35 Χ 0,022 μ.

Ι Ν. Αγίου Σπυρίδωνος (Μητρόπολιι) Μεσολογγίου.

Η διάταξη των σκηνών ακολουθει το ευρέως δω
δεδομένο πρότυπο των ζωνών που xωρIζoνταl με χΡυ
σόχΡωμες ΤαlνIες. Στα τρια oρlζόvτω διάχωρα απεlκο
νIζoνταl η Δέηση (πάνω), ω ημισωμοl άγlOl Πολύκαρ
πος

Σμύρνης,

Χαράλαμπος,

ΑντώνlOς

και

Τρύφων

(στο μέσον). Κάτω, ω έφιππω Άγιω Γεώργιος (δρακοντοκτόνος)

και Δημήτριος ο μυρο

βλύτης (που φονεύει τον άπιστο Βούλγαρο ηγεμόνα ΣκυλΟΥιάννη)
μισωμη μετωπική μορφή της Αγ. Παρασκευής.

πλαισΙώνουν την η

Όλες ω μορφές έχουν πλάι τους συνο

δευτικές επιγραφές. Το βαθυγάλανο φόντο διαταράσσεται από το φωτοβόλο χρυσό χρω
μαΤΙσμό των φωτοστεφάνων και τα υπόλωπα χρώματα (κόκκινο της φωτιάς, μελlOύ, με
ληζανι και πράσΙνο) δημlOυργούν
φωνα με επιγραφή:

•

«1855

ένα παλλόμενο

απρ(Iλfoυ)

σύνολο. Το έργο xpoνoλoγεIταl

σύμ

22".

ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ ΛΓΙΟΙ
(έτ.

1861)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Δωστ.:

0,53 Χ 0,40 ΧΟ,024

μ.

Ι Ν. Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου.

Η εξέλιξη που παρατηρεIταl στη γενικότερη εντύ
πωση της εικόνας δεν εvτoπIζεταl μόνο στα εικονογρα
φικά στωχεια (όπως Π.χ. τα κεφαλάκια των αγγέλων
στα πόδια του ΧΡΙστού ή η ενδυματολογια,
στολής του «Μεγάλου Αρχιερέως»

τόσο της

στην πάνω ζώνη, ό

σο και των Αγιων Κοσμά και Δαμωνού κάτω), αλλά και στην τεXΝOΤΡOΠlKή

απόδοση

των προσώπων με τη μειλιχω έκφραση. Ο Χρωτός στον τύπο του Μεγάλου Αρχιερέως,
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ

/

ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ, σύμφωνα

με τη συνοδευτική επιγραφή, ακτινοβολει δέσμες φωτός. Το «ανθηρό" στυλ στη διακό
σμηση των ενδυμάτων, η αβρότητα και η ευγένεια των κινήσεων, τα απλανή βλέμματα

εIναl χαρακτηρωτικά των δυτικών επιδράσεων στο έργο. Στο κάτω μέρος η επιγραφή:
«Τη Δαπάνη KωνσταvτIνoυ Γκολφινοπούλου

1861

·40 -

Ακράτα».

ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ Εφιπποι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΛΓΙΟΙ
(έτ.

1870)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,41 Χ 0,305 Χ 0,020 μ.

Ι Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αιτωλικού.

Στη δψερή διάταξη των θεμάτων κάτω, σε σχηματικό έδαφος, τοποθετούντω ανά
δύο αντψέτωποι ΟΙ τέσσερις γνωστότεροι έφιπποι Άγιοι Γεώργιος κω Θεόδωρος, Ευστά
θιος και Δημήτριος, σύμφωνα με τις λευκόχΡωμες συνοδευτικές επιγραφές. Οι Άγιοι, ε
κτός από τον Αγ. Ευστάθιο, κρατούν δόρατα με το δυό τους χέρια καρφώνοντας δράκο
ντες και φfδια ή τον πεσμένο κάτω στη δεξιά γωνια Βούλγαρο ηγέμονα Σκυλογιάννη,

που απεικονιζεται εδώ με πρόσωπο κω σπαθl τυπικού παλληκαριού της ελληνικής επα
ναστατικής περιόδου. Στο χρυσό φόντο στο πάνω τμήμα της εικόνας, μέσα από σχημα
τικά αποδοσμένα νέφη, προβάλλουν ημισωμες οι γνωστές μορφές που συγκροτούν την

παράσταση

της Δεήσεως

(Θεοτόκος,

Χριστός,

Πρόδρομος).

Η ζωντάνια

των κινήσεων

στους έφιππους Αγιους με τα αναπεταμένα ψάτια κω τις πλούσιες στρατιωτικές στολές,

η σκηνή της εμφάνισης του ελαφιού με τον εσταυρωμένο

ανάμεσα στη συμβολή των

κεράτων του στο όνειρο του Αγ. Ευσταθιου (του πρώην Ρωμαιου στρατηγού ΠλαKfδα

και διώκτη των Χριστιανών, αλλ' αργότερα μετανοημένου και αφιερωμένου στη χριστια
νική πιστη), η συμμετρια στη διάταξη των θεμάτων και η αρμονική συνύπαρξη

των

μορφών αναδεικνύουν το έργο ως σύνολο ικανού καλλιτέχνη προσκολλημένου στην πα

λαιότερη ζωγραφική παράδοση. Η επιγραφή (κάτω από το άλογο του Αγ. Δημητριου)
παραδfδει:

,,1870

<Οκτω>βριου

21".
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ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ Αποι
(έτ.

1877)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διοστ.:

1. Ν.

0,59 Χ 0,445 Χ 0,025 μ.

ΚΟJμιισεως τιις Θεοτόκου Θέρμου.

Το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας καταλαμβάνει

11

παράσταση της Δεήσεως. Ο Χρι

στός ένθρονος, ογκώδης, σε χαρακτηρΙστικό ξύλινο υΨΙ1λό θρόνο δορυφορείτω από ης Ι
κετευτικές μορφές της Θεοτόκου κω του Προδρόμου που πατούν σ' ένα αδΙαμόρφωτο
σκούρο καφετί τοπίο. Όμως ψηλά αυτό ανοίγετω ροδόχρωμο προς τον κάμπο του χρυ
σού που καταυγάζει τα φωτισμένα πρόσωπα. Τα χρώματα των ενδυμάτων είνω ζωηρά
κω αυτή η «εξπρεσσlOνΙστική»

αντίληψη περνά σης τρεις ημίσωμες μορφές (σε ακρι

βώς όμοια στάση) των Αγίων Βασιλείου, Νικολάου κω έφιππου Αγ. Δημητρίου (σε χω

ΡΙστό πλαίσιο της κάτω ζώνης). Εδώ η απόδοσι1 των προσώπων είνω άτεχνη κω η έ
ντονη αντίθεση των χρωμάτων ενισχύει την άποψη ότι ο καλλιτέχνl1ς ταλαντεύεται
νάμεσα στο παλιό κω το νέο πνεύμα που φαίνετω γα τον ελκύει

1877

α

πεΡΙσσότερο. Το έτος

γράφετω με λευκό χρώμα (όπως κω όλες οι συνοδευτικές επιγραφές των προσώ

πων) στο γαλάζlO φόντο της εικόνας.
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Δ'

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Α Γ Ι Ω Ν

Ο ΛΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
(190ς αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένσ ξύλο. Διαστ.:

0,87 Χ 0,62 ΧΟ,020

μ.

Κελλί Γαβολούς (τώρα στον Ι. Ν. Αγίας Φωτεινής Γαβολούς).

Η ολόσωμη μετωπική μορφή του Αγιου ως φτε

ρωτού αγγέλου με ανοιχτά φτερά, 11 «φιλέρημος φυ
γών» της ορθόδοξης αγιολογίας,

καταλαμβάνει

σημα

ντική θέση στη λατρεία της εκκλησίας. Η ασκητΙκή
έκφραση του προσώπου αντιβαινεl στην πληθωρική α
πόδοση του ψατίου που καλύπτει τη μηλωτή κω τα
γνωστά ως «καλαμένια»

πόδια κω χέρια του Αγίου αποδιοονταΙ με τρόπο επιπεδο κω

σχηματΙκό, αλλά όχι λιπόσαρκα. Στο συμβατικό τοπ[ο του βάθους, με την υποδήλωση
των νερών του ποταμού Ιορδάνου κω την απόμακρη οργάνωση των ορεινών όγκων, α
ναδεlκνύετω η εσωτερική λαμπρότητα της μορφής μες στο ζεστό χρύσωμα του βάθους.
Κάτω αΡΙστερά, ήρεμο το κομμένο κεφάλι στο κανθαροειδές δοχείο με τα μάτια κλεΙστά
εκπληρώνει το τέλος της άΥΙQς ζωής που αποτελει προεικόνιση του Θείου Πάθους.

Ο ΛrΙOΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

118-------------(190ς αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,845 Χ 0,58 Χ 0,020 μ.

Ι. Ν. Αγίας Φωτεινής Γαβολούς.

Στην

καθιερωμένη

από

τον

150

ω.

τυπολογία

του ημίσωμου αγιου τα νέα στOlχεία τροποπOlούν την

κλίμακα των εντάσεων που εξέφρασε η βυζαντινή κω
μεταβυζαντινή

ζωγραφική παράδοση. Η νεωτερική έκ

φραση δεν αποτυπώνετω

μόνο στην απόδοση των εν

δυμάτων κω των συμΠΤυΥμένων φτερών, αλλά κυρίως
στον τρόπο απόδοσης της μισοζώντανης σάρκας στο πλάσψο του προσώπου ή στην «υ
περρεαλΙστική» ματιά που αργοσβήνει στο κομμένο κεφάλι του ΒαΠΤΙστή. Η ένταση αυ
τής της λεπτομέρειας

στο ρυτιδωμένο νεκρό πρόσωπο φανερώνει

κάποιες αναζητήσεις

του καλλΙτέχνη σε χώρους κω περιβάλλοντα πέρα από τα κλεΙστά πλαίσω μΙQς παραδο
μένης τεχνοτροπίας.
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Ο ΛΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
(190ς ω.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,93 Χ 0,64 Χ 0,020 μ.

Γραφεία Μητροπόλεως Αηωλίας κω Ακαρνανίας.

Στη νέα τεχνοτροπικι} απόδοση του θέματος Ι} α

ξονική κατακόρυφη
γες κω

δημιουργεΊ

του αγγέλου,

στάση που συμπιέζει τις φτερού
την

εντύπωση

της προσγεΊωσης

που ιερουργεΊ έχοντας μπροστά του τη

συμβολική «τράπεζα του ΘυσιαστηρΊου»,

φάλι του Προδρόμου που προβάλλετω
όλα οδηγούν

στην υιοθέτηση

το άπνοο κε

σε υψΊποδο κανθαροεlδές χΡυσοβαμμένο

του νεωτεριστικού

πνεύματος.

αγγείο,

Κάτω υπάρχει επιγραφή:

«Δαπάνη του δούλου του θεού Νικολάου Μαγ.,,».

Ο ΛΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(l80ς ω.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

1.

0,355 Χ 0,27 Χ 0,020 μ.

Ν. ΚΟ1μήσεως της Θεοτόκου Αnωλlκού.

Σε γαλαζοπράσινο βάθος ο Αγ. Γεώργιος εικονίζε
ται έφιππος με κΊνηση προς τα δεξιά, χτυπώντας με το

δόρυ του το δράκοντα από το στόμα του οποΊου πετά
γοντω

φλόγες

κω

αΊμα.

Το

αρχnεκτονικό

στοιχείο

του βάθους υποδηλώνει την απειλούμενη από έλλειψη
νερού πόλη, ενώ στην κάτω δεξιά γωνία μόλις διακρΊνεται φορώντας στέμμα κω πλού
ωα ενδύματα η βασιλοπούλα,

έπαθλο του δρακοντοκτόνου

παλληκαριού που θα απάλ

λασσε τη χώρα από την τρομοκρατία του στοιχειού. Η ορμητική κΊνηση και το ξάφνια
σμα του αλόγου, η ένταση στο στρογγυλοπρόσωπο

Άγιο, ο τρόμος στην έκφραση του

προσώπου της γυναικός, η χαρά του σωσμένου μικρού πωδιού στα καπούλια αποδΊδουν

την εκφραστική δύναμη της τέχνης του ζωγράφου που δεν απομακρύνεται από τη ρεα

λιστική τέχνη της εποχής' φαΊνεται σαν να μεταφέρει παλιές τεχνικές της εγκαυστικής
στο χειρισμό των χρωμάτων, σε ένα έργο ρωμαλέο, αν και εξεζητημένο.
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Ο ΛΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΘΡΟΝΟΣ
(έτ.

1830)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

1.

Εωβλη.ι-Κή

11

0,99 Χ 0,77 Χ 0,022 μ.

Ν. Παντοκράτορος ΑΥΥελοκάστρου.

μορφή του νέου στρατlωτΊκού αγίου που κάθεται σε ξύλινο πλούΟ'1α

δΙQκοιη..ιlwένο θρ6νο, κρατώντας δόρυ KC\I ακουμπώντας το ξίφος του, ενώ από τις πά
νω γωνίες ξεπροβάλλουν

ο Άγγελος με το στέφανο του μαρτυρίου

του ΚαΙ το «Χέρι

του θεού» μέσα από δέσμη σχηματικά αποδοσμένων ακτίνων με χειρονομία ευλογίας.
Στο πληθωρικό,

εντυπωσιακό στυλ του στιβαρού κορμιού του Αγίου η διακοσμητική

τάση κατακλύζει το σύνολο, φροντίζοντας με σXOλαστJ.lαl επιμέλεια τα επί μέρους: από

τις αναξυρίδες κω το φολιδωτό θώρακα με την προσωπ6μορφη επωμίδα έως τα αβακω
τά και φυτικά κοσμήματα του θρόνου. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα συνοψίζετω στην

επιβλητικι} παρουσία, όπου μόνο το πωδικό πρόσωπο του Αγίου απαλύνει τη στιλπνό
τητα που ακτινοβολεί

το έργο,

στιλπνότητα

που ενισχύετω

από την κυριαρχία

του

χρυσού χρώματος. Τα μεταλλικά επάργυρα πρόσθετα στOlχεία (που καλύπτουν το δεξί

χέρι και το φωτοστέφανο) δυναμώνουν την πολυτέλεια που είναι έκδηλη στο σύνολο.

Στα υπολείμματα της επιγραφής στη λευκή τωνία της βάσης της εικόνας διαβάζεται:

«δέϊσης των δούλων του Θε<ού> ... ίου και ασψάκι μαθοπούλλωΥ' διά μνημόσυνον <των γ>ο
νέ<ων> αυτών χείρ Σωτηρίου απηδιώτη,
ένας καλός καλλιτέχνης εντόπlOς.

1830».0 ζωγράφος αυτός εμφανίζεται πλέον ως
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Ο λrlOΣ ΣΙΜΏΝ [Ο ΛπΟΣΤΟΛΟΣ]
080ς αι.)
Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

1.

0,385 Χ 0,32 Χ 0,020 μ.

Ν. Αγίας Φωτεινής Γαβαλούς.

Η τοποθέτηση του στηθαιΌυ αγίου Αποστόλου Σί
μωνος στραμένου
δωμόρφωση

δεξιά κάτω από τοξωτή ζωγραφική

του πλαισίου

περιορίζει

την

άνεσιι

της

μορφής στο χώρο. Η σχηματοποίηση στην πτυχολογία
των ενδυμάτων,

που παραπέμπει

σε ανάλογες παλαιο

λόγειες αποδόσεις, δε βρίσκει τη συνέχειά της στην α
πόδοση της κεφαλής, που παριστάνεται

με στροφή

3/4

προς τα αριστερά (ως προς το

θεατή). Η γραμμική απόδοση των χαρακτηριστικών θυμίζει τις παλιές παραδόσεις, αλλά
το αποτέλεσμα είναι συμβατικό. Το χρυσό βάθος του τοξωτού κάμπου της αψωας ανα
πληρώνει κάτι από την ελλειπτική πνευματικότητα του έργου.

Ο ΛΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
080ς αι)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ύφασμα πάνω σε ξύλο.
Διαστ.:

0,389 Χ 0,575 Χ 0,020 μ. - 1.

Η παράσταση

του

Ν. Αγιας Φωτεινής Γαβαλούς.

όρθιου

μετωπικού,

ογκώδους

ιεράρχη με το μακρύ διχαλωτό γένι και το χαρακτηρι
στικό ψαθωτό οξύληκτο κάλυμμα της κεφαλής ταυτί
ζεται με τη μορφή του Αγ. Σπυρίδωνος,

σ' έναν από

τους πιο διαδεδομένους εικονογραφικούς τύπους (ο άλ
λος είναι ο ένθρονος) που ανέδειξαν γνωστοί θρησκευ
τικοί καλλιτέχνες
σκουροπράσινο

ζωγράφοι,

όπως ο Εμμανουήλ

Τζάνε Μπουνιαλής

(1610-1690).

γήινο φόντο του κάτω τμήματος της εικόνας διαδέχεται

Το

το κοκκινωπό

χρύσωμα της ανώτερης ζώνης, όπου ανάμεσα σε δυό παραδείσια μόλις διακρινόμενα κυ

παρίσσια, μέσα από νέφη προβάλλουν οι μορφές του Χριστού και της Θεοτόκου έτοιμες
να προσφέρουν τα επισκοπικά σύμβολα (ευαγγέλιο, ωμοφόριο) στην "κλήση" και την α
ξιοσύνη του επισκόπου αγίου. Κάτω η επιγραφή:
ΟΥ> ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ<Σ> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

1846.
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+ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ <ΤΟΥ ΘΕ
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ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ'

•

(190ς αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,70 Χ 0,55 Χ 0,025 μ.

Ι Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θέρμου.

Η συναπεΙKόνrση των Αγίων στη μεγάλη παράδο
ση της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στηρίζε
ται ως επί το πλείστον στην εορτολογική
των αγίων,

ακολουθία

στη σειρά που έχουν στο «Μηνολόγιον»

της Εκκλησίας, όπως στην περίπτωση της Αγ. Βαρβά

ρας και του Αγ. Σάββα που εορτάζουν στις

4

και

5

Δεκεμβρίου. Όμως στην εικόνα αυ

τή τα φωτεινά χρώματα, η ζωηρότητα των προσώπων και η απελευθέρωση από την πα

ραδοσιακή φόρμα απομακρύνουν τα πρόσωπα των Αγίων από τα ασκητικά ιδεώδη. Ο
ζωγράφος φαίνεται ότι προτιμά τη δυτική «εξπρεσσιονιστική» απόδοση, εrσάγoντας, χω
ρίς διασταΥμούς, νεωτερικά στοιχεία στη θρησκευτική ζωγραφική της εποχής του.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(τέλη 190υ αι.)

Λάδι σε προετOlμασια υφάσματος σε ξύλο.
Διαστ.:

1.

0,40 Χ 0,285 Χ 0,025 μ.

Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θέρμου.

Η συναπεικόνιση

των δύο αγίων οφείλεται

στο γεγονός του κοινού εορτασμού

ρίου)

(17

και

25

ίσως

Ιανουα

στην επιλογή του δωρητή ή του ζωγράφου. Η

προτίμηση σΤ!1 δυτική τεχνοτροπική απόδοση είνω εμφανής. Ίσως στο γεγονός αυτό ο

<pelAetQl και η απόσταση που δημlOυργείtαι ανάμεσα στο έργο και στο θεατή, αφού δη
μιουργός κο! αποδέκτης δε φαίνεται να έχουν αφομοιώσει τα στοιχεία ενός πολιτrστικού
περιβάλλοντος ξένου και ανοίκειου στο περιβάλλον της παράδοσης.
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Π ΟΛ ΥΠΡΟΣΩΠΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ λΓΙΩΝ

•

1190ς αι)
Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. ΔlGστ.:

1.

0,41 Χ 0,355 Χ 0,024 μ.

Ν. Αγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου.

Η οργάνωση των παραστάσεων σε παραλληλόγραμμα

διάχωρα παραπέμπει σε όμOl

ους τρόπους της μνημειώδους ζωγραφικής των τOlχογραφιών κω στις εικόνες "Μηνολο
γ[ου».

Τις σκηνές

συνοδεύουν

μικρογράμματες

επιγραφές

με λευκό χρώμα ΟΙ οπο[ες

προβάλλονται στα διάφορα χρωματικά βάθη. Στα τρ[α επάνω πλα[σια παριστάνονται:
ΆγlOl Κωνσταντ[νος κω Ελένη, η Αγ[α Τριάς, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.

οι

Στο ενια[ο ορι

ζόντlO διάχωρο (κάτω) έφιππΟ! στις άκρες ΟΙ ΆγlOl ΓεώργlOς (δρακοντοκτόνος)

κω Δη

μl)τριος (που καρφώνει με το δόρυ του το Βούλγαρο ηγεμόνα Σκυλογιάννη)

κω στο

κέντρο ΟΙ Άγιοι Χαράλαμπος και Στυλιανός, που εlκον[ζονται ημ[σωμOl σ' ένα τοπ[ο γι}

lνο χαμηλά κω ουράνlO στο βαθυκύανο ορ[ζοντα. Στο κεντρικό διάχωρο η μορφή της
Αγ. Παρασκευής, ημ[σωμη, σχεδόν μετωπικι), κρατε[ το κεφάλι του μαρτυρ[ου της, εγώ
η ακτινωτή δέσμη φωτός καταυγάζει το πρόσωπό της. Την κεντρική παράσταση συνο

δεύουν τέσσερα μικρότερα τετράγωνα πλα[σια με στηθα[ους μετωπικούς Αγ[ους ιεράρ
χες. Αριστερά Ο! ΆγlOl Νικόλαος και Διονύσιος κω δεξιά οι ΆγιΟ! Σπυρ[δων και Αθαγά

σιος. Η συμμετρικι) απόδοση των σχημάτων,

των θεμάτων κω των μορφών υποτάσσει

ακόμη κω τις τοποθετήσεις των χρωμάτων, ενώ η σm 7 0λlKή εντύπωση που αποκομ[ζεl
ο θεατής συνδέει τις σκηνές ΤΙ1ς εικόνας με τις μικρογραφικές αποδόσεις των βυζαντι
νών χειρογράφων. Το καλληεχΥικό αποτέλεσμα, ωστόσο, διαφοροποιε[ται αισθητά.
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(180ς αι)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

1.

0,474 Χ 0,445 Χ 0,020 μ.

Ν. Αγίου Νικολάου Σταμνάς.

Η άσχημη διατήρηση της εικόνας δεν επιτρέπει τη ζωγραφική αποτίμηση του έρ
γου. Στο κεραμιδί φόντο η παράσταση τοποθετείτω

κάτω από τοξωτή ζωγραφική δια

μόρφωση που διακόπτει την ανάπτυξη του έργου στις δύο πλευρές. Ο Ιησούς «καθήμε

νος επί πώλον όνου» εισέρχετω θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα, πόλη που απεικονίζετω
συμβολικά με τα τείχη κω τις οροφές των σπιτιών της αριστερά, όπου κω ο όμιλος
των Ιουδαίων που τον υποδέχοντω. Δεξιά ο όμιλος των μαθητών κω στη μέση ο φοίνι
κας κω τα μικρότερα δένδρα υποδηλώνουν
χρυσού ημικυκλικού

ένα τοπίο που συνορεύει με το φως του

τόξου. Η ραδινότητα των μορφών, η ανησυχία στα βλέμματα, Ol

χειρονομίες κω Ol κινήσεις των προσώπων αντιπροσωπεύουν τη δύναμη του ζωγράφου
να αποτυπώνει στο πλάσιμο των σαρκωμάτων την ένταση της στιγμής. Τη συγκίνηση

κω την avatpIXΙAa που από τα πρόσωπα περνά στον κυματισμό των φυλλωμάτων με

τη θριαμβευτική είσοδο στο Θείο Πάθος, καταφέρνει να την αποτυπώσει σ' αυτό το έρ
γο που τοποθετείτω στο β' μισό του 180υ ω. Η επιγραφή, χαρακτηριστική, κεφαλο

γράμματη: Η RλlΟΦΟΡΟC ΤΟΥ X<PICT>OY.
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1f [JJΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
080ς αι)

Τέμπερα σε στοκαρlOμένο ξύλο, Διαστ,:

0,475 Χ 0,445 Χ 0,020 μ,

Ι Ν, ΑΥ[ου Νικολάου Σταμνάς,

Από το lδlO ζωγραφικό εργαστήρι με την εικόνα της Βαϊοφόρου προέρχετω κω η

εικόνα με τψ Ψηλάφηση του Θωμά. Χαρακτηριζετω από την lδια αντιλιιψη στην οργά
νωση της παράστασης με την τοξωτή ζωγραφική διαμόρφωση, τα ψηλά αρχηεκτονήματα

κω τα τειχη που αποτελούν το βάθος πάνω στο οποιο προβάλλοντω οι μορφές. Ψηλό
λιγνα

σώματα,

χρώματος.

γραμμική

πτυχολογια,

κυρωρχια

του

κόκκινου

Κυριαρχος άξονας ο ΧρlOτός και δραματική

κω

του

πρασινωπού

αισθηση η κίνηση του χερlOύ

του Θωμά, που τοποθετεl το δάκτυλό του «επl τον τύπον των ήλων». Στα φωτοστέφα
να των μαθητών διατηρειτω ακόμlι η παλωΟχΡlστlανlκή

ήδη συνήθεια να δηλώνοντω

τα αρχικά των ονομάτων, πχ ΦΙ!λlππος), Θω(μάς), Λου(κάς), Ματ(θαιος), Σί(μων). Η ε
πιγραφή της ει κόνος: Η 'fΗλλΦΗCΙC ΤοΥ θΦΜλ.,
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ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Ι80ς αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,48 Χ 0,35 Χ 0,020 μ.

Ι Ν. Αγίου Νικολάου Σταμνάς.

Κω στην εικόνα αυτή δΙακρ[νουμε τη συνέχεια της παράδοσης σ' ένα ζωγραφικό
εργαστήρι που φιλοτέχνησε πιθανότατα το σύνολο ενός Δωδεκαόρτου' κεραμόχΡωμος κά
μπος, τοξωτή δΙαμόρφωση,

πλούτος, αλλά κω επιβλητική παρουσ[α των αΡΧΙτεκτονημά

των στο άνOlΥμα του τόξου. Σε μικρογραφική

απόδοση στο μετακιόνlΟ διάστημα κάτω

από το τεράστlΟ κιβώτlΟ της τραπέζης του ιερού θυσΙαστηρ[ου,

κω στη βάση της γένε

σης του τόξου, τρεις συνολικά φορές, ο αρχάγγελος Γαβριήλ μεταδfδεl το θεϊκό μήνυμα
της γέννησης της Θεοτόκου, ευαγγελfζoντας παράλληλα τον ερχομό του Χριστού, στα
Olκε[α πρόσωπα της Ο1κογένειας.

Σε μεγάλη κλ[μακα αναπτύσσετω

η σκηνή κατά την

οπο[α ο πρεσβύτης Ζαχαρ[ας, την ώρα που lερουργε[ ντυμένος με τα διακΡΙτικά άμφΙα
κω το χαρακτηρωτικό

κάλυμμα της κεφαλής (πίλος,τιάρα),

υποδέχετω στο ναό τη μι

κρή Παναγ[α που συνοδεύεται από τους γονε[ς της Ιωακε[μ κω Άννα. Πιο π[σω διακρ[
νετω όμιλος yυvωKών με ομοιόμορφη διακόσμηση στα φορέματά τους. Η έντονα διακο
σμητική τεχνοτροπ[α χαρακτηρ[ζεl το τρ[το αναΥνωρ[σιμο έργο από το ευρύτερο σύνολο

του !δlΟυ εργαστηρ[ου. Επάνω με την !δια κεφαλογράμματη γραφή, που τους χαρακτή
ρες της Υνωρ[σαμε ήδη, σημειώνετω:

n.

€ICOAlA. TH<C> θ€OTOKOY
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ΕΙΚΟΝΕΣ

ΤΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΟΡΤΟΥ

lf

Ι3ΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ }(Ρ/ΣΤΟΥ

(ΖΩΓΡΑΦΟΣ

R')

(l80ς αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,38 Χ 0,29 Χ 0,020 μ.

Ι. Ν, ΑΥιας Παρασκευής ΤριχωνΙου.

Επηρεασμένος
λεγόμενης

από τη μνημειακή

Κρητικής

Σχολής

ζωγραφική

της

ο ζωγράφος της εικόνας

εμφαν[ζετω με ευδιάΚΡΙτα ατομικά χαρακτηρΙστικά.
ρυθρόχΡωμη

των[α με λευκά περιγράμματα

πλα[σlO ανάπτυξης

των θεμάτων του.

Ε

ορ[ζεl το

Σκοτεινή

ε[νω

η απόδοση του Ιορδάνη, την ακινησ[α του οπο[ου ζω

ντανεύουν τρ[α μόνο κινούμενα ιχθυόμορφα ένυδρα ό

ντα. Η εμφάνΙση του Αγ.

Πνεύματος ταράσσει την ακινησ[α του συνόλου. Ο Ιωάννης

βαπτ[ζεl τον κεκλψένο Χρωτό, ενώ ΟΙ σεβ[ζοντες άγγελοι με καλυμμένα τα χέρια τους
παραστέκουν

στο μυστήρlO της ανακα[νΙσης του κόσμου κω της μετατροπής του συμ

βoλfζoντoς παλωότερα το θάνατο ύδατος σε ύδωρ ζωής. Η μικρογράμματη επιγραφή δη
λώνει: "Η RλnTICIC ΤΟΥ X(PICT)OY",

lf

ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ }(Ρ/ΣΤΟΥ
(180ς αι.)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διαστ.:

0,358 Χ 0,295 Χ 0,020 μ.

Ι. Ν. ΑΥιας Παρασκευής ΤριχωνΙου.

Συνεχ[ζοντας

τη ζωγραφική παράδοση της προη

γούμενης εικόνας ο ζωγράφος της Υπαπαντής εΙσάγει
το αΡΧΙτεκτονικό
κομψά

βάθος της σκηνής με τα ψηλά κω

οικοδομήματα

που

συμβoλfζoυν

το

ιερό.

Με

καλυμμένα από σεβασμό στη Θεότητά του χέρια ο Συ
μεών, πατώντας σε βαθμιδωτό βάθρο, δέχετω το Χρι

στό από τα χέρlO της Θεοτόκου. Ακολουθούν η προφήτις Άννα κω ο Ιωσήφ, κρατώ

ντας στα σκεπασμένα

χέρlO του δυό πεΡΙστέρια.

Χρώματα,

κινήσεις κω εκφραστικά

βλέμματα, μαζ[ με την επψελημένη πτυχολογ[α, δηλώνουν την εμμονή του καλλΙτέχνη
στη μακρινή παλωολόγεlO

ζωγραφική τέχνη, την οπο[α πιθανώς ο ΙδlOς γνώρισε στην

εκδοχή της αναβ[ωσής της μέσα στον

180

αι Η επιγραφή, μικρογράμματη,

την παράσταση: "Η ΥΠλΠλΝΤΗ τΟΥ XPICTOY".
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συνοδεύει

li

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
(Ι80ς αι)

Τέμπερα σε στοκαρισμένο ξύλο. Διοσο.:

0,375 Χ 0,28 Χ 0,020 μ.

Ι Ν. ΑΥιας Παρασκευής ΤριχωνΙου.

Η γνωστή απεικόνωη της Πεντηκοστής εμφαν!ζει την ιδιοτυπία της παρουσίας της
Θεοτόκου, που δεσπόζει στο κέντρο, ανάμεσα στους δύο ομιΛους των μαθητών. Το ρο

δόχρωμο μαφόρl της Παναγίας μεταδίδει φως συμμετρικό στο χρώμα των χιτώνων των
μαθητών κάτω από την ουράνια παρουσία του Αγ. Πνεύματος, που κατέρχεται εν είδει
πυρίνων γλωσσών στις κεφαλές των Αποστόλων. Η κατακόρυφη διάταξη των αρχιτεκτο

νημάτων που διαμορφώνουν το εσωτερικό της οικίας διακόπτεται από την οριζόντια βά
ση μιας σχηματικής στέγης στο χρώμα του θριάμβου. Το εξωτερικό φως ενώνεται με το
φως της χαράς που διαγράφεται στην έκφραση των προσώπων, όπου ο καλλιτέχνης επι
χειρεί να προσδώσει

ατομικά χΡακτηριοτικά.

Η επιγραφή

της εικόνας διαφοροποιείται

και αποδίδεται με μεγαλαγράμματους κόκκινους χαρακτήρες: Η ΚAeOAOC ΤΟΥ λ-ΓιΟΥ ΠΝ6Υ
Mλ.TOC.

Μολαταύτα το έργο δεν απομακρύνεται

δυό προηγούμενες εικόνες καλλιτέχνη.
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ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(190ς α1.)

Τέμπερα σε στοκαΡlOμένο ξύλο. Διαστ.:

0,69 Χ 0,535 Χ 0,025 μ.

Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θέρμου.

Στα φανερά ή κεκρυμμένα τμήματα της εικόνας ο ζωγράφος επιχεΙρεί να περιλάβει

όλα τα στOlχεfα της ορθόδοξης

ζωγραφικής παράδοσης,

πρoσδlδoντας

φωτεινότητα

(ή

κω λάμψη) στα χρώματα που κυΡΙQρχούν κω εΠΙσκιάζουν το συμμετρικό οχέδlO. Το νε
κρό σώμα της Θεοτόκου κείτετω σε ψηλό κω βαρύ σε όγκο νεκροκρέββατο, που το ε
λαφρύνει η ανοlκτόχΡωμη σινδόνη. Κάτω, ανάμεσα σε δύο μανουάλια με νεκροκέρια, εl
κονίζετω το γνωστό επεΙσόδlO του Ιεφωνία (μορφή καρικατούρας), ο οποίος επιχεΙρεί να

κλέψει το σώμα της Παναγίας, αλλά ο αρχάγγελος εμφανίζετω να του κόψει τα χέρια.
Στους δυό ομίλους των μαθητών κω των αποστόλων ξεχωρίζουν ΟΙ μορφές του Πέτρου
(αΡΙστερά), του Παύλου (δεξιά) κω του μαθητή Ιωάννη, που σκύβει να ασπαστεί το ιε

ρό λεfψανο. Πάνω (στο κέντρο) ο ΧρlOτός, μέσα σε φωτεινή, τρίχρωμη, ελλειψοειδή δό
ξα, κρατά σε μορφή βρέφους την ψυχή της Παναγίας. Το ΧΡΙστό παραστέKOΥV εκπρό
σωπOl των ταγμάτων των αγγέλων, ενώ την παράσταση πλωσlώνOΥV αρχnεκτονήματα.

Τη συγκινησΙακή ατμόσφωρα της σκηνής επιχεΙρεί να διασπάσει η μικροσκοπική απει
κόνΙση ενός πωδlOύ που τραβά το σκOlνί της καμπάνας σε μlQ συμβολική δήλωση της

"χαρμολύπης»

που αποπνέει το έργο. Στη βάση της εικόνας μικρογράμματη

επιγραφή

μας στερεί δυστυχώς λόγω της φθοράς το έτος κατά το οποίο έγινε το έργο, αλλά μας
παρέχει το όνομα του δωρητή: «Δέησις του δούλου <του Θεού> ΒασΙλείου ιερέως εις
μνημόσυνον ωώνlOν ....... <.. .>βρίου

8».
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lf ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(έτ.

1850)

Τέμπερα σε στοκαρωμένο ξύλο. Διαστ.:

0,625 Χ 0,91 Χ 0,020 μ.

Ι Ν. Αγίας Φωτεινής Γαβαλούς.

Το αριστερό μέρος της εικόνας καταλαμβάνει το κεντρικό πρόσωπο, η μητέρα της

Παναγίας Άννα, καθισμένη

σ' ένα ανοιχτό δυτικότροπο

κρεββάτι

(κλίνη)'

δέχεται τη

φροντίδα των φίλων γυναικών που της προσφέρουν φαγητό και νερό, ενώ στα πόδω
της ο πατέρας Ιωακείμ έχει το σκεπτικό ύφος του Ιωσήφ στην ανάλογη παράσταση της
Γέννησης

του Χριστού.

Κάτω

απεικονι'ζονται

με μικρογραφικό

και το λουτρό του βρέφους, απαράλλαχτο εικονογραφημένο

τρόπο η προετοιμασία

θέμα κι αυτό από τη Γέν

νηση του Χριστού. Στο αρχιτεκτονικό βάθος της εικόνας, πάνω από το ισόδομο τείχος,
προβάλλουν

πολυόροφα

δύο ξεχωριστές

σκηνές

κτίρια, ενώ στον ανοιχτό χώρο του τοπίου εικονογραφούνται
ευαγγελισμού,

όπου οι άγγελοι

εν μέσω νεφών μεταφέρουν

στους γονείς της Θεοτόκου το θεόσταλτο μήνυμα. Τα δυτικότροπα στοιχεία είναι έκδη

λα όχι μόνο στις ιδιόρρυθμες επιλογές (όπως Π.χ. το πέπλο της κλίνης και το αρχιτε
κτονικό βάθος στον κάμπο της εικόνας), αλλά κω στη μελαγχολική και συγκρατημένη
έκφραση των προσώπων που επιτυγχάνεται με το ομοιόμορφο πλάσιμο και τα aπλανή

βλέμματα. Το έργο, ωστόσο, αποπνέει ευΥένεω, καθώς η συμμετρία των θεμάτων, τα
σχήματα και οι αρμονικές μεταβάσεις των χρωμάτων ενισχύουν τις εκτιμήσεις για τις ι
κανότητες

του καλλιτέχνη

και υποδηλώνουν

τις επιδράσεις

του περιβάλλοντος

(ίσως

της Κεφαλλονιάς) μέσα στο οποίο αναπτύχτηκε η ζωγραφική του παιδεία. Κάτω σε το
νισμένο λευκό πλαίσιο η μεγαλογράμματη

ΔΑΠΑΝΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

γραφή μας πληροφορεί ότι το έργο έγινε:

185<0>.
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ΣΤ'

ΡΩΣΙΚΕΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
ΙΙ80ς

- 190ς

οι)

Τέμπερα σε λεπτή προετοιμασία στοκαρισμένου ξύλου. Δωστ.:

1.

Στο μικρό εlκονίδlO

0,31 Χ 0,34 Χ 0,020 μ.

Ν. Αγίου Νικολάου Σταμνάς.

- ΡωσΙκή

εικόνα του 180υ

- 190υ

ω.

- εύκολα

αναγνωρίζει κα

νείς τα χαρακτηρΙστικά μως τεχνοτροπίας που συνέΧΙσε τη βυζαντινή παράδοση στις

Σλαβικές ομόδοξες χώρες. Από τα τεχνικά χαρακτηρΙστικά κω το διάκοσμο του χηώνα

κω του ψατίου του ΧΡΙστού, αλλά και από τις επιγραφές στη Ρωσική γλώσσα εύκολα
αναγνωρίζετω η προέλευση της εικόνας. Τα κείμενα των επιγραφών μεταγραμμένα για

λόγους τεχνικούς στη λατινική γραφή, έχουν ως εξής: α)

"Obl'a gda Bsetdel' zitelja»(=
Εικόνα του Θεού Παντοκράτορος), β) «Pl'iidite komme νΒί tl'uzdazusiisja ί obl'emenii ί
az ypokoju νί vozmite» (=Δεύτε πρός με πάντες ΟΙ κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ
αναπαύσω υμάς ... » [Ματθ. ωΌ 28] υμεις δε ... ». Τα συντσμογραφήματα IHC xc συμπληρώ
νουν τα επιγραφικά δεδομένα της εικόνας.
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Ο ΛΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(180ς

- 190ς

αι.)

Τέμπερα σε λεπτή προετοψασία στοκαρισμένου ξύλου.
Διαστ.:

0,31 Χ 0,37 Χ 0,021 μ. - 1.

Η ταυτόσημη

Ν. Αγίσυ Νικολάου Σταμνάς.

τεχνοτροπική

απόδοση με την προηγού

μενη εικόνα οδηγεί στο ίδlO Ρωσικό εργαστήρι και στο χέ
ρι του lοlου ζωγράφου,

όπως διαπιστώνει

κανείς από τον

τρόπο έκφρασης του διακόσμου των φωτοστεφάνων και τις
κινήσεις. Την παράσταση του Αγίου Νικολάου πλαισιώνουν
ΟΙ στηθείες μορφές του Χριστού και της Θεοτόκου σε μικρογραφικές αποδόσεις (εντός
μεταλλίων)' κρατούν τα σύμβολα του επισκόπου (ΕυαγγέλlO, ωμοφόριο), παροτρύνοντας
τον ΆγlO να δεχτεί το επισκοπικό αξίωμα. Ο Αγ. Νικόλαος κρατεί ανOlχτό ΕυαγγέλlO
στο οποίο

διαβάζεται;

«Vovse mjawno staiis na mjaste ravne

ί

narod utchenikego

ί

mηozestvo» (=και καταβάς μετ' αυτών έστη επί τόπου πεδινού, και όχλος πολύς μαθη
τών αυτού, και πλήθος πολύ του λαού» [Λουκ. στ'

Οι χαρακτήρες των γραμμά

των μαζί με τη συνοδευτική επιγραφή

(=Εικών Αγ. Νικολάου) και

17-19].
Obra staro Nikolij

τα συντομογραφήματα IHC xC και ΜΡ θΥ συνηγορούν στον απόδοση του έργου στον

ίδlO

καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε την εικόνα του Χριστού.

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
(190ς αι.)

Λάδι σε μουσαμά. Διαστ.:

1.
Η γνωστή

0,184 Χ 0,50 Χ 0,019 μ.

Ν. Αγίας Φωτεινιίς Γαβαλούς.

παράσταση

του νεκρού

Χριστού

πάνω

πτυχωτό σεντόνι. Ο Χριστός φορεί το πορτοκαλοκόκκινο

σε

πε

ρίζωμα, έχει σταυρωμένα στο στήθος τα χέρια και τα πόδια
παράλληλα

τεντωμένα με εμφανή τα σημάδια

των καρφιών

που, σύμφωνα με τη βυζαντινή παράδοση, καρφώθηκαν χω

ριστά. Ο «ορθόδοξος» αυτός τρόπος απόδοσης δεν αντισταθμίζει τη συνολική τεχνοτροπl
κή έκφραση της εικόνας που αποδίδεται στο σύνολό της με νεωτερικά στOlχεία από δυ
τικίζουσες

επιδράσεις,

και τούτο

γίνεται καθαρότερο

στα μετάλλια που απεικονίζουν

στις γωνίες τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Τα πορτραίτα τους σαν να αναδύονταΙ από πί
νακες ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Τα συντομογραφήματα

IHC xPC (Ιησούς Χριστός) μπορούν

να λειτουργήσουν συμβολικά στην ταύτιση του καλλιεργημένου ζωγράφου.
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ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
(190ς οι.)

Διοστ.:

1.

Το λειτουργικό

1,24 Χ 0,78 μ.

Ν. Κοιμιίσεως της Θεοτόκου Θέρμου.

άμφlΟ του Επιταφίου

είναι συνδεδεμένο

με την λυρικότερη

λει

τουργία του Χριστιανικού εορτολογίου (την Ακολουθια του Επnαφίου Θρήνου), Από το
Μ, Σάββατο έως την Ανάληψη τοποθετείται στην Αγία Τράπεζα,

Κεντημένο πάνω σε βαθύ βυσσινόχρωμο

βελούδο, το πλαίσlΟ που οριζει την κε

ντρική παράσταση του νεκρού Χριστού δωμορφώνεl μια εξωτερική πλατύτερη ταινια με
κέντημα

που απεlκονιζει

γράμματα της επιγραφ]lς

κληματίδα

και μια εσωτερική

στενότερη,

με κενυιμένα

τα

<ο> 6ΥCΧΗΜωΝ lωCΗΦ Α.ΠΟ ΤΟΥ l.ΥλΟΥ ΚΑ.θ6λωΝ ΤΟ / XPHCTOA.NA.-

ΟΥ (γρ, αχραντόν σου) cωΜΑ. / CΙΝ.λ,ωΝI ΚΑ.θΑ.ΡΑ. 6IλΗCΟΑ.C (γρ. ε]λισας) ΚΑ.Ι Α.ΡωΜΑ.CIΝ 6Ν ΜΝΗ
ΜΑ.τι

/ ΚΑ.IΝω

KHA6YCA.C Α.Π6θ6ΤΟ. Την κεντρική παράσταση καταλαμβάνε] ο ΕπnάφlΟς.

Ο

ξαπλωμένος νεκρός Χριστός πλαισιώνεται από τις μορφές του Ιωάννη Θεολόγου και του

Νικοδ]lμου, των τριών γυναικών Μυροφόρων και της Θεοτόκου, που περιστOlχιζονται
από δύο αγγέλους.

Στ]ς τέσσερις γωνίες απεικονιζοντω

ο] τέσσερις Ευαγγελιστές στη

θαίOl. Το ύφασμα απολήγε] εξωτερ]κά σε κροσσωτή διαμόρφωση,

Το κένΤ]lμα ειναι ανεβατό (καβαλlκ]), ενώ ΟΙ μορφές είναι ζωγραφισμένες πάνω σε
λευκοσlδηρο.
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ΛΕΡΑΣ
α90ς 01.)

Διαστ.:

1.

0,59 Χ 0,45 μ.

Ν. Αγίας Φωτειvής Γοβαλούς.

Αέρας.

Κάλυμμα

του Αγ[ου Ποτηρ[

ου KαJ του ΔfσKOυ. Ε[ναι το άμφlO που
ο διάκονος ή ο ιερέας φέρει στους ώμους
του κατά τη Μεγάλη Εισοδο των Τψιών Δώρων και τη μεταφορά τους από την Πρό

θεση στην Αγ[α Τράπεζα.

Την ώρα της απαγγελfας του Συμβόλου της Π[στεως (του

"Πιστεύω"), ο ιερέας σειεl το ιερό άμφιο πάνω από τα Τ[μω Δώρα ή, όταν συλ/εnουρ
γούν πολ/ο[ lερεις, πάνω από τον lερουργό πρωθιερέα ή τον αρχιερέα σε αρχιερατική
λεnουργlα.
Στο πορφυρό, παραλληλόγραμμο

στο σχήμα, βελούδινο ύφασμα η εΠlφάνεω διακρ[

νετω σε εννέα, σχεδόν τετράγωνα, πλαΙσω. Στο κέντρο, μέσα στον κύκλο του κεντημέ
νου αστεροειδούς ακτινωτού δ[σκου, εlκον[ζεται ο Παλαιός των Ημερών με το χαρακτη

ριστικό τριγωνικό φωτοστέφανο, σύμβολο της Τρωδικής υπόστασης. Τις τέσσερις γωνιες
καταλαμβάνουν

εξαπτέρυγα,

και στα υπόλOlπα διάχωρα της σταυρικής διαμόρφωσης του

ΣΧεδ[ου το μοτ[βο της κληματ[δας και του σταχυού συμβoλfζoυν τον άρτο και τον 0[-

νο, το Σώμα και το Μμα του Χρωτού. Η τεχνική του κεντήματος (ανεβατό, KαβαλfKI,
πλακέ) ειναι η [δια με το ποτηροκάλυμμα του επόμενου π[νακα.

ΚΆΛΥΜΜΑ ΛΓΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ
α90ς 01.)
Διοστ.:

1.
Ύφασμα

0,41 Χ 0,41 μ.

Ν. Αγίας Φωτεινής Γαβαλούς.

βυσσινόχρωμο,

βελούδο,

σε

σχήμα

σταυρού. Το κεντρικό τετράγωνο πλα[σιο καταλαμβά
νει κεντημένος σταυρός, ενώ στις τέσσερις κερα[ες α

πό ένα εξαπτέρυγο

με ένθετο ζωγραφωτό

πρόσωπο.

Το φτερά ε[νω κεντημένα με χρυσή κλωστή, σύμφωνα με την τεχνική του ανεβατού
(καβαλικιού). ΟΙ άκρες απολήγουν σε κρόσσω από σκούρα χρυσή κλωστή.
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ΚΑΛΥΜΜΑ

ΛΓΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ
(190ς αι.)

Διαστ.:

1.

0,45 Χ 0,45 μ.

Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αnωλικού.

Ύφασμα σκούρο, βυσσΙνόχΡωμο

βελούδο, σε

σχήμα σταυρού. Στον κάμπο του υφάσματος, στο

κέντρο, τετράλοβος κεντητός σταυρός, με κομβω
τό διάστικτο περίγραμμα,

απολήγει στις τέσσερις

γωνίες προς το εσωτερικό σε μαργαρnόσχημο
ρο, επαναλαμβάνετω

ανθlκό κόσμημα. Το ίδlO μοτίβο, ελεύθε

στις τέσσερις κεραίες του

στις άκρες των κερωών

με το ίδlO μοτίβο

σταυρού.

κλαρωτού

Πλούσιος
κοσμήματος,

είνω ο διάκοσμος
που διαμορφώνει

στην ανάπτυξή του κυκλικά διαστήματα μέσα στα οποία τοποθετούντω συμμετρικά ανά

δύο μαργαρnόσχημα

άνθη που πλωσιώνουν έναν κεντρικό πυροστρόβιλο.

Το κέντημα,

από χρυσό κορδονάκι κατασκευασμένο ελεύθερο, τοποθετείτω πάνω από το βελούδο. Τις
άκρες στολίζουν πλούσΙα χρυσά ανOlχτά κρόσσΙα. Πάνα από την αρχή και το τέλος κά

θε κεντημένης ταινίας διακρίνοντω

αρχικά γράμματα Ε.κ./Δ.Α.ΙΓ.Α./Δ.Μ.,

ίσως αρχικά

των ονομάτων των προσώπων που εργάστηκαν στο κεντητικό εργαστήρι των αμφίων.

ΖΕΥΓΟΣ

ΕΠ;ΜΑΝΙΚΙΩΝ
(190ς αl.)

Διοστ.:

1.

0,25 Χ 0,15 μ.

Ν. KOJμlίσεως Θεοτόκου Αnωλικού.

Η ιδια τεχνική που εφαρμόζετω στο προηγούμενο ποτηροκάλυμμα συναντάτω κω
στο ζευγάρι των επιμανικίων με πιο ελεύθερη την ανάπτυξη του κλαρωτού περιμετρι
κού κεντήματος, το οποίο διαμορφώνει στο κέντρο, με τα lοια διακοσμητικά μοτίβα, ένα

ιδιόρρυθμο δέντρο, το ξύλον της ζωής αυτό, με την προσθήκη δύο κεραιών στην κορυ
φή, συμβολίζει το Σταυρό κω τη Θυσία του Ιησού.
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ΚΑΛΥΜΜΑ
ΛΓΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ
(Ι80ς Q.)

ΔΙQΟΤ.:

0,45 Χ 0,45 μ.

Ι Ν. Κοψήοεως Θεοτόκου Θέρμου.

Το βυσσινόχΡωμο
σταυρού

με κυκλική

που απολήγουν

βελούδο

έχει το σχήμα

διαμόρφωση

σε ευδιάκριτο

κεντρικό πλαίσιο καταλαμβάνει

των κεραιών

σπαστό τόξο.

Το

σταυρός με τρί

ΚΟΥχες απολήξεις των κεραιών, ενώ το κέντημα των σκελών του σταυρικού υφάσματος
γεμίζει τις επιφάνειες με επαναλαμβανόμενο το μοτίβο του φυλλοφόρου Σταυρού της Α
ναστάσεως, με ανοιχτά λουλούδια στη στροφή των βλαστών προς τα πάνω, ενώ στο κέ
ντρο, κάτω από τη βάση του σταυρού είναι κεντημένος εξάκτινος ρόδακας. Το ανοιχτό

χρωμο χρυσοκέντημα είναι ανεβατό (καβαλίκεμα, πλακέ) πάνω στο βελούδο, με σκούρο
χρυσό κρόσω που περιτρέχει ης άκρες.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

ΛΓΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ
(Ι90ς αι)

ΔΙQΟΤ.:

0,45 Χ 0,45 μ. -

Ι Ν. Κοψήσεως Θεοτόκου Θέρμου.

AμφlΠρόσωπo κέντημα ("βυζαντινό") σε σκούρο βυσ

ωνόχΡωμο βελούδο με "λατινικό" τρίκογχο χΡυσοκεντη
μένο σταυρό στο κέντρο του ενός και χΡωμαηστή κλω

στή στο άλλο, ενώ τα επαναλαμβανόμενα φυτικά μοτίβα
του κεντήματος βασίζονται στη συνύπαρξη του ροζ και

του γαλάζιου χρώματος που αμβλύνει τις ζωηρές αντιθέσεις. Το κρόσω που περιτρέχει
το ύφασμα είναι σκούρο χρυσό.
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ΕΠΙΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ
(ι90ς αι.)

Διαστ. επ.:

0,29 Χ 0,15 μ. -

ζώνης:

0,73 Χ 0,9 μ.

Ι Ν. Αγιας ΦωτεJνής Γαβαλούς.

Σε κόκκινο βελούδο ύφασμα (αΠΟχΡωματισμένο

τώρα από τη φθορά της χρήσης

κω του χρόνου) προσαρμόζοντω έτοψες τρέσες κλαρωτής των[ας με ανθέμια. Από το

[-

δω υλικό ε[νω κω οι κεντημένοι σταυρο[ στο κέντρο των επψανlκ[ων κω στη συμβο

λική παράσταση του σταυρού με τα συμμετρικά κομβ[α στο κέντρο της ζώνης.

ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΜΑΝΙΚΙΩΝ
(200ς αι.)

Διαοτ.:

0,27 Χ 0,15 μ.

Ι Ν. Αγίας Φωτεινής Γαβαλούς.

Δείγμα κεντήματος μηχανής, με έτοψη τρέσα γαζωμένη στο χΡυσοπο[κιλτο, με αν

θεμωτό διάκοσμο κω σταυρούς βlOτεχνlκής εργασίας, ύφασμα, το οποίο μας εωάγεl στις
σύγχρονες τεχνικές κατασκευής ιερών αμφίων.
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ΛΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ

.a-----------------(ετ.

1859)

Κράμα ασημιού σφυρήλατο, φουσκωτό, διάτρητο, χυτό'

επιxρυσώμαtα. Διαστ.: Υψ.
διάμ. κούπας

0,105

μ.

- 1.

0,235 μ.,

διάμ. βάσης

0,155 μ.,

Ν. Αγίας Φωτεινής Γαβαλούς.

Το αγlΟπότηρο αποτελειτω από τη βάση, το στέ
λεχος, την υποδοχή κω την κούπα. Η βάση εινω κυ
κλική κω γΙα τη διακόσμησή της (από σχηματοπωη
μένα φυτικά μοτιβα κω τα συνήθη εξαπτέρυγα) εφαρ
μόστηκε το "φούσκωμα" κω η τεχνική της σφυρηλά
τησης. Η άνω απόληξη της κουφωτής βάσης που ενώ
νετω με κωδωνόσχημο στέλεχος φέρει διάκοσμο από λογχοειδή φύλλα, ενώ στην υποδο
χή της κούπας, στη σεφά των συνεχομένων τoξυλfων, εφαρμόστηκε κω η τεχνική της
διάτρησης στο χυτό κέλυφος. Το αγlΟπότηρο κατασκευάστηκε
από επιγραφή χΡονολογειτω

στο

1859,

σε Ρωσικό εργαστήρι κω

nAonAoNAoCTAoCH ΚΤΗΤΟΡλ χωΡΗΟΝ rAoRMOy' Φέρεl επι

χρύσωμα στο στέλεχος κω, όπως συνηθιζετω lδιαίτερα, στην κούπα.

ΛΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ

Ia------------(Ι90ς αι.)

Από μολύβι και κασσίτερο χυτό και δουλεμένο με τόρνο το
στέλεχος και η κούπα. Διαστ.: Υψ.
διάμ. κούπας

0,09 μ., - 1.

0,25 μ.,

διάμ. βάσης

0,145 μ.,

Ν. Αγίας Φωτεινής Γαβαλούς.

Το αγlΟπότηρο αποτελειτω από τέσσερα κομμάτΙα

που συνδέοντω μεταξύ τους εσωτερικά με βιδωτό άξο
να. Η τωνια της βάσης του δlOκοπότηρου εινω πολύ
λοβη κω αποτελειτω από κυρτά κω ευθύγραμμα τμή

ματα. Ο θαμπός διάκοσμος των χυτών στωχειων αναπαρlOτά, σχεδόν επιπεδόγλυφα, μα
λακή άκανθα, τόσο στη βάση, όσο κω στη διακοσμημένη υποδοχή της κούπας, στην 0ποια δΙακρινοντω ομόκεντρω παράλληλω κύκλω του ποδοκίνητου τόρνου. Τα στωχεια
αυτά, όπως επίσης κω η μηχανική εργασία στο στέλεχος (μιμηση μπαλλούστρου), μας ο
δηγούν στο συμπέρασμα ότι το έργο εινω νεότερο (β' μισό 190υ ω.).
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ΛΓΙΟ Π ΟΤΗΡΙΟ

•

(έτ.

1852)

Ασήμι σφυρήλατο, φουσκωτό, σκαλΙστό, επίχρυσο.
Διαστ.: Υψ.

0,25 μ., διάμ. βάσης 0,16 μ., διάμ. κούπας 0,10
1. Ν. Αγίου Νικολάου Σταμνάς.

μ.

Στο στιλπνό μέταλλο ο ληός διάκοσμος περlOρίζε
τω στο φουσκωτό κω σφυρήλατο στέλεχος, στον κά
λυκα (σκαλιστά τoξύλJα της βάσης) κω στην ανάγλυ

φη τωνία του διακόσμου στη μέση περίπου της κού
πας που είνω επιχρυσωμένη. Το πεπλατυσμένο κυκλι
κό χείλος
ΜΟΥ

της βάσης

περηρέχεl

επιγραφή:

MNHCeHTJ

KYPI€ ΙΓΝλΤΙΟΥ Ι€POMONλXOY.

ΛΓΙΟ Π ΟΤΗΡΙΟ

•

(190ς

QI.)

Μολύβι χυτό, δουλεμένο σε ποδοκίνητο τόρνο.

Διαστ.: Υψ.

1.

0,22 μ.,

διάμ. βάσης

0,13 μ., διάμ.

κούπας

0,09

μ.

Ν. Αγίου Σπυρίδωνος (Μητρόπολη) Μεσολογγίου.

Τρψερής

διάταξη

(βάση,

στέλεχος

σφαφοειδές,

κούπα) από το IδIO ακόσμητο υλικό. Στο μέταλλο δια
κρίνοντω Ol παράλληλες γραμμώσεις κω ΟΙ βαθύτερες

παράλληλες γραμμές, που φανερώνουν ότι το έργο ει
νω νεότερο (τέλη 190υ αl.).

- 64-

ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
(τέλη 190υ αl.)
Βελούδο, ασήμι σφυρήλατο, φουσκωτό, διάτρητο, σκαλιστό επίχρυσο. Διαστ.:

1.

Η πολυτελής στάχωση (βιβλιοδεσία)
νήθεια. Τα «αργυΡΟχΡυσωμένα»

0,32 Χ 0,24 Χ 0,35 μ.

Ν. Αγίας Φωτεινής Γαβαλούς.

των Ευαγγελίων είνω παλωά, βυζαντινή συ

Ευαγγέλια αποτελούν το καύχημα γω κάθε εκκλησία ή

ενοριακό ναό κω πολύτιμο δώρο των Πlστών. Στο κάλυμμα αυτό ΟΙ πινακίδες της στά

χωσης είνω ντυμένες με βελούδο κω πάνω τους στηρίζοντω με καρφιά τα μεταλλικά
ελάσματα που απεικονι'ζουν

τις βαωκές σκηνές της Σταύρωσης κω της Ανάστασης, Ol

οποίες πλωσιώνοντω από τις μορφές των τεσσάρων Προφητών κω των αντιστοίχων

Ευαγγελιστών στις γωνίες κω συνοδεύοντω από μετάλλια δωτεταΥμένα στο σχήμα του
σταυρού. Τα μετάλλω αυτά φέρουν σε μικρογραφική απόδοση παραστάσεις της Αγ.
Τριάδος, της Βαϊοφόρου, του Εππαφίου Θρήνου ή της σκηνής του «Χαίρετε» [Μή μου
άπτου] στη μία όψη, της Αναλήψεως, το Μυστικού Δείπνου, του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου κω της ΒάΠΤlOης του ΧΡlOτού στην άλλη. ΟΙ εγχάρακτες μικρογράμματες ε
Πlγραφές συνοδεύουν τις παραστάσεις των Προφητών που κρατούν ανοιχτά κω ανεμιζό
μενα ειλητάρια. Το πολύτιμο κάλυμμα προστατεύει έντυπο Ευαγγέλιο που τυπώθηκε το

1872

στη Βενετία.
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ΚΑΛΥΜΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
(τέλη 190υ οι)

Ασιίμι σφυρήλατο, σκαλιστό, εΠ[χΡυσο.
Διαστ.: Υψ.

1.

0,34 μ.,

πλ.

0,26 μ.,

Ν. Κοφήσεως της Θεοτόκου Αιτωλικού.

Η στάχωση από μονοκόμματο έλασμα κοσμείται με παραστάσεις της Σταύρωσης και

της Ανάστασης στα ελλειψοειδή σχήματα στο κέντρο κω τους Προφήτες κω τους Ευ
αγγελιστές στις γωνίες. Στις απεικονίσεις των ΕυαγγελΙστών

οι συνοδευτικές,

χαραγμέ

νες στον ακόσμητο κάμπο, επιγραφές δηλώνουν τα ονόματά τους. Τα μεταλλικά ελάσμα
τα στερεώνοντω

στις πινακίδες της στάχωσης με πυκνοτοποθετημένα

περψετρικά καρ

φιά κω αρωότερα στο κεντρικό μέρος. Η στάχωση προστατεύει έντυπο Ευαγγέλιο του
ΒενετΙκού τυπογραφείου, του έτους

•

1872.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
(τέλη 180υ

-

αρχ. 190υ αι)

Ορειχάλκινο, σφυρήλατο, φουσκωτό, σκαλιστό, εΠ[χΡυσο.
Ι Ν. ΑΥ[ας Φωτεινής Γαβαλούς.

Το μονοκόμματο έλασμα τοποθετείτω ως ένθετο
στο ακόσμητο μεταλλικό πλαίσlO που καλύπτει
πινακίδες της σταχώσεως.

τις

Στο κέντρο η παράσταση

της Σταυρώσεως μέσα σε ελλειψοειδές πλαίσlO κω
στις γωνιες, μέσα

σε κανονικά μετάλλια, ΟΙ προτο

μές των Προφητών που συνοδεύουν τυπικά το θέμα της α' όψης του καλύμματος.

Στον ενδιάμεσο χώρο, το πολύπλοκο κλαρωτό κόσμημα γεμιζεl όλο το βάθος, σαν από
"φόβο κενού" (hOfOl'

vacui),

κω η επιχρύσωση αφήνει ορισμένα σημεια των μεταλλικών

επιφανειών ακάλυπτα, δημlOυργώντας εντυπώσεις φωτοσκίασης.

- 66-

ΔΙΣΚΟΣ
(ετ.

1896)

Ασήμι σφυρήλατο, φουσκωτό, σκαλιστό. Διάμετρος

0,43 μ.

Ν. Αγιου Σπυρι'δωνος (Μητρόπολη) ΜεσολογΥΙου.

1.

Ο δισκοι; αvτlδώρoυ εινω κυκλlκόι;, με

πυθ

μένα ρηχό, διακοσμημένοι; με πλούσω ελικωτό διά
κοσμο

-

πλοχμό κληματιδαι; κω ανθέων

-

στην πε

ριμετρο του χε!λουι; κω στο «φουσκωτό» ομφαλό
του κέντρου, που απεlκονιζεl ένθρονο τον τψώμε-

νο Άγω τηι; Μητρόποληι;, ντυμένο την αρχιερατική του στολή κω ταυτΙζόμενο από τη
συνοδευτική επιγραφή: Ο λΓΙΟC cnYPIAWN. Στην εξωτερική ακόσμητη τωνια του χε!λουι;,

στη βάση του κατακόρυφου άξονα η επιγραφή:

20

ΜΑΡΤΙΟΥ

1896.

Δεν

αποκλειετω το

έτοι; κω η εποχή να υποδηλώνει δωρεά στο ναό με την ευκαφια των επετεΙακών γωρ
τών τηι; Εξόδου.

•

ΕΞΑΠΤΕΡΥΓΑ
(Ι90ς αι.)

Επάργυρα, σφυρήλατα, φουσκωτά, σκαλιστά, κοκκι
δωτά. Διάμετρος

1.

0,21

μ.

Ν. Αγιου Σπυρι'δωνος (Μητρόπολη) ΜεσολΟΥΥΙου.

Στουι; κυκλlκούι; δισκουι; των εξαπτερύ-

γων προσηλώνοντω

κωνlκέι; υποδοχέι; ΟΙ οποιει; στερεώνουν το ΡIΠlδω σε ξύλινουι; πι

θανότατα Ιστούι;, ώστε το «λάβαρο» να εξυπηρετεl τιι; πανηγυρικέι; λnανειει;, μεταγενέ
στερη εξέλιξη του τελετουργικού τηι; ΕκκλησΙαι;. Τα εξαπτέρυγα ανήκουν στην απλού
στερη τυπολογlα. Στην κάθε όψη απεlκονιζετω ανάγλυφο από ένα εξαπτέρυγο, ενώ πε
ρψετρικά δύο ομOlόμορφει; τωνιει; (από συνεχόμενουι; κόμβουι; εξωτερικά κω πλοχμούι;
εσωτερικά) εινω έξεργει;.
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:i

ΘΥΜΙΑΤΗΡΙΟ

••

(180ς αι)

Ασήμι σφυρήλατο, φουσκωτό, σκαλιστό, χυτό, επ[χρυσο.

Διαστ.: Υψ.

0,29 μ.,

άνοιγμα

0,10 μ.

Ι Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρμου.

Το θυμιατήριο

αποτελειτω

από τη βάση,

το δοχειο

(που δέχετω τα κάρβουνα και το λιβάνι) το διακοσμημένο
σκέπασμα

που έχει

τη μορφή

οχυρωμένης

πόλης με μι

κρούς πύργους που διατάσσονται σε δύο ζώνες και τη λα
βή από την

onola

εξαρτώνται τέσσερις αλυσιοες (που κρα

τούν το δοχειο και ρυθμιζουν

το άνοιγμα του σκεπάσμα

τος) πάνω στους κρικους των οποιων κρέμονται στρογγυλά
κουδουνάκια.

ΘΥΜΙΑΤΗΡΙΟ

••

(Ι90ς αι)

Ασήμι σφυρήλατο, φουσκωτό, διάτρητο.
Διαστ.: Υψ.

0,25 μ., άνοιγμα 0,075 μ.

Ι Ν. Αγίας Φωτεινής Γαβαλούς.

Το σχήμα του δοχειου ειναι κανθαροειδές, με κωνική
δωμόρφωση

του ποδlOύ κω καμπυλοειδή

σχηματισμό

των

πετάλων, εναλλάξ δωκοσμημένων κω ακόσμητων, σε διαδο
χική τάξη.

Ο φυτικός διάκοσμος

ειναι

πλουσιότερος

στο

σκέπασμα, όπου ανάμεσα στον πλοχμό δ1Gκρινονται στεφά
νια που περικλειουν στηθαιες μορφές με αδιαμόρφωτα χα
ρακτηριστικά.

Στις αλυσΙδες

προσαρμόζονται

δώδεκα

κου

δουνάκω, προφανώς αναφερόμενα στη συμβολική του αριθ
μού των Αποστόλων.
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ΘΥΜΙΑΤΗΡΙΟ
(ι90ς Ul.)

Ασήμι σφυρήλατο, φουσκωτό, σκαλιστό, χαρακτό, χυτό, διάτρητο, επΙχΡυσο.

Δωστ.: Υψ.

0,34 μ.,

Τα χυτά στOlχεια
στηριζουν

άνοιγμα

(κυκλική

τα δωκοσμημένα

0,10 μ. - 1.

βάση,

τμήματα

Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου ΆΙτωλlκού.

πολυγωνικά

Xεfλη

έχουν μια τεχνική

του ανΟΙΥματος)
τελειότητα

τα οποια

κω συνηγορούν

στην άποψη γω μια όΨΙμη χρονολόγηση του έργου. Το δοχειο φέρει διάκοσμο τυποπOl
ημένης γΙρλάντας' το σκέπασμα επαναλαμβάνει το γνωστό θέμα της οχυρωμένης πόλης

με άνετη διάταξη κω πλούσΙα θεματολογΙα.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΓΙΑΣΜΟΥ
(Ι80ς α1.)

ΑΡΥυρεπένδυτος με ξυλόγλυπτο πυρήνα' πέτρες από υαλόμαζα. Διαστ.: Υψ.

1.

0,22 μ.,

πλάτ.

0,07 μ.

Ν. Αγίου Νικολάου Σταμνάς.

Στα πέντε διάχωρα που συναπαρτιζουν το σταυρό, επάνω ΚQΙ κάτω εlκονιζοντQl σε
έξεργη ξυλογλυΠτΙκή

δύο ΕυαγγελΙστές,

στα δύο ενδιάμεσα

της κάθετης κεραιας του

σταυρού η ΒάΠΤΙση του ΧΡΙστού ΚQΙ στα δύο διάχωρα των οριζόντιων κεΡQlών φOlνlκό·
δενδρα.

Στις τέσσερις εσωτερικές γωνιες του σταυρού ανOlχτά λουλούδω φέρουν στο

κέντρο

τους μαργαριτόμορφες

σχηματιζοντQl

λευκές πέτρες απο υαλόμαζα

ΚQΙ με συρματερό

ασήμι

κάλυκες με ανOlχτά πέταλα. Το πλαισlO του σταυρού περιτρέχει ασημο

ΤQlνια με φιδωτό κόσμημα' η αντιστοιχη ΤQlνία του κεντρικού διάχωρου στη συμβολή
των κεΡQlών αποτελείτQl από συνεχόμενους μαίανδρους. Κατακόκκινες πέτρες (επίσης α·
πό υαλόμαζα) σώζοντQl εδώ κι εκεί στις γωνίες, ενώ στην κορυφή ένα πεΡΙστέρι, σύμβο

λο του Αγ. Πνεύματος, εΠΙστέφει το έργο, όπως ο ιερός αετός του Δία καταλάμβανε την
κορυφή του σκήπτρου, έκφραση της λατρευτικής ροπής των Ηπεφωτών στους αρχαίους

χρόνους. Από την Ήπεφο κατά παράδοση προέρχετQl το λεπτοδουλεμένο αυτό έργο που
θυμιζεl στη βάση του καλαθοπλεκτική

τέχνη επιδεΙΚτΙκής δεξιότητας του δημlOυργού

του.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΤΑΝΕΙΑΣ.
(190ς αι.)

Κράμα λευκοωδήρου και μολύβδου. Ρωωκός σταυρός σφυΡιίλατος,
σκαλιστός, διάτρητος, επιχρυσωμένος.

1.

Ν. Αγίας Φανερωμένης Γαβαλούς.
(α' όψη)

Ο σταυρός στο κέντρο των κερωών διαμορφώνει κυ
κλοτερή επιφάνεω
απολήξεις

των

κω στις άκρες απολήγει

τεσσάρων

κερωών.

Είνω

σε τρίλαβες

αμφlΠρόσωΠOς.

Στη μία όψη απεικονίζεται η Σταύρωση με το Θεό

-

Πα

τέρα εντός των νεφών στην απόληξη της άνω κεραίας

κω τις δεόμενες σε προτομή μορφές της Θεοτόκου κω του μαθητή Ιωάννη αρωτερά
κω δεξιά.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΤΑΝΕΙΑΣ
(β' όψη)

Στην β' όψη στο κέντρο εικονίζετω η πορεία προς
Εμαούς κω στις τέσσερις άκρες των κερωών Ol τέσσερις
ΕυαΥΥελωτές.

Κομψός διάκοσμος

με τεχνική

διάτρησης

συμπληρώνει τις γωνίες (κω δ1ατηρείτω κατά τα

3/4

της

συνολικής μορφής του). Η Ρωσική επιγραφή που σώζεται
σε τέσσερις σεφές μωοσβησμένη στο ακόσμητο βάθος της
κάθετης κάτω

κεραίας

του σταυρού

TVO€MOY ΡΟΚΙΟΝlλ€ΜS lλ VLλ,[)IKO (=

παραδίζει:

KR€STOY

Τον σταυρόν σου

προσκυνούμεν [ΧρωτεΙ Αρχιερεύ).
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΣ
(190ς οι.)

Ασήμι. Διοστ.: Υψ.

1.

0,06 μ.,

άνΟ1ΥμΟ

0,045 μ.

Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου ΑΙτωλικού.

Στην α' όψη του σταυρού εlκονιζετω ο εσταυρωμέ
νος Χρωτός κω στη β' όψη όρθια ο Θεοτόκος βρεφοκρα
τούσα.

Η

διακόσμηση

με χΡωματωτό

σμάλτο

μφεΙΤQl

"χωνευτή" τεχνική (ένθετων δηλαδή κομματιών από φιλ
νΤJσI ή κόκκαλο

σε ξύλινα εκκλησωστικά

έπιπλα)

Στις

τρεις κεραιες του σταυρού εινQl προσηλωμένα μικρά αση
μένω νομισματα

(φλoυρlάJ,

ενώ στην πάνω κεραια προ

σηλωμένος κρικος κρεμά το σταυρό σε χονδρή αλυσΙδα.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΣ
(β' όψη)
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Λ.ΡΤΟΦΟΡΙΟ
Ι
(190ς αι.)

Ξύλινο αρτοφόρlO.
Δωστ.: Υψ.

1.

0.68 μ. Μηκ. 0,98 μ.

Πλάτ.

0,10 . 0,25 μ.

Ν. Αγίου Σπυρίδωνος (Μηιρόπολη) Μεσολογγίου.

/
Ι

/1
...

/

"

,."
\

).

Το αρτοφόρlO εινω ιερό σκεύος στο οποιο φυλάσσετω ο προηγιασμένος άρτος για
την Αγία Μετάληψη σε επειγουσες ανάγκες ΚΟ1νωνιας αρρώστων ή μελλοθανάτων κω
σε ειδικές λειτουργιες, όπως η Αειτουργια των Προηγιασμένων Τιμιων Δώρων (η Προη

γιασμένη). Συνήθως το αρτοφόρlO ήταν μεταλλικό ιερό σκεύος κω μάλιστα από πολύτι
μα μέταλλα, αλλά στις μονές ή και στις ενοριες υπήρχαν ξύλινα αρτοφόρια, ξυλόγλυπτα

ή απλά, όπως αυτό που βλέπουμε. Το αρτοφόριο αυτό μιμειτω στην πρόσοψή του το ε
σωτερικό Kυλfνδρoυ Ιερού Βήματος στο κέντρο του οποιου ναόσχημη διαμόρφωση με
κωνική στέγη τονιζει το ιερό του ναού. Στην πρόσοψη το αρτοφόρlO είνω εικονογρα
φημένο.

Την κεντρική παράσταση καταλαμβάνει ο Χριστός, που εικονιζετω ημισωμος

μέσα στο ΆγlO Ποτήριο, παράσταση που συμβOλfζεI τη Θεια Ευχαριστία. Το Χριστό πα
ραστέκουν ΟΙ ιεράρχες Χρυσόστομος κω Βασι'λειος (01 κύρlOΙ συγγραφεις της Θειας Αει
τουργιας) με ανΟ1χτά ειλητάρια. Το βάθος είναι χρυσό. Τέλος, στις άκρες της σύνθεσης
άγγελΟ1 δοξολογούν το Θεό, ενώ δεξιά απεικονιζετω ο Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος με το
κομμένο κεφάλι στο σκεύος, προεικόνιση της Θυσιας του Χριστού κω σύμβολο του Τι

μίου Αίματος που συμβoλfζει τη Θεία ΕυχαριστΙα.
Στη βαθμιδωτή

διάταξη των πλευρικών μερών υπάρχουν

κω το ξύλο είνω βαμμένο με λευκή λαδομπογιά.
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οπές

- υποδοχές

κεριών

1\Ι.lΙΑΛΛΙΟΊ'ΥIΙΑ

ΧΕ/ΡΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕ/ΩΜΑ
(21

Μαίου

1936)

Σε έντυπο Ευαγγέλιο του

1759.

Χεψόγραφο σημείωμα Έλληνος Ανθυπολο

χαγού, του Βασιλείου Καρίσα, σε φύλλο έντυ- "'..........Iiιιι............·.~~'
που Ευαγγελ!ου του
Αζίζ

- Εζού

1759,

που βρέθηκε το Σεπτέμβριο του

1921

σε τζαμί του χωρlOύ

κατά την πορεία του Ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα. Το κείμενο Του

σημειώματος έχει ως εξής: «Το παρόν ευρέθη υπό του υΠΟΥεΥραμμένου ΑνθυπολοχαΥού του
Πυροβολικού Καρίσα Βασιλείου εις το τoυριaι,όν χωρίον εις το Βηλαέτιον ΑΥκύρας ιcαι ε

ντός Οθωμανιιωύ τεμένους. Το χωρίον τούτο ονομάζεται Α3 Αζίζ - Εζού, ευρέθη κατά Σ(ε
πτέμ)βριον του

1921,

ότε ιΖ εκστρατεία προς ΆΥκυραν. ΑφΙεΡούται εις Θέρμον

[έπεται υΠΟΥραφιΟ Β. Καρίσας".

1936.

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ Ο ΚΤΩΒΡΙΟΥ
(έτ.

1813)

Ι Ν. Αγιου Σπυρίδωνος (Μιιτρόπολη) ΜεσολΟΥΥΙου.

Έντυπο

Μηναίον

Οκτωβρίου,

Ενετική

έκδοση

του

1813.
Προέρχετω από το γνωστό τυπογραφείο

οδοσίου, του εξ Ιωαννίνων".
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«Πάνου Θε

21

ΜαίΌυ

ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

•

(έτ.

1845)

Ι Ν. Αγίου Σπυρίδωνος (Μητρόπολη) Μεσολογγίου.

Έντυπο Μηναίον του Νοεμβρίου, Ενετική έκδοση του

1845.

Από το Ελληνικό τυ

πογραφείο «του Φοίνικος» κω με την εκδοτική επφέλεlα του Βαρθολομαίου

Κουτλου

μουωανού, του δlOρθωτή των λεnουργικών μηναίων που ήταν σε χρήση από την Ανα
τολική

Εκκλησία.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΙ1ΙΛΟΓΗ
Α' ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΙΚΟΝΕΣ,
ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ι

ΑΡΙΥΡΑ

Ι

ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΑ

-

Ηρ. Βακφτζής, Θησαυρσί της ι1έαβσυ, Μυ ιΙλήνη

Π. Βοκοτόιιουλος, Το υι{εvφυλάιaσν της μονιίς Προυσσύ, Αρχαιολογlκόν Δελτιον (Χρονικά), τ.

Αθιjνα

-

-

1989.

1968, σ. 275·283,

-

ΒυζUl'τιl'ιί Τ(Υνη

πΙν.

21(1966),

273·288.

Τέχνη Ευρωπαϊκιί

(Byzantine

Αι'Ι α

Ι
Ι

Ι

ι

Ι

θιjνα

Ι

Βυζαντιl'ιί και Mεταβυζανrινιί Τέχνη. Κατάλογος Εκ

νακοΟήκι) και Μουσείο Αλεξάνδρου Σoύ~ό
1 ~ι
1994.
Ου. ΑΟηγα

Ι

Elιl'opeaJI Α,'Ι), Κατάλογος Έκθεσι]ς στην Αθήνα, Α

1964.

- Οι πlΗει; του Μυστηρ(ου, Θιιοουροί τι/ς OΡUoδoE,π6 τιιν ΑΥία p(ιJ()(α. Κατάλογος Έκθεοι)ι;, EOνι:ι~ς Q-

Ι

- Α8. ΠαλlOύρας, Το jιοl'αστιίρι της ΠαναΥία'
Προυσό. Αθήνα 1997.
ς ΟΤον

-

τη

Ιερά Μεγίστη Μσνιί Βατοπεδίου. Πσράδοοη

.

Ιστορία

-

Ι

Τέχνη, διεύθ. εκδ. Ιερά Μεγιστη Μονή Βατοπεδιου,

Ι

1996.

Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας και Παξών ΚΟΙ δlOπο

1994.

Θυααυροί του ΑΥίου Όρους, Κατάλογος Εκθέσεως,

Ι

Θεοοαλονικη

Ι

Κ. Καλοκύρη, Άθως. Θέματα αρχαιολογίας ιcαι τέχνης,

963-1963,

Αθήνα

1963.

Ιακ. Κλεομβρότου, Μητροπολ!του Μυτιλήνης,

ταμ. Α', Αθήναι

1978,

σ.

1974, σ. 34-43,
49-54 και 103-104.

1970,

α.

69-107,

τόμο

τόμο Γ. Θεοοαλονικι]

Ι Α. Κουμουλιδης, Λ. Δεριζιώτης, Στ. Σδρόλια, Το

μοναστιίΡι της Τατάρνας, Ιστορία και ΚεΨιίλια, Αθήνα

1991.
Ντ. ΚΟΝΟΜΟΣ, Eιcκληoίες ιcαι Μοναστιίρια στη Ζά
ιωνθο, ΑθlΊνα

-

1967.

Μετά τα ΒυζάντlO

(The SUI'uiual of ByzaιItiIIe SacI'ed

Αι·l). Κατάλογος Εκθέσεως οτα Λονδινο, Αθιjνα

-

τες της Μικράς Αοίας ιωι της Ανατολικιίς Θράκης.
Συ.ΙΙογές Μουσείου Mπενάιcη, Κέντρο Λαϊκής Τέχνης

και Παράδοσης, Αθήνα

-

1992.

Μαρια Μπρούσκαρη. Το Μουσείο Παύλου ιωι ι\-lεξάν
δρας ΚανεΙΙοπούλου, Οδηγός, Αθήνα

-

1991.

Σκεuoφυ.Ιάιcια Ι. Μ. Βλατάδωl'

1994:

ΣκευOφu.ιάλΊσ Ιε

-

Μ. Σταυρονικιίτα = Χ. Πατρινέλης
ωάνι]

- Μαρια

- Eιιcόνες - XρυσoκεντιίJιατα,
-

- Αγάπη

Καρακα-

ΑθιΊνα

1974.

Γ. Σωτηριου, Κειμιίλια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πατριαρχικός ναός και σιcευoφυλάκΙOI', Εν

Ι

νως,

Ι

- Μ. Χατζι]δάκης, Βυζαντινό Μσυσείο, Αθήνα 1974.
- Alice Bank, ByzUIItille Αl'ι ίιι tlle CollecIioIIs of Souiet
Ι
MuseIIIns, LeningJ'and 1985.
Ι - Α. Bozkov - Α. Vasiliev, Hzldozestvelloto Ilasledstvo Ilα
Ι
ιιιαιιαΞιίΙ'α Zogl'Gf, Sofia 1981.
Ι - V_ Panduι'ski, ΡαιιιeΙιιίcί πα iZllltSIuO υ c'ι'kουιιijο
ίΞΙΟΙ'ίlω - arc/taeologiceski Illusej Sofija, Sofija 1977.
Ι
Ι

ι
Ι Β' ΕΙΚΟΝΕΣ (ΟΠΟΥ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ)

ι-Θ. Αλιπραντής, Θησαυροί της Σίφνου, Εικόνες των ναών και των μονών, Αθήνα

1979.
- Ποταμιάνου, Εικόνες του Βυζαντινού
Ι
Μουσείου Αθηνών, Αθήνα 1998.
Ι-Π. Βοκστόπουλος, Εικόνες τιις Κέρκυρας, Αθήνα
Ι
1990.
-

Μ. Αχεψάστου

Ι-Γ. Γούναρης, Εικόνες της Μονιίς Λειμώνος Λέσβου,

Θεσαλονικη

ειιcόνων. Εν Αθήναις

(Συμπλήρωμα Α' εν Αθή

Ι

(Κατάλογος Έκθεσης).

Α. Ξυγγόπουλος, ΣυΗογιί Ε.Ιέl'ης Σταθάτου, Κατάλο

•

Ι

1939).
1951.

Γ. Μοσχόπουλος (έκδ.), Κεφαλονιά, Ένα μεΥόλο Μου
αείο, Εκκλησιαστικήτ(χ;νη,

1-2, ΑργοοτόλI1989-1994.

AOlj-

1938.

Εικόνες τιις Ρουμανίας, 160ς·180ς αι., Αθήνα

1936

Ε

Θεοχάρη, Μονιί Σταυρσνιιιψα, Ιστορία

Ι

1985.

911

1994.

, -

Υος περιγραφικός. Εν Αθήναις

-

πουλος, ΕΤΒΑ, Αθήνα

Σινά, Οι Θιισαυροί της Ι. Μονιίς ΑΥίας Αικατφίνης, δl
εύθ. εκδ. ΚΑ Μονάφης, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα

Α. Ξυγγόπουλος, Μουαείον Μπεl'άι,η, Κατάλογος των
ναις

-

ΣψωνόΠΤεΡα. ΆΥιαl' Όρος, διεύθ. έκδ. Στ. Παπαδό_

φορεια Βυζαντινών ΑρχαlOτιjτων, Θεοοαλονικη

Ι

1996.

Α. ΜΠΑΛΛΙΑΝ, Θησαυροί από ης ελληνικές ιωιl'ότιι

λ0βέρδΌυ, Αθήναι

- Παλαιός Α., Μουαείον Διονυσίου
1946.

Ι - Δ. ΣοφlQνός, Μετέωρα, Οδοιπορικό, Μετέωρα 1990.
Ι

1997, 1997'.

η

ΠαπαγΙQννόπουλος

ράς Μσνιίς Β,ιατάδων, Υπουργειο Πολιτισμού,

ι

Ι

1999.

Β' Θεσσαλονικη

-

lQp_

1990.

-

Ι

Ιεροτελεστία ιcαι πίστη. Bυζανrινιί Τέχνιι /(αι Θεία Λει

MytileIIa SacI'a,

-

Ι

τουργία, Αθήνα

Επί τη χιλιετηρίδι

-

,

1976.

σμός, Κέρκυρα

-

-

μ/μια της Ι. Μιιτρσπό.Ιεως Μεσσηνίας, Θ~ooαλoνIK

στην Κέρκυρα, Μνημεία, Eιιcόνες, Κεψιμια, Πολιτι

-

199 .

- Θ. Μ. Προβιττάκης, Βυζαντινά και Mεrαβυζαπινά Κα

θέσεως, Παλιό ΠανεπιστήμlO

ντιων νήσων, Βυζαντιl'ιί και μεταβυζαντινιί Τέχνιι

-

- ΣιιiτάK η Ι

νουαριου

Ιονική Τράπεζα, τ. Α'-Β', Άγιον Όρος

-

r. Μυλωνάκσυ

και Κειμι/ιΙια, Μοιιοειο Εκιι,ιηαιασrικιfς Τέινης Σι -

26 Ιουλιου 1985 . 6 Ια Ι
1986. Αθήνα ΠολΙτιστική Πρωτεύουσα της Ι
Ευρώπl]ς 1985, Αθήνα 1986.
Ι
- Βυζαντινό Μουσείο. Τα νέα αποιcτιίματα (1986-1996).
Ι
ΑΘήνα 1997.
- Ι Δημοπούλου., "Τσ εν Μόσχα Συνοδικόν Σ"εvoφυλά· ι
Ι "ιον», Αθήνα 1900, σ. 56 κ.εξ.

-

θεοχ. Μ. Οροβατάκης -

Ρά Mιιrp6πo.lις Μονφβαα(αι;
και Σrιάρτιις' ΘιισαυΡΟί
, ε•

-

Ι

!

!
Ι
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Ειι,όl'ες

1999.

1993:

1993,

Εικόνες της ιcpητικιίς τέχνης. Από τον

Xάνδαιcα ως τιι Μόοχα και Τψ ΑΥία Πετρούπο.Ιη, Κα-

τάλογος Εκθέσεως, επιστημονική επιμέλεια Μ.
Μπορμπουδάκης, Βικελαία Βιβλιοθήκη - Πανεπιοτη-

μιακές Εκδόοεις Κρήτl]ς, ΗράκλεlO 1993.

_

Εικόνες Κύπρου

1976: Βυζανιινές

εικόνες της Κύπρου,

Μουσειο Μπενάκη. Kα~άλoγoς Εκθέσεως,

βριου

_

- 30

Νοεμβριου

Εικόνες Μονιίς ΑΥίου

1976, Αθήνα 1976.
Παύλου 1998: Μαρια

ντινιίς και μεταβυζαντινιίς ζωΥραφικής, ΕΤΕ, Αθήνα

1 Σεπ~εμ

1977',1995'.
-

Βαοιλάκη,

160ς αι. ΚατάλσΥος Έκθεσης, Μουσείο Μπενάκη, Αθή

Γ. Ταβλάκης, Ε. Ν. Τσιγαριδας, Ιερά Μονή ΑΥίου
Παύλου. Εικόνες, Άγιον Όρος

_

Εικόνες Μονιίς Ξενοφώνιος

1998.
1998: Ευ.

να

Ν. KυΡJαKOύ

- Τσιούμη.

Κρ. Χρυσοχοiδης, Ιερά Μονή

Ξενoφών~oς. Εικόνες, Άγιον Όρος

-

Εικόνες Μονιίς Πανιοκράτορος

1988.
1998: Κ. Kαλαμαρ~ζή

Kα~σαρoύ, Τ. Παπαμαστοράκης, Γ. Ταβλάκης, Κρ.

Χρυχοiδης, Εικόνες ΜονlΊς Παντοκράτορος, Άγιον
Όρος

1998.

- Λάππα, Μετά το Βυζάνιιο, ΚατιΗο
1996.
- KαραKα~σάνη 1980: ΣυλλοΥιί ΓεωΡΥίου ΤσακύΡΟΥλου,
Εικόνες, κειμενα Αγάπη Καρατσάνη, Αθήνα 1980.
- Κεφαλονιά, ένα μεrάλo μουοείο. Εκκλησιαστική τέχνη,
~. 1, Aργoσ~όλl 1989.
- Mη~σάνη Α., Εικόνες και Κειμήλια από τη ΣυλλΟΥή
της Εκατονιαπυλιανής Πάρου, Αθήνα 1996.
- Χρυσάνθη Mπαλ~oγlάννη, Εικόνες, ΣυλλΟΥή Οικονο
μοπούλου, Αθήνα 1985.
- Χρυσάνθη Mπαλ~oγlάννη, Εικόνες, Μήτηρ Θεού, Α
θήνα 1994.
- Μ. Μπορμπουδάκης, Ει.κόνες του νομού Χανίων, Αθιί
να 1975.
- Ζωή Α. Μυλωνά, Μουοείο Ζακύνθου, Αθήνα 1998.
- Α. Ξυγγόπουλος, Μουσείον Μπενάκη, ΚατάλΟΥος των
εικόνων. Εν ΑθήνOlς 1936.
- Ξυγγόπουλος 1936: Α. Ξυγγόπουλος, ΚατάλΟΥος των
-

Μαρια Καζανάκη

Υος ΣυλλΟΥιίς Μ. Λάτση, Αθήνα

εικόνων, Μουσείον Μπενάκη. Συμπλήρωμα Α'. Εν Α
θlίνOlς

-

1939.

Ο Περίπλους των εικόνων. Κέρκυρα 140ς-180ς αιώνας,
Ελληνική Προεδρια Ευρωπαικής Ένωσης

-

1994.

Θ. Παπαζώτος, Βυζαντικές εικόνες της Βέροιας, Αθήνα

1995.
-

N~όρη Παπασ~ρά~oυ, Χάρτινες εικόνες, Ορθόδοξα
θρησκευτικά χαρακτικά, Ι-Π, Αθήνα

-

1986.

Α. Παπαγεωργιου, Εικόνες της Κύπρου, Λευκωσια

1991.
-

Σ. Πέ~Koβιτς, Εικόνες Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου,
Άγων Όρος

-

ληνικές εικόνες στι/ν Ιταλία (Ι50ς-160ς αιώνας) Κατά

-

Μουσειο Μπενάκη, Αθήνα 1997.
- AffI'eschi e icone dalla GI'ecia (X-XVII secolo). Kα~ά
λογος Εκθέσεως στο Palazo St1'OZZi di Fil'enze, 16
Settembl'e - 16 Novembl'e 1986. Atene 1986.
- ClΗΎsantί Baltoyianni, IcoIIes des collectioIIs privees
ειι Crece, Catalogue (lIIstitut FΓαιιcαίs 16 jaIIvier - 7
{ευΓίεl' 1986}. Athenes 1986.
- Α. Boschkov, Die Blllgar'ischeII IkoIIeII, Bel'lin 1986.
- V. DjuI'ic, IcoIIes de Y01Igas/avie, Belgι'ade 1961.
- Holy Irnage. Holy Space. IcoIIs aIId FI'escoes {ΓΟΙΙΙ
Greece. Kα~άλoγoς Εκθέσεως σ~lς ΗΠΑ (21 Ιανουαρι
ου 1988 - 14 Νοεμβριου 1990), Athens 1988.
- Iz/ιoIIe/Icj akademika Ν.Ρ. Likhachevα, Kα~άλoγoς
Εκθέσεως, St. Petel'sbUl'g 1993.
- ΒΙ. Kondic, Slikal'stvo Υ SI'edniove kovnoj Sl'biji od
12. do sl'edjne 18. veka, (Na1'Odni Musej - BeogTad)
Beograd 1974.
- Luιniel'es de Ι' ΟΓίεπΙ ChI·etien. Icones de lα ColIectioιI
Adal, Έκθεση σ~o Musee d' Mt et d' Histoil'e de
Ceneve, 12 decembl'e - 4 rnai 1997, BeY1'Outh 1997.
- Κ. Onasch, ΙkoΙΖειι, Bel'lin 1961.
- L. Pl'ashkov, Bulgal'ian Icons, Sofia 1985.
- Konstantina Paskaleva, ICOlIS (ΓΟΙΙ Bulgaria, Sofia
1989.
- Konstantina Paskaleva, BulgariaII IcσΙΙB Thr'oIlgh the
CeIIturies, Sofia 1987.
- Η. Sk1'Obucha, Meister'werke der Ikonen - Inalerei,
Recklinghausen 1961.
- Η. SIu'obucha (ed.), Ikonen, 13. bis 19. jh., Miinchen
1969-70, Kα~άλoγoς Έκθεσης).
- SΟΡhοcleοιιs S., Icons of Cyprιts, 7th-20th CeIItury,
Nicosia 1994.
- D. Talbot - Rice, Rllssian IcσΠB, London 1962.
- D. Talbot - Rice, Icons of Cyprys, London 1937.
- Ν. Yilmaz, IcOIIs ίπ Tyrkey, Istanbιι!1997.

1956, τ.

Β', Αθήναι

Γ' ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

1958.

Το κάλλος της μορφιίς. Μεταβυζαντινές εικόνες ΙΕ'-ΙΗ'

-

Ποσάντ (ΖαΥκόρσκ), Τβερ και Ριαζάν (με~άφραση από
~α ρωσικά: Όλγα Αλεξανδροπούλου), Δόμος, Ηρά
κλειο

1972.
-

1989.

240 - 276,

Αθήνα

1969.
-

Χ. Koυ~ελάKη, ΈΗηνες αΡΥυροχρυοοχόοι και ξυλο
Υ1ύmες (Σμ.ίλη), Αθήνα

Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες του ΑΥίου ΓεωΡΥίου των Ελ

λιίνων ΙCαι τιις ΣυΗΟΥής του Ινστιτούτου, Bενε~Iα

1996.

-Λ. Μπούρα, Ο Σταυρός τιις Αδριανουπόλεως, Αθήνα

1975).
-

Π. Ζώρα, «ΑρΥυροχοία". Νεοελληνική χειροτεχνία, έκδ.

Έθνικιίς Τραπέζης της Ελλάδος, σ.

1995.

Ε. Ν. Τσιγαριοας, Έκθεση βυζαντινών και μετσβυζα
ντινών εικόνων Καστοριά.ς, Καστοριά

-

ΑΡΙΎΡΑ

Π. Ζώρα, Δύο μεΥάλοι μαστόροι του αοημιού, Αθανά

οιος Τζημούρης, ΓεώΡΥιος Διαμάντης Μπάφας, Αθήνα

αιώνων από τις συλλΟΥές των πόλεων Μόσχα, ΣέΡΥκιεφ

-

1993.

Νανώ Xα~ζηδάKη, Εικόνες της ΣυλλΟΥής Βελιμέζη.

Γ. κοι Μαρια Σω~ηρIoυ, Εικόνες της Μονής Σινά, ~.

Α', Αθήναι

-

1997.

1983.

Νανώ Xαζ~ηδάKη, Από τον Χάνδακα στη Βενετία, Ελ

λΟΥος Έκθεσης, Αθήνα

δης, Ν. Μινως, Ν. Νικονάνος, Γ. Ταβλάκης, Χρ. Μαυ

ροπούλου

Νανώ Xα~ζηδάKη, Ει.κόνες κρητικής σχο1ής, 150ς

1979.

Μ. Xα~ζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, Ζητιίματα βυζα-

-

- 77-

Γ. Οlκονομάκη

- Παηαδοπούλου,

ΑρΥυρά αντικείμενα

του Μουσείου Μετσόβου, Εθνογρσφικά Ι (Ναύπλιο,

1978), σ. 109-128.
- Γ. Οlκονομάκη - Παπαδοπούλου,
γυρά, Αθήνα 1980.
- Γ. Οικονομάκη - Παπαδοπούλου,

Ειcκ.ιησιασι:ικά Αρ
Eιcκ.Ιησιασι:ικά Αρ

γυρά, στο Παπαδόπουλος Σ. [επιμ.Ι Σιμωνόπετρα, Α
θήνα

-

1988, 163-187).
- Παπαδοπούλου,

Γ. Οlκονομάκη

Εκκλησωστική Αρ

γυροχοία, στο ΚΟΜΙΝΗΣ Α. [επιμΙ Οι θησαυροί της
Μονιίς Πάτμου, Αθήνα

- r. Οlκσνομόκη

1988, 221-273).
- Παπαδοπούλου, Εκκλησωστική Με

tαλλστεχνiα, στο ΜΑΝΑΦΗΣ Κ. Α. [επιμ.], Σινά. Οι
Οιιοαυρο( τι/ς Ιεράς Μονής ΑΥίας Ακατερίνης, Αθήνα

Γ. Οικονομάκη, Εκκλ/10lαοτικιί Apyupσχoia, Θησαυ

ροί του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκ.η

1997, 366-367).

- Α. Ξυγγόπουλος, Σu..LΙΟΥΙ[ Ε. Λ. &α06ιου, Κατάλογος
περιγραφικός των εικόνων των ξυλογλύπτων και των
μετσλλίνων έργων των βυζαντινών ιωι των μετά την
Άλωσιν χρόνων. Βιβλ. της εν Αθ. Αρχωσλ. Εταιρειας
ΑθlΊναl,

-

1951.

Ν. Συνοδινός, Οι τεχνίτες της Στεμνίτσας, Αθήνα

1979.
- Ch. Amil'anachvili, L'ol't des ciselelll's gfioιgiens (με
τάφρο από τα Ρωωκά), Gl'und, Παρισl 1971.
- Ch. AnJil'anachvili, Les fimaux de GfioIgie, εκδ, Cel'cie
d' Αι·ι, Παρισl 1962.
- Ζ. Α. Bel'njakovic, RussiαιI SilueI' of t/te XVlltlI - the

-

1977.

πΙν. Χ-ΧΧΧΠΙ.

-

Α.

Fl'Ololy.• Les €IIIaII,t de l'fipoque post-bIlzantine et
1947, σ.
133-151, πίν. XXJ·XXXV.

l'oι,t du cloisoIIIIe· CalticI's ArcheologiqItes,

-

Μ. lνaπον, Τ/Ιι! GoldsIIlillI aIId

Δ'

-

Mel'idiane, Βουκουρέστι 1973.
- C. Nicolescu, Lay αzzd Litul'gicαl SilueI'

{Ι'ΟΙΙΙ

RoIIIaniaII PI'iIIcipalities (l4t1t-19th ceIItuI'ies),

-

Μ. Μ.

ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΑ

l3λοχοιιούλοσ

.

1. Μσνιίς Αει

1975.

!{oριψrιίνα Ε., Χρuooκf.vrιtτα άμφια

Λρκαδίου, ΠεΠΡιι.Υlιένα ταυ Β' ΔιεOl'OιJι; Kpητo.\oγιιroι}
Συνεό'ρ(ου, .όμ. Ν. ΛθιΙνπl 1967, Ο. 297 εξ.

-

Δελιαλή Ν., Άμφιο :ι:ρuoσκέντητσ εκ (ου ιερού Νσού Α·

Υ(ου Νικο.lfrcυ I<cζόνιις, Οιιroδ<ψι[, Eιιεrιιρίς 1. Mι/rρo·
π6.\εως Σφβίων και Καζάνι/ς, τόμο Λ', Κοζάνη 1958,
0.332 εξ.

-

Ζωγράφου· Καρρέ Κ Μtraβυ(avrινι[· νcιιι:LΙηνικιf

-

εκιr,ιηoιασηκι/ .ι:ιιuooιrενrηrικι[, ΑΟιίνα 1985,
Κούρκουλα Κ, Το ιερατικά άμφια και ο ουμβο.lιαμ6ς
αυτών εν τη ιιρθoδι)~ω e'l'\ljYIh'Ir Ελ'κ.lιισ[α., Aθήνuι

1960.
-

Ρουμανικά, με περιληψη στα ΑΥΥλlκά), Βουκουρέστι

Θεοχάρη Μ., Εκιr,Ιηοιαστιιcά άμφια τιις Μονής Τατάρ
νης, ΘεολΟΥία

-

1968.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Αλιπράνιης Θ., Χρυσοκέντητα άφμια της

1998.
- Δρονδ6κη Ν, Β" Ο ιπιτ6φισι; tιις ΖΙ'Ρμπίτοlις 05391540), ιόμος εις μνι[ιιιιν Κ. 1. Λμάνroυ, Αθήναι 1960,
0,454-462.
- Δρανδάκη Ν. 13., EΚλ:lιιo,oσιικά λ'εvrιbιωα fιις /ιονιίς

the
στα

1957.
Stepanian - Α. Tchakmaktchian, L 'αι'! decol'atif de
ΙΆrιneιιίe mfidieuale, Λένινγκρανι 1971.
Ν.

και I1έI1.Ια, Ιερά Μονι[ ΙβΙ/Ρων, Άγιον Όρος'

Σόφια

(στα Ρουμανικά, με ηερίληψη στο Γαλλικά). Edituι'a

Β.

μώνος Αέσβου, Αθήναι

Oto Αγγλικό, Έκδ, (ης Βουλγαρ. Ακαδ. Επιστημών,

1967,
- Ν. Iol'ga, Les aI'ts IllinelII's eIl RoollmaIIie, τ. ι-π,
Βουκουρέστι 1934-1936.
- C. Nicolescu, L'aI't des /IIι!Ιαιι~ pI'ficielιx eII RolLmanie

1955), Ο. 53· 6.
Β Radojkivic, «Les

δα

iluersmitlt AI'ticles of

Ilι/! 16tlt nIId 19th ceIItIIries ίιι tlze Museum of
BaclIltoυo Mollostety (ΟΊ.α Βουλγιφικά, με περjληψl]

νν. ν

XVIIIe siecles, Choix de plancltes, pI'ficis de 1'ι!υοlιιΙίοιι
ItistoI'ique de IΌr{eυreΙ'ίe geoIgienIIe et IIotices, Tιφλl

πιστημών, Σόφια

1976.
- Α. Fl'Olow. "EnJaux cloisonnes de l'epoque postbyzantine.., CaltieI's AI'cheologiques, 1945, σ. 89·111,

Dubl'Ovnika XV-XVIII

1974.
Radojkovic, Les bjets sculptfis d'αι·t IIIinelll' eII
SeI'bie aIlcieII/Ie, Beogι'ad 1977.
- C. Tchudinachvili, Η ΥεωΡΥιανιί τoρειmκιί (στα Ρωσι
κά), Tlφλiδα 1959.
- G. Tchubinachvili, L 'oI-{fiul'el'ie gfiol'gieIIIIe des VIIIe-

Λ,

περι'ληψη στα Γαλλικά. Έκδ. της Βουλγαρ. Ακαδ. Ε

ί

Beogι'ad

-

-

Boschkov, Die bIL/ga/'iscIte VolkskItnst,
ReckIinghausen, 1972,
- D. DrunJev, Zlatal'sko izkustvo (στα Βουλγαρικά με

Moskνy ί Leningι·ada". Mllzej Pl'iIneIljeIle

iJI{1IIeιIces tIIrco,!)eI'sanes Sltl' les
IIleliel'l/ ιJΌι·t seι-be αυ ΧΥΙΙ! siι!cle'. (οτα Σερβικά, με
ιιερίληψη σω Γαλλικά), ZborIIilt Ζα LiItoUlte
UIIIeIIIosIi 1 (1965),0.118·141.
- Β, Radojkonic, L'oι-{eUI'eI'ie sel'be du XVIe et XVII
siecle, Νονί Sad 1966.
- Β. Radojkovic, FilakteI'iji, eIlamluci, PI'ίpojαsnice,

-

Beginning of the XXth CeIttuIOY ίιι tlte State
HernIitαgc CollcclioII (στα Ρωσικά, με περιλήψεις στα
Αγγλικά, Γερμανικά Γαι\λlκά), Λένινγκραντ

Sel·bii

tnuzejanh

UIlletIIosti Zbol'IIilI 15 )1971), σ. 67-109.
- Μ. Μ. Postnikova-Loseva -Ν. G. Platonova . Β. L.
Oulianova, Zolotoe ί sel'ebIjaIIoe delo XV-XX ue/ιou
Μόοχα 1983.
'
- Β. Hadojkovic, .P/nqIIes dc re(iIIres scι'bes $ןIΙ' 11'8
CUIIIIgiliIIires dL'S χνlΙ! e/ χνΙΙσ .,iι!cles· (στα Σερβικά
με περ.ίληψη σ~α Γαλλικά). MIIzej PI"ίIIlet,jeIIc
UIIletfIosli, ZborIIik, 3·4 (Βελιγριίδι, 1958), ο. 51-87.
- n. RaI.Iojkonic, .EllafIIel CΙ'O,~es ο{ Ilιl! 1611, (1//1/ 17/lι
cell/ury. (στα Σερβικά, με ncρfληψη Ota Γαλλικό).
Muzej PI'illletιjcllc UIIIetIIos/i, ΖΟΟΓιιιίΙι, 1, (Βει\ιγρόδl,

1990,263·307)
-

juνeΙίΙΌν

Postnikova . Loseva. "Sel'ebl'janye izdelija

·78·

27 (1956), σ. 123-147.

Ανέκδοτα άμφια της Μονιίς Φανερωμένης Σαλαμίνος,
Θεο,ΙΟΥία, ό.Π.

-

Θεοχάρη Μ"

Αφιερωτικαί εΠΙΥραφαί επί αμφίων του

Άθω, ΘεολΟΥία

-

29 (1959), σ. 193

εξ.

Θεοχάρη Μ., Η Bυζανnνι[ εικών του εν ΤερΥέαη κα
θεδριιcoύ ναού, Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών

(1962), σ. 254
-

37

εξ.

Θεοχάρη Μ.,

ΥΠΟΥραφαί κεντητών επί αμφίων του

Άθω, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
ΕΒΣ

-

32 (1963),

13.4.1963.
(1965),

Χρο

9-15,

Θεοχάρη Μ., Εκ των μεταβυζαντινών ερΥααηρίων τιις

35

(1966-1967), σ. 227-241.
Θεοχάρη Μ., Ο επιτάφιος του ΠαναΥίου Τάφου, Θεο
λογία

-

41 (1970) σ. 690-704 ΚΟΙ 753.
eIC του Σκευοφυλακίου

Θεοχάρη Μ., Αντιμι[νοια

της

Μονής του Σινά, Πανηγυρικός τόμος επί τη 1400η αμ
φιετηρίδl της Ιεράς Μονής Σινά, Αθήνα

1971,

σ. ρλζ'

ρν'.

-

Θεοχάρη Μ., Περί νέας πραΥματείας της τεχνικής της
Μεταβυζαντινής Τέχνης, Πρακτικά της Ακαδημίας Α
θηνών

-

48 (1973), σ. 66-68.

Θεοχάρη Μ.,

Εκκλησιααικά χρυσοκέντητα, Αθήνα

1986.
-

Θεοχάρη Μ., Χρυσοκέντητα άμφια, Πάτμος

1988,

σ.

185-217_
-

Θεοχάρη Μ., Χρυσοκέντητα άμφια, Σινά

1990, σ. 231-

259 ΚΟΙ 388 - 389.
-

Θεοχάρη Μ., Χρυοοκέντητα άμφια, Σφωνόπετρα

1991,
-

191-231

1996,

τόμο Β', σελ.

420·456.

Θεοχάρη Μ., ΚεντητΙκή, Θησαυροί του ΑΥίου Όρσυς,
Θεσσαλονίκη

-

κ0ι376.

Θεοχάρη Μ., Χρυσοκέντι/τα άμφια, Μονή Βατοποιδί
ου

-

σ.

1997,441-446.

Θεοχάρη Μ., Πσλυτελι[ υφάσματα ασ Βυζάντι.ο Κοσμι
κά και εκΙCΛησιασπκά, Αθήνα

-

σης, Αθήνα

-

1994.

Μουσείο Μπενάκη, Άμφια. Το ένδυμα της Ορθόδοξης
Εκκλιισίας,

1-30 Σεπτεμβρίου 1999.
1999.

Κατάλογος έκθε

Πάλλας Δ., Μελετι[ματα λrιτoυρyικά

- αρxαιo~Ιoyικά.

Το οράριον του διακόνου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντι
νών Σπουδών

-

24 (1954),

σ.

158.

Πα/ας Δ., Ο επιτάφιος της Παραμυθιάς, ΕπεΤ'lρίς Ε
ταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

-

27 (1957),

σ.

127-150.

Παπάς Αθ., Μητροπολίτης Ερμουπόλεως, ΒιβλΙΟΥρα
φία λειτουΡΥικών αμφίων του βυζαντινού τύπου, Θεολο
Υία

45 (1974), σ. 172-193,48 (1976),
(1981), σ. 754-778.

-

Χατζηδάκη

- Βέη

σ.

313-329, 53

-

50 (1979),

σ.

σ.

108 εξ.

1953.

Χατζημιχάλη Αγγελική, Τα χΡυσο}(λαβαρικά σvρματέ

ίνα· συρμακέοι}(α κεντι[ματα, MIHanges Ο. και Μ.
Mel'Iiel" τόμο ΙΙ, Αθήνοι 1956, σ, 447 εξ.
-Cottas Y.,ContribIltion α l'ι!tιιde de quelques tissus
liturgiques, Atti del ν Congl'. Intel·. Studi Bizantini
ΙΙ (Studi Bizantini e Neoellenici Vl), Ρώμη 1940, σ.
87 εξ.
- Jacobi G., Cimeli del I'iCaIlIO, della pittIII'a e della
toreuica nel Tesoro del MonasteI'O di Patmo, Clal'a
Rhodos Vl-VII (1932, 1933, 1941),σ. 709-716.
- Johnstone Pauline, Byzantine ΤΓαdίtίοιι ίιι CΙIurch
EindI'oideIOY, Λονδίνο 1967.
- Millet G., avec Ια collaboIntion de Hfilene des Ylouses,
Bl'Odel'ies l'I\\igieuses de styIe byzantin, πίνακας, Πα
ρίσl 1939, Κείμενο Παρίσl 1947.
- Musicescu Μ. - Α., La brodeI'ie ntedievale I'ollInaiIle,
Βουκουρέστι 1969.
- NastuI'el R. Β., L'epitaphios constantiIlopolitain du
moιzasteI'e l'Ountain de Secoul (1608), Χαριστήριον εις
Α. Κ. Ορλάνδον, τόμο Δ', Αθήναι 1967-69, σ. 129.
- Un epitl'achilion inIidiot iIledit de style bllzantin: l'
etole de ClemeIlt, Inetl'opolite de Philippes (1613),
Acta Alltique Academiae Sciental'um HllngOΙ'icae Χ,
1-3 (1962), σ. 203-210.
- TafI'aIi Ο., Le tI'IisoI' buzalltin et Ι'oιιnιαίll du
inonastIiI'e de Poutna, Παρίσl 1925.
- Theochal'is MaI'ia, Slll' une bI'odeI'ie du MllsIie de
Prague, Byzantinoslavica XXIV-1 (1963), σ. 106-110.
- Ι I'icami bizαιltini, ΙΙ Tesol'o di San Marco, opel'a
dil'etta de Η. HahnloseI" τόμο ΙΙ: Tesol'O e il Museo,
Φλωρεντία 1971, σ. 91.
- Le Inoine brodeuI' AI'sIinios εΙ 1'aΙεΙίετ des MIitIiores au
XVIeIne siecle, Bulleiin de Liaison dy CeIlif'e Intern.
DΈtudes des Te.ttiles Anciens, Νο 45, l(1977).
- TUI'deanu Ε., La bI'odeI'ie religieuse en RollInαnie,
Les Iipitaphioi moldaves αιι XVe et ΧΥΙΕ siIicles,
CeI'cetOΙ'i Litel'ol'e ιν (1941), σ. 164 εξ.
- La bI'odeι'ie I'eligiellse en Rouinanie. Les Iitoles des
XVe et XVIe siIicles, Buletinul Intitutullli Roιnoιt din
Sofia, Ι, 1 (Βουκουρέστι 1941), σ. 5 εξ.
- Vatasianu ν., L' ol'te bizaIltine in ROl1lUllia. Ι I-icanti
lituI-gici, Ρώμη 1945.

Κεντητι[ Ωραία Πύλη της εν Χάλκη Ι. Μονής ΠαναΥίας
Καμαριωτίσοιις, ΘεολΟΥία

2 (1936),

Ε., Εκκλησιαστικά κεντι[ματα Μου

σείου Μπενά}(η, Αθήνοι

Kωναανnνoυπόλεως. Η κεντήτρια Ευσεβία, ΕΕΒΣ

-

-

Οι επιτάφιοι της Μαριώρας, Εφημερ1'1iα

Θεοχάρη Μ., Χρυσοκέντητα άμφια της μονι[ς Ταξιαρ
νικά, σ.

ντινού Μουσείου Αθηνών, ΠραΚτΙκά ΧΡlOτιανlκής Αρ

χαιολογικής Εταιρείας, περ. Γ',

χών ΑΙΥιαλείας, ΑρχαιολοΥική Εφημερίς

-

Ε

12.5.1963,

Θεοχάρη Μ"

Καθ'lμερινιί της

-

Πανεπιστημίου Αθιινών, τόμο Α', 1926, σ. 405 εξ.
'- Σωτηρίου Γ., Κειμι[.\ια τάυ ΟικουμενικούΠατριαρχεί
ου, Αθήνοι 1938.
- Σωτηρίου Γ., Τα λειτουΡΥικά άμφια της ορθοδόξου ελ
ληνικιίς εκκ.Ιηοίας, Θεο,ιΟΥία 20 (1949)), σ. 1-14.
- Σωτιιρίου Μαρία, Χρυσοκέντητον επι Υονάτιον του Βυζα

496·503.

Θεοχάρη Μ., Χριαόφορος Ζεφάρ, Εφημερίδα Καθη
μερινή, της

-

σ.

Σωτιιρίου Γ., Το οράριον του διακόνου εν τιι Ανατσλικι[

Εκκληοία, ΕπιστΙΖμονικιί EΠετJzρίς ΘεολσΥικι[ς Σχολιίς

Θεοχάρη Μ., Η ενδυrι[ του ΑΥίου Μάρκου, ΕΠΗηρίς
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

-

-

28 (1957), σ. 452-456.

22-30.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
--;

Η Βάπτιοι] του Χριστού

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

-

Η Υπαπαντή

-

Η Πεντηκοστή

ΕΙΚΟΝΕΣ

3.

Προσκυνηματικές εικόνες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι

(42)

(43)
(44)

f',)

ΕικόνεUQ!L ΧΡlUτού

-

Η Κοιμησιι της Θεοτόκου

(45)

-

Ο Ζωοδότης

-

Η Γέννι]ση της Θεοτόκου

(46)

-

Ο Δίκαιος Κριτής

-

Ο Παντοκράτωρ

1

~T) Ρωσικές εικόνες

2

3

-

Ο Μέγας Αρχιερεύς

-

Ο Νυμφιος

-

Το Άγιον Μανδήλιον

4

ΧΡlΟτός Παντοκράτορας

-

Ο Άγιος Νικόλαος

(47)

(48)

Zl ΕπιτάΨ.Lο.ς (49)

5

6
Π.

~ΙKόνες της Θεοτόκου

-

Η Ελεούσα

-

Η ΣπηλαιώΤlΟσα

-

Η Οδηγήτρια

-

Η

-

Η Ζωοδόχος πηγή (16)

Kupla

-

(7, 10, 18)
(8)

-

Επιτάφιος

-

Αέρας

-

(9, 11, 12, 15, 17)

των Αγγέλων

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΑ

(13, 14)

(50)

(51)

Καλύμματα

Aylou

llotηplou

(52 - 53, 55-

56)

ΓJ Εικόνες_JlLillIράσταοιι Amσεως

-

EnJμaVIKIQ

-

Ζώνες

(54, 57, 58)

(57)

- TplntGXO (19, 20)
-

Δέηση και άγιοι

ΠΙ

(21, 22 - 28)

ΑΡΓΥΡΑ,

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Ή ΞΥΛΙΝΑ ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ

ω Εικόνες Αγίων

-

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

-

Άγια Ποτήρια

(29, 30, 31)

-

Καλύμματα Ευαγγελ!ου

-

Δίσκοι (66)

(59 - 62)
(63 - 65)

-

Ο Άγιος Γεώργιος

-

Ο Άγιος Δημήτριος (33)

-

Εξαπτέρυγα

(67)

-

Ο Άγιος Σιμων

-

Θυμιατήρια

(68 - 70)

-

Ο Άγιος Σπυριδων (35)

-

Σταυροl

-

Αγιασμού

(71)

-

Λιτανεfας

(72 - 73)

-

ΕΠlΟτήθιοι

- AYlG
-

Βαρβάρα

(32)

(34)

- Άγιος

Σάββας

(36).

Άγιος Ιωάννιις ο Χρυσόστομος
Αντώνιος

-

Άγιος

(37)

-

-

Πολυπρόσωπιι εικόνα Αγιων

j<;)

Εικόνες του Δωδεκαόρτ@

1.

ζωγράφος Α'

-

Η Βαϊφόρος

-

Η Ψηλάφηση του Θωμά
Τα Εισόδια της Θεοτόκου

2.

ζωγράφος Β'

(74, 75)

(76)

(38)

IV.

(39)

-

Αρτοφόρια

(40)

ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ

-

Έντυπο Ευαγγέλιο του

-

Έντυπο Μηναίον του

1813 (78)

-

Έντυπο Μηναιον του

1845 (79)

(41)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

·80·

1759 (77)

