
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *

1. Εις την μητροπολιτικήν εκκλησίαν —· την « Μεγάλην Εκκλησίαν »-— 
τής Παραμυθίας, άλλοτε καθολικόν τής Μονής τής Θεοτόκου τής Παραμυ
θίας, φυλάσσεται μέγας κεντητός επιτάφιος, περί τοϋ οποίου αξίζει νά γίνη 
ιδιαίτερος λόγος.

Σχεδόν έφ’ ολοκλήρου τής επιφάνειας τοΰ προκειμένου κεντήματος (είκ. 
1, 2 και 3) άπλοϋται ή παράστασις τοϋ Επιταφίου Θρήνου, μέ τά συνήθη 
πρόσωπα: τον Χριστόν νεκρόν, εξηπλωμένον επί τής νεκρικής σινδόνος, την 
Θεοτόκον μέ τάς δύο άλλας Μαρίας — την Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν καί την 
Μαρίαν τοϋ Κλωπά — καί τούς τρεις μαθητάς του—τον Ίωάννην, τον ’Ιω
σήφ καί τον Νικόδημον. Εις τό μέσον όπίσω τοϋ Χριστοϋ ύψοϋται δ σταυ
ρός, φέρων τήν «αιτίαν» (Ματθ. 27, 37 Μάρκ. 15, 26) καί τον άκάνθι- 
νον στέφανον. Ή σκηνή είναι πλουτισμένη μέ πλήθος αγγέλων — άνω των 
δέκα — καί άλλων ουρανίων δυνάμεων (θρόνων, σεραφείμ), μέ τά κοσμικά 
σύμβολα (τον ήλιον καί τήν σελήνην) εκατέρωθεν τοϋ σταυροΰ καί μέ πλή
θος άστρων' εις τάς γωνίας δέ, αποχωρισμένα από τοΰ θέματος τοϋ Θρήνου 
διά στενών τόξων, έ'χουν τοποθετηθή τά σύμβολα των Ευαγγελιστών. Εις 
τον « κάμπον » παρενείρονται έπιγραφαί.

'Υπεράνω τής εγκάρσιάς κεραίας τοϋ σταυροΰ αναγράφεται ό τίτλος: 
Ο ΕΠΙΤΑ-ΦΙ-OC 0PINOC («‘Ο ’Επιτάφιος Θρ(ή)νος »).‘ Υπό τήν Θεοτόκον 
άναγινώσκεται: ΜΕΤΕΩΡΩΝ | ΕΤΙΕ ( !) ,ζ“Ηωζ·ω, δεξιώτερον δέ ΕΡΓΟΧΙ- 

ΡΩΝ APCENIOY ΜΟΝΑΧΟΥ. Παρά τούς πόδας τοϋ Χριστοϋ άναγινώσκεται: 
ΔΙΑ ΟΗ|ΝΔΡΟΜ|ΗΣ Κ(αί) ΚΟΠΟΥ ΟΟΦΡΟΝΙΟΥ | ‘Ιερο(μον)άχου. Πρόκειται 
περί τμημάτων μιας καί τής αυτής επιγραφής, τά όποια φαίνεται νά εΐχον 
δοθή εις τον τεχνίτην επί χωριστών τεμαχίων χάρτου, εκείνος δέ νά έλησμό- 
νησε τήν σειράν αναγραφής των. Μεταγεγραμμένη ή όλη επιγραφή άναγι- 
νώσκεται ως εξής: «Διά σ(υ)νδρομης καί κόπον Σ(ω)φρονίου ‘Ιερομονά-

* Μέρος επιστημονικής άνακοινώσεως, γενομένης εις τήν Χριστιανικήν ’Αρχαιο
λογικήν Εταιρείαν (21 ’Ιουνίου 1955). Παρ’ έμοΰ έμελετήθη καί έφωτοχραφήθη ό 
επιτάφιος τής Παραμυθίας κατά ’Ιούνιον τοΰ έτους 1954. Σημειοΰται υπό τοΰ καθη- 
γητοΰ Δ. Εύαγγελίδου, Ή βυζαντινή εκκλησία τής Άγ. Κυριακής τοΰ Γαρδι- 
κίου ( Παραμυθίας ), ’Αφιέρωμα εις τήν Ήπειρον εις μνήμην Χρίστου Σούλη, Άθή- 
ναι 1956, 131.
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128 Δ. I. Πάλλα

χον Μετεώρων. ”Ετει ^ω^ωςω (7096= 1587/1588). Έργόχειρον1 ’Αρ
σενίου Μονάχον».

’Εκ τής επιγραφής μανθάνομεν λοιπόν δτι ό επιτάφιος τής Παραμυ
θίας είναι έργον τοΰ μοναχού ’Αρσενίου και δτι έφιλοτεχνήθη κατά τό έτος 
1587/1588 κατά παραγγελίαν Σωφρονίου τίνος ίερομονάχου των Μετεώρων.

Ή περιγραφεΐσα κυρία σύνθεσις περικλείεται εντός κεντητού ορθογω
νίου διπλού πλαισίου, άποτελουμένου προς τά έσω εκ στενής ενεπίγραφου 
ταινίας και προς τά έξω έκ σειράς προτομών, έκαστη τών οποίων κρατεί 
δέλτον και συνοδεύεται υπό αναγραφής τοΰ ονόματος της. Αί προτομαί είναι 
διατεταγμένοι ως εξής: ’Άνω όριζοντίως εις τό μέσον οί κορυφαίοι από
στολοι— 6 Πέτρος καί δ Παύλος — άντωποί. ’Αριστερά τού Πέτρου κατά 
σειράν ό Μέγας Βασίλειος, ό ’Ιάκωβος 6 Άδελφόθεος καί 6 Δαυίδ. Δεξιά 
τού Παύλου δ ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, 6 Μωϋσής καί ό Ήλίας. ’Αριστερά 
στηληδόν έκ τών ά'νω προς τά κάτω δ ’Ιωάννης δ Πρόδρομος, δ Ιερεμίας, 
δ Δανιήλ, δ ’Ιωνάς, δ Ζαχαρίας καί δ ’Ιεζεκιήλ. Δεξιά δμοίως στηληδόν οί 
Άαρών, Σολομών, Ήλίας, ’Ελισαίος, Γεδεών καί Σοφονίας. Κάτω δριζον- 
τίως έξ αριστερών προς τά δεξιά οί Ζαχαρίας1 2, Άββακούμ, Ίωήλ, Ναούμ, 
Άβδιού, Ώσηέ, Άγγαΐος καί Άμώς. Τέλος εις τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ 
πλαισίου είναι τοποθετημένον άνά έν σεραφείμ. Ή έπιγραφή τής ταινίας 
έχει ως εξής: f ΤΗΝ ΦΟΒΕΡΑΝ COY BACIAEY ΔΕΥΤΕΡΑΝ IIAPOYCiAN 

IIICTH ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΟΔΟΚΩ | ESICTAME ΚΑΙ ΤΡΕΜΩ. ΠΟΟ ΑΤΕΝΙΟΩ 

COI ΚΡΙΤΑ ΠΟΟ ΕΙΠΩΝ ( !) ΜΟΥ TAC ΠΡΑΞΕΙΟ TINA MECITHN | ΧΡΗ- 

ΟΩΜΕ ΠΟΟ ΦΥΓΩ ΤΑΣ KOAACEIC. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟ ΕΜΛΥΤΟΝ ΠΡΟΟΕ (!) 

ΝΗΝ ΚΑΤΑ | ΦΕΥΓΩ ΟΩΟΟΝ ΜΕ ΟΩΤΕΡ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙ ΗΚΤΟΝ ΕΥΟΠΛΑ- 

ΧΝΙΑΝ. ΑΓΙΟΟ Ο Θ(εό)θ. ΑΓΙΟΟ ICXIPOC. ΑΓΙΟΟ A0ANATOC EAEHCON 

HMAC. Ή έπιγραφή αύτη άποτελεΐται έξ ενός εξαστίχου έπιγράμματος είς 
δεκαπεντασυλλάβους καί έκ τού τρισάγιου ύμνου « “Αγιος δ Θεός, άγιος ισχυ
ρός κλπ. ». Τό έπίγραμμα είναι γνωστόν καί άλλαχόθεν. Συνοδεύει την τοι
χογραφίαν τής Δευτέρας Παρουσίας είς την τράπεζαν τής Λαύρας τοΰ Αγίου 
’Όρους, αλλά προ πάντων απαντάται είς σειράν έπιταφίων τού τέλους τού 
16ου καί τών αρχών τοΰ 17ου αίώνος, έκ τών δποίων δύο (δ είς τής Μονής 
Τατάρνης έν Εύρυτανίφ καί δ έτερος τής Μονής Ταξιαρχών παρά τό Α’ίγιον) 
είναι έργα τοΰ ίδικού μας κεντητού ’Αρσενίου3. ’Αποτελεί τό πέμπτον μιάς

1 Ό τεχνίτης έκέντησεν « εργόχειρών », πιθανώς εχων πρό οφθαλμών τήν λόγιαν 
διατΰπωσιν « έργο(ν) χειρών ». Έργόχειρον : κυρίως τό κέντημα, εις τά πατερικά 
δμως κείμενα γενικώς τό χειροτέχνημα τών μοναχών (Sophocles, Greek Lexi- 
kon έν λ. ).

2 Ό πατήρ τοΰ Προδρόμου ( φέρει γένειον ).
3 Πρβλ. Μ. Θεοχάρη, ’Εκκλησιαστικά άμφια τής Μονής Τατάρνης, Θεολο-

14 - 8 - 1957
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Ο 'Επιτάφιος τής Παραμυθίας 129

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ'
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130 Δ. I. Πάλλα

όμάδος « κατανυκτικών ποιημάτων» περιεχομένων εις τούς Άθων. Λαύρ. 
κώδ. Ε 148, Ε 173 και I 185 μελοποιημένων δέ ύπό τού Κουκουζέλη \ 
Μεταγράφω τό επίγραμμα:

« f Την φοβερήν σου, Βασιλεύ, δευτέραν παρουσίαν 
πίστ(ει) και πόϋφ προσδοκώ' εξίοταμ(αι) καί τρέμω.
Π(ώ)ς ατενίσω σοι, Κριτή, π(ώ)ς εϊπω{ν} μου τάς πρήξεις, 
τίνα μεσίτην χρήσωμ(αι), π(ώ)ς φύγω τάς κολάσεις.

5. Άπαγορεύ(ω) εμαυτόν, πρό(ς) σέ ν(ΰ)ν καταφεύγω' 
σώσον με, Σώτερ, δωρεάν δΤ (οΐ)κτον, ευσπλαχνίαν.

"Αγιος δ Θ(εό)ς, "Αγιος’Ισχυρό;, "Αγιος Ά θάνατος, έλέηαον ημάς » 8.

Τό δλον κέντημα περικλείεται εντός πλαισίου εκ βελούδου χρώματος 
πρασίνου. Τοΰ καθ’ αυτό κεντήματος τό μήκος είναι 1.745, τό δέ πλάτος 
1.38 μ. Τοΰ δλου επιταφίου τό μήκος είναι 1.975 καί τό πλάτος 1.62 μ.

Ό επιτάφιος τής Παραμυθίας είναι κεντημένος επί ερυθρού μεταξωτού * 1

γία ΚΖ , 1956, 126χ. Περί της χρονολογίας καί τοΰ τεχνίτου τοΰ επιταφίου τής Μονής 
των Ταξιαρχών πληροφορίας παρέσχε πρώτη ή Εύγενία Βέη-Χατζηδάκη, 
Έκκλησιαοτικά κεντήματα [ Μουσείου Μπενάκη), έν Άθήναις 1953, 71 (εις τήν λ. 
’Αρσένιος ).

1 Έξεδόθησαν ύπό Σ ω φ ρ ο ν. Εύστρατιάδου, ’Ιωάννης ό Κουκουζέλης 
κλπ., Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. ΙΔ', 1938 , 55.

2 2 « εξίοιαμε τρ[έ)μα> » Ταξιαρχ. (Θεοχάρη, ένθ’ άν. πίν. ΙΕ’ καί IT' ) || 
3 « άτενίαω τω κριτή » χφ. Λαύρας (Εύστρατιάδου, ένθ’ άν. ), « άιενίοω οοι 

και στάς» έπιγρ. Λαύρας (G. Millet-J. Pargoire-L· Petit, Reeueil des 
inscriptions cbretiennes de l’Athos, Paris 1904, 132 άριΟ. 399 ), « έπεΐπω μου » 
έπιγρ. Λαύρ., * ϋπών μον » Τατάρνης (Π. Πουλίτσα, Έπιγραφαί, ενθυμίσεις καί 
σιγίλλια έξ Ευρυτανίας, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ., Γ', 1926, 213, Θεοχάρη, ενθ’ άν. 126 ), 
« εϊπω εμον » Ταξιαρχ., « εΐπω μον » χφ. Λαύρας, Μεταμορφώσεως Μετεώρων Έπι- 
τάφ. 1 ( Ν. Βέη, Σύνταγμα επιγραφικών μνημείων Μετεώρων, Βυζαντίς Α', 1909, 
619 κέ. άριθ. 130), « ηπο μον » Μεταμορφ. Μετεώρ. Έπιτάφ. 2 τοΰ έτους 1620/21 
(Βέη 621 κέ. άριθ. 131 ) || 4 « lira μεταχειρίαομαι » έπιγρ. Λαύρ., « τίνα - χρήσω- 
μαι » χφ. Λαύρ., Τατάρν., « χρήοωμεν » Μεταμορφ. Μετειόρ. 2 || 5 c απαγορεύω*· χφ. 
Λαύρ., «απορών εμαυτφ * έπιγρ. Λαύρ., « προς σε» χφ. Λαύρ., Τατάρν., Ταξιαρχ. 
κ.ά., «προσέ» Μεταμορφ. Μετεώρ. 1 καί 2, * προς οε γάρ » έπιγρ. Λαύρ. || 6 « δι’ 
ακραν » Ταξιαρχ., « ευσπλαχνίας » χφ. Λαύρ., έπιγρ. Λαύρ., Μονής Δοχειαρίου έπι- 
τάφιος τοΰ έτους 1605 ( Ν. Kondakov, Pamjatniki christianskago iskusstva 
na Afone, Πετρού.τολις 1902, 275 κέ. πίν. XLII, Millet· Pargoire-Petit 
πίν. XI, Μ. I. D. Stefanescu, Un chef - d’oeuvre de l’art roumain. Le voile 
de calice brode du Monastere de Vatra Molrlovi^ei, L’art byzantin chez les 
Slaves [Melanges Uspenskij], I, Paris 1930, 306 πίν. XLIII2, F. Dolger, 
Moncbsland Athos, Munchen [ 1943] 168 είκ. 89, Γ. Σωτηρίου, Τά λειτουρ
γικά άμφια κλπ., Θεολογία, Κ', 1949, 612 είκ. 10).
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*0 ’Επιτάφιος τής Παραμυθίας 131

υφάσματος κατά την τεχνικήν των χρυσοκεντημάτων, την κατά παράδοσιν1, 
με ικανότητα δέ θαυμασίαν. Τό μεταξωτόν — τό επάνω — ύφασμα τοΰ κεν
τήματος είναι έπερραμμένον επί χονδρού βαμβακερού εσωτερικού υφάσματος 
(σωπάννι). Τά γυμνά μέρη των μορφών καί άλλα μέρη, εις δσα έπεζητήθη 
ή έντΰπωσις καθαρού χρώματος, έχουν κεντηθή διά μεταξωτών νημάτων ή

Εΐκ. 2.-Ό 'Επιτάφιος τής Παραμυθίας (λεπτομέρεια).

διά χρυσονημάτων ή άργυρονημάτων κατά την τεχνικήν τής πυκνής καί 
λεπτής βελονιάς ( « ρίζας » ) τής γνωστής ως « καβαλίκι » ή « καρφωτό ». Τής 
βελονιάς ταύτης ή φορά άκολουθεϊ τό σχέδιον, διά νά απόκτηση οΰτω ή 
μορφή «πλάσιμον». δπως ακριβώς καί τού χρωστήρος τού ζωγράφου ή 
φορά ή δπως απεργάζεται τό πλάσιμον τών μορφών του δ ψηφιδογράφος, 
μέ τό νά τοποθετή τάς ψηφίδας του κατά τήν φοράν τού σχεδίου. Τά ενδύ
ματα κλπ. έχουν εκτελεσθή διά χρυσών καί αργυρών συρμάτων καί διά χρω
ματιστών χρυσονημάτων καί άργυρονημάτων κατά τήν τεχνικήν τής πολυ
τρόπου «κρυφής» βελονιάς, διά τής οποίας επιτυγχάνεται εναλλαγή τών 1

1 Άνάλυσίν της πρβλ. έν ’Αγγελικής Χατζημιχάλη, Τά χρυσοκλαβα- 
ρικά συρματέϊνα - συρμακέσιμα κεντήματα, Melanges offerts a Octave et Melpo 
Merlier (ανατύπου [ Άθήναι 1952] σ. 30 κέ., 46 κέ.).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:10 EEST - 34.211.113.242



132 Δ. 1. Πάλλα

οπτικών εντυπώσεων, ποικιλία και κίνησις εις τάς επιφάνειας τών μορφών 
(εικ. 3).

Ή οπτική αί'τη εντύπωσις εκ τής τεχνικής τοϋ κεντήματος ενισχύεται 
διά τής μελετημένης κατανομής τοϋ φωτισμοί). Εις τά δυο άκρα τοΰ κεντή
ματος επικρατούν άργυραί άνταύγειαι: αριστερά, εις τον χιτώνα τής Θεοτό-

Είκ. 3.-Ό Ίιυσήφ καί ό Νικόδημος (λεπτομέρεια τής είκ. 1 ).

κου, με άργυρόνημα ανοικτού κυανού (γαλάζιου) τόνου δεξιά, εις τον 
χιτώνα τού ’Ιωσήφ, με άργυρόνημα τόνου ροδίνου. Εις τό μαφόριον τής 
Θεοτόκου καί εις τό ιμάτιον τοΰ ’Ιωσήφ αποχρώσεις πράσιναι. Εις τό 
μέσον τοΰ κεντήματος, δπίσω τής ζωηρού τόνου — εκ καθαράς μετάξης μέ 
μεταλλίνας αποχρώσεις εις τάς πτυχάς καί τά περιγράμματα — χλωροπρασίνης 
νεκρικής σινδόνος, 6 ’Ιωάννης φορεΐ χιτώνα ύπότεφρον καί ίμάτιον ύπό- 
φαιον. ’Άλλων προσώπων τά ενδύματα έχουν χρωματισμούς βαθυτέρους, 
προς τούς οποίους άντιτίδενται οι φωτεινοί τόνοι τών ενδυμάτων τών αγγέ
λων. Έκδηλότερον ζωγραφικά μέσα εχρησιμοποίησεν 6 τεχνίτης είς τήν
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Ό ’Επιτάφιος της Παραμυθίας 133

άπόδοσιν τής κόμης καί τοϋ γενείου: Είς την κόμην τοϋ Ίωάννου διαχω
ρίζει τούς καστανούς βοστρύχους διά γραμμών μαύρων' εις την κόμην και 
τό γένειον τοϋ ’Ιωσήφ παραθέτει αποχρώσεις τών χρωμάτων καστανού και 
πρασίνου' ομοίως καί εις τον Νικόδημον άλλ’ εις βαθύτερους τόνους.

Άτυχώς τοϋ ωραίου τούτου κεντήματος ή διατήρησις είναι μετρία. Τό 
πλεΐστον μέρος τοϋ βάθους του — τοϋ «κάμπου» — είναι κατεστραμμένοι·, 
ιδίως εις τα κάτω μέρη. Επίσης έχουν φθάρη καί άρκεταί έκ τών μορ
φών του.

2. Είναι γνωστόν δτι επί τών κεντητών επιταφίων τό εΐκονογραφικόν 
θέμα τοϋ Επιταφίου Θρήνου — ή σύνθεσις μιέ τον Χριστόν νεκρόν περιστοι- 
χούμενον ύπό τών προσώπων τοϋ Θρήνου — προήλθεν έκ τής εικονογραφίας 
τών αέρων τών κοσμουμένων διά τοϋ ευχαριστιακού συμβόλου τοϋ ’Αμνού 
(τής παραστάσεως τοϋ Χριστού νεκρού) (είκ. 7). ’Επί τών αέρων τό θέμα 
τοϋ ’Αμνού Ιπλουτίσθη βαθμιαίως διά στοιχείων ειλημμένων έκ τοϋ « ιστο
ρικού » είκονογραφικοϋ θέματος τού Θρήνου, έν ώ συγχρόνως δ διά τοϋ 
θέματος τοϋ ’Αμνού κοσμούμενος αήρ κατέληξε βαθμηδόν εις τό νά χρησι- 
μοποιήται άποκλειστικώς ώς ιερόν έπιπλον τής τελετής τού ’Επιταφίου *. 
'Υπενθυμίζω δτι ή τελετή τοϋ επιταφίου αποτελεί τελετουργικόν στοιχείον 
τής ακολουθίας τοϋ ό'ρθρου τοϋ Μ. Σαββάτου.

Έπί τών έπιταφίων τό θέμα τοϋ Θρήνου διατηρεί τούς βασικούς χαρα
κτήρας τής έκ δύο πηγών διαμορφώσεώς του. Εις τό μέσον τής συνθέσεως δ 
νεκρός Χριστός, υπέρμετρος έν συγκρίσει προς τά μεγέθη τών γύρω του ζών- 
των, παρουσιάζεται ύπό τον χαρακτήρα συμβόλου' δεν είναι δ φυσικός 
άνθρωπος μόνον, δ ’Ιησούς ενός έπεισοδίου τής ιστορίας1 2, άλλ’ ή εύχαρι-

1 Πρβλ. G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’evangile, Paris 
1916, 500, 510 κε., τοΰ αΰτοΰ, L’epitaphios: L’image, Compt. Rend. Ac. 
Inscr. 1942, 408 κέ. καί Broderies religieuses de style byzantin, Paris 1939 - 1947, 
102, V. Cottas, Contribution a l’etude de quelques tissus liturgiques, Atti 
V Congr. Intern. St. Biz., II ( = St. Biz. e Neoell. VI), Roma 1940, 87 κέ., 
Σωτηρίου, ένθ’ άν. 610, Βέη-Χατζηδάκη, ένθ’ άν. κθ'. Διά πρώτην φοράν 
τά πρόσωπα τοΰ Θρήνου είσάγονται εΐς τόν λεγόμενον μολδαβικόν τύπον επιταφίων 
μέ άρχαιότερον παράδειγμα τόν Μονής Χιλανδαρίου επιτάφιον άριίΚ 2 (ενταύθα 
είκ. 4 ) τοΰ τέλους τοΰ 14°υ «ί. Τό πρόβλημα τής καταγωγής τοΰ επιταφίου εξετάζω 
πλατύτερον εις Ιδιαιτέραν μελέτην ύπό τόν τίτλον: «*0 άήρ, ή τελετή τοΰ επιτα
φίου καί ό επιτάφιος ».

2 Εις άντίθεσιν π.χ. πρός τόν Χριστόν τής τοιχογραφίας τοΰ Θρήνου εις τόν 
έξωνάρθηκα τής Μονής Βατοπεδίου ( 1312 ), δπου ό Θρήνος είκονίζεται ώς έπεισό- 
διον τής ιστορίας τών Παθών : τά γόνατα τοΰ Χριστοΰ παρουσιάζονται κεκαμμένα, 
ώς ξηρά μέλη ενός άψυχου σώματος ( G. Millet, Monuments de l’Athos, Paris 
1927, πίν. 93, 1. Δέν άναφέρομαι εΐς έτι αρχαιότερα παραδείγματα). Κεκαμμένα 
άψυχα σκέλη ή χεϊρες παρομοίως άψυχοι ζωγραφοΰνται καί άργότερον.
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στιακή αλληγορία τοΰ ’Αμνού, αισθητή παράστασις υπερβατικής θεωρίας 
τής εκκλησίας. Εις τον Χριστόν δέ τοΰ επιταφίου μας βλέπομεν ακριβώς 
μίαν μορφήν υπερβατικήν. Πέρα τοΰ μεγέθους, ΰπέρβασις συντελεΐται καί 
διά τοΰ έλικοειδοϋς ρυθμού τού σχεδίου τού σώματος τού Χριστού’ διά τού 
καλλιτεχνικού τούτου μέσου κατορθώνεται ΰπέρβασις από τής ψύχρας αισθή- 
σεως ακινησίας καί θανάτου τής προκαλουμένης από τοΰ εκτάδην κειμένου 
νεκρού σώματος τοΰ Χριστού — « Ή ζωή εντάφφ... τοΰ ϋανάτου το βασί- 
λειον λύεις »ι.

Γύρω τοΰ « συμβόλου » ή σκηνή είναι εμπνευσμένη εκ δραματικών εικό
νων τής ψαλμφδίας τοΰ ’Επιταφίου Θρήνου καί διαποτισμένη υπό εγκο
σμίου πάθους. Αί στάσεις καί αί χειρονομίαι τών προσώπων τοΰ Θρήνου 
είναι κατά τό μάλλον ή ήττον αί τυπικαί εις τό θέμα τού Θρήνου τής όψι
μου φάσεως : Ή Θεοτόκος κάθηται επί σκαμνιού παρά τήν κεφαλήν τού 
Χριστού, εΰγενής καί συγκροτημένη’ παρά τήν Θεοτόκον ή Μαρία τοΰ 
Κλωπά τίλει τήν κόμην της καί ακολούθως ή Μαρία ή Μαγδαληνή απλώνει 
τάς χεΐρας της άπηλπισμένη. Έκ τών άνδρών ό ’Ιωάννης κύπτει διά νά 
άσπασθή τήν νεκράν χεΐρα τοΰ διδασκάλου του, εΐς τό δεξιόν ακρον, απέναντι 
τής Θεοτόκου, ό ’Ιωσήφ δ Άριμαθείας πιάνει δΓ άμφοτέρων τών χειρών 
τήν ά'κραν τοΰ σαβάνου διά νά καλύψη τό γυμνόν σώμα ( « σινδόνι κα&αρΰ 
είλήσας » ) 1 2 3, καμπυλούμενος πλήρης δέους καί φροντίδος ΰπεράνω τών ποδών 
τού νεκρού (είκ. 1 καί 3) 8· Άπηχοΰνται εικόνες έκ τής ψαλμφδίας τής τελε
τής τού επιταφίου. ’Εκ τής ψαλμφδίας τοΰ επιταφίου εξηγείται ίσως καί τό 
χλωροπράσινον χρώμα τής νεκρικής σινδόνος, ή οποία κατά τά νεκρικά έθιμα 
πρέπει νά είναι λευκή’ διά τοΰ χλωροπρασίνου χρώματος έπεζητήθη πιθα
νώς ν’ άποδοθή ή έννοια τού υπαίθρου, τού πρασίνου λειβαδιού4 * ή τών

1 ’Εγκώμια, Στάσις Α' ( Τριφδιον, έκδ. Βενετίας 1876, 398 ).
2 Πρβλ. τό τροπάριον τοΰ Μ. Σαββάτου « Ό Ευσχήμων ’Ιωσήφ » ( Τριφδ. 

ενθ·' άν. 398) καί Ματβ\ 27,59 Μάρκ. 16,46 Λουκ. 23,53. Χειρονομία γνω
στή έκ τής παλαιοτέρας είκονογραφικής παραδόσεως ( τοιχογρ. καθολικοί Μ. Χιλαν- 
δαρίου Millet, Monum. de l’Atbos, πίν. 67,1), τήν οποίαν έπωφελήδη ή ζω
γραφική τοΰ 16°ν αί. Εΐς τήν τοιχογραφίαν τής Παναγίας τών Χαλκέων ( 12ον αί. ) 
ό ’Ιωσήφ αντί τής νεκρικής σινδόνος φαίνεται νά κρατή άλλο ύφασμα ( μανδήλιον ; ) 
(A. Xytigopoulos, Thessalonique et la peinture macedonienne, Athenes 
1955, 17 είκ. 2).

3 c Σχηματίζει φρικτώς... και ϋαμβεΐιαι σου τό σχήμα τό φριχτόν» (’Εγκώμ. 
Στάσ. Α', Τριφδ. 400). Πρβλ. καί τό ίδιόμελον τής Μ. Παρασκευής: « Πώς σε κη- 
δεύσω, Θεέ μου ; ή πώς σινδόνι είλήαω; ΙΙοίαις χερσί δε προσψαυαω τό σόν άκήρατον 
σώμα » ( Τριφδ. 398 ). ΕΙκονογραφικά παραδείγματα έν Millet, Recherches 510 
κέ., Ven. Cottas, L'influence du drame «Christos Paschon » sur l’art Chre
tien d’Orient, α χρ., 52 κέ., 82.

4 Πρβλ. ’Εγκώμ., Στάσ. Α’ « έν κρύπτω μεν πάλαι δύεται ό αμνός αν δ’ υπαί
θριος τυ&εις άνεξίκακε » ( Τριφδ. 400 ).
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κλάδων κα'ι των άνθέων διά των οποίων στολίζουν την εικόνα τοϋ Χριστού 
νεκρού κατά την τελετήν τού επιταφίου. Εις τον επιτάφιον τής Μονής Διο
νυσίου (1545) τό έδαφος γύρω τού Χριστού είναι διάσπαρτον με βλαστούς 
και γάστρας μέ άνθη (είκ. 5).

Άλλ’ εν νέον στοιχεΐον, μικρά άστρα επί τής νεκρικής σινδόνος, μετα-

Είκ. 4. -Σχεδιον έκ τοΰ ’Επιταφίου άριθ. 2 Μονής Χιλανδαρίου.

φέρει πάλιν εκ τοΰ « ιστορικού » γεγονότος όμοΰ δέ καί θρησκευτικής τελετής 
τοΰ Επιταφίου Θρήνου εις την υπερβατικήν θεωρίαν' τό σάβανον τοΰ Χρι
στού είναι ό ουρανός μέ ταστρα1. "Αλλως καί ή δλη σκηνή φέρεται διαδρα
ματισμένη εις τον ουρανόν (διάστερον βάθος, κοσμικά σύμβολα1 2, ούράνιαι 
δυνάμεις, άγγελοι).

Τοΰ σταυρού μέ τον άκάνθινον στέφανον ή είκονογραφική σχέσις προς 
τό θέμα τού Θρήνου είναι φαινομενική μόνον. Διά πρώτην φοράν απαντά
ται 6 σταυρός εις τον Μονής Χιλανδαρίου επιτάφιον άριθ. 2 (τού Ίωάννου 
Συροπούλου περί τά τέλη τοΰ 14ου αΐ.) (είκ. 4)3, μόλις δέ από τοΰ 16ου

1 Διάστερος νεκρική σινδών καί εις τόν Θρήνον τής Παναγίας των Χαλκέων 
(Xyngopoulos, ενθ’ αν.) καί είς τόν επιτάφιον τής Μ. Δοχειαρίου τοΰ έτους 
1605 ( βλ. άνωτ. σ. 1302).

8 Παλαιό κληρονομιά — διακριτικά σύμβολα τών ύψίστων θεοτήτων ( Πρβλ. 
Ernst Will, Le relief cultuel greco - romain. Contribution a l’histoire de 
l’empire romain, Paris 1955, 272 κε. ).

3 Millet, Broderies, 102 κέ. πίν. CLXXXVI. Πρβλ. καί πίν. CCXII καί 
CCXIII.
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αίωνος — επιτάφιος Μονής Διονυσίου τοΰ έτους 1545 (εικ. 5)1 — 6 σταυ
ρός αποβαίνει κατά τό μάλλον ή ήττον στοιχείον κανονικόν τής εικονογρα
φίας τών επιταφίων. Έξ ά'λλου εχει προηγηθή σειρά επιταφίων, εις τους 
οποίους τό θέμα τοΰ Θρήνου δεν συνοδεύεται υπό τοΰ σταυροΰ s. Καί εις 
μεγάλα είκονογραφικά πρότυπα, π.χ. εις τό Πρωτάτον, δ Θρήνος παριστάνε-

Είκ. 5. - Σχέδιον έκ τοΰ ’Επιταφίου τοΰ έτους 1545 Μονής Διονυσίου.

ται άνευ τής παρουσίας τοΰ σταυροΰ1 2 3 ή μέ τον σταυρόν εις άπόστασιν από 
τής εικονιζομένης σκηνής, ως σκηνογραφικόν στοιχείον δευτερεΰον4, διότι

1 Kondakov, Pamjatn. na Afone 270 πίν. XLI, Millet, Broderies 
107 πίν. CXCI. ’Επί του σταυροΰ καί τά άλλα σύμβολα τοΰ πάθους : ό σπόγγος καί 
ή λόγχη.

2 ’Επιτάφιοι: Cozia ( Μουσείου Βουκουρεστίου) (Millet, Broderies 104 
κέ. πίν. CLXXXVII ), Neamt (τοΰ έτους 1441) ( αύτ. 106 πίν. CLXXXVIII), 
Πούτνας άριθ. 66 ( τοΰ έτους 1490 ) ( αύτ. 105 κέ. πίν. CLXXXIX ). ’Επί τοΰ επι
ταφίου τοΰ έτους 1605 τής Μονής Δοχειαρίου ( βλ. άνωτ. σ. 1302 ) ή παρουσία τοΰ 
σταυροΰ είναι ’ιδεατή — είκονίζεται άγγελος φέρων τά σύμβολα τοΰ πάθους ( σταυρόν 
εν μέσιρ τής λόγχης καί τοΰ σπόγγου ).

3 Millet, Monum. de l’Athos πίν. 25, 3. Πρβλ. καί Μ. Βατοπεδίου — επί 
τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ έξωνάρθηκος ( αύτ. 93,1).

4 Μ. Βατοπεδίου ( επί τοΰ βορείου χοροΰ ) (Millet, ενθ’ άν. 83, 1 - 2 ), τοι
χογραφία τοΰ Θεοφάνους τοΰ Κρητός εις τό καθολικόν τής Λαύρας ( 1535 ) ( αύτ. 
127,4). *0 Θεοφάνης άφηγεΐται τό «ιστορικόν» γεγονός, τοποθετημένον εις τά 
«τοπικά» πλαίσιά του ( 'Ιεροσόλυμα, Γολγοθάς).
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δργανικώς δ σταυρός ανήκει εις τό είκονογραφικόν θέμα τοΰ Ενταφιασμού, 
άποτελούντος συνέχειαν τοΰ θέματος τής Σταυρώσεως1. ’Άρα πολύ περισσό
τερον δεν εχει θέσιν ό σταυρός τοΰ πάθους εις τό ουράνιον « τοπίον », εντός 
τοΰ οποίου παρουσιάζεται ό θρήνος επί τοΰ επιταφίου τής Παραμυθίας. 
Είναι δέ άξιοσημείωτον δτι ή ύμνογραφία τοΰ Μ. Σαββάτου — εις την 
οποίαν δργανικώς ανήκει ή τελετή τοΰ επιταφίου — ελάχιστα καί κατ’ έξαί- 
ρεσιν άσχολεΐται μέ τό θέμα τοΰ σταυρού. 'Η σημασία τού σταυροΰ άναδει- 
κνΰεται κατ’ εξοχήν υπό τής ΰμνογραφίας τής Κυριακής τοΰ Πάσχα καί 
δλης τής Διακαινησίμου Έβδομάδος, άλλ’ εντός άλλου κύκλου ιδεών' τονίζεται 
τώρα ή σημασία τοΰ σταυροΰ ώς προϋποθέσεως τής άναστάσεως, υμνείται δ 
σταυρός ώς δργανον τής σωτηρίας καί τής χαράς τών ανθρώπων, ώς δπλον 
« νικητήριον », παρουσιάζεται ώς σύμβολον ζωής καί θριάμβου 1 2.

Μέ θριαμβευτικόν νόημα δ ό'πισθεν τοΰ νεκροΰ Χριστού τοποθετημένος 
σταυρός παρουσιάζεται είς τον Χιλανδαρίου επιτάφιον άριθ. 2 (ε’ικ. 4), 
δπου βλέπομεν τήν εγκάρσιάν κεραίαν τοΰ σταυροΰ νά περικλείεται εντός τής 
καμπύλης τοΰ ούρανοΰ. Διά τής είκονογραφικής ταύτης λεπτομέρειας ύποδη- 
λοΰται δτι δ σταυρός πρέπει νά έννοηθή ώς ευρισκόμενος εις τον ουρανόν. 
Εικονογραφείται — πέρα τοΰ Θρήνου — μία θεολογική διδασκαλία, αλλά 
περιτέχνως επεξειργασμένη: εκ τοΰ πάθους (θρήνος) εις τήν άνάστασιν 
(σταυρός «νικητήριον»)3. Εις μίαν μικρογραφίαν τοΰ Λαύρας είληταρίου

1 Πρβλ. Millet, Recherches 493 κέ., 516.
2 « “Οτι διά τον οταυρον οου τον ϋάνατον κατήργηοας, ΐνα δείξεις τοΐς λ.αοϊς αου 

την εκ νεκρών οου άνάοταοιν » ( Πεντηκοστάριον, έκδ. Βενετίας 1856, 10“ ), « τφ οφ 
οταυρφ, Χρίατε Σωτήρ, θανάτου κράτος λέλνιαι » ( αΰτ. 103 ), « ιδού γάρ ήλ&ε διά οταυ
ρον χαρά εν δλφ τφ κόομψ » ( αΰτ. 7β ), « εν τφ οταυρφ οου κατήργηοας τήν τοΰ ξύλου 
κατάραν > (αΰτ. 93), * διά τοΰ τίμιου οου σταυροΰ, Χριστέ, διάβολον ήοχυνας » (αΰτ. 
14“ ), « Νίκην εχων, Χριστέ, τήν κατά τοΰ "Λδου εν τφ οταυρφ άνήλ&ες » ( αΰτ. 15“ ), 
« Κύριε, δπλον κατά τοΰ διαβόλου τον σταυρόν οου ήμΧν δέδωκας » ( αΰτ. 21Ρ ), « Τον 
ζωοποιόν σου σταυρόν άπαύστως προακυνονντες... τήν τριήμερόν οου άνάοταοιν δοξάζο- 
μεν ν (αΰτ. 123) κ.π.ά. Διά τοΰ επιθέτου «νικητήριος » χαρακτηρίζεται εντός τοΰ 
ναοϋ τών Ιεροσολύμων δ χώρος, δπου έφυλάσσετο ό σταυρός ( Βιβλιοθ. 2ταυροΰ 
κώδ. XLIII τοΰ έτους 1122 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα ίερο- 
σολυμιτικής σταχυολογίας, Β', έν Πετρουπόλει 1894, 147 ). Περί τοΰ «νικητήριου» 
σταυροΰ πρβλ. Kondakov, Pamjatniki 250, Cottas, Contribution 100 κέ.

3 ’Επί τοιχογραφίας είς τήν 'Αγίαν ” Ανναν Τραπεζοϋντος ( 12°υ (;) αί. ) ΰπε- 
ράνω τοΰ Θρήνου αντί σταυροΰ είκονίζεται τό ημικύκλιον τοΰ οΰρανοΰ (G. Millet- 
D. Talbot Rice, Byzantine Painting at Trebizond, London 1936, 31. Είς τήν 
αΰτ. πίν. XIlIj δημοσιευομένην εικόνα δέν διακρίνεται ό οΰρανός). Τό θέμα τοΰ 
’Επιταφίου Θρήνου εννοείται έν συναρτήσει προς τήν θριαμβευτικήν έννοιαν τής άνα
στάσεως καί τής ανόδου « είς τούς ουρανούς». Καί είς τόν επιτάφιον τής Μονής 
Δοχειαρίου ( βλ. άνωτ. σ. 1302 ) τά υπό τοΰ αγγέλου φερόμενα σύμβολα τοΰ πάθους, 
μεταξύ τών οποίων καί ό σταυρός, έχουν νόημα θριαμβευτικόν- φέρονται ώς σημεία 
( signa ), ώς όργανα νίκης.
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άριθ. 2 (αρχών 14ου αι.) ή Ιδία διδασκαλία διατυποϋται μέ τον σταυρόν 
ως συμβολον τοϋ πάθους, άλλα κατ’ άλλον συνδυασμόν: είκονίζεται σαρκο
φάγος κενή, μόνον μέ τα δθόνια καΙΓτό « σουδάριον » (Ίω. 20, 5-7), εκα
τέρωθεν αυτής δυο στρατιώται κοιμώμενοι καί όπίσω ό'ρθιος ό σταυρός 
(είκ. 6) Έκ τοΰ πάθους ( σταυρός) είς τήν άνάστασιν (κενός τάφος). Είς

Είκ. 6. - Μικρογραφία Λαύρας είληταρ. άριθ. 2.

τούς επιταφίους καί ό ακάνθινος στέφανος, παραλλήλως προς τον σταυρόν, 
εξαιρεί τό θριαμβευτικόν περιεχόμενον τής δλης συνθέσεως1 2. Παρεντίθενται

1 L. Β r e h i e r, Les peintures du rouleau liturgique No 2 du monastere 
de Lavra, Annales de l’lnst. Kondakov (Seminar. Kondak.) XI, 1940, 9 πίν. 
II 3. Εικονογραφείται τό κείμενον : « Kai κατελ&ών διά τοϋ σταυρόν είς τον άδην... 
'έλυσε τάς ωδίνας τον ϋανάτον καί άναατάς ifj τρίτιρ ημέρα > (Ευχή αναφοράς τής Λει
τουργίας τοΰ Μ. Βασιλείου, I. Goar, Εΰχολόγιον2 ( 1730 ) 142, F. Brightman, 
Eastern Liturgies, Oxford 1896, 326, Π. Τρε μπελά, Αί τρεις λειτουργίαι, 
Άθήναι 1935, 181 ). Πρβλ. A. Grabar, Un rouleau liturgique eonstantinopo- 
litain et ses peintures, Dumb. Oaks Papers, Nr 9 ( 1954 ) 170.

2 Χαρακτηριστική είναι επί είκόνος εν Μόσχφ (12°ν . 13ου αί. ) ή έν μέσο) ουρα
νίων δυνάμεων άπεικόνισις τοΰ σταυροΰ μέ τον άκάνθινον στέφανον ως « Νικητή
ριου », προσκυνουμένου υπό των αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ (V. Lazarev, 
Iskusstvo Novgoroda, Moskva 1947, 38-39 πίν. 23). "Ομοίως είς τοιχογραφίαν 
εντός τοΰ βήματος τής εκκλησίας τής Deiani : ό σταυρός έν μέσο) ουρανίων δυνά
μεων καί αγγέλων ( προχείρως παρά I. D. §tefanescu, L’illustration des litur
gies dans l’art de Byzance et de l’Orient, Bruxelles 1936, 85, 95 πίν. LIV. "0 
vjtefanescu βλέπει είκονογράφησιν τής Άναμνήσεως τής Λειτουργίας τοΰ Μ. Βασι
λείου « Μεμνημένοι οΰν κλπ. » Goar 143, Brightman 405, Τρεμπέλα 182 ). 
Πρβλ. καί τά μεταγενέστερα παραδείγματα έπί άντιμηνσίων (Cottas, Contribu
tion κλπ. 100 κέ.). Ό θριαμβευτικός συμβολισμός τοΰ άκανθίνου στεφάνου φαίνεται 
καθαρώτερον είς τό θέμα τής "Ετοιμασίας, όπου ούτος είκονίζεται τοποθετημένος έπί 
τοΰ θρόνου μαζί μέ τά άλλα σύμβολα τοΰ Πάθους { π.χ είς τό ψηφιδωτόν τοΰ Mon-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:10 EEST - 34.211.113.242
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ως σύμβολα, ό θριαμβευτικός χαρακτήρ των οποίων αποτελεί κληρονομιάν έκ 
τής παλαιοχριστιανικής εικονογραφίας.

'Υπό το σώμα τοϋ Χριστού εις θρόνος (διπλούς τροχός) εν μέσιρ δύο 
σεραφείμ καί, προς τα δύο άκρα, τα δύο ζεύγη αγγέλων με ριπίδια μεταφέ
ρουν εκ τής εικονογραφίας των επιταφίων μέ τον Θρήνον εις τήν παλαιοτέ-

ΕΙκ. 7. Παράστασις τοΰ Μελισμοΰ επί τής λειψανοθήκης Στρογάνωφ.

ραν εικονογραφίαν των αέρων μέ τον ’Αμνόν, τον « Βασιλέα τών όλων » τον 
δορυφορούμενον κατά τήν μεγάλην είσοδον υπό τών αγγελικών τάξεων 
(Επιτάφιος [ = αήρ) Θεσσαλονίκης [ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών ]1 
κ.ά'.)' άκριβέστερον ένθυμίζεται ή αναλυτική είκών ή παρεχομένη υπό τού 
χερουβικοΰ είδικώς τοΰ Μ. Σαββάτου (« Σιγησάτω »)a, αν καί ή εικονογρα- 
φική αναφορά ρητώς προς τον ύμνον τούτον απαντάται επί ’Επιταφίων δχι 
εκ τών άρχαιοτέρων* 1 * 3. ”Ας σημειωθή δτι εις τήν εικονογραφίαν ή δορυφο- 
ρία τών αγγέλων παρουσιάζεσαι άρχικώς ως δορυφορία άέρος φέροντος άπει- 
κόνισιν τοΰ ’Αμνού (Μελισμός λειψανοθήκης Στρογάνωφ (εΐκ. 7), τοιχο
γραφίας εις Σαμάρι Μεσσηνίας)4. 'Οπωσδήποτε ή σχέσις τής εικονογραφίας

reale. Προχείρως παρά §tefanescu 60). *0 ακάνθινος στέφανος είναι τό διά
δημα τοΰ βασιλέως τών αγγέλων ( « στέφανον εξ άκανϋων περιτίϋειαι ό τών αγγέλων 
βασιλεύς» Τριφδ. 393« Μεγάλης Παρασκευής ώρα Θ’). Παλαιότερον άπεικονίζετο 
στέφανος έξ άνθέων ή έκ χρυσού ( Πρβλ. A. Grabar, I/empereur dans l’art 
byzantin, Paris 1936, 199).

1 Millet, Broderies 90 κέ. πίν. CLXXXII.
8 « Προηγούνται δε τούτου oi χοροί τών αγγέλων μετά πόσης αρχής καί εξουσίας· 

τά πολνόμματα χερουβείμ καί τά έξαπιέρυγα σεραφείμ » ( Τριφδ. 425β ).
3 Επιτάφιοι: τού Cozia τοΰ έτους 1422 ( Μουσεϊον Βουκουρεστίου ) (Millet, 

Broderies 104 κέ. πίν. CLXXXVII ) καί τοΰ Πέτα τοΰ έτους 1637 (;) ( Α. *0 ρ λ ά ν- 
δου, Ό επιτάφιος τοΰ Πέτα, Ήπειριοτ. Χρον. 4, 1929, 107 ).’Επί τούτων αναγρά
φεται ολόκληρος 6 ϋμνος « Σιγησάτω ».

4 Λειψανοθήκη Στρογάνωφ (G. Scblutnberger, Un tableau reliquaire 
byzantin inedit du Xe siecle, Monuments et Metnoires [ Piot|, 1, 1894, 103πίν. 
XIII καί XIV), τοιχογραφία Σαμάρι (Millet, Rechercbes 499 είκ. 536), Ή
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των επιταφίων προς τήν λειτουργίαν τοϋ Μ. Σαββάτου είναι ενδεικτική κα'ι 
διά τήν ιστορίαν τοϋ ίεροϋ τοΰτου επίπλου κα'ι διότι διδάσκει δτι αί ουρά- 
νιαι δυνάμεις επί των επιταφίων συναπαρτίζουν μέ τον ’Αμνόν ενιαίαν εΐκο- 
νογραφικήν ενότητα, καταγομένην έκ τής εικονογραφίας τής λειτουργίας, 
μολονότι συγγενής υπερβατική εΐκών απαντάται καί εις τήν τελετήν τοϋ 
’Επιταφίου1. ’Αλλά καί ή αναγραφή τοϋ τρισάγιου ΰμνου επί τής ενεπιγρά- 
φου ταινίας τοϋ επιταφίου τής Παραμυθίας (βλ. άνωτ. σ. 128, 130), 
μολονότι επίσης ό ύμνος οΰτος αποτελεί στοιχεΐον καί τής τελετής τοϋ ’Επι
ταφίου, τ|ιαλλόμενος κατά τήν περιφοράν του* 1 2, σχετίζεται εν τοϋτοις προς 
τήν λειτουργίαν3.

’Εκ τής -θεωρίας τής ανωτέρω λειτουργικής παραστάσεως μάς άποσποϋν 
πάλιν οί επτά μικροί άγγελοι, άτάκτως τοποθετημένοι διά νά φανερώνουν 
τό πλήθος. Πετοΰν προς ό'λας τάς κατευθύνσεις, άλλοι κρατοΰντες εις τάς 
χεΐρας ύφασμα καί σπευδοντες νά υπηρετήσουν τον Κύριόν των4 καί άλλοι 
δεικνύοντες διά τής χειρός τό μέγα θαΰμα, τό δ'τι <5 Θεός κεΐται νεκρός: 
« Και αγγέλων στρατιαί έξεηλήασοντο συγκατάβαοιν δοξάζονοαι την σήν » 5.

έννοια τοϋ Μελισμοΰ συνάγεται έκ των επιγραφών « Χριστός πρόκειται κα'ι μερίζεται 
Θεός» ( λειψανοθήκης Στρογάνωφ’ ή άνάγνωσις παρά Millet 500ο) καί «° Ο τρώ- 
γων μου τήν σάρκα κλπ. ( ’Ιωάν. 6, 56 ) » ( τοιχογραφίας εις Καμάρι ), έξαρτωμένων 
έκ τής διατάξεως καί έκ των συναφών ευχών τής μεταλήψεως ( τά κείμενα παρά 
Goar, Εύχολ. 65, Bright man, East. Lit. 393, Τρεμπέλα, At τρεις λει- 
τουργ. 131, 133- 134, 144- 145. Πρβλ. Millet, ένβ·’ άν. καί Cottas έν Atti 
κλπ. ΙΟΙ3 ). Εις τήν « Κόκκινην Παναγίαν» τής Κονίτσης ( 13°ν - 14°ν αί. ) τό θέμα, 
συνοδευόμενον υπό τής χαρακτηριστικής λειτουργικής έπιγραφής « [Ό τράγων μο]ν τό 
σ(ώ)μα κλπ.·», φέρει προσάέτως καί τήν έπιγραφήν « Ό Μελισμός »' άλλ’ ήδη ό 
’Αμνός είκονίξεται έπί τής γνωστής πλακάς, ήτις μάλιστα φέρεται έπί μονολίΟου υπο
στάτου. 'Εκατέρωθεν είκονίζονται δύο άγγελοι μέ τά σύμβολα τοΰ Πάθους καί δύο 
ίεράρχαι (ανέκδοτος’ ί)ά δημοσιευάή προσεχώς ).

1 Μεταξύ τών έγκωμίων παρεμβάλλεται ή έκφώνησις « °Οτι άγιος εΐ ό Θεός ημών, 
ό έπί ϋρόνου δόξης τών χερουβείμ έπαναπαυόμένος καί αοί τήν δόξαν αναπέμπομεν » 
( Τριφδ. 405“ ).

2 Βλ. Γ. Β ι ο λά κη, Τυπικόν τής τοΰ Χρίστου Μεγάλης ’Εκκλησίας, έν Άθή- 
ναις 1906 , 363 - 364.

3 ’Αντίφωνον γ', λεγόμενον καί παρά τών κληρικών (Τρεμπέλα, Λειτουργ. 
44 appar. cr., 45). ’Επί τών έπιταφίων απαντάται διά πρώτην φοράν άναγεγραμ- 
μένος έπί τοΰ Χιλανδαρίου έπιτάφ.Λ*ρι{Ε 1 άρχών 14ου αί. (Millet, Broderies 
94 κέ. ).

4 Ύπόκειται ή ιδέα τής έκ σεβασμοΰ καλύψεως τών χειρών είτε δι’ ιδιαιτέρου 
υφάσματος είτε διά τοϋ άκρου τοΰ ένδύματος.

5 ’Εγκώμ. Στάσ. Α' ( Τριφδ. 3983 ). Πρβλ. « ’Απορεί... καί πληϋνς ή άαώμα- 
τος, Χριστέ, τό μυστήριον τής άφράστου καί αρρήτου σου ταφής » ( αύτ. 399“ ) καί τά 
τροπάρια : « Τών άγγέλ.ων ό δήμος κατεπλάγη ορών σε » ( αίτ. 407β ), « έξέοτηοαν χοροί τών 
αγγέλων όρώντες... ον τά τάγματα τών αγγέλων κυκλονσι καί δοξάζοναι» (αύτ. 408°).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:10 EEST - 34.211.113.242



*0 ’Επιτάφιος τής Παραμυθίας 141

'Η εικών τώρα έμπνέεται εκ τής ψαλμφδίας τοϋ Μ. Σαββάτου" εκ τής υπερ
βατικής θεωρίας μεταφερόμεθα πάλιν εις τον Θρήνον, άκριβέστερον δέ εις 
τό εκκλησιαστικόν δρώμενον.

Δεν προχωρώ εις την εϊκονογραφικήν άνάλυσιν τών συμβόλων τών 
ευαγγελιστών καί τών γύρω προτομών τών αποστόλων, ιεραρχών καί προ
φητών επί τοϋ επιταφίου τής Παραμυθίας, διότι αυτή οδηγεί εις κύκλον 
ιδεών περί τοϋ οποίου ασχολούμαι αλλαχού.

Εις τοϋ επιταφίου τής Παραμυθίας τήν εικονογραφίαν, τά στοιχεία τής 
οποίας έν μέρει ή εν δ'λφ άπαντώνται καί εις σειράν δλην επιταφίων, συνυ- 
φαίνονται, ως εΐδομεν, εις μίαν ενότητα άφ’ ενός ή έ'κφρασις τών συναισθημά
των εκ μιας συγκινητικής ίεράς άφηγήσεως καί άφ’ ετέρου ή παράστασις μιας 
υπερβατικής είκόνος. Έπί πλέον διά τής είκονογοαφικής ταύτης συνθέσεως, 
επιζητειται διά παραστάσεων οπτικών νά έκτεθή καί ολόκληρος θεολογική 
διδασκαλία: δτι δηλαδή τό Πάθος τοϋ Χριστού, συμβεβηκός ανθρώπινον, 
γήινον, είναι συγχρόνως καί συμβεβηκός θειον, ουράνιον" καί δτι αποτελεί 
άντικείμενον βαθείας απορίας τοϋ ανθρωπίνου νοΰ αλλά καί αντικείμενου 
θαυμασμού ή διπλή φύσις τοϋ συμβεβηκότος τούτου, διά τον λόγον δτι αϋτη, 
ή στενή δηλαδή συνάφεια μεταξύ τοϋ γηίνου καί τοϋ ουρανίου, αποβλέπει 
εις τήν σωτηρίαν τοϋ ανθρώπου.

Υπόμνημα εις τό θεολογικόν περιεχόμενον τής εικονογραφίας τοϋ επιτα
φίου μας αποτελεί τό γύρω έξάστιχον επίγραμμα μέ τον τρισάγιου ύμνον ( βλ. 
σ. 128,130). Τό νόημα δέ τών κειμένων τούτων είναι περίπου τό εξής θεολογι- 
κώς διατυπωμένου: Ή ΰπόθεσις εις τήν οποίαν άναφέρεται ή προκειμένη εικο
νογραφία υπερβαίνει τά μέτρα τοϋ ανθρωπίνου λόγου" προσιτή γίνεται μόνον 
διά τής μυστικής « θεωρίας », ϋψιστος αναβαθμός τής οποίας είναι ό διά τής 
ψαλμωδίας τοϋ τρισάγιου ύμνου έγκωμιασμός τού νεκρού Θεοΰ—Βασιλέως 
Παντοκράτορος, Σωτήρος καί Κριτοΰ—, φερομένου επί τών ουρανίων δυνά
μεων. 'Ο τρισάγιος ύμνος είναι τό εκκλησιαστικόν αντίστοιχον τής σεραφι- 
κής «θεολογίας» (δοξολογίας)1, τής ψαλλόμενης υπό τών αποκαλυπτικών 
ζώων (Άποκαλ. 4, 7 κε.) γύρω τοϋ Θεοΰ. Προς τήν « θεολογίαν » δέ ταύ- 
την φθάνει ό άνθρωπος διά τοϋ θρησκευτικού βιώματος του, περιεχόμενον 
τοϋ οποίου — εις δ,τι μας αφορά — είναι ή συναίσθησις τής άναξιότητος καί 
ή ταπεινή παραδοχή τής σωτηρίας. Ή δέ σωτηρία είναι έκπληκτικώς καί 
μεγάλη καί απλή. Προέρχεται εκ τής « δωρεάν » προσφοράς τοϋ Σωτήρος 
διά τοϋ ιστορικού γεγονότος τοϋ Πάθους καί τής Άναστάσεώς του" έν συνε
χεία δέ παρέχεται ή σωτηρία οσάκις τό Ιστορικόν, τό επίγειον, πάθος τοϋ

1 Ίω. Δαμασκην., “Έκθεσ. Όρθοδ. πίστ. III 10 ( P.G. 94, 1021 ) καί 
Έπιστ. πρός Ίορδ. άρχιμανδρ. 6 ( P.G. 95,37 ), Ψ-Γερμαν., Ίστορ. έκκλησ. 
καί μυστ. θεωρ. P.G. 98 , 408 - 409.
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Σωτήρος επαναλαμβάνεται διά τής χελέσεως τής λειτουργίας. Τής λειτουρ
γίας δέ 6 χαρακτήρ είναι υπερβατικός' τελείται εις την γην συνάμα καί εις 
τον ουρανόν. Διά τής λειτουργίας ό πιστός άναμιμνήσκεται τής μοναδικής 
προς τον άνθρωπον ευεργεσίας τοΰ Σωτήρος καί τής δυνάμεώς του *, διά τής 
οποίας έχάρισεν οΰτος εις τον άνθρωπον την δυνατότητα καί τήν καταξίωσιν 
ν’ απόκτηση ιδιότητα υπερβατικήν' ευρισκόμενος δηλαδή <5 άνθρωπος εις 
τήν γήν νά δοξολογή τον Θεόν ως αί τάξεις των αγγέλων καί μαζί με τους 
αγγέλους, με άλλους λόγους νά γίνη ίσάγγελος.

Ή προκειμένη σΰνθεσις, με τους διασταυρουμένους άξονάς της καί μέ 
τάς παραλλήλους προς τούς άξονας φοράς, είναι ισορροπημένη, αλλά συνάμα 
παρουσιάζεται ως καλλιτεχνική μορφή ανοικτή' διότι εις αυτήν καί αί κατα- 
κόρυφοι καί αί οριζόντιοι φοραί έξουδετεροϋνται μεταξύ των. Υπερισχύει ή 
έντΰπωσις τής κινήσεως εις τήν διάταξιν των στοιχείων τής συνθέσεως. Ή 
κυριαρχική συνθετική αξία, το σώμα τοΰ Χριστού, δένεται ρυθμικώς μέ τά 
γύρω πρόσωπα καί αυτή καθορίζει τήν συνθετικήν λειτουργίαν των. Είναι 
φανερόν δτι ή σΰνθεσις τοΰ επιταφίου τής Παραμυθίας διαπνέεται υπό δια- 
θέσεως μπαρόκ.

3. Είναι γνωστόν δτι ή πολυτελής τέχνη των βυζαντινών χρυσοκεντη
μάτων, ιδιαιτέρως δέ τών επιταφίων, μετά τήν καλήν εποχήν τών Παλαιο- 
λόγων υποχωρεί κάπως εντός τής γεωγραφικής περιοχής τού Βυζαντίου, 
καλλιεργουμένη εφεξής μέ άνεσιν εις τάς παραδουνάβιους χώρας καί τήν 
Ρωσίαν. Είς τάς τουρκοκρατημένος περιοχάς νέα περίοδος εις τήν τέχνην 
τών εκκλησιαστικών κεντημάτων — καί εις τήν καθόλου εκκλησιαστικήν 
τέχνην — σημειοΰται από τοΰ 16ου αίώνος, μέ τήν απαρχήν τής νέας ακμής 
τών μονών. Υπάρχει βέβαια καί παλαιότερον σχετικόν παράδειγμα, άλλ’ δμως 
από τής εποχής ιδίως αυτής οί τεχνϊται κεντηταί — καί οί άνδρες καί αί γυναί
κες— αποκτούν συνείδησιν τής σημασίας τοΰ έργου των καί τής προσωπικό
τητάς των εντός τής κοινωνίας, ή οποία τότε άνεμορφοΰτο γύρω από τήν 
άναγεννωμένην δύναμιν τής Εκκλησίας. Καί υπογράφουν καί επιδεικνύουν 
τά έργα των δπως οί ζωγράφοι. Έκ τοΰ 16ου καί τών αρχών τοΰ 17ου αΐώ- 
νος είναι γνωστά περί τά δέκα ονόματα κεντητών καί κεντητριών1 2.

1 « Μεμνημένοι... πάντων των ΰπ'ερ ημών γεγενημένων... τοϋ σταυρόν, τοΰ τάφον, 
τής... άναστάοεως, τής είς ουρανούς άναβάαεως» (Λειτουργ. Χρυσοστόμου, 
Άνάμνησις, Goar 61, Brightman 386, Τρεμπελα 109. Πρβλ. καί τήν 
Άνάμνησιν της Λειτουργίας τοΰ Μ. Βασιλείου Goar 143, Brightman 405, 
Τρεμπελα 182 ).

2 Βλ. πίνακα παρά Βέη-Χατζηδάκη, ενθ·' άν. σ. 70 κέ.
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Μεταξύ τών κεντητών τούτων ό μοναχό; ’Αρσένιος είναι τεχνίτης μέ 
σημαντικόν έ'ργον. Περί τά τρία έως πέντε έτη προ τοΰ επιταφίου τής 
Παραμυθίας (1587/1588) δ Αρσένιος είχε κεντήσει τον επιτάφιον τής 
Μονής Τατάρνης τής Ευρυτανίας (1583/1584), πιθανώτατα δέ και τον αέρα 
τοΰ έτους 1583/1584 τής αυτής Μονής1. Δύο έως τρία έτη μετά τον επιτά
φιον τής Παραμυθίας κεντρί ό ’Αρσένιος τον επιτάφιον τής Μονής των 
Ταξιαρχών τής Αΐγιαλείας (1590)1 2. Τής Παραμυθίας τον επιτάφιον έκέντη- 
σεν δ ’Αρσένιος κατά παραγγελίαν (« διά συνδρομής και κόπου »), ως εΐδο- 
μεν, τοΰ μετεωρίτου ίερομονάχου Σωφρονίου, έκ τής ίδιότητος τοΰ δποίου, 
ως ίερομονάχου μετεωρίτου, συνάγεται ή ένδειξις δτι δ ’Αρσένιος έμόναζε 
καί είργάζετο πιθανώς εις τά Μετέωρα.

*Η εξωτερική αυτή ένδειξις ένισχύεται, ως νομίζω, καί έκ τοΰ εξής τεκ
μηρίου συγχρόνως εσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ. Πρόκειται περί τοΰ χαρακτη- 
ριστικοΰ έξαστίχου επιγράμματος « Την φοβερήν σου κλπ. », διά τοΰ δποίου 
δ’Αρσένιος πλαισιώνει τούς επιταφίους του. Τό επίγραμμα τοΰτο απαντάται 
καί εις τρεις άλλους επιταφίους ευρισκομένους εις τά Μετέωρα: δύο εις τό 
κυρίως Μετέωρον (δ έτερος τοΰ έτους 1620/1621) καί δ τρίτος είς την Μονήν 
Βαρλαάμ (τοΰ έτους 1609)3. Τό κοινόν δέ τοΰτο χαρακτηριστικόν σημαί
νει, ως νομίζω, δτι, τουλάχιστον μεταξύ τοΰ έτους 1587/1588, δτε έκεντήθη δ 
Ιπιτάφιος τής Παραμυθίας μέ τήν εξωτερικήν ένδειξιν «Μετεώρων », καί 
τοΰ έτους 1620/1621, δτε έκεντήθη δ επιτάφιος Μετεώρων άριθ. 2, δ τελευ
ταίος, ώς υποθέτω, έκ τών έπιταφίων τών φερόντων ως έσωτερικήν ένδειξιν 
τό έπίγραμμα « Τήν φοβερήν σου κλπ. », σημαίνει, λοιπόν, τό κοινόν τοΰτο 
χαρακτηριστικόν δτι είς τά Μετέωρα μεταξύ τής όγδοης δεκαετίας τοΰ 16ου 
αίώνος καί τής τρίτης δεκαετίας τοΰ 17ου αίώνος (1587/1588 - 1620/1621), 
έντός περίπου μιας γενεάς, είς τά Μετέωρα έλειτούργει έργαστήριον κεντητι
κής, έκ τοΰ δποίου φαίνεται νά έξήλθον τουλάχιστον πέντε επιτάφιοι μέ κοι
νόν γνώρισμα τό ώς ανωτέρω χαρακτηριστικόν έπίγραμμα. Είς τό έργαστή
ριον τοΰτο κυρίαρχος μορφή, τουλάχιστον μέχρι τοΰ 1590 (έπιτάφιος 
Ταξιαρχών), φαίνεται νά ήτο δ μοναχός « συρμακέσης»4 ’Αρσένιος. *Εκ τής 
δμάδος ταύτης έπιταφίων άφίνω έξω τον επιτάφιον τής Τατάρνης, έπειδή 
οΰτος είναι παλαιότερος τοΰ άδελφοΰ του έπιταφίου τής Παραμυθιάς, έκ τοΰ 
δποίου προέρχεται ή πρώτη ένδειξις περί ύπάρξεως έργαστηρίου κεντητικής 
είς τά Μετέωρα.

1 Βλ. άνωτ. σ. 128 καί κατωτ. σ. 144 κέ. Πρβλ. καί Θεοχάρη, ενθ·’ άν. 
125 κέ. καί 129 κέ. πίν. Α' - ‘Τ'.

8 Βλ. άνωτ. σ. 128 καί κατωτ. σ. 147.
3 Βλ. άνωτ. σ. 128, 130.
4 Ό δρος έκ τής συγχρόνου λαϊκής τέχνης (Χατζημιχάλη, ενθ·' άν. 1 κέ. ).
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’Εκ των τριών επιταφίων τοϋ ’Αρσενίου δ φυλασσόμενος εις τήν Τατάρ- 
ναν (είκ. 8 ) παρουσιάζει σημαντικήν διαφοράν από τοΰ επιταφίου τής Παρα
μυθίας. Τα πρόσωπα τοΰ Θρήνου είναι καί εδώ τρεις γυναίκες και τρεις 
άνδρες, χωρίς ιδιαιτέραν σημασίαν διά τό δτι μία έκ τών γυναικών είναι 
τοποθετημένη μεταξύ τοΰ ομίλου τών άνδρών, προς τό άλλο μέρος τοΰ σταυ-

Είκ. 8. -Ό επιτάφιος τής Μονής Τατάρνης (Ευρυτανίας).

ροΰ. Συμπαρίστανται καί εδώ ζεύγη σεβομένων αγγέλων, άλλ’ ούτοι τοποθε
τημένοι άνά δυο — ό εις παρά τον έτερον — παρουσιάζονται ως νά κλ.είουν 
εκατέρωθεν τήν συνθεσιν. ’Επίσης βλέπομεν καί εδώ τον σταυρόν μέ τον 
άκάνθινον στέφανον — επί πλέον δέ μέ τήν λόγχην καί τον σπόγγον — βλέ
πομεν πολλούς μικροτέρους αγγέλους, σεραφείμ καί θρόνους, τά κοσμικά 
σύμβολα καί αστέρας. Άλλ’ ή σύνθεσις, διατεταγμένη κατά τήν αΐσθησιν 
τοΰ μήκους καί δλιγώτερον πυκνή, είναι σαφής καί άνετος. Εις τον επιτά
φιον τής Τατάρνης δ ’Αρσένιος, μολονότι καί εδώ δεν ?,είπει ή εσωτερική 
κίνησις παρουσιάζει συνθεσιν κλειστήν, παρέχουσαν τήν έντύπωσιν ήρέμιου 
μεγαλείου' θά ήτο δέ αυτή άψογος, αν τά συμπληρωματικά στοιχεία της 
κάτω — εις τό πρώτον επίπεδον — δέν ήσαν κατεσπαρμένα μέ κάποιαν αρρυ
θμίαν. Ή αδυναμία αύτη δεικνύει δτι εις τον επιτάφιον τής Τατάρνης δ 
’Αρσένιος δέν έχει δυνηθή ν’ αφομοίωση τό πρότυπόν του καί αστοχεί δταν 
έπιζητή ν’αύτοσχεδιάση κάπως. ’Αλλά καί εις τό σχέδιόν του εδώ δ ’Αρσένιος 
ελέγχεται διά κάποιαν ξηρότητα. Τά πρόσωπα είναι τυπικά, εις αυτά δ’ αί εκ
φράσεις δέν είναι έξατομικευμέναι. Αί στεναί δ’δ'ρθιαι μορφαί τοΰ επιταφίου 
τής Τατάρνης είναι πλησιέστεραι προς τάς μορφάς τοΰ — άγνωστου τεχνίτου —

16 - 8 -1957
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*0 Επιτάφιος τής Παραμυθίας 145

επιταφίου τοΰ 1605 τής Μονής Δοχειαρίου 1 μάλλον παρά προς τάς μορφάς, 
τάς οποίας μόλις ολίγον άργότερον θά φιλοτεχνήσω ό ίδιος ό ’Αρσένιος εις 
τον επιτάφιον τής Παραμυθίας.

“Οταν έσχεδίαζε τον επιτάφιον τής Τατάρνης ό ’Αρσένιος φαίνεται νά 
εΐχεν ύπ’ όψει τούς άγιορειτικούς επιταφίους Χιλανδαρίου άριθ. 2 (είκ. 4) 
καί Διονυσίου (είκ. 5). Έκ τοΰ πρώτου έδανείσθη τήν σύνθεσιν κατά 
παράταξιν, τάς όρθιας μορφάς όπίσω τοΰ νεκρού καί τινα έκ τών δευτε- 
ρευόντων συνθετικών στοιχείων (σεραφείμ, θρόνους). Έκ τοΰ δευτέρου 
έλαβε τον σταυρόν με τά σύμβολα τοΰ πάθους, τούς αγγέλους με τά ριπίδια, 
την πτυχωτήν νεκρικήν σινδόνα καί τινας είκονογραφικάς λεπτομέρειας, αί 
όποιαι είχον ήδη άποβή σχεδόν τυπικαί εις τήν εικονογραφίαν τοΰ ’Επιτα
φίου Θρήνου (τήν Θεοτόκον νά έναγκαλίζεται τήν κεφαλήν τοΰ Χριστοΰ, 
τήν Μαγδαληνήν ν’ άπλώνη τάς χεΐρας της, τον Ίωάννην ν’ άσπάζεται τήν 
χεΐρα καί τον Νικόδημον νά άπτεται τών ποδών τοΰ Χριστού). ’Ίσως δεν 
είναι συμπτωματικόν τό ότι και τό χαρακτηριστικόν εις τά έργα τοΰ ’Αρσε
νίου επίγραμμα « Την φοβερήν σου χλπ. » απαντάται διά πρώτην φοράν εις 
επιγραφήν καί είς χειρόγραφα τοΰ 'Αγίου ’Όρους1 2. 'Υποθέτω ότι ό ’Αρσέ
νιος έκέντησε τον επιτάφιον τής Τατάρνης είτε μονάζων είς τό “Αγιον ’Όρος 
είτε επί τή βάσει σχεδίου προερχομένου έκ τοΰ 'Αγίου ’Όρους. Πάντως δ 
έπιτάφιος ούτος κυριαρχείται ύπό τής άναμνήσεως τής μέ άρχαϊκότητα λιτής 
συνθέσεως τοΰ επιταφίου Χιλανδαρίου άριθ. 2, έν φ συγχρόνως παρουσιά
ζεται ως καλλιτεχνική μορφή κάπως « κλασσικής » «ντιλήψεως.

Είς τον επιτάφιον τής Παραμυθίας δ ’Αρσένιος κυριαρχείται ύπό τής 
άναμνήσεως τής πυκνής συνθέσεως τοΰ έπιταφίου τής Μονής Διονυσίου 
(είκ. 5)' καί διατηρεί μεν όλα τά βασικά εϊκονογραφικά στοιχεία τοΰ έπι
ταφίου τής Τατάρνης, διαφέρει όμως ώς προς τήν άντίληψιν περί τής καλ
λιτεχνικής μορφής. Παρετηρήσαμεν ήδη νά διαπνέη τήν σύνθεσιν τοΰ έπιτα
φίου τής Παραμυθίας διάθεσις μπαρόκ. Τώρα παρατηροΰμεν ότι καί αί 
καθ’ έκαστον μορφαί έδώ είναι καλύτερον σχεδιασμένοι" αί γραμμαί είναι 
μαλακώτεραι, ρέουσαι, αί πτυχαί έλαφρότεραι, τά πρόσωπα έκφραστικά καί 
κάπως έξατομικευμένα (βλ. είκ. 3). Είς τον επιτάφιον τής Παραμυθίας είναι 
άριστοτεχνική ή διαγώνιος τοποθέτησις τής Θεοτόκου' επίσης δε μόνον ζωγρά
φος μέ πείραν θά ήδύνατο μέ τόσην, ως έδώ, έπιτυχίαν νά έκμεταλλευθή τήν 
αισθητικήν άρχήν τής λεγομένης « άναστρόφου προοπτικής » είς τά μεγέθη

1 Βλ. άνωτ. σ. 1302 καί κατωτ. σ. 148.
2 Βλ. άνωτ. σ. 128, 130. *Η τοιχογραφία χρονολογείται είς τήν δεύτερον δεκαε

τίαν τοΰ 16°ν αίώνος. Οί κοιδικες Λαύρ. Ε 148, Ε 173 καί I 185 χρονολογούνται είς 
τόν 15ον - 16ον αί. ( Σ ω φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Κατάλογος τών κωδίκων τής Μεγί
στης Λαύρας, Paris 1925, σ. 90, 97 καί 211 ).

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ' 10
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π.χ. των αγγέλων. Οί δυο μεγάλοι άγγελοι ιοΰ τρίτου επιπέδου είναι διπλά
σιοι των αγγέλων τοϋ πρώτου καί πελώριοι έν συγκρίσει προς τα μεγέθη τοϋ 
πλήθους τών μικρών αγγέλων, οί όποιοι γεμίζουν τάς έλευθέρας επιφάνειας 
τοϋ κεντήματος. Μέσφ δέ τής διαφοράς ταϋτης τών μεγεθών κατορθώνεται 
εις σΰνθεσιν μέ άντίληψιν τής μορφής έπιπεδικήν νά δοθή ή έντΰπωσις τοϋ 
αισθητικού βάθους. Οί όπίσω άγγελοι φαίνονται ως νά « έκπηδοϋν » εκ τών 
θέσεών των καί νά συμπαρίστανται εις την σκηνήν τόσον αμέσως όσον καί 
οί εμπρός άγγελοι, έν φ οί παρ’ αυτούς μικροί πετώντες άγγελοι φαίνονται 
ευρισκόμενοι μακράν, ώς νά διασχίζουν τό στερέωμα άναμέσον τών αστέρων. 
’Εντεύθεν ή πλούσια αύτη σΰνθεσις παρά τήν πυκνότητά της «αναπνέει», 
δεν παρέχει τήν έντύπωσιν φόβου τοϋ κενού.

Ή ζωγραφική ποιότης τού σχεδίου τοϋ επιταφίου τής Παραμυθίας 
επικουρεί εις τά προηγούμενα συμπεράσματα, δτι δηλαδή οΰτος προέρχεται 
πράγματι εξ εργαστηρίου δρώντος εις τά Μετέωρα. Είναι γνωστόν δτι από 
τών μέσων περίπου τού 16ου αίώνος εις τά Μετέωρα καί εις τήν Πινδικήν, 
περιοχήν ύπό τήν άμεσον πνευματικήν ακτινοβολίαν τών Μετεώρων, συντελεΐ- 
ται αξιόλογος ζωγραφική κίνησις. Είκοσι περίπου έτη ένωρίτερον τής δρά- 
σεως τοϋ ’Αρσενίου είχεν έργασθή εις τά Μετέωρα ό ανήσυχος Φράγκος Κατε- 
λάνος μέ τον αδελφόν του Γεώργιον τον Σακελλάριον Θηβών (1566) ’, τούτων 
δέ ή διέλευσις έκ Μετεώρων φαίνεται νά υπήρξε γόνιμος διά τήν τέχνην τής 
περιοχής. Κατά τούς χρόνους αυτού τούτου τοϋ ’Αρσενίου ό μοναχός Δα
νιήλ ζωγραφίζει εις τήν Μονήν τής Κορώνης ( 1587 ) 8, ό ίερεύς Λάμπης 
στέλλει φορητάς εικόνας εις διάφορα μέρη τής Πινδικής (από τοϋ 1598/1599 
μέχρι τοϋ 1610/1611 )3, ώς καί ό έκ Φαναριού έπίσης ίερεύς Δροσινός 
(1588/1589), δστις ζωγραφίζει καί εις τά ’Άγραφα (1610)4. Κατά ταϋτα 
δικαιούμεθα νά δεχθώμεν δτι εις έκ τών ζωγράφων τών έργαζομένων είτε 
εις τά Μετέωρα εϊτε εις τήν Πινδικήν — ό μοναχός Δανιήλ;—έδωσεν εις 
τον ’Αρσένιον τό σχέδιον τοϋ έπιταφίου τής Παραμυθίας. Έξ άλλου ή τοι
χογραφία τοϋ ’Επιταφίου Θρήνου εις τό παλαιόν καθολικόν τοϋ Μεγάλου 
Μετεώρου (1484) προσέφερεν έπί τόπου διά τό είκονογραφικόν θέμα των 
πρότυπον σχεδίου οπωσδήποτε καλόν είς έκφραστικότητα κινήσεων καί μαλα-

1 I. Βογιατζίδου, Μικρά ανέκδοτα έκ Μετεώρων, Δελτ. Ίστορ. ΈΟνολ. 
Έταιρ. Ζ' (1918) 162. Πρβλ. Ν. Γιαννοπούλου, Τά Μετέωρα, Βόλος 1926, 
71 καί Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας τοϋ ΙΓ' καί ΙΔ' αίώνος,
4. Αί Μοναί Μετεώρων, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. Θ', 1932, 411.

2 Α. Όρλάνδου, Ή Μονή Κορώνης έπί τής Πίνδου, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. 
ΙΕ', 1939, 409.

3 Πουλίτσα, Έπιγραφαί κλπ. ένθ’ άν. 268 άριθ. 53, σ. 269 άριθν 58, D. 
Quinn, Χριστιανικοί έπιγραφαί έν τή Πινδική χώρφ, ‘Αρμονία 3, 1902 , 75. 
Έπίσης είς τόν "Αγιον Δημήτριον Τροβάτου (αδημοσίευτος).

4 Quinn, σ. 58.
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κότητα γραμμών (πρβλ. τάς στάσεις τής Θεοτόκου, τοΰ ’Ιωσήφ και τοΰ Ίωάν- 
νου) (είκ. 9)' ήδΰναντο νά προσαρμόσουν τό σχέδιον τοΰτο εις την αρχήν τής 
συμμετρικής συνθέσεως έκ δυο ομίλων έκ τριών προσώπων1 καί εις τάς ιδιαι
τέρας απαιτήσεις τής ήδη διαμορφωμένης εικονογραφίας τών επιταφίων.

Εις τον επιτάφιον τών Ταξιαρχών (είκ. 10)1 2 ό ’Αρσένιος διατηρεί τήν

Ε’ικ. 9. - Τοιχογραφία τοΰ ’Επιταφίου Θρήνου Μονής Μεταμορφώσευις Μετεοιρων.
( Φωτογραφ. Περ. Παπαχατζηδάκη ).

βασικήν ιδέαν τής συνΟέσεως τοΰ προηγουμένου επιταφίου ως καί ωρισμέ- 
νας έκ τών μορφών του, ιδίως τον όμιλον τών άνδρών μέ τον άγγελον, άλλα 
παρουσιάζει σαφείς αδυναμίας καί ώς προς τήν αρτιότητα τής συνθέσεως 
καί εις τήν σχεδίασιν τών επί μέρους μορφών. Φαίνεται ότι ε’ις τον έπιτά-

1 Πρβλ. τάς τοιχογραφίας: Χιλανδαρίου (Millet, Morrum. de l’Athos 67, 
1 ό πυρήν τής σκηνής), Μολυβοκκλησιάς (αύτ. 154, 2), Δοχειαρίου τοΰ έτους 1568 
( αΰτ. 226, 2).

2 Θεοχάρη 128 πίν. IE'-IT". Πρβλ. Άβερκ. Παπαδοποΰλου, Ό 
"Αγιος Λεόντιος Ιίαλαιολόγος Μαμωνάς ( 1377 -1452 ). Ή Μονή Ταξιαρχών Αίγια- 
λείας, Θεσσαλονίκη 1940 , 84 είκ. 10. Βλ. καί άνωτ. σ. 128. Αί ένταΰθ-α δημο
σιευόμενοι εικόνες 8 καί 10 προέρχονται έκ φωτογραφιών, τάς οποίας έάεσεν εις τήν 
διάθ·εσίν μου ή φίλη κυρία Ευγενία Βέη - Χατζηδάκη.
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φιον τοϋτον ό ’Αρσένιος είργάσθη έπ'ι τή βάσει άνθιβόλων, τά οποία εΐχεν 
έκ τοΰ επιταφίου τής Παραμυθίας, όίνευ τής βοήθειας ζωγράφου.

’Ανωτέρω έσημειώσαμεν συγγένειαν τής τέχνης τοΰ ’Αρσενίου προ; την 
τέχνην τοΰ επιταφίου Δοχειαρίου τοΰ έτους 1605'. Εις τον επιτάφιον 
τοϋτον είναι ολοφάνερος ή έλλειψις συνθετικής φαντασίας και ίκανότητος

Εικ. 10. - Ό επιτάφιος τής Μονής Ταξιαρχών ( Αίγιαλείας)

σχεδίου' άξων εις τήν σΰνθεσιν δεν υπάρχει, αί μορφαί είναι στεγναί καί έν 
άρκετφ μέτρφ αδέξιοι, επικρατεί δε ό φόβος τοΰ κενοΰ. 'Ο τεχνίτης τοΰ εν 
λόγφ επιταφίου παρουσιάζει αδυναμίας περισσοτέρας όσων άπεδώσαμεν εις 
τον ’Αρσένιον. Δεν αποκλείεται καί ό παρών επιτάφιος να έξήλθεν έκ τοΰ 
εργαστηρίου τών Μετεώρων, άλλ’ ίσως δτε ό ’Αρσένιος δεν έζη πλέον1 2.

1 Βλ. άνωτ. σ. 144 - 145.
2 Ή Θεοχάρη ένθ’ άν. 139 παρατείνει τήν δράσιν τοΰ ’Αρσενίου μέχρι τοΰ 

1620, φαίνεται δέ ν’ άποδίδη είς τοϋτον καί τούς άλλους επιταφίους τών Μετεώρων, 
δσους έσημειιόσαμεν άνωτ. σ. 128, 130 καί 143, καί προσέτι νά ταυτίζη τόν ήμέτερον 
μοναχόν’Αρσένιον πρός τόν τεχνίτην τοΰ άντιμηνσίου τής Μονής Μετομυρφώσεως Με
τεώρων τοΰ έτους 1523/4, μοναχόν ’Αρσένιον επίσης ( βλ. Βέη, Σύνταγμα κλπ. 617 
άριθ. 127 (.’Εκτείνει οϋτωή Θεοχάρη τήν καλλιτεχνικήν δράσιν τοΰ ήμετέρου ’Αρσενίου 
σχεδόν έπί ένα αιώνα. Νά άποθέσωμεν δτι ό καθηγητής κ. Βέης άντέγραψεν έκ τοΰ 
άντιμηνσίου τούτου έσφαλμένως τό δεύτερον γράμμα τής χρονιάς < ,ΖΛΒ'» ( 1523/4 ) 
άντί τοΰ πιθανώς όρθοϋ «,ΖήΒ' > ( 1583/4 ) ;
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'Ως κεντητής δ ’Αρσένιος είναι επιδεξιώτατος, τα δέ κεντήματα του θά 
ήσαν περιζήτητα εις τάς μεγάλας μονάς τοϋ τέλους τοϋ 16ου αίώνος. Άντί- 
γραφον ίκανώς πιστόν τοϋ επιταφίου τής Παραμυθίας αποτελεί δ επιτάφιος 
τοϋ ναοϋ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου εις τό Αίτωλικόν *, χρονολογούμενος 
εις τον 18ον αιώνα. Ό επιτάφιος τοϋ Αίτωλικοϋ συνδέεται προς περιπε-

Είκ. 11. - Έπένδυσις σταχώσεως ευαγγελίου τής Μητροπόλεως τής Παραμυθίας.

τειώδη θρύλον, εκ τοΰ δποίου συνάγεται δτι δ επιτάφιος οΰτος κατέληξεν 
εις τό Αίτωλικόν έκ Παραμυθίας μέσφ των Άγράφων8. Πιθανώς έκεντήθη 1 2

1 Έδημοσιεΰθη ύπό Γ. Λαμπάκη, Δελτ. Χρ.’Αρχ.Έτ. Γ’ (1903 ) 96 κέ. είκ. 27.
2 Βλ. I. Ζ. Οίκονομοπούλου, Ιστορική περιγραφή τοϋ έν τφ Αίτωλικφ 

Ίερφ Ναφ « Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου » Ίεροϋ ’Επιταφίου. Άρχαιότατον θρησκευ
τικόν κειμήλιον, έν ΙΙάτραις 1899, 5 κέ. Πρβλ. Λαμπάκη, ένθ’ άν. 97. Διά τήν 
χρονολόγησίν του πρβλ. τό κεντητόν πλαίσιόν του πρός τό δμοιον πλαίσιον επιταφίου
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εις ’Άγραφα μέ πρότυπον τον επιτάφιον τής Παραμυθίας. Ό θρύλος άπη- 
χεΐ τον θαυμασμόν, τον όποιον ό επιτάφιος της Παραμυθίας επί μακρόν 
προεκάλει.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Τό Εΰαγγέλιον τής Παραμυθίας

Μεταξύ τών άλλων κειμηλίων τής Μεγάλης Εκκλησίας τής Παραμυ
θίας άξιόλογον είναι έντυπον εΰαγγέλιον μέ στάχωσιν εκ ξύλινων πινακίδων 
έπενδεδυμένων διά κεντητού βελούδινου υφάσματος μέ έπικολλημένα αργυρά 
επίχρυσα εικονίδια (είκ. 11). Τό βελοΰδον είναι χρώματος βυσινοχρόου, τό 
δέ κέντημα άποτελείται εξ άνθικών κοσμημάτων (μικρών ελίκων, ροδάκων 
κ.ά. ) διά χρυσών συρμάτων εις έ'ξεργον τεχνικήν — μέ « γεμίσματα » ή « ση
κώματα» (πρβλ. Χατζημιχάλη, Τά Χρυσοκλαβαρικά κλπ. σ. 43) — 
ούτως, ώστε νά παρέχεται ή έντύπωσις αναγλύφου. Περίπου όμοια στάχω- 
σις, μέ έπένδυσιν εκ κεντητού υφάσματος, χρονολογουμένη δέ εις τό πρώ
τον ήμισυ τού 15ου αι., απαντάται εϊς κώδικα τής Κρυπτοφέρης (I. 
Ebersolt, Les arts somptuaires de Byzance, Paris 1923, 114 είκ. 
52). Ή στάχωσις τού ευαγγελίου τής Παραμυθιάς νομίζω δ τι πρέπει νά 
χρονολογηθή δ'χι πολύ άργότερον τού έ'τους τής έκδόσεως τού έντυπου τού
του (Βειετία 1645), ας εΐπωμεν, περί τά μέσα τού 17ου αίώνος.

Δ. I. ΠΑΛΛΑΣ

τοΰ έτους 1779 τής Μονής Φανερωμένης Σαλαμίνος (Μ. Θεοχάρη, 'Ανέκδοτα 
άμφια τής Μονής Φανερωμένης Σαλαμίνος, Θεολογία ΚΖ", 1956, 325 πίν. Α' ).
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