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ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΑ ΑΜΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Έν τή σεβασμίμ μονή των ΙΙαμμεγίστων 
Ταξιαρχών1 παρά τό Αΐγιον (πίν. ΙΒ - ΙΓ ) φυ
λάσσονται αξιόλογα εκκλησιαστικά άμφια, άτινα 
εκτίθενται εις ειδικήν αίθουσαν εντός ύαλίνων 
προθηκών. Ή ιδέα τής περισυλλογής καϊ έκθέ- 
σεως, χάριν των προσκυνητών, των ανωτέρω 
βαρυτίμων ιερών αμφίων ανήκει εις τον αεί
μνηστον Μητροπολίτην Καλαβρύτων καί Αι- 
γιαλείας ’Αγαθόνικον, ή δέ κατάταξις καί κα
λαίσθητος παρουσίασις τών αντικειμένων οφεί
λεται εις τον μόχθον τοϋ Σκευοφύλακος ιερο
μόναχου κ. Γρηγορίου 1 2.

Κατωτέρω παραθέτομεν μόνον τά χρυσοκέν
τητα άμφια. Τούτων άλλα μέν είναι έργα πε
ριωνύμων κεντητών τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ως ό Επιτάφιος τής κεντήτριας Δεσποινέτας 
(1685) ή τό επιτραχήλιον μέ τάς Δεσποτικάς 
έορτάς, έργον τής Κοκώνας (1807), καί φέ
ρουν έκδηλον την δυτικήν έπίδρασιν εις τε τήν 
τεχνικήν καί τό σχέδιον. "Αλλα πάλιν, ως ό 
Επιτάφιος τοϋ κεντητού ’Αρσενίου, είναι έργα 
ελλαδικά καί συνεχίζουν τήν βυζαντινήν παρά- 
δοσιν.

1 Περί τής μονής βλ. Λ. ΠΟΛΙΤΗ, Ή Μονή Τα
ξιαρχών Αίγιου,'Ελληνικά τόμ. ΙΑ’, 1939, σ. 67 κ.έξ. 
Αβ. Παπαδοπουλου, Ό "Αγιος Λεόντιος Πα- 
λαιολόγος Μαμωνάς (1377-1452)—Ή Μονή Ταξιαρ
χών Αίγιαλείας (1620-1940), Θεσ/νίκη 1940. Διά συμ
πληρωματικός πληροφορίας έξ επιγραφών καί κωδί
κων βλ. Μ. Σ, 0ΕΟΧΑΡΗ, Ή Μονή Ταξιαρχών Αίγια
λείας, «Καθημερινή» 16-9-58. Διά τήν μετονομασίαν 
τής μονής βλ. Μ. Σ. 0ΕΟΧΑΡΗ, "Εν νέον σιγίλλιον 
τής Μονής Ταξιαρχών Αίγιαλείας, ΓΙελοποννησιακά 
τόμ. Ε', 1961, σ. 183 κ. έξ.

2 ’Ενθυμούμαι μετ’ ευγνωμοσύνης τήν προθυμίαν, 
μεθ1 ής ό αείμνηστος ιεράρχης έθεσεν εις τήν διάθε- 
σίν μου πρός μελέτην καί φωτογράφησιν ούχί μόνον 
τά άμφια, ατινα άπετέλουν τόν αντικειμενικόν σκο
πόν τής έπισκέψεώς μου εις τήν Μονήν, άλλά καί τους 
'Ιερούς Κώδικας καί τά πλούσια έγγραφα τοϋ ’Αρ
χείου, έν οίς πολλάκις εΰρηνται σημειώσεις πολύτιμοι 
διά τήν προέλευσιν, χρονολόγησιν καί επισκευήν τών 
κειμηλίων. ’Οφείλω έξ άλλου νά ευχαριστήσω καί έν- 
τεϋθεν τόν τότε ηγούμενον τής Μονής, Σαμουήλ 
'Ανεστόπουλον, ώς καί τόν νϋν ηγούμενον κ. Θεόκλη
τον Παπαζαφείρην καί τόν σκευοφύλακα ιερομόνα
χον κ. Γρηγόριον Δημητρίου διά τήν παροχήν πάσης 
δυνατής βοήθειας.

1. "Επιτάφιος τοϋ κεντητού Άροενίου 
(1589 - 90)(πίν. ΙΑ'-ΙΕ')1. Είναι κεντημέ
νος επί ερυθρού όλοσηρικοΰ υφάσματος, έ- 
φθαρμένου κατά τόπους εις τήν κάτω πλευράν. 
Περιβάλλεται υπό ταινίας, επίσης μεταξωτής, 
χρώματος πρασίνου. Αί διαστάσεις τής εΐκόνος: 
1.16X0.82 μ., τής εικόνος μετά τής επιγραφής: 
1.37X1.03 μ. Τό μήκος τοϋ σαίματος τοϋ Χρι
στού : 0.80 μ.

Είκονίζεται, εις τό κέντρον τής παραστάσεως, 
δ Χριστός νεκρός έξηπλωμένος επί σινδόνος. 
Γύρωθεν Αυτού ή Παναγία, ήτις κρατεί εις τάς 
αγκόλας της τήν κεφαλήν τού νεκρού, αί δύο 
Μαρίαι κλαίουσαι, 6 Ιωάννης, ό ’Ιωσήφ, ό 
Νικόδημος. Ύπεράνω τής σκηνής ταύτης τού 
Θρήνου, δύο άγγελοι - διάκονοι κρατούντες ρι
πίδια κύπτουν πρός τόν νεκρόν, ενφ έ'τεροι 
άγγελοι μέ ριπίδια γονατίζουν εις τήν πρώτην 
ζώνην, έμπροσθεν τού νεκρού, ένθα πτερυγίζουν 
διπλοί τροχοί καί χερουβείμ. ’Όπισθεν τής Θεο
τόκου γηραιός προφήτης — ’ίσως Συμεών 6 
Θεοδόχος —κρατεί ανεπτυγμένου είλητόν. Εις 
τάς τέσσαρας γωνίας, εντός τόξων, τά σύμβολα 
τών Ευαγγελιστών. Εις τό βάθος τής εικόνος, 
δ Σταυρός τοϋ μαρτυρίου καί έπ’ αυτού ό 
ακάνθινος στέφανος.

Ή δλη εϊκονογραφική σύνθεσις περικλείεται 
εντός στενής ενεπίγραφου ταινίας φερούσης τήν 
καί άλλοθεν γνωστήν έμμετρον λειτουργικήν 
επιγραφήν 2:

f ΤΗΝ φΟΒΕΡΑΝ COY BACIAEY (ΔΕΥ)ΤΕΡΑΝ 
ΠΑΡΟΥΟΙΑΝ· I1ICTEI Κ(ΑΙ) | ΠΟΘΟΙ ΠΡΟΟΔΟΚ,Ο) 
EHICTAME ΤΡ(Ε)ΜΦ· ΠΟΟ ATENICCD COI Κ.ΡΙΤΑ 
HOC ΕΙΠω ΕΜΟΥ TAC ΠΡΑΞΕΙΟ j · TINA ΜΕ- 
CITHN XPHCG0ME ΠΟΟ φΥΓΟ) TAC KOAACHC 
ΑΠΑΓΟΡΕΒΟ) ΕΜΑΥΤ(ΟΝ) j ΠΡΟΟ CE ΝΗΝ ΚΑΤΑ- 

φ(ΕΥΓ)θ) CCDCON ME C(CDT)EP ΔΟΙΡΕΟΝ ΔΕΙ Α- 
ΚΡΑΝ ΕΥΟΠΛΑΧΝιΑΝ. AHOC ο ©(EO)C. TEAOC.

1 Περί τοϋ ’Επιταφίου καί της χρονολογίας του 
παρέσχε πρώτος πληροφορίας ό Αβ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
έ.ά. σ. 84, είκ. 10. Βλ. επίσης Ε. Βεη - Χατζηδακη, 

Μουσείον Μπενάκη, Κατάλογος εκκλησιαστικών κεν
τημάτων, Πίναξ ονομάτων τεχνιτών. Μ. Σ. Θεο- 
ΧΑΡΗ, ’Εκκλησιαστικά άμφια της Μονής Τατάρνης, 
Θεολογία ΚΖ', 1956, τεϋχος Α', σ. 126, 128, 139 καί 
πίν. ΙΕ' καί ΙΣΤ' καί Δ. ΙΙΑΛΛΑ, Ό επιτάφιος τής 
Παραμυθίας, ΕΕΒΣ τόμ. ΚΖ', 1957, σ· 147, είκ. 10.

2 ΙΙρβλ. Μ. Σ. Θεοχαρη, Τατάρνα, σ. 126. 
Δ. Παλλαν, έ.ά. σ. 130.
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ήτις μεταγράφεται ώς εξής:
Την φοβεράν σου, Βασιλεύ, δεντέραν παρουσίαν 
πίστει και πόϋχρ προσδοκώ, εξίοταμαι, τρέμω. 
Πώς ατενίσω σοι, Κριτά, πώς εΐπω έμον ιάς

πράξεις;
Τίνα μεσίτην χρησομαι, πώς φύγω τάς κολάσεις; 
’Απαγορεύω εμαντόν, προς Σέ νυν καταφεύγω_ 
Σώσόν με, Σώτερ, δωρεάν, διάν.ραν ενσπλαγχνίαν. 
"Αγιος ό Θεός. Τέλος.

Κάτωθεν τής εγκάρσιάς κεραίας τοΰ σταυρού 
άναγινώσκεται:

Ο ΕΠΙ - ΤΑφΕΙΟΟ ©PHNOC.

Κάτωθεν τής σινδόνος, παρά τήν κεφαλήν τοΰ 
’Ιησού, σημειοΰται ή χρονολογία:

ETOYC Ζ'ςΗ = 7098 από κτίσεως κόσμου, = 

1589-90 μ. X.
Καί παρά τούς πόδας τοΰ Χριστού, τό όνομα 
τού κεντητού:

ΔΙΑ XI - POC ΕΜΟΥ APCENIOY ΜΟΝΑΧΟΥ.

Εις τό τελευταΐον τούτο τμήμα τής επιγρα
φής τό κέντημα εξέπεσεν.

Ό χρυσοκέντητης ’Αρσένιος μοναχός είναι 
δόκιμος τεχνίτης τοΰ 16ου αΐώνος, γνωστός και 
έξ άλλων έργων του, ώς δ επιτάφιος τής μονής 
Τατάρνης (1583-4)1, ό επιτάφιος τής Ζάβορδας 
(1585-6)“, ό επιτάφιος τού μητροπολιτικού ναού 
τής Παραμυθίας (1587-8)’. Διά τον επιτάφιον 
των Ταξιαρχών υπάρχει παράδοσις, καθ’ ήν 
ούτος έκλάπη, κατά τά Όρλωφικά (1772), υπό 
τίνος ’Αλβανού, δστις τον έχρησιμοποίει ώς επι
κάλυμμα τής σέλας τού ίππου του. Κατά τον 
κώδικα τής Μονής, τον επιτάφιον εΰρεν εις 
’Ήπειρον, τω 1810, δ εκ τών μοναχών Προκό
πιος Βλοκοβίτης τον «ήλευθέρωσε καί τον πα- 
ρέδωκεν εις τό ιερόν μοναστή ριον»4.

1 Μ. Σ. Θεοχαρη, Τατάρνα, σ. 125-139.
2 Μ. Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ, "Η Μονή τής Ζάβορδας, «Κα

θημερινή» 6-12-59, ένθα καί φωτογραφία τοΰ επιτα
φίου.

3 Δ. ΠΑΛΛΑΣ, ε.ά.

4 «'Ο πανοσιώτατος κύριος Προκόπιος Βλοκοβίτης 
κατά το αυτό έτος (1810) εδιορίσϋ'η εις τό ταξίδιον ’Ιω

άννινάν» και ’Άρτης οπού διέτριψεν χρόνους τρις... ηλεν- 
ΰέρωαε δε και ενα λαμπρότατον επιτάφιον χρυσοκέντητον 

παλεόν ό όποιος ηχμαλωτίσϋ'η εκ τον μοναστηριού από 
την καταστροφήν τών ’Αλβανών και τον όποιον καί παρέ- 
δοκεν εις τό ιερόν ημών μοναστήριον*. "Ιερός Κώδιξ 
έτους 1810, σ. 87. "Ο επιτάφιος οΰτος, ώς υποστηρί
ζουν σήμερον οί μοναχοί, είναι ό επιτάφιος τοΰ 
’Αρσενίου.

Τό κέντημα έχει έκτελεσθή με χρυσούν καί 
άργυρούν σύρμα (έπενδΰται), χρυσονήματα (χι
τώνες) καί μεταξωτά νήματα (γυμνά μέλη τών 
μορφών). Παρατηρεΐται προτίμησις τοΰ τεχνίτου 
διά τά έντονα χρώματα (πράσινον τής σινδόνος, 
κυανούν τοΰ μαφορίου τής Θεοτόκου). Τά περι
γράμματα υπογραμμίζει διά μέλανος ή βαθυ- 
κυάνου μετάξης ’.

* * *

2. ’Επιτάφιος της κεντήτριας Δεσποινοϋς 
(1685) (πίν. ΙΣΤ')1 2 3. Κεντημένος επί ερυθρού 
μεταξωτού πλαισιούται γύρωθεν υπό μεταξωτού 
χρώματος κυανού. Διαστάσεις τού όλου: 1.73 X 
1.32 μ., τής εικόνος 1.22X1.13 μ.

Συνήθης παράστασις τοΰ Επιταφίου Θρήνου 
(Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΟ ©PHNOC TOY X(PICTO)Y) μέ 
τον Χριστόν έξηπλωμένον επί λάρνακος καί 
στηρίζοντα τήν κεφαλήν εις τούς κόλπους τής 
αριστερά καθημένης Μητρός Του, μέ τάς τέσ- 
σαρας αγίας γυναίκας (Μαγδαληνήν, Μαρίαν 
τού Κλωπα, Μάρθαν καί Σαλώμην) καί τούς 
μαθητάς του: Ίωάννην, ’Ιωσήφ καί Νικόδη
μον. Εκατέρωθεν τής σκηνής δύο άγγελοι προ
σκυνούν τον νεκρόν, ενώ ε’ις τό βάθος ΰψοΰται 
τετρακιόνιον κουβούκλιον, έξ οΰ κρέμανται τέσ- 
σαρες κανδήλαι. Πέριξ τοΰ κουβουκλίου άστέ- 
ρες, χερουβείμ καί τά δύο κοσμικά σύμβολα.

Κάτωθεν τής παραστάσεως στενή ενεπίγρα
φος ζώνη περιέχει τό έγκώμιον τής Μ. Παρα
σκευής :
f ΑΙ Γ6ΝΝΕΑΙ ΠΑΟΑΙ ΥΜΝΟΝ ΤΗ ΤΑΦΗ | COY 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΟΙΝ XPICTE ΜΟΥ f ΜΥΡΟΦΟΡΟΙ ΗΛ- 
ΘΙΟΝ ΜΥΡΑ | COI XPICTE ΜΟΥ KOMIZOYCAI ΠΡΟ- 
ΦΡΟΝΟΟ.

Τήν σκηνήν περιβάλλει ταινία (0.06 μ.) μέ 
έλικοειδή βλαστόν. Μετά τον βλαστόν, εις τήν 
κάτω πλευράν, ή ακόλουθος αναθηματική επι
γραφή διά κεφαλαίων:
f Ο 0EIOC ΕΠΙΤΑΦΙΟΟ OYTOC ΓΕΓΟΝΕΝ ΔΙΑ 

CYNAPOMHC TOY TIANOCICDTATOY ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΗ
ΓΟΥΜΕΝΟΥ) ΚΥΡ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ THC MONHC ΤΟΥ

1 Περί τής τέχνης τοΰ Αρσενίου βλ. Μ. Σ. 0ΕΟ- 

ΧΑΡΗ, Τατάρνα, σ. 129, 138-9 καί Δ. Παλλαν, έ.ά. 
σ. 149.

2 Αβ. ΠαπαδΟΠΟΥΛΟΣ, ε.ά. σ. 84, είκ. 11, καί 
Ε. Βεη - Χατζηδακη, ε.ά.
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ΑΡΧΙΣΤΡΑΤ (ΗΓ)ΟΥ 1 ΤΟΥ ΕΝ Τω ΟΡΕΙ ΚΛΟΚΟΥ 

ΕΝ ΕΤΕΙ X(PICTO)Y ΑΧΠΕ .·. ΗΜΦΙΑΟΘΗ ΔΙΑ ΧΕΙ- 
POC ΔΕΟΠΟΙΝΟΥΟ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΕΝ K0DNCTAN|- 
ΤΙΝΟΥΤΙΟΛΕΙ.

Ή κεντήτρια, ήτις υπογράφει επίσης ως Δέ
σποινα και Δεσποινέτα, είναι γνωστή κεντήτρια 
τοΰ 17ου αίώνος1 2 *. Εις τα μέχρι τοΰδε γνωστά 
έργα της τά προερχόμενα εκ τοΰ Ταμείου ’Αν
ταλλαξίμων προσθετέα και τά έξης: α) επιτά
φιος τοΰ εν Κωνσταντινουπόλει ναοΰ των 'Αγίων 
Θεοδώρων τής Βλάγκας τοΰ έτους 1690 (ανέκ
δοτος)9, δστις κατεστράφη τον Σεπτέμβριον 
τοΰ 1955 κατά τήν γνωστήν λεηλασίαν των 
Τούρκων, β) έπιτραχήλιον τής έν Ρουμανία μο
νής Hurez (1695) μέ τάς προσωπογραφίας τοΰ 
Κωνσταντίνου Μπρανκοβάνου και τής οικογέ
νειας του *, γ) ωμοφόριου τοΰ ’Αρχιεπισκό
που Σιναίου’Αθανασίου τοΰ έτους 1 718 (ανέκ- 
δοτον). «’Επιστασία Δ εσποίνης της Άργν- 
ραίας» έξετελέσθη εξ ά'λλου και ό επιτάφιος τής 
'Αγ. Τριάδος τής νήσου Χάλκης (ανέκδοτος).

Εις τον επιτάφιον τών Ταξιαρχών τό κέντη
μα είναι άνάγλυφον. Ή κεντήτρια μετεχειρίσθη 
ά'ριστον υλικόν : χρυσοΰν και άργυροΰν σύρμα, 
ποικίλα χρυσονήματα και άργυρονήματα, λε- 
πτοτάτην μέταξαν εις πλούσιας άποχριυσεις, τιρ- 
τιρί καί πούλιες.

sfs sfs sf:

3. Πύλη τοΰ κεντητόν Φιλοϋ'έου ίεροδια- 
κόνον Χίον (άρχαϊ 1 9ον) 6 * (πίν. ΙΖ ')· Κεν
τημένη επί ροδοχρόου μεταξωτοΰ. Διαστάσεις 
0.87X1.24 μ.

Εϊκονίζει τό ευχαριστιακόν θέμα τοΰ Χρι-

1 Μία είσέτι έ'νδειξις τοΰ δτι ή Μονή τφ 1685 
εξακολουθεί νά φέρη τό αρχικόν αυτής όνομα τοΰ 
’Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

2 Ε. ΒΕΗ - Χατζηδακη, ε.ά. εισαγωγή, σ. ιθ'-κ'.

8 Τήν πληροφορίαν ώς καί τήν επιγραφήν τοΰ
επιταφίου οφείλω εις τον κ. Γεώργιον Πατριαρχέαν, 
τόν όποιον καί από τής θέσεως τούτης θερμώς ευ
χαριστώ.

4 C. Nicolescu, Broderiile din, fara Ro- 
mineasca in Secolele XIV -XVIII, Academia 
R.P.R., Institutul de Istoria Artei 1958, σ. 133-135 
είκ. 19-20.

5 Ab. Παπαδοπουλος, έ.&. σ. 84, είκ. 9. Ση-
μειωτέον δτι ό συγγραφεύς αναφέρει δύο χρυσοκέν
τητους Πύλας. Πρβλ. καί Ε. ΒΕΗ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ,
Κατάλογος, Πίναξ ονομάτων.

στοΰ -Άμνοΰ εΰλογοΰντος εντός τοΰ αγίου 
ποτηριού. 'Εκατέρωθεν τοΰ ποτηριού δυο άγ
γελοι σεβίζοντες. Εις τάς τέσσαρας γωνίας άνά 
έν σεραφείμ και χερουβείμ. Εις τόν κάμπον α
στέρες.

Κάτωθεν τοΰ ποτηριού ή μεγαλογράμματος 
επιγραφή:

ΔΙΑ CYNAPOMHC ΤΟΥ ΠANOCIOUTATOY ΗΓΟΥ
ΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥ CAMOYHA ΤΑΞΙΑΡΧΙΤΟΥ | ΠΟΝΗΜΑ 
ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΧΙΟΥ.

Τόν Χίον ίεροδιάκονον Φιλόθεον γνωρίζομεν 
και έξ άλλων έργων του : τόν ΰπ’ άρ. 87 (Κατ.) 
επιτάφιον τοΰ Μουσείου Μπενάκη προερχόμε
νου εκ τοΰ Ταμείου ’Ανταλλαξίμων1 ως καί 

έτερον Ιπιτάφιον τής Μονής Ίβήρων τοΰ 
’Άθω2. Φαίνεται πιθανόν δτι ουτος είργάζε- 
το έν Κωνσταντινουπόλει, ως μαρτυρεί ό 'Ιερός 
Κώδιξ τής Μονής Ταξιαρχών: «Ό ΙΙανοσιώ- 
τατος κυρ Σαμουήλ Βεργουβιτσιώτης, κατά 
τό 1803 έτος επί της ηγουμενίας τον κυρίου 
Φ ιλοάέον Ιερό μονάχον έδι,ορίαΰη εις τό ταξίδιον 
της Κωνσταντινουπόλεως όπου διέτριιμεν χρό
νους οκτώ καί επιστρέιρας παρέδωκεν εις τό
κοινόν της ίεράς ημών μονής μετριτά------- .
Προς τοντοις καί δύω επιτραχήλια8 κασνά- 
κια τής Πόλ.εως κεντητά με δεσποτικαϊς έορ- 
ταις καί αγίους. Μιαν Ώραίαν Πύλην με 
δ μ οι ον κέντημα τής Π όλεως ».

'Η εικονογραφία τοΰ Χριστοΰ εΰλογοΰντος 
εντός τοΰ αγίου ποτηριού είναι στινήθης εις 
μεταβυζαντινός Πΰλας 4 5· Ή τεχνική μέ τό έν
τονον άνάγλυφον καί τήν αμελή εργασίαν, ώς 
καί ή εΰτελεστέρα ποιότης τών μεταλλικόόν συρ
μάτων, είναι χαρακτηριστικά τής τέχνης τοΰ

1 Ε. Βεη - Χατζηδακη, Κατάλογος, άρ. 87.

2 Μ. Σ. Θεοχαρη, Ύπογραφαί κεντητών επί 

αμφίων τοΰ “Αθω, ΕΕΒΣ τόμ. ΛΒ’, 1963, σ. 500-501, 
πίν· Η’, ένθα δμως ή αρχή τής χρονολογίας ΑΦ... 
δύναται ίσως νά άναγνωσθή ACD..

8 Τό εν έξ αύτών είναι τό κατωτέρω ύπ’ άρ. 6 
δημοσιευόμενον. Τό έ'τερον φυλάσσεται έν τω Βυ- 
ζαντινφ Μουσείφ ’Αθηνών, ή δέ Μονή διατηρεί τήν 
από 26ης Αΰγούστου 1890 άπόδειξιν τής παραλαβής, 
ύπογεγραμμένην ύπό τοΰ Λαμπάκη, ήτις άναφέρει: 
«χρυσοκέντητον πητραχήλιον έφ’ ού είκονίζονται 13 
χρυσοκέντητοι ίεραί εικόνες».

4 Πρβλ. Ε.Βεη-Χατζηδακη, Κατάλογος άρ.88, 
89,90. Ν. ΔεΛΙΑΛΗ, ’Αναμνηστική εικονογραφημένη 
έκδοσις Παύλου Χαρίση κλπ., Κοζάνη 1935, είκ. σ.120.
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12 Μαρίοτς ©εοχάρη AE 1960

Φιλοθέου. To κέντημα κοσμείται μέ χρωματι
στούς λίθους και πούλιες.

* * *

4. Ώμοφόριον Νεοφύτου, μητροπολίτου 
Γάνου καί Χώρας (1749) (πίν. ΚΑ,α). Επι
θήματα σταυρόσχημα χρυσοκέντητα επ'ι ερυθρού 
μεταξωτού. Εις τούς «ποταμούς» φέρει την 
ακόλουθον!άρχαΐζουσαν επιγραφήν εις Ιαμβικόν 
τρίμετρον:

ΚΤΕΑΡ ΠΕΛΕΙ ΓΕ ΤΟΥ ΓΑΝΟΥ 1 | ΝΕΟφΥΤΟΥ 
EAIC ΔΑΠΑΝAIC KOCMICUC ΤΕΤΥΓΜΕΝΟΝ 1 ΔΙ ΟΥ 
ΛΙΤΑΖΕΙ Χ(PICTO)Ν ΤΟΙΣ COMOIC | ΦΕΡωΝ ΥΠΕΡ 
ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ BPOTCON | CCDTHPIAC .·. ΠΟΝΟΟ CO- 
ΦΙAC. ΑΫΜΘ.

ήτις μεταγράφεται:
Κτέαρ πέλει γε τον Γάνου Νεοφύτου 
Εαις δαπάναις κοσμίως τετυγμένον 
Δί ον λιτάζει Χριστόν τοΐς ώμοις φάρων 
'Υπέρ έαυτοϋ καί βροτών σωτηρίας 
Πόνος Σοφίας. ΑΫΜΘ.

Ή κεντήτρια Σοφία εΐργάσθη και διά τά 
επιθήματα τού ύπ’άρ. 52 (Κατ.) ωμοφορίου τού 
Μουσείου Μπενάκη. Τό κέντημα αυτής ζωη- 
ρώς άνάγλυφον ομοιάζει προς μικρογραφίαν. Τά 
πρόσωπα έχουν έκτελεσθή μέ λεπτοτάτην μέτα- 
ξαν κατά τον ζωγραφικόν τρόπον. Εις τά λοιπά 
μέρη γίνεται χρήσις χρυσού και αργυρού σύρ
ματος.

Ό Νεόφυτος υπήρξε μητροπολίτης Γάνου 
καί Χώρας κατά τά έτη 1744-1759*.

* * *

5. Ώμοφόριον Μεθοδίου Άγκυρας. Έπί
λευκού όλοσηρικοΰ, ερυθρά ρομβοειδή επιθή
ματα, χρυσοκέντητα, φέροντα παραστάσεις Ευαγ
γελιστών. Ό πόλος τού τραχήλου φέρει παρά- 1 2

1 'Ο Γάνος, πόλις τής Θράκης, έν τή Προποντίδι, 
διατηρήσασα από τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος μέχρι σήμερον 
τό όνομά της. Ή νεωτέρα πόλις, κείμενη εις άπόστα- 
σιν 25 χμ. άπό τής Ραιδεστοϋ, κατφκεϊτο μέχρι τής 
ανταλλαγής τών πληθυσμών (1922) ύπό 2.000 περί
που Ελλήνων. Ή μητρόπολις Γάνου άναφέρεται άπό 
τοΰ 1347 άπό δέ τοΰ τέλους τοϋ 16ου αί. τιτλοφορεί
ται μητρόπολις Γάνου καί Χώρας.

2 Πρβλ. Θρακικά τόμ. ΣΤ', 1935, σ. 60 κί τόμ. 
ΙΔ', 1940, σ. 100.

στάσιν τοΰ Χριστού μέ τον αμνόν επ’ ώμων. 
Γύρωθεν ή επιγραφή:

f ΕΠΙ CDMCDN φΕΡΙΟΝ X(PICTO)C ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΘΕΙ- 
CAN APAC ΦΥΣΙΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΟ Τω ΘΕΟ) Κ(ΑΙ) 
ΠΑΤΡΙ 1.

Εις τούς ποταμούς:
Δεξιά: f ΜΕΘΟΔΙΟΥ APXIEPECDC 

Άριστ.: μητροπολίτου ανγυραο 

Εις την μητρόπολιν Άγκύρας άναφέρεται 
άρχιερεύς Μεθόδιος μεταξύ τών ετών 1814 - 
1823 ·.

* * *

6. ’Επιτραχήλιον της κεντήτριας Κοκώνας 
(1 807) * (πίν. ΙΗ', α καί ΙΘ'). Λευκόν όλοσηρι- 
κόν ύφασμα, τοΰ οποίου ολόκληρος ή επιφάνεια 
(1.32X0-32) καλύπτεται διά τού κεντήματος. Εις 
τό κάτω άκρον κρέμονται δέκα θύσανοι εκ χρυ
σού σύρματος. Έκάστη λωρίς διαιρείται δΓ 
άνθικοϋ κοσμήματος τυποποιημένου εις εξ 
τμήματα, έκαστον τών οποίων φέρει τήν ακό
λουθον παράστασιν:

'Αγία 'Γριάς Ευαγγελισμός
Γέννησις Βάπτισις
Σταύρωσις Άνάστασις
’Αρχάγγελοι Κωνσταντίνος καί Ελένη
2 Εύαγγελισταί 2 Εύαγγελισταί
Τρεις Ίεράρχαι “Αγ. ’Αντώνιος, Ευθύμιος,

Σάββας
Πέτρος, Παύλος "Αγ. Δημήτριος, Γεώργιος. 

Άνθικόν κόσμημα περιβάλλει καί τον τράχη
λον' εις τό κέντρον τού κοσμήματος είκονίζεται ό 
Χριστός ευλογών έν μέσψ στηθαρίων αγγέλων.

Εις τό τελευταιον τμήμα τής άριστερας λω- 
ρίδος, ένθα οί κορυφαίοι ’Απόστολοι, εις τον 
χρυσοκέντητον κάμπον, διά φαιάς μετάξης μέ 
λεπτά κεφαλαία γράμματα, τό δ'νομα τής κεντή
τριας :

ΠΟΝΗΜΑ KOKONAC

Εις τήν παρυφήν έκάστης λωρίδος, ή επι
γραφή :

Άριστ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΕ CYNTON0) ΠΡΟΘΥΜΙΑ | XPI- 
CTIANCDN EYCEBUJN ΚΑΙ (0ΦΕΛΕΙΑ | ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΜ- 
ΦΙΕΡΟΰΘΕΝ ΤΟ) ΑΓΙΟ) TCDN |

1 Ή ευχή ή άπαγγελλομένη ύπό τοΰ διακόνου, δτε 
ό άρχιερεύς ένδύεται τό ώμοφόριον, έχει ακριβώς ως 
εξής : *Επ’ ώμων, Χριστέ, την ττ/.ανηϋεΐσαν αρας φναιν, 
άναληφϋ’είς τω Θεψ καί ΣΓατρί προαήγαγες.

* Νέος Ποιμήν, τόμ. Β ', 1920, σ. 134.
5 Αβ. Παπαλοπουλος, έ.ά. σ. 84, ε’ικ. 12.
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Δεξιά: iepcon ταξιαρχιον monacthpico οπερ |
ΕΝΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΕΝ ΑΥΤΟ) ΑΟΙΔΚΟΣ ΟΙ | ΒΟΗΘΗΟΑΝ- 
TEC ΑΥΤΟ) ΕΛΕΥΘΕΡίωΟ. ACDZ.

Γΰρωθεν τοΰ τραχήλου:
γ ΚΑΙ ΔΙΑ CYNAPOMHC ΤΟΥ ΠΑΝΟΟΙΟΰΤΑ ΓΟΥ 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ CAMOYHΛ ΤΑΞΙΑΡΧΙΤΟΥ1.

Τό ανωτέρω επιτραχήλιον δΰναται νά παρα- 
βληθή ώς προς την διάταξιν, την εικονογρα
φίαν, τα διακοσμητικά θέματα και τήν τεχνικήν 
προς τό επιτραχήλιον τής κεντήτριας Δεσποινέ- 
τας, τό έναποκείμενον εις τήν ρουμανικήν μο
νήν Hurez 1 2 * 4. ’Άλλωστε κα'ι τό επιτραχήλιον 
τής Μονής Ταξιαρχών έχει τήν προέλευσιν εκ 
Κωνσταντινουπόλεως, ως μαρτυρεί ό Τερός Κώ- 
διξ τής μονής * και ή υπογραφή τής κεντή
τριας. Ή Κοκώνα τοΰ Ρολογά υπογράφεται εις 
δέκα τουλάχιστον άμφια, εξ ών μόνον δυο (οί 
επιτάφιοι Μουσείου Μπενάκη και Βελβενδοϋ)1 
έχουν έκδοθή.

Τήν εικονογραφίαν, ως και τον διάκοσμον, 
χαρακτηρίζει ισχυρά δυτική έπιδρασις. Τό κέν
τημα έχει έκτελεσθή εις έξεργον άνάγλυφον. 
Διά τό βάθος ή τεχνιτις μετεχειρίσθη περιε- 
στραμμένον σύρμα, διά τά πρόσωπα λεπτήν μέ- 
ταξαν εις βαθμιαίας αποχρώσεις άποδώσασα 
οΰτω τάς μορφάς κατά τρόπον ζωγραφικόν. 
Μετεχειρίσθη επίσης μικρούς μαργαρίτας εις 
τούς φωτοστεφάνους και τιρτιρί, κυρίως εις 
τον άνθικόν διάκοσμον.

* * *

1. Επιτραχήλιον τοϋ έτους 1808 (πίν. 
ΙΗ , β). ’Έχει κεκομμένον κυκλικώς τό περ'ι τον 
τράχηλον τμήμα. Είναι κεντημένον επί μαύρου 
μεταξωτού. Έκ τής παρυφής κρέμανται κροσ- 
σοί έκ χρυσονήματος καί άργυρονήματος. Αι 
διαστάσεις αυτού: 1.33 X 0.27 μ.

Εις τήν προσθίαν δ'ψιν, έκάστη των δύο κα- 
τερχομένων λωρίδων κοσμείται δι* άνθοφόρου 
έλικοειδούς βλαστού, εντός τού οποίου τρία Χε
ρουβείμ. Είς τον τράχηλον 6 βλαστός σχηματί
ζει σταυρόν. Είς τήν άκραν των λωρίδων κα

1 Ή επιγραφή αϋτη φαίνεται προστεθεϊσα υπό 
τοΰ Σαμουήλ, δτε σίτος έγένετο ηγούμενος τής Μονής.

2 C. Nicolescu, έ.ά.
8 Βλ. ανωτέρω σ. 11β καί ύποσημ. 3.
4 Ν. Δελιαλη, Ό επιτάφιος Βελβενδοϋ καί δύο 

κώδικες, Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1955, σ. 51.

κότεχνος επιγραφή διά μετάξης, είς δύο σειράς 
αριστερά, είς μίαν δεξιά:
Άριστ. δια δαπανηο camoyha ιερο|

ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΙΤΟΥ 

Δεξιά: AC0H' Ίανουαρίου 6.

'Η επιγραφή αύτη, ως καί εκείνη επί τού 
τραχήλου τού προηγουμένου (ύπ’ άρ. 6) αμφίου, 

φαίνεται προστεθεΐσα έκ τφν υστέρων. Ανήκει 
αρά γε τό ύπό έξέτασιν άμφιον είς εκείνα, ά'τινα 
έκόμισεν ό Σαμουήλ έκ Κωνσταντινουπόλεως; 
Ώς προς τήν τεχνικήν δύναται νά παραβληθή 
προς άλλα πένθιμα επιτραχήλια φυλασσόμενα 
εν Ρουμανία, Σερβίρ 1 και αλλαχού, των οποίων 
δμως ή προέλευσις δεν έχει είσέτι καθορισθή.

Κέντημα άνάγλυφον, κυρίως είς τά Χερου
βείμ. Γίνεται χρήσις τιρτιρί καί πούλιας ποι
κίλων χρωμάτων.

* * *
8. Ζεύγος έπιμανικίων τοϋ Παλαιών Πα- 

τρών Θεοφάνους (1612-1638) (πίν. Κ,β). 
"Υφασμα ερυθρόν μεταξωτόν κεντημένον διά 
χρυσονημάτων καί άργυρονημάτων. Διαστάσεις: 
0.32 X 0.23 μ.

Έπΐ τοΰ ενός έπιμανικίου παρίσταται ή Με- 
τάδοσις(Η ΜΕΤΑ-Δθΰ-CiC) κάτωθεν τρίλοβου άψι- 

δώματος. Ό Χριστός εις τό μέσον ό'πισθεν τής 
Αγίας Τραπέζης καί εκατέρωθεν Αυτού οί μα- 
θηταί συγκεντρωμένοι είς δύο ομίλους των έξ. 
Ύπεράνω τής κεφαλής των ’Αποστόλων ή επι
γραφή : ΛΑΒΕΤΕ φΑΓΕΤΕ ΤΟΥΤΟ ECTI TOCCOMA.

Κάτωθεν τής παραστάσεως, είς δύο σειράς:
Η ΔΕΞΙΑ COY ΚΥΡΙΕ ΔΕΔΟΞΑΟΤΑΙ ΕΝ ICXYI

Η ΔΕΞΙΑ COY|
ΠAAAICUN ΠΑΤΡΙΟΝ ΚΥΡ ©ΕΟΦΑΝΗΟ.

Τήν παράστασιν περιβάλλει στενή ταινία κό
σμου μένη δι’ έλικοειδούς βλαστού.

Έπί τού ετέρου έπιμανικίου εϊκονίζεται, κατά 
τήν αυτήν διάταξιν, ή Μετάληψις(η META-ahyic

Έπιγραφαί:
ΤΤΙΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΟ ΤΟΥΤΟ ECTI ΤΟ 

ΑΙΜΑ ΜΟΥ.

AIXEIPEC COY ΕΠΟΙΗΟΑΝ ΜΕ ΚΑΙ ΕΠΛΑΟΑΝ ΜΕ 
CYNETICON ΜΕ | ΠΑΛΑΚΟΝ ΠΑΤΡΙΟΝ ΚΥΡ ΘΕΟ- 
ΦΑΝΗΟ.

Αί εικόνες τής Μεταδόσεως καί Μεταλήψεως

1 Βλ. προχείρως D. Stojanovic, Καλλιτεχνικά 
κεντήματα έν Σερβίφ των 14°« - 19ου αί., Βελιγρά- 
διον 1959 (σερβιστί), άρ. 56.
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είναι συνήθεις εις έπιμανίκια1.
Ό Θεοφάνης οΰτος διετέλεσε κατ’ άρχάς μη

τροπολίτης Σερρών, από δέ τοΰ έτους 1612 
μέχρι τοΰ 1638 μητροπολίτης Παλαιών Πα- 
τρών*. Ή Μονή Ταξιαρχών κατέχει και κώ
δικα αύτοϋ, με σημείωμα τοΰ ίδιου, τοΰ έτους 
1622 s. Είναι γνωστά τα πολυτελή ωμοφόρια 
τοΰ έν λόγφ ιεράρχου1 2 3 4.

* * *

9. Ζεύγος έπιμανικίων Νεοφύτου, μη
τροπολίτου Γάνου καί Χώρας (1749)
(πίν. ΚΑ, β). "Υφασμα πράσινον μεταξωτόν. 
Διαστάσεις: 0.24X0.15μ.

Παράστασις Ευαγγελισμού κατανεμημένη εις 
τάς δυο έπιχειρίδας. Ή Παναγία καί ό "Αγγε
λος παρίστανται ό'ρθιοι, κατά τρία τέταρτα, 
εντός φοειδών άργυροκεντήτων πλαισίων. Έκ 
τής βάσεως τών πλαισίων αναπηδά βλαστός 
μετ’ άνθέων καί φύλλων, οστις πληροί την λοι
πήν επιφάνειαν τών έπιμανικίων.

’Επί τοΰ έπιμανικίου τοΰ φέροντος τήν πα- 
ράστασιν τοΰ ’Αγγέλου ή επιγραφή:

ΜΕΟΦΥΤΟΥ ΑΥΜΘ

’Επί τοΰ ετέρου:
ΓΑΝΟΥ Κ(ΑΙ) XGUPAC.

Τό ζεΰγος τών έπιμανικίων αποτελεί συμ
πλήρωμα τοΰ ανωτέρω ωμοφορίου ύπ’ άρ. 4.

1 Πρβλ. G. Millet, Broderies religieuses de 
style byzantin avec la collaboration de Helene 
des Ylouses, Paris 1939 et 1947, πίν. CXXIII. 
M. 2. ΘΕΟΧΑΡΗ, Υπόγραφα! κεντητών, πίν. I.

2 2Τ. ΘωμΟΠΟΥΛΟΣ, Ό Παλαιών ΙΤατρών μη
τροπολίτης Θεοφάνης ό Φλωρίας πα! τά ωμοφόρια 
αύτοϋ, ΔΙΕΕ τόμ. Η', 1923, σ. 94-107. Βλ. καί 
Τ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Μονή Φιλοσόφου, έν ’Αθήναις 
1960, σ. 374-381.

3 Ό κώδιξ ούτος γράφεις υπό Ματθαίου Μυρέων 
ετει ,ζρκη μηνϊ Ίοννίφ κβ' iv rfj σεβάσμιο, μονί)

τον Λάλον» έν Βλαχία φέρει τό άκόλουθον ση
μείωμα : Ή παρούσα ϋ·εία Λειτουργία πέφικεν έμον) 
άρχιϋΰτον θεοψάνονς Παλαιών ΊΊατρών, και οστις βον- 
λιΰή λαβήν αν την χωροϊς ήμετέρας ϋελήσεοις, εχέτο τάζ 

άράς τών τιη ύ·εοψάρων πατέρων. Κατά το άγιώνυμον 
έτος αχκβ', ΐνδ. ιστ.».

4 Κ. Γ. ΖΗΣΙΟΥ, Μακεδονίας χριστιανικά μνη
μεία, ΠΑΕ 1913, σ. 188. Γ. ΛαμπαΚΗ, Περιηγήσεις, 
ΔΧΑΕ τ. Ε', 1905, σ. 51 και Στ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, 
έ.ά. σ. 100 κ.έξ.

Η παράστασις τοΰ Εΰαγγελισμοΰ είναι συν
ήθης εις έπιμανίκια ‘. Τό κέντημα, άνάγλυφον, 
έχει έκτελεσθή με λεπτόν σύρμα καί χρυσόνημα, 
καθαρόν καί λεπτόν μετάξινον νήμα καί τιρτιρί. 
Κοσμείται διά λεπτών μαργαριτών. ’Εργασία 
έπιμεμελημένη. Έκ τής τεχνικής δΰναται νά 
άποδοθή εις τήν κεντήτριαν Σοφίαν τοΰ ανωτέρω 
ωμοφορίου τοΰ ιεράρχου.

ifc >{ί

ΙΟ. Ζεύγος έπιμανικίων 18ου αίώνος 
Κεντημένον έπί έρυθροΰ όλοσηρικοΰ. Διαστά
σεις: 0.21 Χ0.16 μ.

Εΐκονίζεται δ Ευαγγελισμός με τά δύο πρό
σωπα ό'ρθια εντός έξαγώνων χρυσοκεντήτων 
πλαισίων. Ή λοιπή έπιφάνεια τοΰ υφάσματος 
πληροΰται δι’ ανθισμένων βλαστών.

Γίνεται χρήσις χρυσονημάτων καί λεπτοΰ 
χρυσοΰ καί άργυροΰ σύρματος. Τά πρόσωπα 
αποδίδονται κατά τόν ζωγραφικόν τρόπον. Εις 
τό περίγραμμα τοΰ πλαισίου, τών μορφών ώς 
καί εις τό άνθικόν κόσμημα, χρήσις τιρτιρί.

* * *

11. Ζεύγος έπιμανικίων 18ου αίώνος 
Κεντημένον έπί πορφυρού υφάσματος. Διαστά
σεις 0.22X0.15 μ.

Εί,κονογραφικώς ομοιάζει προς τό ύπ’ άρ. 10 
ζεΰγος. Διαφέρει εκείνου ώς προς τό υλικόν 
καί τήν εργασίαν, ήτις ένταΰθα δεν διακρίνεται 
διά λεπτότητα. Εύρεΐα χρήσις τιρτιρί εις τόν 
διάκοσμον.

* * *

12. Ζεύγος έπιμανικίων τού έτους 1887 
(πίν. Κ,α). Κεντημένα έπί έρυθροΰ βελούδου 
αρκετά έφθαρμένου. Διαστάσεις: 0.26Χ0.17μ.

Παρίσταται δ Ευαγγελισμός εις Ικατέραν τών 
έπιχειρίδων. ’Αριστερά τής παραστάσεως, κάτω
θεν, σημειοΰται τό έτος 1887. Ή ε’ικών έγ- 
κλείεται έντός στενής ταινίας κεκοσμημένης με 
βλαστόν.

Τό κέντημα έχει έκτελεσθή έξ ολοκλήρου μέ 
τιρτιρί. Πούλιες εις τόν βλαστόν καί τούς φωτο- 
στ ε φάνους.

1 Πρβλ. προχείρως G. Millet, Broderies, 
πίν. CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII. 
Μ. 2. Θεοχαρη, 'Υπόγραφα! κεντητών, πίν. Ε', ΙΓ'.
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13. Έπιγονάτιον Ίωάοαφ "Ανδρου
(1774) (ΚΒ,α). Κεντημένον δι’ αργυρού σύρ
ματος επί ερυθρού μεταξωτού. Διαστάσεις: 
0.30X0.30. Εντός ρόμβου παριστά την Άνά- 
στασιν κατά τήν δυτικήν εικονογραφίαν. Ό 
ρόμβος περιβάλλεται υπό έλικοειδούς άνθικού 
κοσμήματος. Γύρωθεν ή επιγραφή:

ΚΤΗΜΑ TTOIMENOC ΑΝΤΡΟΥ ΙΟϋ(Α)ΟΑΦ | ΤΟΥ 
ΕΚ (AI)TINHC ΑΥΖΔ | ΠΟΝΟΟ EAENHC.

Ό Ίωάσαφ κατήγετο έξ Αΐγίνης καί ήτο 
άνήρ μεγάλης παιδείας. Προεχειρίσθη αρχιεπί
σκοπος ’Άνδρου κατά Νοέμβριον τού 1768 άρ- 
χιερατεύσας μέχρι τού θανάτου του τφ 1774· 
Έπ’ αυτού έτέθησαν τό πρώτον έν ’Άνδρφ αί 
βάσεις Σχολής ελληνικών γραμμάτων. Κατά 
τήν υπό των Ρώσων κατοχήν των Κυκλάδων 
(1770-1774) 6 Ίωάσαφ υπέγραψε τήν Ιδ'Ί'’ 
Φεβρ. 1771 έγγραφον, δι’ οΰ έδήλου τήν τε
λείαν υποταγήν τού ποιμνίου του εις τάς ρωσι
κός άρχάς1.

14. Έπιγονάτιον τον 18ου αίώνος 
(πίν. ΚΒ, β). Κεντημένον επί ίοχρόου βελούδου.

1 Δ.Π. ΠΑΣΧΑΛΗ, Ή "Ανδρος, τόμ. Β', εν Άθή- 
ναις 1927, σ. 356.

Διαστάσεις: εσωτερικού τετραγώνου 0.212 μ., μέ 
τό πλαίσιον, 0.292 μ. Εικονίζεται κύκλος εγγε
γραμμένος εντός τετραγώνου. Εντός τού κύ
κλου, ή Άνάστασις κατά τήν δυτικήν εικονο
γραφίαν: Ό Χριστός αναπηδά έκ τού τάφου, 
κρατών σημαίαν σταυροφόρον εις τήν άριστε- 
ράν, ένφ διά τής δεξιάς ευλογεί. Παρά τό μνη- 
μεΐον οί άφυπνισθέντες φρουροί. Εις τάς τέσ- 
σαρας γωνίας άνά έν άνθικόν κόσμημα. Τό τε
τράγωνον πλαισιούται υπό ζώνης φερούσης 
τυποποιημένον έλικοειδή βλαστόν.

Ή παράστασις τής Άναστάσεως είναι συνή
θης εις έπιγονάτια1.

Τό κέντημα ομοιάζει προς τά προερχόμενα 
εκ Κωνσταντινουπολιτικών εργαστηρίων. 'Ως 
προς τήν τεχνικήν παρατηρεΐται έντονος άνα- 
γλυφικότης καί δεξιοτεχνία εις τήν έκτέλεσιν. 
Τά χρησιμοποιούμενα υλικά είναι χρυσούν 
καί άργυρούν σύρμα εκλεκτής ποιότητος (λάρ- 
ναξ, κολόβιον, στολαί φρουρών καί αγγέλου), 
τιρτιρί (σύννεφα) καί πούλιες.

1 Πρβλ. G. Millet, αυτόθι πίν. CXXIX, 
CXXXI, CXXXIII καί Μ. Σ. Θεοχαρη, αυτόθι 
πίν. Ζ'.

ΜΑΡΙΑ Σ· ΘΕΟΧΑΡΗ
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AE 1960 Χρονικά Πιν. ΙΓ

α. 'Ο πύργος τής Μονής Ταξιαρχών, ενίΐα τό παλαιόν σκευοφυλάκιον.

β. Τό καθ-ολικόν τής Μονής Ταξιαρχών.
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AE 1960 Χρονικά Πιν. ΙΔ'
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AE 1960 Χρονικά Πιν.ΙΕ

’Επιτάφιος ’Αρσενίου κεντητοί). Λεπτομέρεια τοΰ πίν. ΙΔ'.
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AE 1960 Χρονικά Πιν. ΙΖ'

Πύλη, έ'ργον Φιλόθεου Ιεροδιακόνου Χίου. Άρχαί 19ου αίώνος.
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AE 1960 Χρονικά Πιν. ΙΗ'

α. Έπιτραχήλιον, εργον τής κεντή
τριας Κοκώνας 1807.

β. Έπιτραχήλιον τοΰ έτους 1808.
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AE 1960 Χρονικά Πιν. ΙΘ'

Έπιτραχήλιον τής κεντήτριας Κοκώνας (1807).
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AE 1960 Χρονικά IIin. K'

α. Έπιμανίκιον τοϋ έτους 1887.
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AE 1960 Χρονικά Hint. KA'

α. Ώμοψόριον Νεοφύτου, μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας (1749).

β. Ζεΰγος έπιμανικίων Νεοφύτου μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας (1749).
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