
ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ -  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΦΑΝΤΩΝ 
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ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ1

Στην αείμνηστη δασκάλα μου Μ α ρ ία  Σ. Θ εοχά ρη

Η μελέτη των μεσαιωνικών υφασμάτων και ανάμεσα τους των βυζα
ντινών μεταξωτών αποτελεί, σύμφωνα με τους ερευνητές J. G. Beckwith 
και Anna Muthesius, έναν από τους πιο δύσκολους, τους πιο περίπλοκους 
και τους πιο πολυσχιδείς τομείς στην Ιστορία της Τέχνης2. Εκατοντάδες 
μελέτες και άρθρα έχουν γραφτεί για την ιστορία του μεταξιού στο Βυζά
ντιο, εξαιτίας του σημαίνοντος ρόλου του στη ζωή της αυτοκρατορίας3. 
Λίγες ωστόσο από αυτές έχουν ασχοληθεί αποκλειστικά με τα πολυτελή 
υφάσματα και με τον αναπόφευκτο θαυμασμό (με ό,τι αυτό συνεπάγεται) 
που προξενούσαν, ως πολιτικά και διπλωματικά δώρα, αλλά και ως ευ
σεβή αφιερώματα, εντός και εκτός της βυζαντινής επικράτειας4.

1. Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Γ. Πλουμίδη, που μου 
έκανε την τιμή να συμπεριλάβει στον τόμο αυτό της ΔΩΔΩΝΗΣ την ανακοίνωσή μου από 
την ΣΤ' Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου στην Αθήνα (22-25 Σεπτεμβρί
ου 2005).

2. Βλ. ενδεικτικά: J. G. Beckwith, Byzantine Tissues, “Actes du XlVe Congres Interna
tional des Etudes Byzantines”, Bucarest 1971, τόμ. Γ , 1974, σ.343-356, ιδιαίτερα σ. 343, 
Anna Muthesius. CRITICAL STUDIES, Crossing traditional boundaries: grub to glamour in 
Byzantine silk weaving, “Byzantine and Modem Greek Studies” 15 (1991), σ. 326-365, ιδι
αίτερα σ. 327.

3. Βλ. ενδεικτικά: J. Ebersolf, Les arts somptuaires de Byzance, Paris 1923, R. S. Lopez, 
Silk industry in the Byzantine Empire, “Speculum”, τόμ. K ', 1945, σσ. 1-42, F. M. Hei- 
chelbeim, Silk Trade and Indusrtyin Byzantium, “Ciba Review” 75, Basle 1947, σ. 2753-2761, 
Adele la Barre Starensier, An Art Historica] Study of the Byzantine Silk Industry, αδημ. δι
δακτορική διατριβή Columbia University, New York 1982, D. Jacoby, Silk in Western 
Byzantium before the fourth crusade, “Byzantische Zeitschrift” 1991/92, τόμ.Β’, σ. 452-500, 
Anna Muthesius, Studies in Byzantine and Islamic Silk Weaving, London 1995, Παρή Καλα
μαρά, Κόκκινη κλωστή δεμένη... Το παραμύθι των υφασμάτων, “Στους δρόμους του Βυ
ζαντίου 4”, Αθήνα 2002.

4. Βλ. ενδεικτικά. Anna Muthesius, Silken Diplomacy, εκδ. J. Shepard and S.Franklin, 
Byzantine Diplomacy, “Papers from the 24th Spring Symposium of Byzantine Studies,
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Για το λόγο αυτό, σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι να δώσει εν 
συντομία, μέσα από διάφορα σωζόμενα παραδείγματα και πηγές, τις δια
στάσεις και τις συνέπειες της γοητείας των υφασμάτων αυτών, όχι μόνο 
στη διάρκεια της πορείας του Βυζαντίου, αλλά και μετά την κατάλυσή 
του, ως ελάχιστο δείγμα τιμής στη σεπτή μνήμη της Μαρίας Θεοχάρη, η 
οποία υπήρξε η κατεξοχήν ερευνήτρια των συγκεκριμένων έργων τέχνης5.

Ως πολυτελή υφάσματα στο Βυζάντιο ορίζονται τα πορφυροβαφή, τα 
λεγόμενο κεκωλυμένα, ολοσηρικά (=μεταξωτά, κινέζικη λέξη, $ετ=μετα- 
ξοσκώληκας) με ενυφασμένα ή κεντημένα χρυσά και αργυρά μοτίβα, η 
αξία των οποίω ν ήταν όμοια τον χρυσίο^. Τα υφάσματα αυτά αποτέλε- 
σαν επί αιώνες τα σύμβολα της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, αλ-

Cambridge, March 1990”. Variorum 1992. σ. 237-248. Η ΙΔΙΑ. Byzantine Silk Weaving AD  
400 to A D  1200, Wien 1997. Η ΙΔΙΑ. Studies in Silk in Byzantium, London 1999.

5. Βλ.ενδεικτικά: Μαρία Σ. Θεοχάρη. Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, έκδ. Αποστολι- 
κής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1986. Η ΙΔΙΑ. Πολυτελή υφάσματα στο 
Βυζάντιο, Κοσμικάκαι Εκκλησιαστικά. Ίδρυμα Γουλανδρή - Χόρν. Αθήνα 1994.

6. Είναι τα υφάσματα που χρησιμοποιούσε, κυρίως, ο βασιλεύς και σε μικρότερη ανα
λογία η αυλή και η εκκλησία. Ήταν βαμμένα με μία ιώδους απόχρωσης πολύτιμη βαφή, 
που προερχόταν από την επεξεργασία ενός θαλάσσιου οστράκου, του murex brandaris, 
από το οποίο απαιτούνταν 12.000 τεμάχια για την εξαγωγή 1.4 γρ. μόνον πορφυρής βα- 
φής, ικανής να βάψει την παρυφή ενός μόνον ενδύματος. Από τις γραπτές πηγές και τα αρ
χαιολογικά δεδομένα γνωρίζουμε ότι τα όστρακα αυτά μαζεύονταν με το χέρι ή με τη βοή
θεια καλαθιών για δολώματα, κατά μήκος των ακτών της Πελοποννήσου. των νησιών του 
Αιγαίου, της Κρήτης, της Ανατολής και της νότιας Ιταλίας. Το πολύ υψηλό κόστος και η 
ωραιότητα του αποτελέσματος, από το βαθύ κόκκινο, μενεξεδί και πορφυρό ως το βαθύ 
μπλε, συνέδεσαν τα προϊόντα της βαφής αυτής με το θείο και τον αυτοκράτορα (πορφυ
ρογέννητος -η, βασιλική πορφύρα). Για την πορφύρα και τα πορφυροβαφή υφάσματα, βλ. 
Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Περί τα βυζαντινά φορέματα, τόμ. Β ' , 
Αθήνα 1948, σ.38-40. Άννη Αποστολάκη. Βαφική. Βαφικοί ύλαι και χρήσεις αυτών, “Λα
ογραφία Ι Δ '“ (1952), σ. 71-124. ιδιαίτερα, σ. 80-94, Lopez. Silk industry, ό.π.. σ. 4-8, 
J. Irmscher - R. Johne. Purpur, “Lexikon der Antike”. Leipzig 1987. σ. 481-482. Barbara 
Koutava-Delivoria. Les Οξέα et les fonctionnaires nommes των Οξέων: Les sceaux et les 
etoffes pourpres de soie apres le 9e siecle. “Byzantische Zeitschrift" 82 [1989], σ. 177-190, 
The Oxford Dictionary of Byzantium. III. New York Oxford 1991. λήμ. Purple, o. 1759- 
1760. Jacoby. Silk in Western Byzantium, ό.π.. σ. 455-58. Femada de' Maffei. La seta a 
Bisanzio, "La seta e la sua vita", ed. Maria Teresa Ludici, Roma 1994. σ. 89-98, Muthesius. 
Byzantine Silk Weaving, ό.π., σ. 2-60. Am. Carile, Produzione e usi della porpora nell' 
impero bizantino. “La Porpora, Realita e immaginario di un colore simbolico. Atti del 
Convegno di Studio”, Venezia, 24 e 25 Ottobre 1996, Venezia 1998, σ. 243-269. ιδιαίτερα σ. 
243-248, και Καλαμαρά, Κόκκινη κλωστή δεμένη, ό.π., σ. 35-36.
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λά και της υπεροχής του δημιουργού κράτους, το οποίο με ευλάβεια δια
τηρούσε τα μυστικά της παραγωγής τους ανάμεσα στους “βάρβαρους” λα
ούς, που το περιστοίχιζαν.

Η παραγωγή των πολύτιμων υφασμάτων, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα 
του 11ου αιώνα, γινόταν κυρίως στην Κωνσταντινούπολη μέσα σε ειδικά 
εργαστήρια, προσαρτημένα στο Ιερό Παλάτιο, τα γυναικεία ή βασιλικά 
εργοδόσια ή δημόσια σώματα7. Οι υπάλληλοι που απασχολούνταν σε αυ
τά είχαν επικεφαλής τους άρχοντες των εργοδοσιών και ήταν οργανωμέ
νοι κατά ειδικότητες8.

Αργότερα, λόγω αύξησης των αναγκών, υψηλής ποιότητας μεταξωτά 
απαντώνται και σε άλλες περιοχές της χώρας9, όπως η Κόρινθος10, η Πά

7. Παράλληλα με τα “δημόσια σώματα” υπήρχαν και οι συντεχνίες ιδιωτικής πρωτο
βουλίας ή απλώς “σώματα”. Σ’ αυτούς ανήκαν, όπως μας πληροφορεί το Βιβλίο του 
Επάρχου (Το Επαρχικόν Βιβλίον, έκδ. J. Koder, Das Eparchenbuch Leons des Weisen, 
Einfuhrung Edition, Ubersetzung undIndices, (CFHB), Wien 1991, τόμ. Λ Γ ' , VIII, σ. 11), οι 
έμποροι της ακατέργαστης μέταξας (μεταξοπράται), οι υφαντές των μεταξωτών (καταρ
χάριοι), οι επεξεργαστές και βαφείς των μεταξωτών υφασμάτων (σηρικάριοι), οι έμποροι 
των υφασμάτων οικιακής κατανάλωσης (βεστιοπράταί), και οι έμποροι των εισαγόμενων 
υφασμάτων (πρανόιοπράται). Τα προϊόντα τους θεωρούνταν δεύτερης ποιότητας, σε σχέ
ση με αυτά των αυτοκρατορικών και για το λόγο αυτό ήταν διαθέσιμα στο κοινό και πω- 
λούνταν μαζί με άλλα αντικειμένα αξίας, σε μαγαζιά, που βρίσκονταν στην αγορά 
(Forum), κοντά στον Ιππόδρομο και στα περίχωρα του παλατιού. Βλ. Lopez, Silk industry, 
ό.π., σ. 8, σημ. 3, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία

8. Διαχωρίζονταν, ανάλογα με την επεξεργασία και την παραγωγή: στους επεξεργα
στές του μεταξωτού υφάσματος (γυναικιάριους, ιστουργούς, ράπτες), στους χρυσοκεντη- 
τές (χρνσοκλαβάριους ή βαρβαρικάριους) και στους βαφείς της πορφύρας (κογχυλευτάς 
ή οξυβαφείς), που εργάζονταν κοντά στις θέρμες του Ζευξίππου. Βλ. Lopez, Silk industry, 
ό.π., σ. 4.

9. Η σηροτροφία εισήλθε στην αυτοκρατορία λίγο μετά τα μέσα του 6ου αιώνα και η 
εξάπλωσή της, από την εποχή αυτή και μετά στις διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας 
(βλ. και κατωτέρω, σημ. 10-16), άρχισε να δημιουργεί αυτό που ο Lopez ονομάζει αργή β ιο
μηχανική επανάσταση. Βλ. Lopez, Silk industry, ό.π., σ. 12.

10. Η Κόρινθος παρήγαγε επίσης υψηλής ποιότητας μεταξωτά, όπως μας πληροφορεί 
το σατιρικό έργο Τιμαρίων, που γράφτηκε γύρω στα 1110 και αναφέρεται στην ετήσια 
εμπορική πανήγυρη των Αημητρίωντης Θεσ/νίκης, όπου ο συγγραφέας του έργου, ανάμε
σα στα άλλα εκθέματα, εξυμνεί τα υφάσματα εκείνα που προέρχονται από τη Βοιωτία και 
την Πελοπόννησο (Ε. Θ. Τσολάκης, Τιμαρίων. Μία νέα ανάγνωση, Μνήμη Σταμάτη Κα- 
ρατζά, Θεσ/νίκη 1990, σ. 109-117). Η παραγωγή αυτή συνεχίζεται, τουλάχιστον μέχρι τη 
νορμανδική της κατάκτηση, αλλά και μετά από αυτήν υπήρξε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες
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τ ρ α 11, η Α νδ ρ ο ς12, η Ε ύβοια 13, η Ν α ύπ α κ τος14, η Α θήνα15 και ιδιαίτερα η 
Θ ήβα16, η ο π ο ία  κατά τ ο ν  1 Ιο  κα ι 12ο α ιώ να  γνώ ρισε μεγάλη άνθηση και

της εποχής, μια αναβίωση, όχι όμως του επιπέδου των Θηβών. Βλ. Jacoby, Silk, ό.π.. σ. 468. 
σημ. 87.

1 1 .0  Βίος τον Βασιλείου , κείμενο που γράφτηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 
Κων/νου Ζ'Πορφυρογέννητου (Θεοφάνους Συνεχιστής, έκδ. I. Bckker, Thcophanes 
continuatus, (CSHB) Bonnae 1838, E ' ,σ .318 ,13-15). μας πληροφορεί για τα πολύτιμα δώ
ρα μιας αρχόντισσας σκλαβίνιας, της χήρας Δανηϊλίδας, που κατείχε τεράστιες εκτάσεις 
στην περιοχή των Πατρών, προς τον αυτοκράτορα Βασίλειο A ', γύρω στα 880. Ανάμεσα 
στα πολύτιμα αυτά δώρα συμπεριλαμβάνονται 100 κεντήστρες (σκιάστριες) και πολύτιμα 
υφάσματα, λινομαλοτάρια καί αμάλια λινά  ψιλά, καθώς επίσης και σιδόνια. των οποίων 
η φύση έχει επανειλημμένα συζητηθεί και συνδέονται τελευταία με την λέξη σενόές, η 
οποία ερμηνεύεται ως μεταξωτό σεντόνι ή παραπέτασμα (Jacoby, Silk, ό.π., σ. 458. σημ.31, 
σ. 459, σημ. 32-36). Πολλές όμως αμφιβολίες εκφράζονται για την ιστορική αλήθεια του 
κειμένου αυτού, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η άποψη ότι τα πολύτιμα αυτά υφά
σματα παράγονταν και στην Πελοπόννησο τον ύστερο 9ο αιώνα (Ηλ.Αναγνωστάκης. Το 
επεισόδιο της Δανιηλίδας. Πληροφορίες καθημερινού βίου ή μυθοπλαστικά στοιχεία; “Η 
Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο”, Αθήνα 1989, σ .375-390, ιδιαίτερα σ.381). Μόνον μετά 
τις αρχές του 12ου αιώνα οι πληροφορίες για ό,τι έχει σχέση με την επεξεργασία του με
ταξιού και των μεταξωτών υφασμάτων στις δυτικές επαρχίες της αυτοκρατορίας πληθαί
νουν.

12. Η νήσος Ανδρος αναφέρεται αυτή την εποχή, ως ένα μικρό, αλλά σημαντικό κέντρο 
παραγωγής μεταξωτών υφασμάτων. Ο Jacoby αναφέρεται διεξοδικά τόσο στις πηγές, που 
στηρίζουν την ύπαρξη εργαστηρίου στο νησί, όσο και στο είδος των παραγομένων υφα
σμάτων, στα οποία διακρίνει, σύμφωνα με τις ονομασίες που δίνουν τα κείμενα, τις ποι
ότητες του σενδέ (λεπτό μεταξωτό, με ραβδωτή ύφανση) και του σάμιτον/εξάμιτον(βαρύ  
μεταξωτό, με στιλπνή επιφάνεια και διαγώνια ύφανση). Βλ. Jacoby, Silk, ό.π., σ. 460-462.

13. Θεοχάρη, Πολυτελή Υφάσματα, ό.π., σ.29, Lopez, Silk Industry, ό.π.. σ.23, σημ.4,σ. 
24, σημ.1,2,3,4, Jacoby, Silk, ό.π., σ.454-55, σημ.14.

14.0  Ιωάννης Απόκαυκος σε επιστολή του, που χρονολογείται στα 1212/13. αναφέρε- 
ται στη σηροτροφία της Ναυπάκτου, κάνοντας λόγο για δύο μεταξωτά εξάμιτακαλύμμα
τα κρεββατιού. Για το κείμενο της σχετικής επιστολής, βλ. Ν. A. Bees - A.Bee - Seferle, 
«Unedierte Schriftstucke aus der Kanzlei des Johannes Apokaukos des Metropoliten von 
Naupaktos (in Aetolien)», BNJ2X (1976), 149-150, αρ.99. σ. 233-234.

15. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Μιχαήλ Ακομινάτου σε επιστολή του προς 
τον μέγα δούκα Στριφνό, όπου ο συγγραφέας θρηνεί, γιατί την εποχή αυτή (1198-1199) 
«ούχ ίστονργός υφασμάτων σηρικών» απαντάται στην πόλη των Αθηνών, στοιχείο που 
οδηγεί στην υπόθεση ότι παλαιότερα υπήρχε άνθηση της ντόπιας παραγωγής μεταξω- 
τών.Βλ. Σ.Π.Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Αθήνα 1879- 
1880, επαν. Groningen 1968, τ. Β '. αρ. 98, στίχ. 22-24.

16. Οι άρχοντες της Θήβας έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην εξάπλωση και ανάπτυξη της
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παρήγαγε και πολυτελή μεταξωτά για τις ανάγκες του παλατιού και των 
διπλωματικών αποστολών. Πρέπει ωστόσο, ανάμεσα στα άλλα, να σημει
ωθεί, ότι η εξάπλωση αυτή επιτεύχθηκε τελικώς, όταν οι γενικοί περιορι
σμοί του μονοπωλίου του Ιουστινιανού17 έπαυσαν να ισχύουν με την έκ-

ντόπιας βιομηχανίας μεταξωτών από τον 1 Ιο αιώνα ως την τουρκική κατάκτηση της πε
ριοχής, το 1393, φροντίζοντας όχι μόνον για την παραγωγή και τη διάθεση των προϊό
ντων, αλλά, κυρίως, την προμήθεια της πρώτης ύλης, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζή
τησης των προϊόντων της, από τις περιοχές της Άνδρου, της Πελοποννήσου και της Εύ
βοιας. Η κερδοφόρα πρωτοβουλία της επαρχιακής αυτής βιοτεχνίας, κατόρθωσε και μετά 
την νορμανδική κατάκτηση, το 1147, ναπροσελκύσει εξειδικευμένους υφαντές, βαφείς και 
ράφτες, σε βάρος βέβαια άλλων βυζαντινών κέντρων μεταξιού. Ο Ισπανο-εβραίος περιη
γητής Βενιαμίν από την Τουδέλα, που επισκέφθηκε τα μέρη αυτά, γύρω στα 1160, μας πλη
ροφορεί ότι στη Θήβα γίνονταν υψηλής ποιότητας μεταξωτά υφάσματα, ανάμεσα στα 
οποία και πορφυρά, τα οποία προορίζονταν για την αυτοκρατορική αυλή (Μ. Ν. Adler, 
The Itinerary of Benjamin ofTudela, London 1907). Επίσης, σε μια επιστολή του, γραμμέ
νη ανάμεσα στα 1148 και 1154, ο ποιητής Ιωάννης Τζέτζης, μας πληροφορεί για την ικα
νότητα των μεταξο-υφαντριών της Θήβας και για τα καλά τρεχούμενα νερά της περιοχής, 
τα οποία αποτελούσαν πολύ σπουδαίο παράγοντα στη διαδικασία της μεταξοπαραγωγής 
(Ιωάννης Τζέτζης, Επιστολαί, έκδ. Ρ.Α.Μ. Leone, Ioannes Tzetzes, Epistulae, Leipzig 1972, 
σ.101-103, αρ.71 και Ιωάννης Τζέτζης, Ιστορία, έκδ. Ρ.Α.Μ. Leone, Ioannis Tzetzae 
Historiae, Napoli 1968, σ.382-385). Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι ξένοι έμποροι, 
όπως Βενετοί και Γενουάτες, προσπάθησαν να εξασφαλίσουν, ανάμεσα στα διάφορα προ
νόμια, που κατά καιρούς αποκόμιζαν από την παραπαίουσα αυτοκρατορία, και το δικαί
ωμα της ελεύθερης εμπορίας των μεταξωτών της Θήβας (Jacoby, Silk, ό.π., σ. 466, 467, 
σημ.76), ενώ οι ξένοι ηγεμόνες τα ζητούσαν επιτακτικά, ως αναπόσπαστο μέρος των διά
φορων συνθηκών ειρήνης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του αυτοκράτορα Αλέ
ξιου Γ ' Αγγέλου, ο οποίος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ειρήνης που έκανε με 
το γιό του σουλτάνου του Ικονίου Muhyi al-Din, στα 1195, υποχρεώθηκε να δίνει ως ετή
σια δωρεά σαράντα κομμάτια μεταξωτών υφασμάτων από τη Θήβα, από εκείνα που προ
ορίζονταν για το παλάτι : «σηρικοΐς τεσσαράκοντα νήμασιν απερ εκ Θηβών έπταπύλων 
βασιλεΐ κεχορήγηται», βλ. Νικήτας Χωνιάτης, Ιστορία, έκδ. I. A. Van Dieten, Niketae 
Choniataehistoria (CFHB), Berlin-New York 1975, σ. 461, στ. 34-36.

17. Ένα από τα χαρακτηριστικά της μονοπωλιακής πολιτικής του Ιουστινιανού, πα
ρά την εισαγωγή της καλλιέργειας της μετάξης, ήταν η διατήρηση της παντοδυναμίας του 
Comes Commerciorum per Orientem, του ανθρώπου εκείνου που διευθετούσε στο όνομα 
του αυτοκράτορα όλες τις εισαγωγές του ακατέργαστου υλικού, καθόριζε την τιμή του και 
φρόντιζε τη διανομή του, με κύριο αποδέκτη τα αυτοκρατορικά εργαστήρια. Σύντομα 
όμως, μετά το θάνατο του Ιουστινιανού, η εξουσία αυτή μεταβιβάστηκε στους τοπικούς 
αξιωματούχους των συνοριακών πόλεων και λιμανιών, τους Κομμερκιάριονς, οι οποίοι 
ήταν εξουσιοδοτημένοι να πουλούν την πρώτη ύλη στους μεταξοπράτεςτ\ στους αρχοντι-
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δόση του  κώ δικα τω ν “Β α σιλικώ ν”* 18, του  μεγάλου αυτού νομ ικ ού  έργου  
της Μ ακεδονικής δυναστείας, π ο υ  π α ρά  το γεγονός ότι βασίστηκε στον  
πρ οη γούμ ενο  κώδικα, παρέλειψ ε όλη τη σχετική διάταξη με τον τίτλο “D e  
vestibus holoveris et auratis”19.

Λ όγω  του υψ ηλού τους κόστους και τω ν ποικ ίλω ν συμβολισμώ ν τους, 
τα πορφ υροβαφ ή  μεταξω τά χρ η σ ιμ οπ οιούντα ν κυρίω ς α π ό τον  αυτοκρά- 
τορα20και σε μικρότερη α να λογία  α π ό  την αυτοκρατορική αυλή21 και την 
Εκκλησία. Η τελευταία  τα  δέχτηκε ω ς πολύτιμα  αναθήματα και τα υιοθέ
τησε γ ια  να  προσδώ σει λαμπρότητα στις τελετές της, όταν απ ό  τον 5ο, 
ήδη, α ιώ να  άρχισε να  υιοθετεί την πολυτέλεια  και να  εγκαταλείπει τον  
ασκητισμό τω ν πρώ τω ν πατέρω ν, π ου  είχα ν εκφράσει ποικ ιλοτρόπω ς  
την αντίθεσή του ς22. Χ ρησιμοποιήθηκαν, κυρίως, στο διάκοσμο τω ν δια
φ όρω ν α νοιγμ ά τω ν του  να ο ύ  (λ.χ. τα μεσοκιόνια  διαστήματα, ο ι πύλες, το 
Κ ιβώ ριο της Α γία ς Τ ραπέζης κ .λ .π .) και ιδιαίτερα στην κάλυψη τω ν Τι-

κούς εκπροσώπους, σε τιμές που καθορίζονταν από την πολιτεία. Βλ. F.M.Heichelbeim, 
Silk Trade and Industry in Byzantium. “Ciba Review” 75, Basle 1947. σ.2753-2761, ιδιαίτε
ρα σ.2756 και N.Oikonomidis. Silk trade and production in Byzantium from the sixth to the 
ninth century: The seals of Kommerkiarioi. “Dumbarton Oaks Papers” 40 (1986). σ.33-53.

18. Βασιλικά, έκδ. H.J.Scheltema και N. Van Wal. Basilicorum Libri LX, series a 
volumen III, Textus Librorum XVII-XXV, Groningen - Gravenhage 1960, ΙΘ', 1,30.

19. Ιουστινιάνειος κώδιξ, έκδ. P.Krueger. Codex Justinianus: Corpus Juris Civilis, 
τόμ.Β ' Berolini MCMLIX, Δ ', 40.1, IA ', 9,4.

20. Χαρακτηριστικοί είναι οι δύο αφιερωματικοί πίνακες του Ιουστινιανού και της 
Θεοδώρας στον Αγιο Βιτάλιο στη Ραβέννα, όπου απεικονίζονται το θαυμάσιο πορφυρό 
ένδυμα της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, το οποίο φέρει στην παρυφή παράσταση με την 
προσκύνηση των Μάγων, η διακοσμημένη στολή του Ιουστινιανού και τα κατάκοσμα φο
ρέματα των κυριών της τιμής. Βλ. Νανώ Χατζηδάκη. Βυζαντινά Ψηφιδωτά, στο “Ελληνι
κή Τέχνη”, Αθήνα 1994/96. εικ.4. Βλ. επίσης και προηγουμένως, σ. 2. σημ. 6.

21. Για την ποικιλία των αυλικών ενδυμάτων, ανάλογα με το αξίωμα του κατόχου 
τους. βλ. Elisabeth Pilz. Le costume officiel des dignitaires byzantins a l ’epoque Paleologue, 
Uppsala 1994.

22. Μ έγαςΒασίλειος.Όμιλία Θ '. Είς τήν Έξαήμερον. Ρ.&,29.σ.184-185,ΟΙΔΙΟΣ, 
Ό ρ οι κατά πλάτος, P.G. 31. σ.977-980, Ιωάννης Χρυσόστομος. Όμιλία ΙΗ ' , Είς τήν Γέ- 
νεσιν.Ρ.<ϊ.53.σ. 150,0  ΙΔΙΟΣ. Πρός τούς πολεμοΰντας, Βιβλίον Β ' . P.G. 47. σ.340. Γρη- 
γόριος Ναζιανζηνός. Πρός Άρειανούς καί είς έαυτόν. P.G.36, σ.224, Αββάς Ερμάς. Ποι- 
μήν, P.G. 2. κεφ. 2. σ. 945. Αθανάσιος Αλεξανδρείας. Περί παρθενίας, ήτοι περί άσκήσε- 
ως, P.G. 28. σ. 264.
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μίων Δώρων και του Αγίου Θυσιαστηρίου23, τόσο στην Ανατολική24, όσο 
και στη Δυτική εκκλησία25.

Στα προορισμένα για κοσμική χρήση πολύτιμα υφάσματα ο διάκοσμος 
παρουσιάζει πολλές επιρροές από σασσανιδικά κυρίως μεταξωτά, τα 
οποία ασκούσαν τη δική τους γοητεία στους Βυζαντινούς. Το ακατέργα
στο μετάξι, πριν τα μέσα του 6ου αιώνα, οπότε η σηροτροφία εισήλθε στην 
αυτοκρατορία26, προερχόταν από την Κίνα και την Περσία, μέσω καθιε
ρωμένων εμπορικών δρόμων, των δρόμων του μεταξιού27. Έτσι, αντι

23. Το ιερό θυσιαστήριο είναι από τα πρώτα μέρη του ναού που κοσμήθηκε με κάποια 
υφάσματα, στην αρχή απλά, κυρίως λευκά λινά ως σύμβολο αγνότητας. Μετά το θρίαμβο 
%οτον Χριστιανισμού, υπήρξε συνήθεια οι διάφοροι βασιλείς και τα μέλη της αριστοκρα
τίας ν ’ αφιερώνουν πολύτιμα υφάσματα για τον καλλωπισμό του θυσιαστηρίου. Οι πηγές 
αναφέρουν, ότι ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, ο Μέγας Κων/νος, αφιέρωσε πολύ
τιμα σκεύη και υφάσματα στο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα: «Αιεκοσμεΐτο δέ τό 
θειον θυσιαστήριον βασιλικοϊς τε παραπετάσμασιν καί κειμηλίοις λιθοκολλήτοις χρν- 
σοίς» (Θεοδώρητος Κύρου, Περί τών έγκαινίων των έν Τεροσολύμοις γεγενημένων, καί 
τής τοϋ άγιου ’Αθανασίου εξορίας, P.G. 83, κεφ. κθ', 988).

24 .0  Παύλος Σιλεντιάριος περιγράφει λεπτομερώς τα πολύτιμα χρυσοπόρφυρα και 
διάλιθα πέπλα, που δώρισε ο Ιουστινιανός στην Αγία Σοφία και έφεραν ενυφασμένες, με 
κεντημένες λεπτομέρειες, παραστάσεις του Χριστού και των Αποστόλων, μαζί με τα θαύ
ματά τους, εικονισμένες παράλληλα με τις ευεργεσίες του Ιουστινιανού και τις Θεοδώ
ρας. Βλ. Παύλος Σιλεντιάριος, Έκφρασις Αγίας Σοφίας, έκδ. I. Bekker, Paulus Silentarius, 
Descriptio ecdesiae Sanctae Saphiae et ambonis, Bonnae 1837, σ. 37-39 και A. Jerusa- 
limskaya, Textiles of St.Sophia in Constantinople, based on Paulus Silentiarius Poem, “Vo- 
stocnoe Sredizemmomor e i Kavzak IV-XVI v.v”, Leningrad 1988, σ. 8-19 (στα ρωσικά).

25. Υπάρχουν αναφορές για τρία ιστορημένα πέπλα θυσιαστηρίου, ενδυτές, που αφιέ
ρωσε ο επίσκοπος Ραβέννας Μαξιμιανός στον Άγιο Βιτάλιο, ένα με τη μορφή του Χρι
στού και τέσσερις άλλες, ένα με σκηνές από τη ζωή Του και ένα με πορτραίτα του ιδίου και 
των προηγουμένων επισκόπων της, όπως μας πληροφορεί το Liber Pontificalis (Liber 
Pontificalis, XCIII, έκδ. L. Duchesne, Liber Pontificalis: Texte, introduction e t commen- 
taire, Paris 1955, τόμ. A', XCIII, σ. 80). Βλ. C.Mango, The art o f Byzantine Empire 312- 
1453. Sources and Documents in the History of A rt series, New Jersey 1972, σ. 106-107 και 
Pauline Johnstone, Byzantine Tradition in Church Embroidery, London 1967, σ. 23, σημ. 
20).

26. Προκόπιος Καισαρείας, Περί των πολέμων, έκδ. J. Haury - G.Wirth, Procopii 
Caesariensis Opera Omnia, De Bello Libri TV-VIII, τόμ. B ', Lipsiae MCMLXIII, IV, 17; 
Θεοφάνης Βυζάντιος, Ιστορικά, έκδ. R.Henry, TheophanesByzantius, PhotiusBiblioteque 
A ', 1952,76-79. Βλ. επίσης και Muthesius, Studies, ό.π., σ. 120-122.

27. Κατά τον 5ο και 6ο αιώνα η βυζαντινή Συρία, με κέντρα την Τύρο και τη Σιδώνα, 
όπου λειτουργούσαν και σπουδαία εργαστήρια παραγωγής άριστης ποιότητας πορφύ
ρας, αποτέλεσε τη βάση της παραγωγής του βυζαντινού μεταξιού ως την κατάληψή της
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γρ ά φ οντα ι σχεδόν ό χ ι μ ό νο ν  τα μεγάλα θέματα (αετοί, λ ιοντάρια , ελέφ α
ντες, μυθικά ζώ α, σκηνές κυνηγιού, μάχες κ.ά, τύπου  senmurv), αλλά  και 
τα μικρότερα μοτίβα, αντω πά  ή αντίνω τα, σύμφω να με το συνηθισμένο  
στην Α νατολή  αντιθετικό σχήμα, μέσα σε κύκλους orbiculi ή σε σηρικούς 
τρ οχού ς rotae (εικ. 1,2, 3)28 29.

Η ελεύθερη διάθεσή τους στην αγορά  απαγορευόταν και όταν πάλι 
έπρεπε να  διατεθούν, ω ς δώ ρα κυρίω ς σε κ ά π οιους ξένου ς  αξιω ματού- 
χ ο υ ς  και ν α  π ερ ά σ ου ν τα  σύνορα  της αυτοκρατορίας, ήταν απαραίτητο να  
φ έρ ου ν την ονομαστική  σφ ραγίδα  του Έ παρχου , π ο υ  είχε και τον  ο λ ο 
κληρω τικό έλεγχο της παραγω γικής διαδικασίας, όπω ς αυτή αποτυπώ νε- 
ται στο Επαρχικόν Βιβλίον19. Χ αρακτηριστική είνα ι η μαρτυρία του Λι- 
ου τπ ρ ά νδ ου , επ ισ κ όπ ου  Κ ρεμόνης, ο ο π ο ίο ς  είχε έλθει το καλοκαίρι του  
968 στην Κ ω νσ ταντινούπολη , σε δεύτερη πρεσβεία, ω ς απεσταλμένος του  
Ό θ ω να  A ' .  Στη διάρκεια  της αναχώ ρησής του, κατάσχονται στο τελω νείο  
όλα  τα πράγμ ατα  π ο υ  με λαχτάρα είχε αγοράσει ή του είχαν προσφέρει ως 
δώ ρα, με ιδιαίτερα προσβλητικό τρόπο, όπω ς αναφ έρει στο έργο του  
Ανταπόδοσις· α νάμ εσά  τους υπή ρχαν πέντε κεκωλνμένα υφάσματα, που  
π ρ ο ό ρ ιζε  για  εκκλησιαστική χρήση και δεν έφεραν την πολυπόθητη σφρα
γίδα 30.

Τ ο συγκεκριμένο επεισόδιο  καθρεφτίζει την περισσή φ ροντίδα  που  
έδειχνε η βυζαντινή  νομ οθεσ ία , τ ο ν  10ο αιώ να, για  τα πολυτελή μεταξω 
τά, καθώ ς και τη γοητεία  π ο υ  ασκούσαν στους ξένου ς  λαούς. Στο γεγονός  
αυτό συνέβαλε κα ι η εικ όνα  της ασύλληπτης εκείνης λαμπρότητας, για  τα

από τους Αραβες το 638/39 (ο μεταξόσπορος είχε πιθανώς μεταφερθεί εκεί από την Κίνα 
[από το Khotan], μέσω της Ινδίας και του Αραβικού Κόλπου). Για το λόγο αυτό ο διάκο
σμος των βυζαντινών μεταξωτών παρουσιάζει πολλές επιρροές από σασσανιδικά και 
ισλαμικά υφάσματα. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Ηράκλειος μετέφερε στην Κωνσταντινού
πολη αιχμαλώτους Πέρσες υφαντές. Τέλος, από τον 7ο αιώνα και εξής ακμάζουν άλλες πε
ριοχές της αυτοκρατορίας (δυτική Μ. Ασία. Βαλκάνια), όπου άρχισε ήδη από τον 6ο αιώ
να (βασιλεία Ιουστινιανού) να γενικεύεται σιγά -  σιγά η σηροτροφία (Προκόπιος, Περί 
των πολέμων, τόμ. Β \  IV, 17), στον ελλαδικό κυρίως χώρο. Βλ. Θεοχάρη. Πολυτελή Υφά
σματα. ό.π., σ. 22-25 και de’ Maffei. La seia. ό.π.. σ. 89-98. ιδιαίτερα σ. 89-90.

28. de’ Maffei, La seta. ό.π.. σ. 93-97. εικ. 1-7.
29. Επαρχικόν Βιβλίον. ό.π., IV, 2. V, 1. VI, 10. VII, 1. VIII, 2. Βλ. και προηγουμένως, 

σ. 3. σημ.7-8.
30. Liutprand V. Cremona, Opera. Relatio de legatione constantinopolitana 53-54, έκδ. 

J. Becker, MGH, Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum 41. Hannover und 
Leipzig 1915, σ. 204, Θεοχάρη. Πολυτελή Υφάσματα, ό.π., σ. 9-12.
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δεδομένα της εποχής, που παρουσίαζε η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας 
στα έκθαμβα μάτια των διάφορων ξένων επισκεπτών, δίνοντάς τους την 
εντύπωση μιας αλησμόνητης χλιδής, μεγαλείου και υπεροχής, η οποία κα
τά τη διάρκεια της υποδοχής επιφανών επισκεπτών εντεινόταν, λόγω του 
στολισμού των κεντρικών δρόμων και του παλατιού με πολύτιμα υφά
σματα· παράλληλα, η λαμπρότητα και η ποικιλία των διαφόρων αλλάξι- 
μων, των επίσημων δηλ. ενδυμάτων του βασιλιά και της αυλής του, τα 
οποία διέφεραν από τα καθημερινά παγανά, έφθανε την υπερβολή31.

Είναι λοιπόν σαφές, ότι ο έλεγχος της παραγωγής και διάθεσής τους 
αποτελούσε για τον αυτοκράτορα ένα επιπλέον όπλο, με τη σωστή χρήση 
του οποίου μπορούσε να διατηρεί αγαθές σχέσεις με τους ηγεμόνες άλλων 
κρατών, να επιβάλλει και να διευθετεί συμφωνίες, ανάλογα με τα συμφέ
ροντα του° ένα είδος δηλ. μεταξωτής διπλωματίας με ενδιάμεσο το πολυ
τελές ύφασμα, ως παντοδύναμο πολιτικό εργαλείο32. Για τις περιπτώσεις 
αυτές υπήρχε στο Παλάτι απόθεμα τέτοιων μεταξωτών, που φυλάσσο
νταν σε καθορισμένο μέρος, το Ειδικόν, με επικεφαλής τον άρχοντα του 
Ειδικού. Το περίφημο ύφασμα των Ελεφάντων του καθεδρικού ναού του 
Aachen, που βρέθηκε στον τάφο του Καρλομάγνου, διατηρεί επιγραφή, η 
οποία δεν αφήνει καμία αμφιβολία για αυτό και αφήνει να μαντέψουμε 
τον τόπο κατασκευής του (εικ.4): “Επί Μιχαήλ πριμηκηρίου κοιτωνίτου 
και ειδικού/Πέτρου άρχοντος του Ζευξίππου, ινδ.ζ' ”33.

Πολλές φορές τα συγκεκριμένα αντικείμενα, αντί του προαναφερθέ- 
ντος διακόσμου, λειτουργούσαν ως υφάσματα δημοσιογραφικά (publici- 
taires), προορισμένα να διαδώσουν τα κατορθώματα των αυτοκρατόρων 
και κατά συνέπεια την υπεροχή της αυτοκρατορίας στη διεθνή πολιτική

31. Θεοχάρη, Πολυτελή Υφάσματα, ό.π., σ. 43-44.
32. Τα διάφορα χρονικά μας δίνουν τέτοιου είδους πληροφορίες, όπως λ.χ. στην περί

πτωση του Ιωάννη Τσιμισκή, ο οποίος κατόρθωσε να αποτρέψει επίθεση του Σβιατοσλά- 
βου της Ρωσίας εναντίον του Βυζαντίου, προσφέροντάς του χρυσό και πολυτελή υφά
σματα. Για περισσότερα, βλ. Muthesius, Silken Diplomacy, ό.π., σ.237-248, Θεοχάρη, Πο
λυτελή Υφάσματα, ό.π., σ. 44-49, Καλαμαρά, Κόκκινη κλωστή δεμένη, ό.π., σ. 17-19.

33 .0  Ειδικός αυτός της επιγραφής ήταν ο επικεφαλής του βασιλικού ταμείου και είχε 
στις διαταγές του τους Εβδομαρίονς του Ειδικού, που συνόδευαν τον αυτοκράτορα στις 
εκστρατείες του και είχαν, μεταξύ των άλλων, την υποχρέωση να μοιράζουν πολυτελή εν
δύματα στους υποτελείς της αυτοκρατορίας. Για περισσότερα βλ. Lopez, Silk industry, 
ό.π., σ. 21, σημ. 3, Θεοχάρη, Πολυτελή υφάσματα, ό.π., σ. 15-16, Καλαμαρά, Κόκκινη κλω
στή δεμένη, ό.π., σ. 27.
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σκηνή34. Στο εξαίρετο μεταξω τό της Βαμβέργης, το ο π ο ίο  αποκαλύφθηκε 
ό τα ν  ανοίχθηκε στα 1830 ο  τά φ ος του επ ισ κόπου  της πόλη ς Giinther (πέ- 
θανε το ν  Ιούλιο  του  1065), απεικονίζεται, σε θρίαμβο, ένας έφ ιπ π ος βυζα
ντ ιν ό ς  αυτοκράτορα ς, σ υνοδευμ ένος εκατέρωθεν α π ό  δύο γυναικείες  
μορφ ές (εικ. 5). Ο ι γνώ μ ες γ ια  την ταυτότητα τω ν τριώ ν προσώ πω ν και 
την χρονολόγηση  του π έπ λ ο υ  π ο ικ ίλ λ ο υ ν35, σύμφω να με τους διάφ ορους  
κατά κ α ιρούς μελετητές36. Π αρά τις διαφορετικές γνώ μες, ε ίνα ι γεγονός  
ότι το π ολύ τιμ ο  αυτό  μεταξω τό προβάλλει την ισχύ τω ν βυζαντινώ ν αυ- 
τοκρατόρω ν στους ξ ένο υ ς  ηγεμόνες, ενώ  παράλληλα καταδεικνύει την 
αδιαμφισβήτητη εκτίμηση τω ν Δ υτικ ώ ν για  τα βυζαντινά  υφάσματα, τα  
ο π ο ία  χρη σιμ οπ οίη σα ν σ υχνά  για  τυ λ ίξου ν  λείψ ανα α γίω ν37, επ ιφ ανείς  
νεκ ρούς (όπω ς στη συγκεκριμένη περίπτω ση) ή για  να  στολίσουν τις εκ
κλησίες τους, στοιχείο  π ο υ  συνέβαλε στη διατήρηση π ολλώ ν από αυτά μέ
χρ ι σήμερα.

34. Θεοχάρη, Πολυτελή Υφάσματα, ό.π., σ. 50-51.
35. A.Grabar. La soie byzantine de Γ evdque Gunther a la cathedrale de Bamberg. 

«Miinchener Jahrbuch der bildendes Kunst», VII, 1956. o. 7-25. Σύμφωνα με τον Grabar, 
πρόκειται για τον Βασίλειο Β ' Βουλγαροκτόνο και για τις προσωποποιήσεις των πόλεων 
της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας, σε ανάμνηση του θριάμβου του σε αυτές, μετά 
την νίκη του κατά των Βουλγάρων, ενώ το πέπλο προσφέρθηκε από τον Κωνσταντίνο τον 
I ' στον επίσκοπο της Βαμβέργης Gunther, όταν επισκέφθηκε την Βασιλεύουσα το1065. με
τά το προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους. Στη διάρκεια όμως της επιστροφής του στην 
πατρίδα ο επίσκοπος πέθανε και η συνοδεία του σε ένδειξη τιμής τον έθαψε, τυλίγοντας το 
σώμα του στο πολύτιμο αυτό μεταξωτό. Βλ. επίσης και Θεοχάρη, Πολυτελή υφάσματα, 
ό.π., σ. 50, εικ. 29, Καλαμαρά. Κόκκινη κλωστή δεμένη, ό.π., σ. 17, εικ. σ. 16.

36. Τελευταία, ο Τ. Παπαμαστοράκης, επανεξετάζοντας παλαιά και νέα δεδομένα, 
οδηγήθηκε στο συμπέρασμα, ότι πρόκειται για την απεικόνιση του θριάμβου του αυτο- 
κράτορα Νικηφόρου Φωκά, που κατέλαβε το έτος 965 τις πόλεις της Ταρσού και της Μομ- 
ψουεστίας, οι οποίες του προσφέρουν, ως προσωποιημένες γυναικείες μορφές αντίστοι
χα, την τούφα και το στέμμα. Αργότερα ο πέπλος, σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, στάλθη
κε ως διπλωματικό δώρο στη Γερμανία από τον Ιωάννη Τσιμισκή, ενώ είναι πιθανόν ο Ερ
ρίκος Β ' να τον δώρησε στον καθεδρικό ναό της Βαμβέργης και στη συνέχεια να χρησι
μοποιήθηκε για να τυλίξει τη σορό του επισκόπου Gunther, ως περιουσία πλέον του ναού. 
Bλ.T.Papamastorakis. The Bamberg hanging reconsidered. “Δελτίοντης Χριστιανικής Αρ
χαιολογικής Εταιρείας”, Δ ' , τόμ. Κ Δ ' (2003). σ. 375-392.

37. Λ.χ. κομμάτι από το σουδάριο που τύλιγε το σώμα του αγίου Βίκτωρος και βρί
σκεται στο Θησαυροφυλάκιο της μητροπόλεως της Sens στη Γαλλία (8ος -9ος αΐ). Βλ. θ ε 
οχάρη, Πολυτελή υφάσματα, ό.π., σ. 27-28, εικ. 11.
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Ο θαυμασμός όμως αυτός των διαφόρων λαών για το πολύτιμο ύφα
σμα, που επί αιώνες υπήρξε το θεμέλιο της δύναμης και του γοήτρου των 
βυζαντινών βασιλέων, είχε ως αναπόφευκτη συνέπεια να αποτελέσει 
αντικείμενο πειρασμού, κυρίως για τους δυτικούς ανταγωνιστές τους, 
που σπεύδουν να επωφεληθούν, αμέσως μόλις αρχίζει η φθορά της στρα
τιωτικής και ναυτικής δύναμης της αυτοκρατορίας. Με τον καιρό, κατορ
θώνουν να εκμηδενίσουν το βυζαντινό μονοπώλιο και να δημιουργήσουν 
δικά τους εργαστήρια. Στα 1147 ο Νορμανδός βασιλιάς Ρογήρος ο Β ', που 
υπέταξε την Ν.Ιταλία, αιχμαλωτίζει τεχνίτες των υφαντουργείων της Θή
βας και της Κορίνθου για να εργαστούν στο Παλέρμο, στην προσπάθειά 
του να μιμηθεί τον πολιτισμό του Βυζαντίου (εικ.6)38. Στη συνέχεια, άλλα 
πιο αξιόλογα εργαστήρια δημιουργούνται σε διάφορες ιταλικές πόλεις 
και ιδιαίτερα στη Lucca, η οποία κατορθώνει να μεταβληθεί σε μια νέα 
πρωτεύουσα τον μεταξιού και να παράγει τα πιο ωραία μεταξωτά στην 
Ιταλία, αλλά και σ’ όλη τη Μέση Ανατολή, με τεράστιες εξαγωγικές δυνα
τότητες (εικ.7)39.

Αυτό κατέστη εφικτό από τον 13ο αιώνα και εξής, κυρίως μετά την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, οπότε παρατηρείται μια ολοένα 
αυξανόμενη τάση για εισαγωγή περίτεχνων υφασμάτων από τη Δύση40,

38. Θεοχάρη, Πολυτελή υφάσματα, ό.π., σ.32-33, εικ.16, Καλαμαρά, Κόκκινη κλωστή 
δεμένη, ό.π., σ. 14.

39. Η εποίκηση αυτή των ειδικευμένων εργατών μεταξιού από την Θήβα και την Κό
ρινθο το 1147, στα πλαίσια της Νορμανδικής κατάκτησης, μπορεί να ανέβασε την ποιότη
τα της παραγωγής για την βασιλική αυλή, αλλά δεν συνέβαλε στην εξάπλωσή της μέσα στο 
κράτος αυτό. Και τούτο, διότι η πόλη λειτούργησε στη συνέχεια ως πηγή ακατέργαστων 
υλικών για την αναπτυσσόμενη βιοτεχνία μεταξιού στη Lucca και σε άλλες ιταλικές πό
λεις, μετά τα γεγονότα του Σικελικού Εσπερινού το 1282, οπότε πολλοί από τους τεχνίτες 
του μεταξιού μετανάστευσαν εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την βιομη
χανία μεταξωτών της Lucca, βλ. και J.Anquentil, Routes de la soie, Unesco (1992), σ. 237- 
240.

40. Η γυναικεία ταφή του «τάφου 5» από τον Μυστρά, ο οποίος θεωρείται κέντρο πα
ραγωγής μεταξωτών υφασμάτων στο παρελθόν (βλ. Θεοχάρη. Εκκλησιαστικά Χρυσοκέ
ντητα, ό.π., σ. 9), απέδωσε υπολείμματα μεταξωτού δαμασκηνού υφάσματος εξωτερικού 
φορέματος, ισπανικής πιθανώς προέλευσης και χρονολογημένο στο πρώτο μισό του 15ου 
αιώνα. Βλ. Παρή Καλαμαρά. Το ένδυμα στο Μυστρά κατά την όψιμη παλαιολόγεια πε
ρίοδο: στοιχεία από την ανασκαφή των τάφων της Αγίας Σοφίας, “Το ένδυμα μιας βυζα
ντινής πριγκίπισσας. Αρχαιολογικά υφάσματα από την Αγία Σοφία Μυστρά”, Geneve 
2000. σ. 114. π ίν.νΐ, εικ. 13-15, Marielle Martiniani-Reber, Ταύτιση των αρχαιολογικών
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μιας και η ντό π ια  μεταξουργία  εξασθενεί δραματικά4’. Π αρά ταύτα εξα
κολουθεί την παραγω γή της σε ορισμ ένες λατινοκρατούμενες περιοχές, 
στα δ ιασκορπισμένα  ελληνικά  βασίλεια  και ιδιαίτερα σε αυτό της Ν ίκαι
ας41 42. Σε αντίθεση με τ ις  π ο ικ ίλες  αντιξοότητες, τα λιγοστά π λ έο ν  βυζαντι
νά  μεταξω τά εξα κ ολου θ ού ν  να  διατηρούν την λάμψη τους και ν ’ απ οτε
λ ού ν, τόσο  γ ια  του ς  ντ ό π ιο υ ς  ά ρ χοντες43 όσο  και για  τους Λ α τίνου ς ηγε
μ όνες  του  Ε λλαδικού χώ ρου44, α να π όσπ α στα  τμήματα τω ν διπλω ματι

υφασμάτων του Μυστρά: προέλευση και χρονολόγηση. “Αρχαιολογικά υφάσματα", ό.π., 
σ. 95-96 και Παρή Καλαμαρά. Η αμφίεση των κατοίκων του Μυστρά, "Ώρες Βυζαντίου- 
Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο, Αθήνα -  Θεσσαλονίκη -  Μυστράς 2001, Η πολιτεία του 
Μυστρά”, σ. 149-151.

41. Είναι γεγονός, ότι παρά την ύπαρξη επαρκών πρώτων υλών, η ντόπια παραγωγή 
έχει εξασθενήσει, λόγω έλλειψης της σύγχρονης για την εποχή τεχνογνωσίας, η οποία γνω
ρίζει θεαματική ανάπτυξη στη Δύση, όπως με πικρία διαπιστώνουν ο φιλόσοφος Γεώρ
γιος Πλήθων ή Γεμιστός και λίγο αργότερα ο μαθητής του, ο μετέπειτα Καρδινάλιος. Βησ
σαρίων. Βλ. Γεώργιος Πλήθων ή Γεμιστός, Πρός τον βασιλέα Έμανουήλον, Περί τών έν  
Πελοποννήσω πραγμάτων, Λ όγος A ', κβ' , 837 και Σπ.Λάμπρος, Παλαιολόγεια και Πε- 
λοποννησιακά, TV, Αθήναι 1930, σ. 43.44.

42. Ο ιστορικός Νικηφόρος Γρηγοράς μας πληροφορεί, ότι ο αυτοκράτορας της Νί
καιας, Ιωάννης Γ ' Βατάτζης, εξέδωσε διάταξη που απαγόρευε την εισαγωγή ξένων μετα
ξωτών στο κράτος του, ενώ επέβαλε στους υπηκόους του να φορούν τα μεταξωτά εκείνα, 
που ήταν φτιαγμένα από υλικά της ντόπιας παραγωγής και από βυζαντινά χέρια (βλ. 
Ν.Γρηγοράς, Ρωμαϊκή Ιστορία, Λ όγοι a  '- ια ', έκδ. L.Schopen, Nicephori Gregoriae, By- 
zantina Historia. τόμ.Α' (CSHB), Bonnae 1829, σ.43. στ.17-24). Οι διατάξεις αυτές αποτε
λούν ένδειξη, τόσο για την ανάπτυξη, την εξάπλωση και την ανταγωνιστικότητα των 
προϊόντων της Δύσης, που καταφέρνουν να φθάσουν τον βυζαντινό καταναλωτή, όσο και 
για την ύπαρξη ανθηρής βιομηχανίας μεταξιού στη Νίκαια, ικανής να τροφοδοτεί ικανο
ποιητικά την ντόπια ζήτηση χάρις στην κατάλληλη υποστήριξη του κράτους.

43. Χαρακτηριστική είναι η συμφωνία (promissio), που υπογράφτηκε στις 20 Ιουνίου 
του 1210, μεταξύ του Μιχαήλ A ' της Ηπείρου και του δόγη Pietro Ziani. Ο Μιχαήλ, σύμ
φωνα με έναν όρο της. υποχρεωνόταν να προσφέρει κάθε χρόνο στη Βενετία δύο πέπλα, 
ένα για την εκκλησία του Αγίου Μάρκου και ένα για το δόγη (D. Nicol, The Despotate of 
Epiros, Oxford 1957, σ. 30, σημ. 10).

44. Σύμφωνα με έναν από τους όρους της συνθήκης της Sapientsa. που συμφωνήθηκε 
τον Ιούνιο του 1209, ο Φράγκος κυρίαρχος του Μόριά, Γοδεφρίδος A ' Βιλλεαρδουίνος. 
δεσμεύτηκε, ότι αυτός και οι διάδοχοί του θα δίνουν, κάθε χρόνο, στην εκκλησία του Αγί
ου Μάρκου, δύο πολύτιμα χρυσοΰφαντα υφάσματα και ένα στον Δόγη: pannos sericos 
optimos auratos (Jacoby, Silk, ό.π., σ. 469, σημ. 88). Επίσης, στα 1210. ο Λατίνος αρχιεπί
σκοπος της Πάτρας. Antelmus, υποσχέθηκε να στέλνει, κάθε χρόνο, στο Αββαείο του 
Cluny, ένα ωμοφόριο χρυσοκέντητο (pallium optimum examitum), δωρεά του μοναστηρι
ού του Γηροκομίου, που βρίσκεται κοντά στην Πάτρα (Κ. Τριαντάφυλλου, Ιστορία της
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κών τους συνδιαλλαγών, όπως μας πληροφορούν οι όροι των εκάστοτε 
συνθηκών, αλλά και τα ίδια τα σωζόμενα έργα45.

Μετά όμως την κατάληψη της Νίκαιας από τους Τούρκους το 1335, η 
Κων/λη καταφέρει να ξαναγίνει κέντρο παραγωγής πολύτιμων μεταξω
τών, παράλληλα πλέον με τη Θεσσαλονίκη, η οποία πριν το 1261 είχε απο- 
τελέσει πρωτεύουσα ανεξάρτητου βασιλείου46, ενώ κατά τον 14ο αιώνα 
διανύει τη «χρυσή» της εποχή47 και διαθέτει αναπτυγμένα εργαστήρια πα
ραγωγής πολύτιμων μεταξωτών υφασμάτων και χρυσοκεντητικής48.

Βυζαντινής Μονής Γηροκομείου των Πατρών, Πάτρα 1954). Την ίδια υποχρέωση έχει 
αναλάβει και η Εύβοια, μέσω του άρχοντα της Ravano dalle Careen, οι αντιπρόσωποι του 
οποίου στη Βενετία, στα 1209, υπόσχονται δύο πολύτιμα χρυσοκέντητα υφάσματα, σε ετή
σια βάση, ένα για την εκκλησία του Αγίου Μάρκου και ένα για τον Δόγη (Ουίλλιαμ Μίλ- 
λερ, Ιστορία της Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι (1204-1566), μετ. Σ. Λάμπρου (μετά προσθη
κών και βελτιώσεων) Αθήνα 1909-1910,τ. Α ' ,σ. 113), ενώ, εκθέτουν με σαφήνεια την ανά
πτυξη της βιοτεχνίας των πολύτιμων μεταξωτών (seta et seta opera), στο νησί. Σε καμμία 
περίπτωση όμως τα υφάσματα αυτά δεν έφταναν την ποιότητα των υφασμάτων της Θήβας 
και της Κορίνθου, τα οποία πιθανόν πλησίασαν, στα τέλη του 13ου αιώνα (W. Heyd, 
Commerce du Levant au Moyen-age, Luxembourg, 1885, τόμ. A ' , επαν. 1936, σ. 281-282, 
Jacoby, Silk, ό.π., σ. 469).

45. Ένα τέτοιο εξαίρετο έργο είναι η περίφημη πορφυρόχρωμη χρυσοκέντητη ενδυτή 
του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, που απεικονίζει τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, 
προστάτες του κράτους της Ηπείρου, και ήταν, σύμφωνα με την επιγραφή της, δώρο του 
Κωνσταντίνου Αγγέλου Κομνηνού, πιθανότατα υιού του δεσπότη Μιχαήλ A '. Για περισ
σότερα βλ. Μαρία Σ.Θεοχάρη, Η ενδυτή του Αγίου Μάρκου, “Επετηρίς Εταιρείας Βυζα
ντινών Σπουδών” 29 (1959), σ. 193-202, Maria Theocharis, I ricami bizantini, ‘Tesoro di San 
Marco, opera diretta da H.Hahnoloser”, τόμ. II: ‘Tesoro eil Museo”, Φλωρεντία 1971, σ. 91 
κ.εξ., και Ελένη Βλαχοπούλου Καραμπίνα, Η τέχνη της χρυσοκεντητικής στο “Δεσποτά
το” της Ηπείρου, “Ηπειρωτικά Χρονικά” 36 (2002), σ. 215-238 (με αγγλική περίληψη), ιδι
αίτερα σ. 224-225,εικ. 1.

46. G.Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, μετ. I. Παναγόπουλου, Αθήνα 
1989, τόμ. Γ',σ. 99.

47. Είναι η περίοδος κατά την οποία η Θεσσαλονίκη γίνεται μεγάλο πνευματικό και 
καλλιτεχνικό κέντρο, πολύ πιο σπουδαίο και από την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Βλ. D. 
Nicol. Thessalonica as a cultural centre in the fourteenth century, στο Η  Θεσ/νίκη μεταξύ 
Ανατολής και Δύσεως, Thessalonike 1982, Variorum Reprints X , σ. 121-131, ιδιαίτερα σ. 
122. L. Maksimovic, The byzantine provincial administration under the Palaiologoi, Am
sterdam 1988. σ. 249-256.

48. K.P.Matschke. Tuchproduktion undTuchproduzenten in Thessalonike undin anderen 
Stadten und Regionen des spaten Byzanz, “Βυζαντιακά” 9 (1989), σ. 49-86, ιδιαίτερα σ. 76- 
86. Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η μαρτυρία που προέρχεται από το εγκώμιο του πα
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Ε ξαίρετο δημιούργημά του ς θεω ρείται το αριστούργημα της βυζαντινής  
χρυσοκεντητικής, ο  πρώ ην επ ιτά φ ιος του Β υζα ντινού  Μ ουσείου Αθηνών 
και ευρύτερα γνω στός ω ς «επ ιτάφ ιος της Θ εσσαλονίκης»49, π ου  εκτίθεται 
τα τελευταία  χρ όνια , μ όνιμ α  π ια , στο Μ ουσείο Β υζα ντινού  Π ολιτισμού  
της π όλη ς, έργο της επ οχή ς της μεγάλης της ακμής (1300-1320).

Η χρήση του  μεταξιού , ω ς τμήματος τω ν αυλικώ ν διασήμω ν και εμ
βλημάτω ν, συνεχίστηκε αναμ φ ίβολα  ως την πτώση της αυτοκρατορίας. 
Ο ι δ ιά φ ορ οι Β υ ζα ντ ινο ί συγγραφ είς50 και ο ι κατά καιρούς περιηγητές51 
μ ιλ ού ν  με θαυμασμό γ ια  την χάρη και την ομορφ ιά  τους, αλλά  και για την 
λαμπρότητα τω ν τελετώ ν, στις οπ ο ίες  π α ίζο υ ν  πρω ταρχικό ρόλο52. Μ πο
ρεί ελάχιστα  α π ό  αυτά ν α  έχου ν διασωθεί, αλλά  η μαρτυρία τω ν πηγώ ν

τριάρχη Φιλοθέου Κοκκίνου για τον αρχιεπίσκοπο της Θεσαλονίκης Γρηγόριο Παλαμά. 
όπου αναφέρεται στο θαύμα της ίασης από τον άγιο ενός μικρού παιδιού0 ο πατέρας του 
αγοριού, χρυσοκέντητης στο επάγγελμα και με δικό του εργαστήριο στην πόλη, διακόσμη
σε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης τα άμφιά του με χρυσό (Φιλόθεος Κόκκινος. Αγιολογικά, έκδ, 
Γ. Τσάμης, Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως του Κοκκίνου αγιολογικά έργα, A ' , Θεσ/νί- 
κη 1985, σ. 556). Το ίδιο κείμενο, αναφερόμενο σε ένα άλλο θαύμα του αγίου προς κάποιο 
άνδρα, ιστουργό στο επάγγελμα (δηλ. υφαντή) (Φιλόθεος Κόκκινος. Αγιολογικά, ό.π.. σ. 
569). μας πληροφορεί για την παραγωγή πολύτιμων υφαντών υφασμάτων, προορισμένων 
για την αυτοκρατορική αυλή, που πολλές φορές διέμενε και στη Θεσσαλονίκη (Nicol, 
Thessalonica, ό.π„ σ. 122).

49. Για το έργο βλ. ενδεικτικά Laskarina Bouras, The Epitaphios of Thessaloniki Byzan
tine Museum of Athens N 685, "L’ art de Thessalonique et les pays Balkaniques et les 
courants spirituels au XlVe siecle”, Belgrade 1987, σ.211-217, όπου και όλη η παλαιότερη 
βιβλιογραφία.

50. Ο ποιητής Μανουήλ Φίλης (1270-1350), επαινεί την λευκότητα των λινομέταξων 
υφασμάτων, που χέρια ευκίνητα είχαν διακοσμήσει με διάφορα χρώματα (Μανουήλ Φιλής, 
Έργα, έκδ.Ε.ΜΐΙΙεΓ, ManudisPhilae Carmina, Amsterdam 1967, τόμ. B ’ . σ. 155.169.170).

51. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ρώσσου προσκυνητή Ιγνάτιου Σμόλεναχ, 
που έτυχε να παρευρεθεί στη στέψη του αυτοκράτορα Μανουήλ Β ' Παλαιολόγου, στα 
1392. και έμεινε θαμπωμένος από τον πλούτο των υφασμάτων του διακόσμου της εκκλη
σίας και των ενδυμασιών, όχι μόνον της αυλής, αλλά και των απλών ανθρώπων. Για πε
ρισσότερα, βλ. Μ. Khitrowo. Le pelerinage d’Ignace de Smolensc (1389-1405). “Itineraires 
Russes en Orient”, III. Geneve 1889. σ. 135-147.

52. Ο φλωρεντινός έμπορος Francesco Pegolotti, στο έργο του Practicha ddla merca- 
tura που κυκλοφόρησε γύρω στα 1339. αναφέρεται στα διάφορα εμπορικά κέντρα της επο
χής και θεωρεί την Κων/λη. ένα από τα κυριότερα μέρη που θα μπορούσε κανείς να αγο
ράσει χρυσοΰφαντα μεταξωτά υφάσματα (Anquentil. Routes, ό.π., σ.229-230και Θεοχάρη. 
Πολυτελή υφάσματα, ό.π., σ. 33), τα οποία χαρακτηρίζονται, με υπερηφάνια. στα διάφο
ρα δυτικά inventaria, ως έργα imperiales ή opera Romania (J .Ebersolf, Les arts somptuaires 
de Byzance, Paris 1923, σ. 114,116. σημ. 1).
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ενισχύεται από τις απεικονίσεις τους στις διάφορες μορφές της τέχνης 
(χειρόγραφα53, μνημεία54 κ.λ.π). Η τελευταία μας αποκαλύπτει, συν τοις 
άλλοις, μια άκρως εντυπωσιακή προσπάθεια διεκδίκησης, σε σχέση με 
παλαιότερα, της επίσημης αυτοκρατορικής ενδυμασίας55 τόσο από τους 
Νορμανδούς βασιλείς, όπως ο Ρογήρος ο Β ' στο ναό της Μαρτοράνα στο 
Παλέρμο (1143-1151)56, όσο και από τους μικρούς δυνάστες της Βαλκανι
κής· επί παραδείγματι ο σέρβος Κράλης Μιλούτιν57 στο ναό του Ευαγγε

53. Πρόκειται για κάποιες ολοσέλιδες προσωπογραφίες υψηλών αξιωματούχων 
(όπως το χειρόγραφο Par. gr. 2144 με την εικόνα του μεγάλου δούκα Απόκαυκου και το 
Τυπικόν του Lincoln College, MS Gr. 35, με τις δώδεκα ολοσέλιδες μικρογραφίες αριστο
κρατικών ζευγαριών της παλαιολόγειας εποχής) ή αυτοκρατόρων (όπως τα χειρόγραφα 
Par. gr. 1242, με το πορτραίτο του αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνού και Par. gr. 
309, με τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β ' Παλαιολόγο) με τις επίσημες ενδυμασίες τους, που 
είναι φτιαγμένες από τέτοια υφάσματα, διανθισμένα με χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λί
θους. Για τις εικόνες, βλ. Ebersolf, Les arts somptuaires, ό.π., πίν. 54,55,56 και A. Cutler - 
P.Magdalino, Some precisions on the Lincoln College Typikon, “Cahiers Archaeologiques” 
27 (1978). σ. 180-198, ιδιαίτερα σ. 185-186, εικ. 1-5.

54. Βλ. κατωτέρω, σημ. 57 και σ. 16, σημ. 58-59.
55. Είναι η ενδυμασία, στη μορφή που διαμορφώθηκε το 13ο και 14ο αι., λιγότερο πο

λυτελής, από εκείνη των χρόνων, πριν από την άλωση των Λατίνων, το 1204. Τα κύρια 
στοιχεία της είναι ο μακρύς εσωτερικός χιτώνας με τις διακοσμημένες από πολυτίμους λί
θους παρυφές, η εξωτερική μακρυά δαλματική (ή σάκκος) με τον κατάκοσμο μπούστο, το 
μανιάκη, ο διάλιθος λώρος, τώρα στενότερος, που περιβάλλει το σώμα και δηλώνει την 
αυτοκρατορική εξουσία, και στο κεφάλι η στρογγυλεμένη με πολύτιμους λίθους και μαρ
γαριτάρια μίτρα, με τα μακρυά, σαν σκουλαρίκια, περπενδούλια. Το κάθε στοιχείο και 
υλικό της ενδυμασίας αυτής φέρει και τον ανάλογο συμβολισμό, που συντελεί, τελικά, στη 
διαμόρφωση μιας ιεραρχίας και μιας υπεροχής, μέσω της ένδυσης. Για περισσότερα βλ. 
και Grahame Clark, Symbols o f Excellence, London 1986, σ. 91, Mary G.Houston, Ancient 
Greek, Roman and Byzantine costume and decoration, London 1931, σ. 156.

56. Lia Russo, La Martorana, La chiesa di S.Maria dell’ ammiraglio in Palermo, Palermo 
1969, πίν.34, όπου ο Ρογήρος απεικονίζεται, ως βυζαντινός αυτοκράτορας, να στέφεται 
από τον Χριστό.

57 .0  σέρβος μονάρχης απεικονίζεται με στολή βυζαντινού αυτοκράτορα, δηλαδή την 
πορφυρή αλονργίδα, τη χρυσοκεντημένη στην παρυφή, στους ώμους και τα μανίκια, τον 
φαρδύ λιθοκόλλητο και χρυσοποίκιλτο γιακά, το μανιάκη, στους ώμους του, τον διάλιθο 
λώρο γύρω στο σο>μα του και στο κεφάλι την περιμάργαρη και διάλιθη μίτρα, το στέμμα, 
με τα μακρυά περπενδούλια■ δεν κρατά τα διάσημα του αυτοκρατορικού αξιώματος, τον 
σταυρό και την ακακία, όπως σε άλλη απεικόνισή του στη Leviska (1307-1309), αλλά το 
ομοίωμα της εκκλησίας. Βλ-G. Subotic, Sp'atby Zantinische Kunst, Gebeiligtes Land von 
Kosovo, Benziger Verlag, Zurich und Dlisseldolf, 1998, πίν. 39-40.
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λισμού στη Γρατσάνιτσα (1321), κοντά  στη νεαρή σύζυγό του Σιμω νίδα58, 
κόρη του αυτοκράτορα  Α νδ ρ ονίκ ου  Β ' Π αλαιολόγου  (εικ.8), και άλλοι 
σέρβοι ηγεμόνες, όπ ω ς ο Δ ο υ σ ά ν(ε ικ .9 ), στην απεικόνιση του προγονικού  
δένδρου  τω ν Ν εμ ά νια  στο να ό  του Π αντοκράτορος στη Ντέτσανη  
(1347)59.

Α υτό όμω ς π ο υ  έχει ν α  επ ιδείξει περισσότερο η π ερ ίοδος αυτή, απ ό  
τ ο ν  12ο ήδη αιώ να, ε ίνα ι μια αλλαγή στη διακόσμηση του  βυζαντινού  με
ταξω τού, λόγω  τω ν π ο ικ ίλ ω ν  ο ικονομ ικώ ν δυσχερειώ ν του κράτους. Το 
εντυπω σιακό ενυφ α σμ ένο  κόσμημα, γ ια  το ο π ο ίο  α π α ιτούντα ν π ο λ ύ π λο 
κ ο ι αργαλειοί και ικ α νός αριθμός εργατών, έδωσε τη θέση του, ω ς εναλ
λακτική λύση α π ένα ντ ι στα  π ολ υ δ ά π α να  π λ έο ν  υφ αντά60, σ τον απλούστε- 
ρο χρυσοκέντητο διάκοσμο, φ τιαγμένο με τους δύο κλασικούς τρόπους  
του  β υ ζα ντινού  χρυσοκεντήματος, κλαπω τό61 και συρμακέσικο62, όπ ου  
τα π ολύ τιμ α  υλικά  δ ιευθετούνται μ όνο  στην κύρια  όψη του υφάσματος63,

58. Η Σιμωνίδα ακολουθεί τις επιταγές της βυζαντινής εθιμοτυπίας και φέρει τα ίδια 
πορφυρά και διάλιθα ενδύματα με τον αυτοκράτορα, με τη διαφορά ότι ο εσωτερικός χι
τώνας φέρει πολύ μακρυά μανίκια, ο μανιάκης καλύπτει όλο το ύψος του λαιμού και το 
διάδημα έχει σχήμα τραπεζοειδές και απολήγει σε στρογγυλεμένα περπενδούλια. Βλ. 
Subotic, Sp&tby Zantinische Kunst, ό.π.. πίν. 38-41.

59. Βλ. Subotic. Spatby Zantinische Kunst, ό.π., πίν. 10 και σ. 206.
60. Johnstone. Church Embroidery, ό.π., σ. 10.
61. Γι’ αυτό και τα κεντήματα αυτά ονομάζονταν κλαπωτά και η τέχνη τους κλαπωτή, 

υποδηλώνοντας την τεχνική του καρφώματος των μεταλλικών ή μεταξωτών ή βαμβακε
ρών κορδονιών και αντιστοιχεί με αυτή των τερζήδων ή χρυσορραπτών της Τουρκοκρα
τίας. Για περισσότερα βλ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, ό.π., σ. 31.

62. Είναι η ονομασία που καθιερώθηκε στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και προέρχε
ται από τη βυζαντινή λέξη σύρμα και την τουρκική κες, το οποίο σημαίνει κόβω και συ- 
νεκδοχικά κεντώ υποδηλώνει τα συρματέϊνα, ή συρματηρά. ή συρμάτινα χρυσά κεντήμα
τα των βυζαντινών χρυσοκλαβαρίων, τα χρυσοκλαβαρικά. από το λατινικό clavus-i= καρ
φί. Για περισσότερα βλ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, ό.π., σ. 31.

63. Σύμφωνα με τον τρόπο αυτό τα μεταλλικά υλικά, σύρματα -  κορδόνια -  ελάσματα 
με μεταξωτό πυρήνα, “καρφώνονται” πάνω στο μεταξωτό τους υπόβαθρο, χωρίς να το 
διαπερνούν. Βλ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, ό.π.. σ. 13. Αγγελική Χατζημι- 
χάλη. Τα χρυσοκλαβαρικά, συρματέϊνα, συρμακέσικα, κεντήματα. Melanges Ο. et Μ. 
Merlier, τόμ. Β ' , Αθήνα 1956, σ. 447 κ.εξ και ειδικότερα σ. 492-498. όπου αναλύονται διε
ξοδικά οι τρόποι καρφώματος των υλικών και οι διάφορες βελονιές. Πρβλ. και Ελένη 
Βλαχοπούλου - Καραμπίνα. Ιερά Μονή Ιβήρων: Χρυσοκέντητα Άμφια και Πέπλα, Αγιον 
Ορος 1998,σ. 14, σ. 139, σχ. 1-11.
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χωρίς να το διαπερνούν64. Αυτή, η πιο απλοποιημένη τεχνική ιδιαιτερό
τητα της χρυσοκεντητικής, που στηριζόταν μόνο στην προμήθεια των υλι
κών και στον εξειδικευμένο τεχνίτη - χρυσοκέντητή (που μπορούσε να εί
ναι ελεύθερος μικροεπαγγελματίας65 ή ακόμη και μέλος μιας τοπικής βα
σιλικής οικογένειας66), έδωσε τη δυνατότητα, ακόμα και στις διάφορες 
επαρχιακές αυλές να δημιουργήσουν θαυμάσια έργα τέχνης.

Τα διατηρημένα ως τις μέρες μας κειμήλια είναι στην πλεισψηφία τους 
εκκλησιαστικά κεντήματα, που υπηρετούν τις ανάγκες της Εκκλησίας και 
λαμπρύνουν τις τελετές της. Σε αυτά ανήκουν τα πολυτελή ιερατικά άμ
φια (σάκκος, φαιλόνιο, ωμοφόριο, επιτραχήλιο, οράριο, επιμανίκια, επι- 
γονάτιο, μανδύας, μίτρα), τα καλύμματα της αγίας Τραπέζης και των Τί
μιων Λώρων ή λειτουργικά άμφια (ενδυτή, αντιμήνσιο, επιτάφιος, αήρ, 
δισκοποτηροκαλύμματα), τα όιακοσμητικά πέπλα (πύλη, ποδέα, εικόνες, 
λάβαρα)67 ή άλλα χρυσοκέντητα unicum (πετσέτες, προσκυνητάρια, σκη
νές εικόνων)68· κυρίως μετά την οριστική τους διαμόρφωση από τα τέλη 
του 12ου αιώνα και εξής69, που σώζονται και τα παλαιότερα δείγματα70,

64. Σε αντίθεση με τα βυζαντινά, τα αντίστοιχα δυτικά διαφέρουν στον τρόπο καρφώ
ματος του χρυσού σύρματος, το οποίο με τη βοήθεια του μεταξωτού νήματος διαπερνά το 
ύφασμα, σχηματίζοντας στην ανάποδη μικρές θηλίστες, ενώ στην επιφάνεια δημιουργεί 
μικροσκοπικά βαθουλώματα, χαρακτηριστικά στοιχεία της βελονιάς opus anglicanum. Για 
περισσότερα βλ. BonnieYoung - Opus Anglicanum, “Bulletin of Metropolitan Museum of 
Art”, 29 (1970/71). σ. 291-299 και Johnstone, Church Embroidery, ό.π., σ. 66, πίν.β.-ρ

65. Matschke, Tuchproduktion, ό.π., σ.81-82, σημ. 129.
66. Παραδείγματα αντιπροσωπευτικά για την περίπτωση αυτή μπορεί να θεωρηθούν: 

α) ο περίφημος επιτάφιος της Πούτνα, έργο της Ευφημίας, χήρας του δεσπότη της Σερβίας 
Ugljes, και της Ευπραξίας, κόρης της βασίλισσας της Σερβίας- χρονολογείται λίγο μετά τη 
μάχη στο Κόσσοβο. οπότε η Ευφημία και η Milica, χήρα του πρίγκηπα Λαζάρου, στην αυ
λή του οποίου είχε καταφύγει η Ευφημία, αποσύρθηκαν στο μοναστήρι του Ljubostinje 
στην κεντρική Σερβία, και β) η περίφημη πύλη της μονής Χιλανδαρίου, έργο πάλι της Ευ
φημίας, του 1399. Για περισσότερα βλ. και G.Millet, Broderies religieuses de style 
byzantine, avecla collaboration de Helene des Ylouses, πίν. Paris 1916, κείμενο Paris 1947, 
σ.99-101. πίν. CLXXXIV, σ. 76-78, πίν.Ο ΤΧ-Ο -ΧΙ και Johnstone, Church Embroidery , 
ό.π., σ. 58,120, πίν. 97.

67. Θεοχάρη. Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, ό.π., σ. 14.
68. Βλαχοπούλου - Καραμπίνα, Ιερά Μονή Ιβήρων, ό.π., σ. 119-132.
69. Nicol Thierry, Le costume episcopale byzantine du IXe au XHIe siecle d’apres les 

peintures datees, ‘Revue des Etudes Byzantines” 24 (1966), σ. 308-315, ιδιαίτερα σ. 308-315.
70. Τα μοναδικά σωζόμενα κομμάτια από την εποχή αυτή είναι: α) τα δύο ποτηροκα

λύμματα του Halberstadt, με τις παραστάσεις της Μετάληψης και Μετάδοσης των Απο



252 Ε λένη  Β λ α χ ό π ο υ λ ο υ  - Κ α ρ α μ π ίνα

ω ς και τους πρώ τους μετά την Αλωση α ιώ νες71.
Η χρυσοκεντητική, ω ς λειτουργική τέχνη π λέον, περιβάλει τα περισσό

τερα δημιουργήματά της με π ο ικ ίλ ου ς  θεολογικούς συμβολισμούς72, ενώ  
αντλεί τα π ρ ότυ π ά  της α π ό  έργα της μνημειακής ζω γραφικής, της μεταλ
λοτεχνία ς, τα εικονογραφ η μένα  χειρόγραφ α  και την κοσμική διακοσμητι- 
κή. Η σχέση της όμω ς είνα ι στενότερη με τη ζω γραφική, δ ιότι απαιτεί, 
όπ ω ς και εκείνη, σχεδιαστικές γνώ σεις, ικανότητα σύνθεσης και πρ οσα ρ
μογής τω ν θεμάτω ν σε χώ ρ ου ς περιορισμ ένω ν διαστάσεω ν (όπω ς λ.χ. τα 
επ ιμ α νίκ ια , [εικ. 10]), σω στά περιγράμματα και σω ματικές αναλογίες, αρ

στόλων, αντίστοιχα, χρονολογημένα στα τέλη του 12ου αιώνα (Johnstone. Church 
Embroidery, ό.π., πίν.85-86, Κατερίνα Ζωγράφου-Κορρέ, Μεταβυζαντινή - Νεοελληνική 
Εκκλησιαστική Χρυσοκεντητική, Αθήνα 1985. σ. 90), β) η ποδέα της Σταυρώσεως από το 
Novgorod και ένα ζεύγος επιμανικίων με παράσταση Δεήσεως. όλα χρονολογημένα στα 
τέλη του 12ου αιώνα (N.A.Mayasova, Medieval Pictorial Embroidery: Byzantium. Balkans, 
Russia. “Catalogue of the Exhibition XVIIIth International Congress of Byzantinists”, 
Moscow, August 8-15.1991, σ. 21,23), και γ) η “ενδυτή” του Αγίου Μάρκου των αρχών του 
Π ου αιώνα (Θεοχάρη, Η ενδυτή, ό.π., σ. 193-202).

71. Η πλήρης διαμόρφωση του επισκοπικού ενδύματος συντελείται στους χρόνους με
τά την Αλωση της Κων/λης, το 1453. οπότε υιοθετούνται ευρέως τα παλαιά διάσημα της 
αυτοκρατορικής εξουσίας, όπως είναι ο σάκκος, ο μανδύας και η μίτρα, λόγω και της κο
σμικής, πλέον, διάστασης του ρόλου του Πατριάρχη, μέσα στον τουρκοκρατούμενο Ελλη
νισμό, και των γενικότερων προνομίων του Πατριαρχείου. Βλ. NJ.Pantazopoulos. Church 
and Law in the Balkan Peninsula during the Ottoman Rule. Thessaloniki 1967, σ. 18-26, Ελέ
νη E. Κούκκου, Λιαμόρφωσις της Ελληνικής κοινωνίας κατά την Τουρκοκρατία. A ' Τα 
Προνόμια του Πατριαρχείου και η Φαναριωτική Κοινωνία, Αθήναι 1971. σ. 46-57. όπου 
αναλύεται το περιεχόμενο των προνομίων, και Θεοχάρη. Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, 
ό.π.. σ. 5.

72. Η λέξη σύμβολο προέρχεται από το ρήμα συμβάλλω, που σημαίνει βάζω μαζί, συ
νενώνω δύο πράγματα για ν ’ αποδείξω με τη φανέρωση αυτή μια αλήθεια ή μια πρα
γματικότητα. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται προσπάθεια να προβληθούν με 
τρόπο απτό οι δογματικές αλήθειες της χριστιανικής πίστεως και ο πιστός ν' αναχθεί από 
τα αισθητά στα νοητά, από τις εικόνες και τα απομιμήματα στο αρχέτυπο και άρρητο θει
ον κάλλος (Π. Σκαλτσής. Η των συμβόλων αλήθεια (Φαινομενολογική και θεολογική προ
σέγγιση). “Σύμβολα και Συμβολισμοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Χρονικόν. Εισηγήσεις. 
Πορίσματα Ιερατικού Συνεδρίου της Ι.Μητροπόλεως Δράμας". 1991. σ. 21-50. ιδιαίτερα 
σ. 24 και I. Μ. Φουντούλης. Η συμβολική γλώσσα της Θείας Δατρείας. "Πορίσματα Ιερα
τικού Συνεδρίου της I. Μητροπόλεως Δράμας", ό.π., σ. 51 -90. ιδιαίτερα σ. 54) και Μαρία 
Σ. Θεοχάρη. Η κεντητική στην τέχνη της Ορθοδοξίας. “Ο Θησαυρός της Ορθοδοξίας. 2000 
χρόνια: Ιστορία. Μνημεία. Τέχνη". Α'τόμος. Αθήνα 2000. σ. 475-486, ιδιαίτερα σ. 475- 
476, όπου και οι διάφοροι τύποι των συμβολισμών.
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μονική διευθέτηση του φωτός και των χρωμάτων. Για το λόγο αυτό, όσα 
από τα χειροτεχνήματα αυτά διατηρούνται μέχρι σήμερα σε διάφορες μο
ναστηριακές και μουσειακές συλλογές, προκαλούν τον γενικό θαυμασμό, 
όχι μόνον για την πολυτέλεια των υλικών τους, αλλά και για την τελειό
τητα της εκτέλεσης του σχεδίου, που μιμείται πολλές φορές τη δύναμη του 
χρωστήρα73.

Μετά την Άλωση η γοητεία των πολύτιμων χρυσοΰφαντων και χρυσο
κέντητων δεν παραμένει ατελέσφορη, αλλά αξιοποιείται δημιουργικά στα 
χρόνια που θα ακολουθήσουν. Το κέντρο της μεταξουργίας στην Ανατο
λή (αν και απαντάται, παράλληλα, σε αιγαιοπελαγίτικα νησιά, όπως η 
Χίος74) μετατίθεται στην Προύσα, η οποία εξελίσσεται σταδιακά σε απέ
ραντη βιοτεχνία μεταξωτών υφασμάτων, μετά την κατάκτησή της από 
τους Οθωμανούς το 1326, που την επέλεξαν και ως πρώτη πρωτεύουσά 
τους75. Τα αυτοκρατορικά της εργαστήρια, συγκροτημένα πάνω στα Βυ
ζαντινά πρότυπα, ζουν την ακμή τους τον 16ο αιώνα, παράγοντας μεγά
λη ποικιλία μεταξωτών, ανάμεσα στα οποία χρυσοΰφαντα μπροκάρ, βα
ρύτιμοι καμουχάδες και ατλάζια με χρυσοκλωστές και ασημοκλωστές 
εξαίρετης ποιότητας (εικ. II)76. Το ίδιο ανθηρές και με μεγαλύτερες αντα

73. Τέτοια δείγματα, προφανώς, μπορεί να θεωρηθούν οι δύο σάκκοι του Κρεμλίνου 
και η δαλματική του μουσείου του Βατικανού, έργα που προσπαθούν να μιμηθούν το ζω
γραφικό διάκοσμο εκκλησιών της εποχής. Για περισσότερα βλ. Elizabeth Piltz, Trois saccoi 
Byzantine, Uppsala 1976.

74. Η γενουατική κατοχή της νήσου Χίου (1346-1566) δημιούργησε ένα ιδιαίτερα ευ
νοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη όλων των σταδίων της σηροτροφίας και της μεταξουργίας, 
από τη μουριά ως το ύφασμα, κυρίως μετά την έλευση γενουατών τεχνιτών. Έτσι, στο νη
σί παράγονται πολλές ποικιλίες μεταξωτών υφασμάτων, όπως ταφτάδες (σαντάλια), 
μουαρέδες (ταμπί), βελούδα (κατιφέδες εξάμιτοι), γενουατικού τύπου δαμασκηνά (κα
μουχάδες), μπροκάρ χρυσοϋφή και αργυροϋφή βενετικού τύπου και μουσελίνες. Μετά 
όμως την κατάληψή της από τους Τούρκους, η χιώτικη μεταξοβιομηχανία βιώνει μια βα
θιά κρίση, αναβιώνει για λίγο κατά τον 18ο αιώνα και παρακμάζει οριστικά κατά τον 19ο. 
Βλ. Μαρία -Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Σχέσεις ελληνικής και ευρωπαϊκής μεταξουργίας, 
‘Το Μετάξι στη Δύση και στην Ανατολή”, Αθήνα, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 22- 
23 Μαϊου 1991, Αθήνα 1993, σ. 66-70, ιδιαίτερα σ. 69-70, σημ. 12,13,20.

75. Λίλα ντε Τσάβες, Μεταξωτά βελούδα της Προύσας, “Το Μετάξι στη Δύση και στην 
Ανατολή”, ό.π., σ. 47-54, ιδιαίτερα σ. 47 και I.P.E.C, The Crescent and the Rose, Imperial 
Ottoman Silks and Velvets, έκδ-Thames and Hadson, London 2001, σ. 155-175, όπου περι- 
γράφεται διεξοδικά η οθωμανική μεταξοβιομηχανία.

76. Σούλα Μπόζη, Αυλικά εργαστήρια της Προύσας, “Το Μετάξι στη Δύση και στην 
Ανατολή”, ό.π., σ. 39-46, ιδιαίτερα σ. 39, εικ. 1-5.
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γω νιστικές δυνατότητες, λόγω  της ανάπτυξης της τεχνολογία ς (εικ.12)77 
και του  εμπ ορίου , εν γένει, εμ φ α νίζοντα ι α π ό  το ν  14ο α ιώ να  διάφ ορες π ό 
λεις της Ισ π α νία ς78, της Ιταλίας79, λ.χ. η Βενετία (εικ. 13)80και η Φλωρε
ντία  (εικ. 14)81, και α π ό  τον 16ο α ιώ να  και εξής η Λ υώ ν82 στη Γαλλία κ.ά., 
π ο υ  κα τορθώ νουν να  υποσ κ ελίσουν τελικά την Π ρούσα83.

Π αράλληλα με την μεταξουργία , η τέχνη της χρυσοκεντητικής δεν γνω 
ρίζει δ ιάσπαση σ υνέχεια ς και σηματοδοτείται α π ό  περ ιόδους ανανέω σης  
σε δ ιά φ ορες π ερ ιοχές , εντός τω ν ορίω ν της άλλοτε βυζαντινής επικράτει
ας, είτε μέσα σε κοσμικά  εργαστήρια (λ.χ. στην Κ ω νσταντινούπολη  
(εικ. 15)84, Α νδ ρ ια νού π ολ η  (εικ. 16)85, Τ ραπεζούντα  (εικ. 17)86, είτε μέσα σε

77. Η εμφάνιση του υδροκίνητου μύλου μεταξιού, τύπου Bolognese, είναι μια νέα τε
χνολογική εξέλιξη, που σημειώνεται στην ομώνυμη πόλη της Β.Ιταλίας. όπου είχε περάσει 
το μετάξι από την αραβική Σικελία, παράλληλα με την Λούκα, την Πίζα, την Γένουα και 
την Φλωρεντία. Βλ. Χατζηϊωάννου, Σχέσεις ελληνικής και ευρωπαϊκής μεταξουργίας. 
‘Τ ο Μετάξι στη Δύση και στην Ανατολή”, ό.π.. σ. 67.

78. Η. D. Hennezel. Pour comprendre les tissus d ’art, Paris, 1930, σ. 117-123.
79. G. Migeon, Les arts du tissu, Paris 1929. σ. 69-79, Hennezel. Pour comprendre les 

tissus d'art, ό.π., σ. 85-116.
80. Doretta Davanzo Poli - Stefania Moronato, Lestoffe dei Veneziani. Venezia 1994, σ. 

42-61, Η ΙΔΙΑ, Seta & Oro. La collezione tessile di Mariano Fortuny, Venezia 1997, σ. 13-14, 
αρ. κατ.7-8 (15ος αι).

81. Poli, Seta & Oro, ό. π., σ. 4-8,15-17, αρ. κατ. 2-4,9-11 (15ος αι). σ. 24-29, αρ. κατ. 
17,18.20 (16ος αι.).

82. Migeon, Les arts du tissu, ό. π., σ. 83-94, Hennezel, Pour comprendre les tissus d'art, 
ό.π., σ. 127-158. H. Algoud. “La soie”, A n et histoire, έκδ. La manufacture, Paris 1986, σ. 57- 
83 και Χατζηϊωάννου, Σχέσεις ελληνικής και ευρωπαϊκής μεταξουργίας, ‘Το Μετάξι στη 
Δύση και στην Ανατολή”, ό. π., σ. 67-68.

83. Γ. Χρυσοβέργης. Η “βιομηχανία” του μεταξιού στην Προύσα (16ος - 18ος αιώνας). 
‘Τ ο Μετάξι στη Δύση και στην Ανατολή”, ό.π., σ.61-65, ιδιαίτερα σ.63-64, Μπόζη, Αυλικά 
εργαστήρια της Προύσας. “Το Μετάξι στη Δύση και στην Ανατολή”, ό.π.. σ. 46 και I.P.E.C, 
The Crescent and the Rose, ό.π., σ.182-190 (αναφέρεται η παρακμή των εργαστηρίων της 
Προύσας και η εισβολή των ιταλικών κυρίως μεταξωτών στην οθωμανική αγορά).

84. Μαρία Σ. Θεοχάρη. Εκτων μεταβυζαντινών εργαστηρίων της Κωνσταντινουπόλε
ως, “Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών” 45 (1966). σσ.227 κ.εξ. Ευγενία Χατζη- 
δάκη-Βέη, Εκκλησιαστικά κεντήματα. Μουσείου Μιτενάκη. Αθήνα 1953, σ .ιθ '-κ ', 
Johnstone, Church Embroidery, ό.π., σ. 61-62. Ζωγράφου - Κορρέ. Εκκλησιαστική Χρυσο- 
κεντητική. ό.π.. σ. 15-17. Θεοχάρη. Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, ό.π., σ. 12-13.

85. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, ό.π., σ. 10-11, εικ.8.
86. Στην μακρυνή Τραπεζούντα η τέχνη της Κωνσταντινουπόλεως έχει απήχηση αρκε

τά αργότερα στις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα με τα θαυμάσια δημιουργήματα της
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μοναστικούς πυρήνες του ηπειρωτικού χώρου (λ.χ. το εργαστήριο της μο
νής Βαρλαάμ Μετεώρων, εικ.18)87, και του νησιωτικού (λ.χ. το εργαστή
ριο της μονής Αρκαδίου (εικ. 19)88. Επιπλέον, συναντάται σε περιοχές της 
Δύσης, όπως η Βιέννη (εικ.20)89 και η Βενετία90, όπου ευδοκιμούν σημα
ντικές ελληνορθόδοξες κοινότητες, ενώ γνωρίζει μια αξιοζήλευτη άνθηση 
στις χώρες των Βαλκανίων (εικ.21,22)91, στη Ρωσία (εικ. 23)92, ακόμη και

Θεοδοσίας του Κασυμπούρη και της μαθήτριας της Ελισάβετ. Εξαίρετα δείγματα της τέ
χνης τους είναι ο επιτάφιος της Παναγίας Σουμελά (1738) (σήμερα στο επαναϊδρυμένο 
προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο) και το λάβαρο της ίδιας μονής με 
την εικόνα του δρακοκτόνου Αγίου Γεωργίου (1731) (μουσείο Μπενάκη).Βλ. Χατζηδάκη- 
Βέη. Εκκλησιαστικά κεντήματα, ό.π., σ. 35-37, Κ Α ', σ.39-41, πίν. Κ Β \ Κ Γ \ Johnstone, 
Church Embroidery, ό.π., σ. 62, Ζωγράφου - Κορρέ, Εκκλησιαστική Χρυσοκεντητική, ό.π., 
σ.17-18, Θεοχάρη. Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, ό.π., σ. 13.

87. Ελένη Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα βυζαντινού τύ
που στον ελλαδικό χώρο (16ος-19ος αιώνας). Το εργαστήριο της Μ.Βαρλαάμ Μετεώρων, 
ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 2002.

88. Ν.Δρανδάκης, Εκκλησιαστικά κεντήματα της μονής Αρκαδίου, “Πεπραγμένα του 
Β ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου”, τόμ. A ' , Αθήναι 1967, σσ.297 κ.εξ. και Ελένη 
Βλαχοπούλου-Καραμπίνα. Η ακτινοβολία του εργαστηρίου εκκλησιαστικής χρυσοκε
ντητικής της Μονής Αρκαδίου, “Νέα Χριστιανική Κρήτη”, περ. Β ' , τεύχ.19 (1999-2000), 
σ. 219-249.

89. Για την ανάπτυξη της χρυσοκεντητικής στα εργαστήρια της Βιέννης, βλ. Johnstone, 
Church Embroidery, ό.π., σ.63-64, Ζωγράφου-Κορρέ, Εκκλησιαστική Χρυσοκεντητική, 
ό.π., σ.20-22. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα, ό.π., σ.13-14, Μαρία Σ. Θεοχάρη, 
Κεντητική, κατ. έκθ. “Θησαυροί του Αγίου Όρους”, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 379-417, ιδιαί
τερα σ. 383.

90. Στην μονή των Ευγενών Ελληνίδων λέγεται ότι υπήρχε μακρά παράδοση στο κέ
ντημα και μάλιστα στην κατασκευή δαντελών με το βελόνι. Βλ. Ελένη Κούκκου, Η  Ορθό
δοξος Μονή των Ευγενών Ελληνίδων Βενετίας (1599-1829), Αθήναι 1965, σ.30 και Τα
τιάνα Ιωάννου -  Γιανναρά, Ελληνικές κλώστινες συνθέσεις. Δαντέλες, Αθήνα 1986, εικ. 
209,210, σημ.30, όπου παρουσιάζεται τμήμα περίτεχνης δαντέλας με το βελόνι, 17ου αιώ
να, που φτιάχτηκε από την Παλαιολογίνα (;), κάτοικο Βενετίας. Η δαντέλα ανήκε στην οι
κογένεια Καρούσου -  Σαντριβίλλη (απογόνων του οίκου των Παλαιολόγων της Βενετίας) 
και έχει περιληφθεί στη συλλογή Χαροκόπου, η οποία δωρίθηκε στην Κοργιαλένειο Βι
βλιοθήκη από την Έβανς Περούτζη. Πρβλ. και Ελένης Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, Το 
επτανησιακό εργαστήριο εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής. Μια πρώτη προσέγγιση, “Κε- 
φαλληνιακά Χρονικά” τόμ. 10, Αργοστόλι 2005, σ. 391-431, ιδιαίτερα σ. 397, σημ. 32.

91. Ιδιαίτερη ανάπτυξη η χρυσοκεντητική παρουσιάζει στις Ρουμανικές χώρες, όπως 
η Βλαχία και η Μολδαβία, που έχουν παρουσιάσει εξαίρετα έργα τέχνης. Βλ. Maria Ana 
Musicescu. La broderie roumain au Moyen - Age, “Revue Roumain d’ Histoire de Γ Art”, I,
1964. a. 61-83, Johnstone, Church Embroidery, ό.π., σ. 82-90, Ζωγράφου-Κορρέ, Εκκλη-
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στην Γεωργία (εικ .24)93, ό π ο υ  είχε αρχίσει ήδη να  ευδοκιμεί α π ό  τον 12ο 
αιώ να, και δ ιαγρά φ ει μια λαμπρή πορεία , κυρίω ς μέχρι τα τέλη του 18ου 
αιώ να, γονιμ οπ οιη μ ένη  δημιουργικά α π ό  την ντόπ ια  παράδοση. Π ρέπει 
ω στόσο να  επισημανθεί, ότι η Κ ω νσταντινούπολη  συνεχίζει να  κρατεί τα 
σκήπτρα της π οιότη τα ς και του εκλεπτυσμένου γούστου μεταξύ τω ν δια
φ όρω ν εργαστηρίω ν του  Ο ρθόδοξου  κόσμου μέχρι και την τελική παρακ
μή της τέχνης στα τέλη του  19ου α ιώ να 94.

Τελικά, μετά α π ό  μ α κ ροχρόνια  διακοπή, η λάμψη τω ν παλαιότερω ν  
εκκλησιαστικώ ν χειροτεχνημάτω ν, τω ν π ιστώ ν στη βυζαντινή  παράδοση, 
έδωσε το έναυσμα για  μια συγκινητική αναβίω ση της χρυσοκεντητικής, 
μέσα σε δ ιά φ ορες μ ονές  του  Ε λλαδικού χώ ρου, κυρίω ς γυναικείες (λ.χ. η 
μονή Ο ρμύλιας στη Χ αλκιδική95, του  Α γίου Ιω άννου του Μ ακρυνού στα  
Μ έγαρα96 κ .λ .π .), με την αρω γή σ ύγχρονω ν τεχνικώ ν μεθόδων.

Κ ατά γενική α π οδοχή , τα πολυτελή χρυσ οΰφ αντα  και τα χρυσοκέντη
τα  μεταξω τά έχο υ ν  ταυτιστεί με τη χλιδή και το μεγαλείο του Β υζαντίου, 
τη λάμψη του  ο π ο ίο υ  π ρ οσπά θη σα ν να  μιμηθούν και να  συντηρήσουν οι 
διά φ ορ οι γείτονές του, αναμφ ίβολα  μετά την Α λω ση0 δημιουργήματα  
ανεπ ανάλη πτα , α π ο τελ ο ύ ν  ένα ν  ανεκτίμητο πολιτιστικό θησαυρό, π ου  
εξακολουθεί και σήμερα, όπ ω ς και άλλοτε, ν α  μαγεύει τις  αισθήσεις, να  
γοητεύει, αλλά  και να  πρ οκαλεί τους επιστήμονες -  ερευνητές να  τον ανα- 
καλύψ ουν και να  τ ο ν  μελετήσουν.

σιαστική Χρυσοκεντητική, ό.π., σ. 12, Θεοχάρη, Η κεντητική στην τέχνη της Ορθοδοξίας, 
ό.π.,σ. 477.

92. Mayasova. Medieval Pictorial Embroidery, ό.π., σ. 7-18, Θεοχάρη, Η κεντητική στην 
τέχνη της Ορθοδοξίας, ό.π., σ. 476-477.

93. Χατζηδάκη - Βέη. 1953. σ. 45. σημ. 2. V. Beridle - G. Alibegasvili - A. Volskaja - L. 
Xuskinadze, The Treasures o f Georgia. Milano 1984. σ.228. Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, 
Χρυσοκέντητα, ό.π.. σ. 15-20, εικ.5-7 (γεωργιανός επιτάφιος Που αι„ Μ. Ιβήρων). σ. 106- 
107, εικ. 63 (γεωργιανό επιγονάτιο Σάββα ιεροδιακόνου. 1699, Μ. Ιβήρων) και 126-132. 
εικ.70-71 (γεωργιανή ομπρέλα ή σκηνή της Θεοτόκου, 1600. Μ. Ιβήρων) και Θεοχάρη. Η 
κεντητική στην τέχνη της Ορθοδοξίας, ό.π., σ. 477.478.

94. Χατξηδάκη-Βέη, Εκκλησιαστικά κεντήματα, ό.π., σ. κβ ', Ζωγράφου-Κορρέ, Εκ
κλησιαστική Χρυσοκεντητική. ό.π., σ. 125 και Θεοχάρη, Η κεντητική στην τέχνη της Ορ
θοδοξίας, ό.π., σ. 476.

95. Σ.Κίσσας, Καλλιτεχνική χειροτεχνία, στον τόμο ΌΡΜΥΛΙΑ”, Αθήνα 1992, σ. 
129-158. ιδιαίτερα σ. 146-158. εικ. 70.71,74-79.

96. Προσωπική εμπειρία.



SUMMARY

THE CHARM OF THE LUXURIOUS GOLD WOVEN AND GOLD EMBROIDERED
BYZANTINE SILKS

by
Eleni Vlachopoulou-Karabina

For centuries, the byzantine luxurious silk material constituted a sym bol 
of political and econom ic power, and also one of superiority o f the state that 
created it, which carefully kept the secrets o f its production, am ongst the 
“barbarian” peoples who surrounded it. The control o f this precious 
products of the flourishing silk industry particularly o f the “kekolym ena” -  
those dyed in purple, with the w oven or embroidered gold and silver m otifs, 
whose value was “as that of gold”, constituted a w eapon for the Em peror, 
which he could use to enforce and direct diplomatic agreem ents for his own  
profit.

Production took  place, at least until the middle o f the 11th century, 
mainly in Constantinople, under the supervision of the Em peror himself, in 
workshops attached to the Sacred Palace.Later, it can be seen in other 
regions of the country, such as Thebes, Patras, Andros, Lepand, Nafpaktos, 
Athens and Corinth. The luxurious silk material was for centuries the basis o f 
the strength and charm of Byzantine kings and was an object o f tem ptation  
for their western rivals, who hurried to  profit, as soon  as the army and naval 
powers of the empire began to w eaken. With tim e, they m anaged to w ipe out 
the Byzantine m onopoly and create their own workshops. In the end, after 
the Latin Fall of 1204, there can be observed an ever increasing trend for the 
importing of elaborate western fabrics, since the local silk industry had 
diminished dramatically, even though it could be seen in som e areas o f Latin 
jurisdiction and in som e scattered Greek kingdoms, particularly in that of 
Nikaia. H owever, after the occupation of Nikaia by the Turks in 1331, 
Constantinople once again becam e a centre for the production o f valuable 
high quality silks and evidence of this can be seen in the way their silks were 
imitated internationally, as depicted in illustrated manuscripts and 
monuments of the period, beyond the borders o f the restricted Byzantine  
territory.
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The various econ om ic hardships o f the state, especially after the 13th 
century, dictated a change in the decoration of Byzantine silks. The 
im pressive w oven  m otifs, which demanded com plicated loom s and a 
satisfactory number o f workers gave way to  a sim pler golden embroidered  
decor, made using ancient needle point. In this way, the gold embroidery, 
which gained a special value after the 11th century, when it was adopted by 
the Church to  enrich m any kinds of priestly vestm ents, liturgical and 
decorative veils and “suis generis” item s, was used in place of the, by now, 
very expensive w oven  textiles.

For this reason, the conserved m asterpieces o f this period are on the 
w hole church em broideries. This art, now a liturgical one, draws its models 
from works o f m onum ental painting, m etalwork and illustrated manus
cripts, and has been subject to  influences from secular ornamental art. M any 
shining exam ples o f  this work have been preserved, the majority o f which 
are at M ount A thos, M eteora, in the orthodox m onasteries o f the Balkans or 
Russia and in western shrines .The explanation for this is that they were 
looted  by the Crusaders or cam e via  diplomatic channels. They are rare 
relics, which generate admiration for their luxurious materials and the 
perfection o f the execution  o f design, which often imitates the strength of the 
p a in t-b ru sh .

B y general assent, the luxurious gold w oven and gold embroidery silks 
have been identified with the m agnificence of Byzantium, whose brilliance 
various neighbours have attem pted to  imitate and preserve in the Balkans, 
Russia and also in the W est, without doubt after the Fall o f Constantinople in 
1453. They are unrepeatable creations, belonging to  a worldm uch larger and 
richer than its political jurisdiction and are part o f a priceless cultural 
treasure trove, which even  today continues to  captivate the senses and to  
bewitch.
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<. 1. Μ ετα ξω τό  β υ ζ α ν τ ιν ό  ύ φ α σ μ α  με δ ιά κ ο σ μ ο  τ ύ π ο υ  senmurv, 7 ο ς - 1C 

υ ξ έλ λ ες , Μ ο υ σ ε ίο  R oy a u x  d ’ A rt e t  H is to ir e  (L a se ta  e t  su a  v ita , α ρ . xc 

102).

I. Μ ετα ξω τό  β υ ζ α ν τ ιν ό  ύ φ α σ μ α  με δ ιά κ ο σ μ ο  τ ύ π ο υ  orbiculi, 6 ο ς  -8ος  

M u see des T issu s(L a se ta  e t sua v ita , α ρ . κατ. 52, σ. 2321



Εικ.3. Μ εταξωτό ύφασμα με διάκοσμο τύπου "rotae", αιγυπτιακής ή συριακής ή 
κω νσταντινοπολίτικης καταγωγής με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, 6ος-9ος  
ο α . ,  Μ ουσείο Βατικανού (La seta et sua vita. αρ. κατ. 52. σ. 232).

.κ. 4. Το περίφημο βυζαντινό  ύφασμα των ελεφάντων, γύρω στο 1000. καϋεδρι- 
>ς να ός  Aachen (Μ αρία Σ. Θεοχάρη. Πολυτελή υφάσματα στο Βυζάντιο. Κο- 
αχά και Εκκλησιαστικά. Ίδρυμα Ι'ουλανδρή - Χ ορν, Αθήνα 1994, εικ. 1).
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Εικ. 5. Μεταξωτό βυζαντινό ύφασμα, 11ος αι., καθεδρικός ναός Bamberg (Μα 
Σ. Θεοχάρη, Πολυτελή υφάσματα στο Βυζάντιο, Κοσμικά και Εκκλησιαστή 
Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν, Αθήνα 1994, εικ. 29).

Εικ. 6. Ο λεγόμενος μανδύας του Ρογήρου, έργο των εργαστηρίων του Παλέρμ 
Βιέννη, Kunsthistorisches Museum (Lasetaet sua vita, αρ. κατ.15, σ. 110).



Ηικ. 7. Χ ρυ  
σ ού φ α ντο  μετά 
ξω τό ύφασμα της 
Λ ούκκα, α ' τέ
ταρτο 14ου αι., 
Φ λω ρεντία, 
M useo Nationalc 
del B argello(E a  
seta et sua vita, 
αρ. κατ. 95. σ. 
211).

Ηικ. 8. Ο Κρά- 
λης Μ ιλούτιν  
και η σ ύζυγός  
του Σ ιμω νίδα, 
στεφ όμενοι α π ό  
αγγέλους. Τ ο ι
χογρ α φ ία  α π ό  
τον να ό  του Ευ
α γγελισμ ού  της 
Μ ονή της Γκρα- 
τσάνιτσα , 1321 
(Ο Θ ησαυρός  
της Ο ρθοδοξίας, 
2(ΧΧ) χρ όνια . 
Ιστορία.Μ νη
μεία.Τέχνη. 
τ ό μ .Β '. εικ. 143- 
144 ,σ .2 8 2 ).
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Η ρίζα, τ ω ν  Ν εμ ά νια . Τ ο ιχ ο γ ρ α φ ία  α π ό  το  ν α ό  τ ο υ  Π α ν τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  στη Ν' 

Σ το κ έν τρ ο  ό ια κ ρ ίν ο ν τ α ι  ο  Μ ιλ ο ύ τ ιν  κ α ι ο  Λ ο υ σ ά ν , 1347. (Ο  Θ η σ α υ ρ ό ς  τ
•οξίας, 20(Χ) χ ρ ό ν ια , Ισ το ρ ία .Μ  ν η α ε ία Τ έ ν ν υ  τΛιι w '  1 ° °  - —1 ο ο
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ύγος επ ιμανικ ίω ν με την Φ ιλοξενία  του Αβραάμ και την Πεντηκοστή, 
Λ. Ιβήρων (Ελένη Β λαχόπουλου - Κ αραμπίνα, Ιερά Μ ονή Ιβήρων: 
ητα Ά μ φ ια  και Π έπλα , Α γιον Ό ρ ος 1998, σ. 99).
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Εικ. 11. Χ ρυσοΰφ αντος κα- 
μουχάς της Π ρούσας, 16ος 
αι., Αθήνα, Μ ουσείο Μ πενά- 
κη (Σούλα Μ πόζη, Αυλικά  
εργαστήρια της Π ρούσας, 
“Το Μ ετάξι στη Δύση και 
στην Α νατολή”, εικ. 2, σ. 42).

Εικ. 12. Σχέδιο  
του υδροκίνητου  
μύλου του μεταξι
ού από το μουσείο  
A ld in i-V a le r ia n i  
στη Μ πολόνια  
(Μ αρία -Χ ρ ισ τ ί
να  Χ ατζηϊω άν- 
νου, Σχέσεις ελλη
νικής και ευρω
παϊκής μεταξουρ- 
γίας, “Το Μ ετάξι 
στη Δύση και στην 
Α νατολή”, σ. 67).



266 Ε λένη  Β λ α χ ό π ο υ λ ο υ  - Κ αρομπΙνα

Εικ. 13.Βενετσιάνικο μεταξωτό ύφα
σμα, 14ος αι„ Παρίσι, Musee National du 
Moyen Age, Thermes de Cluny (La seta 
et sua vita, αρ. κατ. 152, σ. 252).

ι.14. Μ εταξωτό της Φ λωρεντίας, β 'μ ισ ό  15ου σι.. Π αρίοι, Musee des Arts 
coratifs (G .M igeon, Les arts du tissu, Paris 1929,0.74).



Εικ. 15. Ε ικ ό ν α  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Β ρ ε φ ο κ ρ α τ ο ύ σ α ς , 1700 , έ ρ γ ο  Δ ε σ π ο ιν έ τ α ς , ε ρ γ α σ τ ή ρ ιο  

Κ υ τ ν σ τ α ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς . I. Μ . Ιβήριυν (Ε λ έν η  Β λ α χ ό π ο υ λ ο υ  - Κ α ρ α μ π ίν α , Ιερά  
Μονή Ιβήρων: Χρυσοκέντητα Ά μφ ια  και ΓΙέπλ η  δ  ν . r \—  1 ------
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ΙίΤΟΠΟ/Ι ΓΓ0Υ4Λ?ΜΗ ΟΥ

Ε ? /

Εικ.16. Επιτραχήλιο του μη
τροπολίτη Ανδριανουπόλεως 
Ανθίμου (1609). Εργαστήριο 
Ανδριανουπόλεως, I. Μ. Με
γίστης Λαύρας (Μαρία Σ. Θε
οχάρη, Εκκλησιαστικά Χ ρυ
σοκέντητα. Αθήνα 1986, εικ.8, 
σ.12).
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Εικ.18. Επιτάφιος Ι.Μ.Τατάρνης, έργον Αρσενίου Μοναχού, εργαστήριο Μετε
ώρων, 1584 (Ι.Κουμουλίδης, Λάζ. Δεριζιώτης, Σταυρούλα Σδρόλια, Το μονα
στήρι της Τατάρνας. Ιστορία και Κειμήλια. Αθήνα 1991, εικ.σ.82-83).
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Εικ. 19. Επιτραχήλιο 
Αθανασίου Ιερομο- 
νάχου, 1723, κρητι- 
κό εργαστήριο, I. Μ. 
Ιβήρων (Ελένη Βλα
χόπουλου - Καρα- 
μπίνα, Ιερά Μονή 
Ιβήρων: Χρυσοκέ
ντητα Άμφια και Πέ
πλα, Αγιον Όρος 
1998, σ. 86).
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.21. Αήρ με παράσταση ΑποκαΟηλώσεως, 1517-1519, εργαστήριο Βλαχίας, 
υσείο Κ ρεμλίνου (N.A.M ayasova, Medieval Pictorial Embroidery: By/antium, 
kans, Russia, "Catalogue of the Exhibition XVIlIth International Congress of 
antinists". M oscow, August 8-15, 1991. αο. κατ 18. n Μ»
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ϊικ.22. Ποδέα του βοεβόδα Αλεξάνδρου Lapusneanu στη μονή της Σλάτινα, 155( 
ργαστήριο Μολδαβίας, Μουσείο Κρεμλίνου (N.A.Mayasova, Medieval Pictoris 
tmbroidery: Byzantium, Balkans, Russia, “Catalogue of the Exhibition XVIIIti 
nternational Congress of Byzantinists”, M oscow, August R-1S ιαοι



,κ.23. ΙΊοόέα με παράσταση λιτανείας, 1498. εργαστήριο Μ όσχας. Μουσείο 
ρεμλίνου(Ν .Α .Μ αγα5ονβ, Medieval Pictorial Embroidery: Byzantium. Balkans, 
issia, “Catalogue of the Exhibition XVIIIth International Congress of Byzantinists”,
OSCOW. A u g u s t  K-1S 1QQ1 n r \  1 ~l rt ΑΠι
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Εικ.24. Η γεωργιανή σκηνή (ομπρέλα) της Παναγίας της Πορταΐτισσας, 1600,1. 
Μ. Ιβήρων (Ελ. Βλαχόπουλου - Καραμπίνα, Ιερά Μονή Ιβήρων: Χρυσοκέντητα 
Άμφια και Πέπλα, Αγιον Όρος 1998, σ. 130-131).


