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ΑΝΝΑ ΜΠΑΛΛΙΑΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΣΗΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ Β'

Ό εξοπλισμός τής εκκλησίας σε αργυρά σκεύη καί έπιπλα αποτελεί τήν 
εικόνα του πλούτου καί τής εύλάβειας τής χριστιανικής κοινότητας καί 
αντανακλά τό κύρος τής Εκκλησίας. Ή άργυροχοΐα ειδικότερα, από τή 
φύση τού πολύτιμου υλικού της, είναι ένας κλάδος τής τέχνης πού προβάλ
λει τήν κοινωνική εικόνα καί τήν οικονομική θέση τού χρήστη καί παραγ
γελιοδότη.

Ή οθωμανική κατάκτηση μετέτρεψε τήν Εκκλησία, καί πιό συγκεκριμέ
να τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, σέ πολιτικό καί θρησκευτικό ήγέτη των 
ορθόδοξων χριστιανών. Τά ασημένια αναθήματα φανερώνουν έτσι τό νέο 
κύρος καί τήν αίγλη τής Εκκλησίας καί καθρεφτίζουν τήν κοινωνική καί 
οικονομική δύναμη των χορηγών, πού ήταν στην πλειοψηφία τους άνώτεροι 
ιεράρχες καί εύποροι έμποροι ή άξιωματοΰχοι τού κράτους, «οί άρχοντες 
τού ήμετέρου γένους». Με αύτόν τόν τρόπο μπορούμε να πούμε ότι ή εκκλη
σιαστική άργυροχοΐα γίνεται μια επίσημη καλλιτεχνική έκφραση τού Ελ
ληνισμού τής Τουρκοκρατίας, μιά καί προωθείται καί εκφράζει τις επιλογές 
τών ισχυρότερων κοινωνικά στρωμάτων.

Σέ άντίθεση μέ τόν ένετοκρατούμενο ελληνικό χώρο, όπου άκμάζει ή 
εκκλησιαστική ζωγραφική, τά μεγάλα τουρκοκρατούμενα αστικά κέντρα, 
όπως ή Κωνσταντινούπολη, ή Άδριανούπολη καί ή Τραπεζούντα, φημίζον
ται για τά εργαστήρια άργυροχοιας τους. Ή διάκριση αυτή είναι συνάρτηση 
τών διαφορετικών οικονομικών καί πολιτισμικών συνθηκών στις όποιες ζοΰ- 
σαν οί Έλληνες στις δύο αυτές περιοχές1. Ή ζωγραφική πάνω σέ ξύλινους 
πίνακες ή ή τοιχογραφία δέν θά μπορούσαν νά είχαν άπήχηση στήν ευρύτε
ρη αγορά τής οθωμανικής πόλης, ενώ ή μεταλλοτεχνία καί ή άργυροχοΐα 
ήταν τέχνες μέ μεγάλη διάδοση στις ίσλαμικές κοινωνίες, συνυφασμένες μέ 
τις έπιλογές τών άνώτερων κοινωνικά στρωμάτων2. Ή προτίμηση τής Έκ-

1. Μ. Χατζηδάκης, Ή μεταβυζαντινή τέχνη (1453-1700) καί ή άκτινοβολία της, 'Ιστορία 
τοΰ 'Ελληνικού Έθνους, τόιι. I', ’Αθήνα 1974. σ. 410.

2. J. W. Allan, L’art du métal, στο Trésors de l’Islam, κατάλογος έκθεσης, Génève 1985, 
σσ. 248 κ.έξ.
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κλησίας σε δωρεές από πολύτιμα υλικά εξηγείται καί σαν οικονομική επέν
δυση, εύκολα ρευστοποιήσιμη σε ώρα άνάγκης καί σύμφωνη με τό οθωμανι
κό σύστημα, όπου ή συσσώρευση κεφαλαίου γινόταν σε ασήμι καί άλλα 
πολύτιμα είδη.

Οί γνώσεις μας για τά λειτουργικά σκεύη τον πρώτο αιώνα μετά τήν 
"Αλωση είναι λιγοστές, ένώ γύρω στά μέσα του 16ου αιώνα άρχίζουμε νά 
έχουμε πληροφορίες καί αντικείμενα. Τό κενό αυτό οφείλεται κατά ένα μεγά
λο μέρος στις καταστροφές καί στον κλονισμό πού ύπέστη ό Ελληνισμός 
από τήν οθωμανική κατάκτηση. Γράφει ό πατριάρχης Σωφρόνιος τό 1464: 
ώς επειδή έάλωκεν ή ήμετέρα πατρίς ... πολλά τών Ιερών πραγμάτων τής 
πίστεως υπό των άθέων Τούρκων κατεπατήθησαν άναιδώς, εικόνες δεσποτι- 
καί... ιερά σκεύη, ποτήρια δηλονότι καί ευαγγέλια, τίμιοι σταυροί καί άλλα 
των ιερών*. Οί νέες δωρεές στήν ’Εκκλησία πρέπει νά ήταν περιορισμένες 
καί οί άνάγκες καλύπτονταν μέ όσα βυζαντινά σκεύη είχαν άπομείνει στά 
χέρια των χριστιανών ή μέ αντικείμενα πού δέν ήταν κατασκευασμένα έξ 
άρχής γιά τήν ορθόδοξη λατρεία.

Είναι πιθανό όμως ή έρευνα στά σκευοφυλάκια τών μεγάλων μοναστικών 
κέντρων νά καλύψει μέρος τού κενού. Στο δεύτερο τέταρτο τού 16ου αιώνα 
γίνονται σημαντικές άνακαινίσεις στά μοναστήρια τού 'Αγίου Όρους, τών 
Μετεώρων καί άλλου στήν κυρίως Ελλάδα3 4. Παράλληλα μέ τήν εικονογρά
φηση θά πρέπει νά έγινε καί ό έξοπλισμός τους σέ άργυρά σκεύη. Στήν 
Πατριαρχική Ιστορία του Μανουήλ Μαλαξοΰ οί πρώτες αναφορές γιά άνα- 
νέωση τού έξοπλισμοΰ τού πατριαρχικού ναού είναι κατά τή διάρκεια τής 
πατριαρχίας τού Διονυσίου Β' (1546-1556), πού έκανε δύο άναλόγια καί 
μερικά άλλα σκεύη, ένώ ό Ίωάσαφ Β ' (1556-1565) κατασκεύασε διβάμβουλο 
άργυρό, λεκάνη άργυρή, μανουάλια δύο άργυρά καί άλλα πολύτιμα ιερά5.

Μπορούμε νά σχηματίσουμε μιά εικόνα τών ορθόδοξων άσημικών αυτής 
τής έποχής άπό τά άντικείμενα πού σώζονται στά μοναστήρια καί στά μου
σεία τής Γιουγκοσλαβίας καί συνδέονται μέ τόν ευρύτερο χώρο τών Βαλκα
νίων6. Τά ορυχεία αργύρου καί χρυσού τών κεντρικών βαλκανικών χωρών 
περνάνε στά μέσα τού 15ου αιώνα στά χέρια τών ’Οθωμανών πού προωθούν

3. Μητρ. Τραπεζοΰντος Χρύσανθου, Ή ’Εκκλησία τής Τραπεζοδντος, Άρχείον Πόντου, 
4-5 (1933), σ. 523.

4. Μ. Χατζηδάκης, δ.π., σσ. 416, 422.
5. Μ. Γεδεών, Χρονικά τού Πατριαρχικόν Οίκου καί Ναού, Κωνσταντινούπολή 1884, σ. 

54.
6. Β. Radojkovii, Serbian Goldsmiths’ work of the 16th and 17th centuries, Novi Sad 1966, 

είκ. 40-42, 44, 51, 59, 116. Έως τά μέσα του 16ου αιώνα τά άναθήματα πού έχουν σωθεί είναι 
σχετικά λιγοστά. Πληθαίνουν όμως μετά τήν άναδιοργάνωση του πατριαρχείου του Pec στά 
1557.
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τήν εκμετάλλευσή τους, ενώ τα άργυροχοϊκά εργαστήρια τής Βοσνίας, τής 
Ερζεγοβίνης καί Ιδιαίτερα τής Σερβίας συνεχίζουν να παράγουν έργα εκ
κλησιαστικής καί κοσμικής χρήσης7. Τά χαρακτηριστικά τους μάς εισάγουν 
στή νέα εποχή: ή βυζαντινή είκονογραφική παράδοση καί ή ορθόδοξη λει
τουργική χρήση εμπλουτισμένη μέ δυτικοευρωπαϊκά στοιχεία πάνω σε ένα 
καμβά οθωμανικής διακοσμητικής.

Ή σέρβική άργυροχοια άποτελεΐ τό συνδετικό κρίκο άνάμεσα στή βυ
ζαντινή παράδοση καί στή μεταβυζαντινή άργυροχοϊκή παραγωγή. Συγχρό
νως άποτελεΐ καί σημαντική μαρτυρία για μία διαμορφωτική περίοδο τής 
οθωμανικής άργυροχοιας, για τήν όποια έχουν σωθεί λιγοστά άντικείμενα8. 
Ούσιαστικά, ήταν μια περίοδος όπου ή ίσλαμική παράδοση μεταλλοτεχνίας 
έρχεται σε επαφή μέ τις παραδόσεις των κατακτημένων λαών, καί διαμέσου 
αυτών —άλλά όχι μόνο— μέ τά καλλιτεχνικά ρεύματα τής Δύσης.

’Από τά παλαιότερα γνωστά παραδείγματα είναι ένα μικρό κύπελλο πού 
βρίσκεται στό Μουσείο Μπενάκη (είκ. 1-3), σφραγισμένο μέ τόν τουρά —τό 
σουλτανικό μονόγραμμα— του Βαγιαζήτ του B' (1481-1512)9. Τό ήμισφαιρι- 
κό σχήμα του πού πατάει χωρίς βάση καί τό κεντρικό καρφί πού συγκροτού
σε ένα ξεχωριστό πυθμένα —τώρα χαμένο— συνδέουν τό κύπελλο αυτό μέ 
μια σειρά άπό παρόμοια πού από τόν 16ο αιώνα καί εξής έχουν μεγάλη 
διάδοση στό βαλκανικό χώρο10 11. Οί σλαβονικές ή ελληνικές επιγραφές καί ή 
διακόσμηση μέ παραστάσεις αγίων πιστοποιούν τήν προέλευσή τους καί 
κατά περίπτωση μία εκκλησιαστική χρήση. Ό τουράς τού Βαγιαζήτ —πού 
σφραγίζει καί ένα παρόμοιο δημοσιευμένο σκεύος"— καί ή διακόσμηση μέ 
συμπλεκόμενα ήμιανθέμια καί έλισσόμενους βλαστούς μέ λουλούδια τού 
λωτοΰ είναι στοιχεία τυπικά τής οθωμανικής τέχνης12. Αυτή ή έπιλεκτική 
άνάμιξη χριστιανικών καί ίσλαμικών στοιχείων χαρακτηρίζει ένα μεγάλο

7. J. Raby, Silver and Gold, στό Tulips, Arabesques and Turbans, ed. Y. Petsopoulos, 
London 1982, σ. 25.

8. J. Raby, δ.π., σ. 20.
9. Άρ. Ευρετηρίου Εα 909, διάμ. 12,5 έκ. Τό κύπελλο αυτό, όπως καί τά άντικείμενα των 

εικόνων 4-5 καί 6-7, είχαν κατ' άρχάς μελετηθεί άπό τήν ύπογράφουσα στή διπλωματική της 
εργασία Ottoman Metalwork from the Benaki Museum, S.O.A.S. M.A. dissertation, London 
University, 1982. Ή εργασία για τόν πατριαρχικό θρόνο καί τά άσημικά τής Κωνσταντινούπο
λης εχει παρουσιαστεί στό διεθνές Συμπόσιο για τόν άρχιτέκτονα Sinan στήν "Αγκυρα, τόν 
'Οκτώβριο τού 1988.

10. B. Radojkovié, δ.π., είκ. 40-44, 59, 62-63, 68-70, 75, 146-147, 190-191, 200-201. G. Feher, 
Graftmanship in Turkish-ruled Hungary, Budapest 1975, σσ. 15 κ.έξ., είκ. 13-58.

11. J. Raby, δ.π., πίν. 21.
12. R. M. Riefstahl, Early Turkish tile-revetments in Edirne, Ars Islamica 4(1937), σ. 250, είκ. 

16. A. Lane, Later Islamic Pottery, London 1971, πίν. 22, 23A, 24.
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Είκ. 1. ’Εξωτερική όψη κυπέλλου. Μουσείο Μπενάκη, άρ. Εϋρ. Εα 909.

μέρος τής άργυροχοΐας τοΰ 16ου καί 17ου αιώνα, πού προέρχεται από τις 
ευρωπαϊκές περιοχές τής οθωμανικής έπικράτειας.

Τα ίδια χαρακτηριστικά συναντάμε στα δύο άσημικά πού θά αναλυθούν 
πιο κάτω. ’Έχει όμως ιδιαίτερο ένδιαφέρον ή δυνατότητα να τα άποδώσουμε 
στην Κωνσταντινούπολη καί να τα συνδέσουμε μέ τό κέντρο τής ’Ορθοδοξί
ας, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Τό πρώτο είναι ένα ασημένιο καί έπίχρυσο δισκοπότηρο πού βρίσκεται 
στό Μουσείο Κανελλοπούλου13 (είκ. 4-5). Ή διακόσμηση καί ιδίως τό γοτ-

13. Βυζαντινή καί Μεταβυζαντινή Τέχνη, ‘Υπουργείο ΠολιτισμοΟ-Βυζαντινό Μουσείο, κα
τάλογος έκθεσης, ’Αθήνα 1986, σ. 198, άρ. 222.
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Είκ.χΖ. ’Εσωτερική οψη κυπέλλου είκ. 1. Μουσείο Μπενάκη, άρ. Εύρ. Εα 909.

θικό του σχήμα παρουσιάζουν στενή συγγένεια μέ τό δισκοπότηρο του 1568 
πού βρίσκεται στο σκευοφυλάκιο τού μοναστηριού τού Decani, στη Γιουγ
κοσλαβία14. Γοτθικές επιδράσεις εμφανίζονται στα ορθόδοξα λειτουργικά 
σκεύη ήδη άπό τήν Παλαιολόγεια εποχή15. Τό γοτθικό σχήμα τού δισκοπό
τηρου δεν πρέπει να θεωρηθεί σάν προσκόλληση σέ άπηρχαιωμένα πρότυ
πα. 'Ο συντηρητικός χαρακτήρας των λατρευτικών αντικειμένων καθιερώνει 
τύπους καί μορφές πού υποβάλλουν τήν ιερή χρήση καί σταθερά επαναλαμ
βάνονται. Στή Δυτική Ευρώπη τά δισκοπότηρα κράτησαν τό γοτθικό τουτ

14. Μ. Sakota, Trésor du Monastère de Detchani, Beograd 1984, σ. 234, άρ. 28.
15. D. T. Rice, Byzantine Art, Elarmondsworth 1968, είκ. 431.
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Είκ. 3. Λεπτομέρεια εικόνας 2. Τουράς, σουλτανικό (Ιονό/ραμμα του Βαγιαζήτ II.

σχήμα σ’ όλη την περίοδο τής ’Αναγέννησης καί του Μανιερισμού, κατά 
τόπους μάλιστα καί τον 17ο αιώνα16. Ή διακόσμηση, ώστόσο, υποδηλώνει 
τήν έποχή κατασκευής..

Στο δισκοπότηρο του Μουσείου Κανελλοπούλου, τό κάνιστρο έχει ένα 
διάτρητο φυτικό άραβούργημα άπό ήμιανθέμια με εγχάρακτες νευρώσεις, 
πού συναντάμε συχνά στήν οθωμανική άργυροχοΐα17. Ή διακόσμηση στο

16. C. Hernmarck, The Art of the European Silversmith 1430-1830, London 1977, τόμ. 1, σ. 
308.

17. J. Raby, δ.π., πίν. 3, 49, 53.
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Είκ. 4. Δισκοπότηρο Μουσείου Κανελλοπούλου.
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Είκ. 5. Λεπτομέρεια εΙκόνας 4.
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ποτήρι καί στο πόδι είναι πιο σύνθετη: όκτώ μετάλλια πού εναλλάσσονται 
με όκτώ ήμιμετάλλια καί περικλείουν τρεις διαφορετικούς τύπους διακό- 
σμησης, γνωστούς περισσότερο άπό τή ζωγραφική των οθωμανικών χειρο
γράφων καί τήν κεραμική τού Iznik. Πλέγμα άπό έλισσόμενα κλαδιά με άνθη 
τού λωτοΰ, φυτικό αραβούργημα, καί φύλλα τού sazpè άνθέμια καί ροζέτες18. 
Ή διάταξη σε μετάλλια καί κρεμαστά ήμιμετάλλια μπορεί να συγκριθεϊ με 
τό εσωτερικό ενός κυπέλλου τού Iznik σε μπλέ-turquoise χρώματα, πού άπη- 
χεΐ τουρκομάνικα καί σαφαβιδικά όρειχάλκινα πρότυπα άπό τά τέλη τού 
15ου αιώνα19.

Ή καλογραμμένη επιγραφή στο χείλος καί στον πρισματικό κόμπο άνα- 
φέρει: f ΠΟΤΗΡΙΟΝ THC AriAC MONHC ΤΩΝ ΠΑΝΜΕΓΙΘΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 
ΜΗΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΝ ΤΩ ΟΡΗ ΤΟΥ ΟΑΓΑ καί f ΘΕΟΛΗΠΤΟΥ ΑΡΧΙΕ- 
ΡΕΩΟ. Χάρη σέ ένα αδημοσίευτο εκκλησιαστικό έγγραφο, τό μοναστήρι 
ταυτίζεται με τή σήμερα διαλυμένη μονή των Ταξιαρχών τής Νάξου20 21 καί ό 
αρχιερέας με τον πατριάρχη Θεόληπτο Β'. 'Ο πατριάρχης Θεόληπτος, οίν 
καί πατριάρχευσε μόνο γιά δύο χρόνια, άπό τό 1585 έως τό 1587, είναι 
γνωστός γιά δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, υπήρξε άντίπαλος τού πατριάρχη 
'Ιερεμία Β' τού Τρανού, πού ήταν άναμφισβήτητα σημαντική προσωπικό
τητα τής έποχής του καί πατριάρχευσε με μικρά διαλείμματα άπό τό 1572 
έως τό 1594. Δεύτερον, στή διάρκεια τής πατριαρχίας τού Θεόληπτου, οί 
’Οθωμανοί κατάσχεσαν τον πατριαρχικό ναό, τή βυζαντινή εκκλησία τής 
Παμμακάριστου, καί τή μετέτρεψαν σέ τζαμί, τό Fethiye CamP'. Τό δισκοπό
τηρο έτσι σχετίζεται με τήν άνώτατη ιεραρχία τής Εκκλησίας στήν Κων
σταντινούπολη καί τό περιβάλλον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου.

’Άλλη μία επιγραφή κάτω άπό τή βάση τού δισκοπότηρου μάς πληροφο
ρεί: Ρίζας επεριχρισωσε τω πωτιριων τωυτω. Τό όνομα τού χρυσωτή είναι 
πολύ πιθανό νά άναφέρεται στον τόπο καταγωγής του, τό Ρίζαιον τού Πόν
του. Οί χριστιανοί αργυροχόοι τού Πόντου είναι φημισμένοι στις οθωμανι
κές πηγές γιά τή δεξιοτεχνία τους στήν κατεργασία τού ασημιού22. Έλληνες

18. A. Lane, δ.π., σσ. 47 κ.έξ. Πρβ. Y. Petsopoulos, δ.π., σσ. 6 κ.έξ.
19. J. Μ. Rogers and R. Μ. Ward, Suleyman the Magnificent, κατάλογος έκθεσης, London 

1988, σ. 192, άρ. 131. A. S. Melikian-Chirvani, Islamic Metalwork from the Iranian World, 
London 1982, άρ. 119, 122, 124, 128, 131, 143. J. W. Allan, Metalwork of the Islamic World. The 
Aron Collection, London 1986, σ. 146, άρ. 40.

20. Μουσείο Μπενάκη, Εκκλησιαστικά Έγγραφα, φάκ. άρ. 237/5α 4. Πρβ. Π. Γ. Ζερλέν- 
της, Ιστορικάί Έρευναι περί τάς ’Εκκλησίας των Νήσων, τόμ. 1, Έρμούπολις 1913, σσ. 41, 
115.

21. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Κωνσταντινούπολη 1885-1890, σσ. 528 κ.έξ. Π. 
Κονόρτας, Οικονομική Κρίση καί Πατριαρχείο, Ιστορικά 3 (1985), σ. 54.

22. Evliya Effendi, Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa in the Seventeenth century, 
transi, by J. von Hammer, London 1850, σ. 48. Γιά τον Πόντο ό Evliya Çelebi φαίνεται ότι
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Είκ. 6. ’Εσωτερική όψη κυπέλλου. Μουσείο Μπενάκη, άρ. Εύρ. 14074.

Τραπεζούντιοι χρυσοχόοι υπήρξαν οί δάσκαλοι αυτής τής τέχνης στούς δύο 
μεγάλους Σουλτάνους του 16ου αιώνα πού γεννήθηκαν στήν Τραπεζούντα, 
τον Σελίμ I καί τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Άναφέρεται, άλλωστε, 
στις πηγές οτι ό πατέρας του Θεόληπτου ήταν Ριζαϊος καί ήταν φυσικό ό 
πατριάρχης να παραγγείλει το δισκοπότηρο σέ ένα συμπατριώτη του23.

Τό δεύτερο άντικείμενο πού θά άναλυθεΐ είναι ένα μικρό ασημένιο καί 
επίχρυσο κύπελλο πού βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη24 (είκ. 6-7). Τα 
εσωτερικά του τοιχώματα είναι άκόσμητα καί ό σμαλτωμένος πυθμένας έχει

άντλεί άπό όθωμανική πηγή του 16ου αιώνα. Πρβ. A. Bryer and D. Winfield, The Byzantine 
Monuments and Topography of the Pontos, Dumbarton Oaks Studies 20 (1985), σ. XXXI.

23. Δωρόθεου Μονεμβασίας, ’Απόσπασμα έκ του Χρονογράφου, στο K. Ν. Σάθας, Βιογρα- 
φικόν Σχεδίασμα περί του Πατριάρχου Ίερεμίου Β ', ’Αθήνα 1870, σ. 9.

24. Μουσείο Μπενάκη, άρ. Ευρετηρίου 14074, διάμετρος 11 έκ.
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Εϊκ. 7. 'Εξωτερική όψη κυπέλλου εικόνας 6.

στο κέντρο του ένα μικρό περιστρεφόμενο χυτό λιοντάρι. Ίο σχέδιο με τούς 
έλισσόμενους βλαστούς από ήμιανθέμια καί άνθη τού λωτοϋ μπορεί εύκολα 
να παραλληλιστεί μέ διακοσμήσεις οθωμανικών χειρογράφων καί μέ τον 
ζωγραφιστό πυθμένα σέ πιάτα τού Iznik τής μπλέ-άσπρης περιόδου25.

Ή έκτέλεση τής οθωμανικής διακοσμητικής είναι τέλεια, τό σκεύος 
όμως παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον, διότι συνδυάζει δύο διαφορετικές 
παραδόσεις, διαμορφωτικές γιά τήν οθωμανική άργυροχοΐα. Τήν ίσλαμική- 
ίρανική καί τή χριστιανική-βαλκανική. Τό ήμισφαιρικό χυτό σχήμα πού 
πατάει σέ χαμηλή βάση καί τά άκόσμητα έσωτερικά τοιχώματα έχουν γιά 
πρότυπο ένα χρυσό καί άσημένιο ιρανικό σκεύος τιμουριδικής εποχής, δια
κοσμημένο μέ τό ίδιο γένος έλισσόμενων βλαστών πού υποβαστάζουν άνθη 
κινέζικης έμπνευσης26. Τό περιστρεφόμενο μικρό ζώο όμως καί τό σμάλτο

25. Ε. Atil, The Age of Sultan Siileyman the Magnificent, κατάλογος έκθεσης, Washington 
DC. 1987, εϊκ. 31. A. Lane, δ.π., πίν. 22, 26, 27.

26. E. Atil, W. T. Chase, P. Jett, Islamic Metalwork in the Freer Gallery of Art, κατάλογος 
έκθεσης, Washington D.C. 1985, σ. 186, άρ. 26.
To σχήμα αύτό, ώστόσο, δέν είναι γνωστό στήν ιρανική καί γενικότερα τήν ίσλαμική παραγω
γή ένθετων όρειχάλκινων άντικειμένων, πού κατά κανόνα μιμούνται τά σχήματα τής άργυροχοΐ- 
ας. Είναι όμως κοινό στήν έλληνιστική καί έλληνορωμαϊκή περίοδο, οΐ λεγάμενες φιάλες μέ
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είναι χαρακτηριστικά των κυπέλλων, πού, όπως καί το σκεύος τού Βαγιαζήτ, 
συνδέονται μέ τήν άργυροχοϊκή παράδοση των ευρωπαϊκών περιοχών τής 
όθωμανικής αυτοκρατορίας27.

Τό περιστρεφόμενο ζώο είναι συνήθως έλάφι, πού μέ αφετηρία τον συμ
βολισμό τού Φυσιολόγου μπορεί να έρμηνευτεΐ ώς τό σύμβολο τού ’Αγαθού 
—τού Χριστού. Ό Φυσιολόγος είναι ένα έργο τής ύστερης άρχαιότητας 
πάνω στις ιδιότητες τών ζώων, πού στή μεσαιωνική Δύση άποκτά άλληγορι- 
κό χριστολογικό χαρακτήρα καί επηρεάζει τό βυζαντινό κόσμο μετά τό 
120428. Τά άλληγορικά ζώα τού Φυσιολόγου γίνονται συχνό είκονογραφικό 
θέμα τής γερμανικής άργυροχοιας τής Αναγέννησης. Στή Νυρεμβέργη, άνά- 
μεσα στο 1480 καί τό 1520, κατασκευάζονται σκεύη μέ κεντρικό έλάφι μέσα 
στον κήπο τού Παραδείσου, πού πιθανότατα υπήρξαν τά πρότυπα τών βαλ
κανικών κυπέλλων μέ μεσάζοντες τήν άργυροχοΐα τής Ραγούζας29.

Ή άλληγορική εικονογραφία τών ζώων, πού εμφανίζεται συνήθως απο
σπασματικά σέ κύπελλα, κανάτια καί σέ ένα θυμιατό, παρουσιάζεται μέ σα
φήνεια πάνω σ’ ένα έπίχρυσο κανάτι τού Μουσείου Μπενάκη30 (είκ. 8-9).

Τά κανάτια του τύπου αυτού χρησίμευαν για τό ζέον ύδωρ τής ορθόδοξης 
λειτουργίας άλλα τό σχήμα τους είναι ένα τυπικό ιρανικό σχήμα πού πέρασε 
στούς ’Οθωμανούς ήδη άπό τον 15ο αιώνα31. Πάνω στο σώμα τού κανατιού 
καί άνάμεσα σέ διακόσμηση πού άπηχεΐ ή κεραμική τεχνοτροπία τού Iznik, 
πού λέγεται συνήθως ’Αβραάμ τής Κιουτάχειας, ομάδες ζώων παλεύουν: οί 
άλληγορίες τού κακού, τό φίδι καί ό φτερωτός δράκοντας, μέ τά ζώα τού 
άγαθοΰ, τον μονόκερω, τον πελεκάνο, τήν καμηλοπάρδαλη, τό έλάφι, τόν

έμβλήματα, ένας τύπος πού άπορρέει άπό τήν άχαιμενιδική καί έλληνιστική μεσόμφαλο φιάλη. 
Ή συνεχιζόμενη χρήση τής μεσόμφαλης φιάλης στον ΐσλαμικό κόσμο στα «μαγικά κύπελλα», 
έως τόν Ι8ο-Ι9ο αιώνα, έπιτρέπει νά υποθέσουμε —χωρίς άκόμη να είναι γνωστά τά ένδιάμεσα 
στάδια— ότι καί οί φιάλες μέ έμβλήματα ήταν ένας τύπος πού έπέζησε άπό τήν άρχαιότητα. 
Πρβ. D. Ε. Strong, Greek and Roman Gold and Silver Plate, London 1966, σσ. Ill, 175. A. 
Μπαλλιάν, στό Μ. Σ. Μπρούσκαρη, Τό Μουσείο Παύλου καί ’Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, 
1985, σ. 185. J. W. Allan, Metalwork of the Islamic World. The Aron Collection, London 1986, 
σσ. 42 κ.έξ. Ή παράλληλη έπιβίωση του τύπου στή μεσαιωνική Δύση έξηγεΐ τις όμοιότητες μέ 
τά βαλκανικά κύπελλα τού 16ου αιώνα. Πρβ. R. W. Lightbown, Secular Goldsmiths’ Work in 
Medieval France: a History, London 1978, πίν. Va. K. Pechstein, Goldschmiedewerke der Renais
sance, Berlin 1971, άρ. 22-24.

27. Δές ύποσ. 10.
28. J. Strzygowski, Der Bilderkreis der griechischen Physiologus, Leipzig 1899, σσ. 101, 107.
29. H. Appuhn, Die Jagd als Sinnbild in der Norddeutsche Kunst des Mittelalters, Hamburg 

und Berlin 1971, σσ. 11 κ.έξ. K. Pechstein, δ.π., άρ. 19-21. C. Hernmarck, δ.π., τόμ. II, άρ. 6, 10. 
Sotheby’s, Islamic Works of Art, Carpets and Textiles, 15 October 1986, lot 190.

30. Μουσείο Μπενάκη, άρ. Ευρετηρίου 14003, ύψος 16 έκ. Sotheby’s, δ.π. B. Radojcovii, 
δ.π., είκ. 40, 42, 63, 68, 69, 131. G. Feher, δ.π., είκ. 45-51.

31. Sotheby’s, Islamic Works of Art, Carpets and Textiles, 16 April, London 1985, lot 126. J. 
W. Allan, δ.π., σ. 112, άρ. 23.
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Είκ. 8. Κανάτι. Μουσείο Μπενάκη, άρ. Εύρ. 14003.
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Είκ. 9. Κανάτι εικόνας 8.
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ήλιακό γρύπα. Στο λαιμό, οί σκηνές πάλης του Καλοΰ μέ τό Κακό κορυφώ- 
νονται μέ τή νίκη του Καλοΰ. Κάτω άπό μεγάλα φυτά πού στέφονται μέ ρόδια 
έχουμε μια παραδεισένια σκηνή μέ άντικριστά ζώα καί δύο γυμνές μορφές 
—ό Άδάμ καί ή Εΰα κάτω άπό τό δέντρο τής Γνώσης.

Τό σμάλτο είναι άκόμη ένα στοιχείο ξένο προς τήν ίσλαμική παράδοση 
καί δέν χαρακτηρίζει τά δημοσιευμένα οθωμανικά άντικείμενα τοΰ 16ου αι
ώνα32. Τό λακωτό σμάλτο, όπως είναι ή περίπτωση του άδιαφανοϋς πράσινου 
σμάλτου τοΰ κυπέλλου, έμφανίζεται έξαιρετικά σπάνια τήν Παλαιολόγεια 
εποχή, κάτω άπό τήν επίδραση τής Δύσης33. Άπό τις άρχές όμως τοΰ 16ου 
αιώνα χρησιμοποιείται στήν άργυροχοια τής Σερβίας καί τής Βοσνίας σέ 
πράσινα ή μπλέ χρώματα καί πάνω σέ ξεχωριστά πλακίδια, πιθανότατα σέ 
απομίμηση των ύστερογοτθικών ajurées πλακιδίων34.

Τό κύπελλο έχει στήν περίμετρο τοΰ πυθμένα μια καλογραμμένη επιγρα
φή: t Ο ΤΑΠΕΙΝΟΟ MHTPOnOAITHC ΕΥΡΙΠΟΥ AAYPENTIOC. 'Ο μητρο
πολίτης Λαυρέντιος πρέπει να είχε σημαντική περιουσία, διότι χρηματοδό
τησε τήν αγιογράφηση τοΰ ναού τής 'Αγίας Παρασκευής στήν Εύβοια καί 
άναφέρεται σέ έγγραφο τοΰ πατριάρχη 'Ιερεμία ότι αγόρασε μέ δικά του 
μέσα τό ναό καί τά κτήματα τής Περιβλέπτου γιά να τά κληροδοτήσει στή 
Μονή Γαλατάκη. Άναφέρεται ή συνυπογράφει σέ τρία πατριαρχικά έγγρα
φα, τό 1580, 1582 καί 158735. Ή παρουσία του στήν Κωνσταντινούπολη είναι 
βέβαιη τουλάχιστον γιά τό 1580 καί τό 1587, όπου πρέπει να τοποθετηθεί καί 
ή κατασκευή τοΰ κυπέλλου.

Οί διακοσμητικές έπιλογές τοΰ μητροπολίτη Λαυρέντιου καί τοΰ πατρι
άρχη Θεόληπτου είναι αναμενόμενες γιά τήν οθωμανική Istanbul του 16ου 
αιώνα. Παρ’ όλα αύτά, ή άπόλυτη ύποχώρηση τής βυζαντινής είκονογραφι- 
κής παράδοσης καί ή έμφαση στήν κοσμική οθωμανική διακοσμητική είναι 
ένα φαινόμενο σπάνιο σέ άντικείμενα εκκλησιαστικής χρήσης. Οί ιδιαίτε
ρες πολιτικές καί έκκλησιαστικές συνθήκες τής περιόδου αύτής είναι πιθα
νόν ενδεικτικές τής ατμόσφαιρας καί τοΰ περιβάλλοντος μέσα στό όποιο 
κατασκευάστηκαν τό κύπελλο καί τό δισκοπότηρο. 'Ο πατριαρχικός θρόνος 
τοΰ 'Ιερεμία τοΰ Τρανού μάς προσφέρει σημαντικό υλικό γιά τήν περίοδο

32. Μ. Jenkins and Μ. Keene, Islamic Jewelry in the Metropolitan Museum of Art, New York 
n.d., σ. 148.

33. Λ. Μπούρα, Επτά θυμιατήρια, ’Αρχαιολογία 1 (1981), σ. 67.
34. Sotheby’s, Islamic Works of Art, Carpets and Textiles, 16 April 1986, London 1986, lot 

128. R. W. Lightbown, δ.π., σ. 65.
35. M. Crusius, Turcograeciae Libri Octo, Basileae 1584, σ. 282. Δ. Σ. ’Αλβανάκη, 'Ιστορία 

τής Μονής Γαλατάκη, Άθήναι 1906, σσ. 48-51. Π. Ζερλέντης, Σημειώματα περί 'Ελλήνων έκ 
των Μαρτίνου Κρουσίου Σουηκικών Χρονικών, Άθήναι 1922, σσ. 21-23. Δ. Τριανταφυλλόπου- 
λος, Προβλήματα τής Μεσαιωνικής Εύβοιας, Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών 19 (1974), σ. 240, 
ύπ. 107.
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Είκ. ΙΟ. Πατριαρχικός θρόνος. Ναός 'Αγίου Γεωργίου, Φανάρι, Κωνσταντινούπολη.
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αυτή δσον αφορά τήν τεχνοτροπία, τίς επιγραφές άλλα καί τήν προσωπικό
τητα τοΰ ίδιου του 'Ιερεμία.

Ό πατριαρχικός θρόνος βρίσκεται σήμερα στον πατριαρχικό ναό τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι καί είναι χρονολογημένος στα 1577 από μια 
έμμετρη επιγραφή πού περιτρέχει τό γείσο του36. Μια ακόμη μισοσβησμένη 
επιγραφή πάνω στό σκαλί άναφέρει: ΠΑΤΡΙΟ Τ’ ΑΘΗΝΑΙ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΛΑΥ- 
ΡΕΝΤΙΩ. 'Ο ’Αθηναίος Λαυρέντιος ήταν προφανώς ό τεχνίτης τοΰ θρόνου. 
Γνωρίζουμε από τόν Gerlach ότι ή ’Αθήνα τόν 16ο αιώνα είχε μία συντεχνία 
ξυλόγλυπτων πού κατασκεύαζαν μικρές ένθετες κασέλες καί άλλα άντικείμε- 
να37.

Τό σχήμα τοΰ θρόνου είναι τό γνωστό σχήμα των ξύλινων δεσποτικών 
μεταβυζαντινών θρόνων. Ή τεχνική τής διακόσμησης όμως, μέ ένθετο έβενο 
καί έλεφαντόδοντο, καθώς καί τό στιλ άπηχοΰν σύγχρονα οθωμανικά πρό
τυπα. Τό πιό σημαντικό μέρος τοΰ θρόνου, προορισμένο να βλέπεται από τή 
συνάθροιση τών χριστιανών, είναι ή πλάτη. Διακοσμείται μέ τή ζωγραφιστή 
εικόνα τοΰ Χριστοΰ Μεγάλου ’Αρχιερέα, πού έχει ύποστεΐ σημαντικές έπι- 
ζωγραφίσεις, καί μέ ένα πίνακα από ένθετα άνθινα σχέδια. ’Από ένα έβένινο 
βάζο ξεπηδάνε κλαδιά άπό έλεφαντόδοντο μέ τουλίπες, γαρίφαλα καί λου
λούδια δαμασκηνιάς ανάμεσα σέ πουλιά καί συνδυασμούς τών τριών κύκλων 
—τό οθωμανικό chintamani. Ή σύνθεση είναι γνωστή άπό τούς κεραμικούς 
πίνακες τοΰ Iznik πού διακοσμούσαν τά σουλτανικά τζαμιά άπό τά μέσα τοΰ 
16ου αιώνα καί έξης38. Ή ύπόλοιπη διακόσμηση περιλαμβάνει συμπλεκόμε
να ήμιανθέμια καί άνθινους βλαστούς, περιστρεφόμενες ροζέτες39, γεωμε
τρικά πλέγματα μέ άνθη καί τόν πατριαρχικό δικέφαλο αετό στα έπίκρανα 
τών κιονίσκων40. Ή έκτέλεση τής διακόσμησης είναι έξαιρετικά λεπτή καί 
μπορεί να παραβληθεί μέ τά αυλικά έπιπλα τής έποχής. Ή μικρογραφική 
απόδοση τής διακόσμησης, ώστόσο, δέ χαρακτηρίζει τά σουλτανικά άναθή-

36. Γ. Α. Σωτηρίου, Κειμήλια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Άθήναι 1938, σσ. 17 κ.έξ., 
πίν. 5-6.

37. S. Gerlach, Tagebuch, Franckfurth am Mayn 1674, σ. 379, στό A. E. Βακαλόπουλος, 
'Ιστορία του Νέου 'Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1964, τόμ. Β1, ύπ. 4.

*38. J. Μ. Rogers and R. Μ. Ward, δ.π., σ. 214, άρ. 164.
39. W. Β. Denny, The Ceramics of the Mosque of Riistem Pasha and the Environment of 

Change, New York 1977, είκ. 64.
40. Είναι ή παλαιότερη γνωστή πατριαρχική χρήση τοΰ δικέφαλου άετοΰ. Είναι δμως πιθα

νό ό Ιερεμίας να χρησιμοποιεί τό δικέφαλο άετό ώς προσωπικό έμβλημα, για να δηλώσει τήν 
άρχοντική, βυζαντινή καταγωγή του. ’Ακριβώς τό ίδιο εκανε ό σύγχρονός του καί προστάτης 
του, ό Μιχαήλ Καντακουζηνός. ’Από τόν 17ο αιώνα καί έξης ό δικέφαλος άετός χρησιμοποιεί
ται στήν επίσημη πατριαρχική σφραγίδα. Πρβ. Ν. Iorga, Τό Βυζάντιο μετά τό Βυζάντιο (μτφρ. 
Γ. Καρά), ’Αθήνα 1985, σ. 122. Γ. Α. Σωτηρίου, δ.π., σσ. 18, 41.
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ματα, όπου ή παραδοσιακή ισλαμική γεωμετρική διακόσμηση κυριαρχεί41. 
Ό θρόνος του 'Ιερεμία, ώς προς τό σχήμα καί τή διακόσμησή του, προοιω
νίζει το θρόνο τοΰ Ahmet I από τις αρχές του 17ου αιώνα42 καί λειτουργεί ώς 
ύπόδειγμα για αρκετά μεταγενέστερα εκκλησιαστικά ένθετα ξυλόγλυπτα43. 
Είναι άκόμη ένα τυπικό δείγμα τής διάδοσης καί μίμησης τής οθωμανικής 
αύλικής τέχνης άπό τις εύπορες καί άνώτερες τάξεις τής Κωνσταντινούπο
λης στό δεύτερο μισό τού 16ου αιώνα.

Ό θρόνος περιλαμβανόταν στήν ευρύτερη επισκευή καί καλλωπισμό του 
πατριαρχικού ναού καί οίκου πού άνέλαβε ό πατριάρχης 'Ιερεμίας τόν καιρό 
τής πρώτης πατριαρχίας του. Λεπτομερή περιγραφή αυτής τής επισκευής 
καί ιδιαίτερα τοΰ θρόνου έχουμε στήν Πατριαρχική Ιστορία τού Μανουήλ 
Μαλαξοϋ44. Ό γεμάτος θαυμασμό τρόπος τής περιγραφής καί ιδιαίτερα οί 
κοσμολογικές καί συμβολικές νύξεις άπηχούν τΙς βυζαντινές εκφράσεις των 
κτηρίων.

Γράφει ό Μαλαξός: ... ό πόθος καί ή ζέσις τοΰ κοινοΰ δεσπότη είναι νά 
κάνει τήν Παμμακάριστο καθώς ήτον τοΰ Σολομώντος εις την άγίαν Σιών, 
καί τοΰ μεγάλου Ίουστινιανοΰ τοΰ βασιλέως, εις τήν άγίαν Σοφίαν. Καί 
καθώς έλάλησεν ό Θεός διά τοΰ αγγέλου αΰτοΰ τοΰ βασιλέως Ίουστινιανοΰ 
πώς νά τήν έκάμη καί πώς νά τήν έστολίση, ούτως έλάλησε καί λαλεΐ ή 
Παμμακάριστος προς τήν έμψυχον εικόνα τοΰ μονογενούς υίοΰ αυτής, ή 
οποία είναι αυτός ό πατριάρχης... 'Η Παμμακάριστος είναι ένας επίγειος 
ουρανός καί ουρανός πολύφωτος. Όπως ό ουρανός έχει τόν ήλιο, τό φεγγάρι 
καί τά άστρα, έτσι καί ή Παμμακάριστος έχει άντί τοΰ φωτός τοΰ ήλιου, τό 
ώραιότατον καί λαμπρότατον χρυσόν τέμπλον, άντί τοΰ φωτός τής σελήνης

41. Μ. Rogers, στο Türkische Kunst aus osmanischer Zeit, Museum für Kunsthandwerk, 
κατάλογος έκθεσης, Frankfurt 1985, τόμ. 2, σσ. 320 κ.έξ. J. Μ. Rogers and R. M. Ward, δ.π., σσ. 
156 κ.έξ.

42. I. Aksit, ed., Topkapi, Istanbul 1986, σ. 132.
43. Τα πλησιέστερα στήν τεχνοτροπία του θρόνου είναι οί πόρτες του Μοναστηριού Πίβα 

(1601) στή Γιουγκοσλαβία καί ό δεσποτικός θρόνος τοΰ Μεγάλου Μετεώρου (1617). Πρόσθετο 
κοινό τους στοιχείο μέ τό θρόνο του 'Ιερεμία είναι ή έπίδραση τών ένθετων βενετσιάνικων καί 
λομβαρδέζικων έπίπλων πού άνιχνεΰεται στα λεπτά γεωμετρικά σχέδια (marqueterie). Τά έπιπλα 
αύτά είχαν έντονο ίσλαμικό χαρακτήρα καί είσάγονταν στα Βαλκάνια άπό τά λιμάνια τής 
Άδριατικής. Ή παραγωγή ένθετων έπίπλων στήν ’Αθήνα, κατά τήν πληροφορία τοΰ Gerlach, 
θά πρέπει νά συνδύαζε τά βενετσιάνικα ίσλαμίζοντα στοιχεία με τά γνησιότερα όθωμανικά καί 
θά διαμόρφωσε τήν τεχνική καί τεχνοτροπική κατάρτιση του ’Αθηναίου τεχνίτη Λαυρέντιου. 
Πρβ. V. Han, Intarsia in the Balkan Area under the Jurisdiction of the Patriarchate of Pec 
(XVI-XVIII C.), Novi Sad 1966, σσ. 136-137, πίν. 40-43. Θ. Μ. Προβατάκη, Τά Μετέωρα, 
’Αθήνα 1982, σ. 31. F. Schottmüller, I Mobili et l’Abitazione del Rinascimento in Italia, Stutgart 
1928, είκ. 94-96. M. Rogers, δ.π., σ. 321.

44. M. Crusius, δ.π., σσ. 180-184. ’Εκτός άπό τόν καλλωπισμό τής Παμμακάριστου, ή έπι- 
σκευή περιλάμβανε τήν άνακαίνιση καί οικοδομή πατριαρχικού κελιού, τράπεζας, δύο διώρο
φων παλατιών καί κριτηρίου (δικαστηρίου) μέ δεύτερο ώραιότατον πατριαρχικό θρόνο.
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Είκ. 11. Λεπτομέρεια εικόνας 10. Ή πλάτη του θρόνου.
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Εϊκ. 12. Λεπτομέρεια εικόνας 10.
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καί τών άστέρων έχει τάς άργυρός κανδήλας καί τήν λαμπρότητα των θείων 
εικόνων. ’Αντί δε του ουρανίου θρόνου εκαμεν αυτόν τόν θειον θρόνον καί 
καθώς ή θεότης κάθηται επί θρόνου είς τόν ουρανόν, ούτως καί αυτός ό 
δεσπότης ... κάθηται επί τοΰ θείου θρόνου του έπιγείου. Ό θρόνος εχει 
κόκκαλα πολύτιμα... άσπρα... πράσινα, μαύρα... καί κατά τόπους με χρυσά
φι... ’Από τήν λαμπρότητα όπου εχει... σοϋ φαίνεται ότι είναι ροΰχον πολύ
τιμον χρυσοϋφαντον μαργαριτόστρωτον, μετά των δώδεκα έκλεκτών λίθων 
... καί φαίνεται ώραιότερος καί λαμπρότερος άπό ό'λον τόν ναόν45.

Ή άφνερωτική επιγραφή στο γείσο είναι γραμμένη στο ίδιο πνεύμα. Σέ 
παράφραση σέ άπλούστερη ελληνική τοΰ Γ. Α. Σωτηρίου: Καίτοι ό θαυμά
σιος ούτος θρόνος ούκ άπολείπεται τοΰ θάμβους των πάλαι ποτέ επτά θαυμά
των, όμως άκοσμον αυτόν ευρίσκει τις συγκρίνων προς τάς χάριτας τοΰ 
πατριαρχοΰντος Ίερεμίου τοΰ έν ’Ανατολή λάμποντος πλέον τοΰ ήλιου, τοΰ 
Άγχιαλίτου, ός αυτόν ένταΰθα άφιέρωσεν έν ετει 157746.

Ή επιγραφή καί ή εκφρασις τής Παμμακάριστου μάς θυμίζουν έντονα 
τήν ατμόσφαιρα βυζαντινής άλαζονείας, για τήν οποία γράφει ό N. Iorga47 48. 
Ουσιαστικά, όμως, είναι ένα εγκώμιο τοΰ πατριάρχη 'Ιερεμία, τοΰ ήγέτη των 
ορθόδοξων χριστιανών. Γράφει ό Μαλαξός: Λαβών τό βασιλικόνμπαράτιον 
ό πατριάρχης καθέζεται είς τόν πατριαρχικόν θρόνον αυτού, ώς κύριος καί 
δεσπότης τής οικουμένης, καί κρίνει καί άποφάσεις ποιεί**. Είναι μία σαφής 
υπογράμμιση των νέων πολιτικών καί δικαστικών έξουσιών τοΰ πατριάρχη, 
πού πηγάζουν άπό τό σουλτανικό βεράτι, δηλαδή άπό τήν ένταξη τής Εκ
κλησίας στον οθωμανικό κρατικό μηχανισμό49. Κάτω άπό αυτό τό πρίσμα

45. Οί πολύτιμοι λίθοι ήταν ό πρώτος στόχος τών κατά καιρούς συλήσεων του Πατριαρχεί
ου. Ίχνη τής θέσης τους διακρίνονται στον κεντρικό πίνακα καί στα έπίκρανα τών κιονίσκων. 
Πολύτιμες πέτρες καί πράσινα έπιζωγραφισμένα κόκαλα έχει καί ό θρόνος πού άποδίδεται στον 
Σελίμ II ή στον Μουράτ III. Πρβ. Μ. Rogers, δ.π., σ. 325.

46. Γ. Α. Σωτηρίου, δ.π., σ. 19, ύπ. I. Ή έπιγραφή είναι άνάγλυφη στό ξύλο καί·όχι ένθετη, 
δπως υποστηρίζει ό συγγραφέας. Ή άνάγνωσή του όμως είναι σωστή, άπ’ δσο μπορεί κανείς να 
κρίνει άπό τή σημερινή άλλοιωμένη μορφή της:

Κ()ν ού πέφευγε θάμβος έπτά θαυμάτων
τών πριν ό θαυμάσιος ούτοσί θρόνος
άκοσμον αυτόν Πατριαρχοΰντος δ ’ δμως
χάρισιν ίδείν έστίν Ίερεμίου
έν (Έώα;) λάμποντος ήλιου πλέον
Άγχιαλίου τήδ ’ άφιερωκότος
Κατά τό έτος ζπε (1577) ίνδ. ε ' Μαρτίου α '.

47. N. Jorga, δ.π., σ. 104.
48. Μ. Crusius, δ.π., σ. 182.
49. Τ. Η. Papadopoullos, Studies and Documents relating to the History of the Greek Church 

and People under the Turkish Domination, Brussels 1952, σσ. 9 κ.έξ.
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μπορούμε να έρμηνεύσουμε τήν άφιερωτική επιγραφή. 'Ο 'Ιερεμίας λάμπει 
στην ’Ανατολή περισσότερο καί από τον ήλιο, διότι πλέον έχει τήν εξουσία 
πάνω στα τρία πατριαρχεία τής ’Ανατολής: τής ’Αντιόχειας, τής 'Ιερουσα
λήμ καί τής ’Αλεξάνδρειας. Τή δύναμη αυτή, πού δεν τήν είχαν οί βυζαντι
νοί προκάτοχοί του, τήν άπέκτησαν οί πατριάρχες χάρη στήν κατάκτηση 
τής ’Αραβικής ’Ανατολής άπό τόν Σουλτάνο Σελίμ I.

Ή συνειδητοποίηση καί ή πλήρης άποδοχή άπό τήν εκκλησία του νέου 
της ρόλου δεν ήταν άμεση. ’Αντίθετα, ήταν μία διαδικασία άργή καί ήθικά 
επίπονη50. Ή προσωπικότητα τοΰ 'Ιερεμία καί οί πολιτικές συγκυρίες τόν 
βοήθησαν νά έπωφεληθεΐ όσο μπορούσε περισσότερο άπό τή θέση του51. 
Καταγόταν άπό άρχοντική βυζαντινή γενιά καί ήταν ένας πολύ ικανός ιε
ράρχης πού μέ πάθος ήθελε νά ορθοτομήσει, νά άναμορφώσει τήν εκκλησία 
τοΰ Χριστού. 'Ο Gerlach θαυμάζει τόν πράο χαρακτήρα του, τήν απλότητα 
καί αρχοντιά τής ενδυμασίας του καί τή λιτότητα τής δίαιτάς του52. Όταν 
άνέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο, χάρη στήν εύνοια τοΰ Μιχαήλ Καντακου- 
ζηνοΰ καί των άλλων άρχόντων τής πόλεως καί τοΰ Γαλατά, ήταν μόλις 36 
ετών. Ή άνακαίνιση τοΰ πατριαρχικού οίκου καί ναοΰ ήταν μία επιλογή 
άντάξια τής άρχοντικής του γενιάς άλλά καί τών αντικειμενικών αναγκών. 
Στήν πατριαρχική αύλή συχνάζουν ό Βενετός βαΐλος, απεσταλμένοι τοΰ 
Πάπα, ό Γάλλος πρεσβευτής καί ταξιδιώτες άπό τή Δυτική Εύρώπη. Οί 
λουθηρανοί άπεσταλμένοι τής Τυβίγγης ζητάνε τή γνώμη του πάνω σε ένα 
θέμα πού καίει τήν Εύρώπη, τήν Αύγουσταία ομολογία53. Ό πατριάρχης έχει 
επαφές αντίστοιχες μέ αύτές ενός άρχηγοΰ κράτους καί ανάλογα τοΰ συμπε- 
ριφέρονται οί ξένοι πρεσβευτές. Τά δώρα πού στέλνουν οί διαμαρτυρόμενοι 
καί ό Πάπας είναι πολύτιμα χρυσά σκεύη καί ρολόγια, προϊόντα τής έξελι- 
γμένης ευρωπαϊκής τεχνολογίας, πού ήταν γνωστό ότι μέ πάθος έπιζητοΰσαν 
οί ήγεμόνες καί οί άρχοντες τής ’Ανατολής54.

50. P. Konortas, Les relations juridiques et politiques entre le Patriarchat Orthodoxe de Con
stantinople et l’administration ottomane 1453-1600, d’après les sources grecques et ottomanes, 
Thèse de 3e cycle, Université Paris I, Paris 1985.

51. Οί άπόψεις τών δύο σημαντικών ιστορικών τής εκκλησίας, τοΰ Μ. Γεδεών καί του K. Ν. 
Σάθα, γιά τόν 'Ιερεμία είναι διαμετρικά άντίθετες. 'Ο Γεδεών, Επηρεασμένος άπό τόν Δωρόθεο 
πού θεωρεί τόν 'Ιερεμία ικανό άλλά αυταρχικό, γράφει ότι έξαιτίας τής οίησης του πατριάρχη 
κατασπαταλήθηκε ό Εθνικός πλούτος σέ παλάτια καί σε πατριαρχικούς θρόνους. Ό Σάθας 
άκολουθεΐ τόν Μαλαξό καί τόν Gerlach καί πιστεύει ότι ό 'Ιερεμίας Ενεργούσε μέ άντικειμενικό 
στόχο τά συμφέροντα τής 'Ορθοδοξίας καί κατ’ Επέκταση τά συμφέροντα τοΰ Γένους. Πρβ. Μ. 
Γεδεών, δ.π., σσ. 78 κ.έξ. K. Ν. Σάθας, δ.π., ε.

52. K. Ν. Σάθας, δ.π., κβ.
53. K. Ν. Σάθας, δ.π., passim. Ζ. Τσιρπανλής, Σχέσεις τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας μέ τις 

Εκκλησίες τής Δύσεως, στο 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού Εθνους, τόμ. I, σσ. 117 κ.έξ.
54. Μ. Crusius, δ.π., σ. 465. Πρβ. Ο. Kurz, European Clocks and Watches in the Near East, 

London 1975.
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Μέ αυτόν τον τρόπο, ό πατριαρχικός οίκος καί ναός επισκευάζονται έκ 
βάθρων. Οί συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Ή αυτοκρατορία, μετά τό 
θάνατο του Σουλεϊμάν, έχει μπει σε μια φάση όπου οί κεντρόφυγες τάσεις 
λανθάνουν. Δύο χρόνια μετά τήν ανάρρηση του 'Ιερεμία στον πατριαρχικό 
θρόνο, σουλτάνος γίνεται ό Μουράτ III. Γράφει ό Δωρόθεος στον Χρονογρά
φο του55: ό σουλτάν Μουράτης... ήτον νέος. Ήταν πράγματι μόλις 28 ετών. 
Ήταν άκόμη δίκαιος καί πρώτον έδειξε πώς αγαπά τήν δικαιοσύνην καί 
εϋβγαινε συχνά νά έπιβλέπη τον λαόν, καί νά παραγγέλλη εις τούς μπασιά
δες νά κρίνουν τήν δικαιοσύνην. Ήταν προοδευτικός, ήθέλησε νά βάλη καί 
ώρολόγια μεγάλα νά σημαίνουν τις ώρες, ώς καί εις τήν Βενετίαν. ’Αγαπού
σε τις έπιστήμες, ήλθε γοΰν καί ένας *Αραβος αστρονόμος καί ήγάπησέ τον, 
καί έβαλε καί έκαμεν απάνω εις τά μνήματα του Γαλατά όσπίτια, καί έκαμε 
τήν ζωδιακήν σφαίραν56. Ξέρουμε άλλωστε ότι ό Μουράτ ήταν καί φιλότε
χνος, ήταν ό μαικήνας τού ζωγραφικού στιλ μέ τά φύλλα τού saz καί τις 
ροζέτες57.

Μέσα σ’ αυτή τήν ατμόσφαιρα ανοχής καί λανθάνουσας ελευθερίας επι
σκευάζει ό 'Ιερεμίας τον πατριαρχικό οίκο καί ναό. Ό θρόνος του, όπως τό 
δισκοπότηρο τού Θεόληπτου καί τό κύπελλο τού Λαυρέντιου, καθρεφτίζουν 
αυτή τήν άτμόσφαιρα καί τή βεβαιότητα μιας ’Εκκλησίας μέ ένδυναμωμένη 
κοσμική εξουσία.

Ήταν όμως μιά υπερβολικά αισιόδοξη άποψη. Όταν ό 'Ιερεμίας γύρισε 
από τήν έξορία του στή Ρόδο ηύρε τήν εκκλησία σμαγίδι, καί έκλαυσε 
πολλά5*. Ή Παμμακάριστος είχε περάσει στα χέρια τών Τούρκων καί είχε 
μετατραπεί σέ τζαμί59.

55. Δωρόθεου, δ.π., σ. 23.
56. Πρόκειται για τό άστεροσκοπεΐο του Σύρου Taqi ad-Din (Takiyuddin), πού δέν πρόλαβε 

νά λειτουργήσει. ’Ισοπεδώθηκε άπό τό όργισμένο πλήθος μέ τήν προτροπή του Σεϊχουϊσλάμη 
καί πάλιν οί νομοδιδάσκαλοι είπαν, δτι δέν πρέπει νά πιστεύωμεν τοιάτας τέχνας, καί έχάλασέ 
τα. Πρβ. Ο. Kurz, δ.π., σσ. 49 κ.έξ.

57. W. Β. Denny, Dating Ottoman Turkish Works in the Saz Style, Muqamas 1 (1983), σ. 111.
58. Δωρόθεου, δ.π., σ. 16.
59. H. Belting, C. Mango, D. Mouriki, The Mosaics and Frescoes of St Mary Pammakaristos, 

Dumbarton Oaks Studies 15 (1978), σσ. 35, 77.
* Για τήν άργυροχοΐα τής Ραγούσας, Βοσνίας καί Σερβίας σημαντικές πληροφορίες καί 

ταυτίσεις περιέχονται σέ άρθρο πού δημοσιεύθηκε μετά τή συγγραφή τού άρθρου αύτοϋ. Δες: 
Μ. Wenzel, «Early Ottoman Silver and Iznik Pottery Design. Animal Style», Apollo (September 
1989), σσ. 159-165.
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