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Συνέχειες και ασυνέχειες στην ελληνική παράδοση 
των ιερατικών αµφίων (19ος - 20ός αι.) 

Μανόλης Γ. Βαρβούνης∗ - Νάντια Μαχά-Μπιζούµη∗∗ 

Η µελέτη των ιερατικών αµφίων (σάκκος, φελόνιο, ωµοφόριο, επιτραχήλιο, οράριο, 
επιµανίκια, επιγονάτιο, µανδύας, µίτρα) και της εξέλιξής τους1 στο πέρασµα των 
χρόνων αποτελεί ένα ευρύ πεδίο έρευνας µε πολλές παραµέτρους και διαφορετικούς 
άξονες προσέγγισης2. Μέχρι σήµερα, η έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως στη µελέτη 
τους ως εξαιρετικών έργων τέχνης λόγω των χρυσοκεντηµένων µεταξωτών 
εκκλησιαστικών ενδυµάτων3.  

Όπως είναι γνωστό, τα άµφια συντηρούν στα µορφολογικά τους 
χαρακτηριστικά ενδυµατολογικές µορφές και σχήµατα της ύστερης αρχαιότητας. 
Δανείζονται στοιχεία από το κοσµικό ένδυµα, καθώς χιτώνες, αναξυρίδες, φελόνια 
κ.ά. εντάσσονται και στο ενδυµατολογικό σύστηµα του κλήρου.4 Στο πέρασµα των 
χρόνων, τα παραπάνω ενδύµατα, καθώς δεν παρακολουθούν την εξέλιξη των 
αντίστοιχων ενδυµάτων του λαϊκού βεστιαρίου, παραµένουν σταθερά ως προς τα 
µορφολογικά τους χαρακτηριστικά (σχήµα, κοπή), και για αυτόν ακριβώς τον λόγο 
µετεξελίσσονται σε αποκλειστικά, βασικά ενδύµατα της ιερατικής ενδυµασίας5, 
προσδίδοντάς της τα χαρακτηριστικά στολής. Το εκκλησιαστικό ενδυµατολογικό 
σύστηµα αναδεικνύεται πιο συντηρητικό σε σχέση µε το κοσµικό, όσον αφορά την 
υιοθέτηση, οικειοποίηση και ενσωµάτωση νέων ενδυµατολογικών τρόπων στο 
πέρασµα των χρόνων. Ωστόσο, η προσεκτική µελέτη και ανάλυση της µορφής της 
ενυφασµένης και της κεντηµένης στο χέρι διακόσµησης των χρησιµοποιούµενων 
υφασµάτων για την κατασκευή τους, φανερώνει –όπως θα φανεί παρακάτω- ότι τα 
ιερατικά άµφια ως προς τη διακόσµησή τους «παρακολουθούν» συχνά τις εναλλαγές 
της µόδας, µε την έννοια του συρµού, αποτελώντας το αντικαθρέφτισµα των 
προσανατολισµών της κοινωνίας, στους κόλπους της οποίας αυτά δηµιουργήθηκαν.  

Α. Άµφια µε ενυφασµένο διάκοσµο 
Μέχρι την επικράτηση του βιοµηχανοποιηµένου ευρωπαϊκού υφάσµατος µε 

ενυφασµένο διάκοσµο στην αγορά κατά τον 18ο και 19ο αιώνα,6 στην κατασκευή των 
ιερατικών αµφίων πρωταγωνιστούν τα µεταξωτά υφάσµατα οθωµανικής7 και 
περσικής προέλευσης µε ενυφασµένη αργυροχρυσοκέντητη διακόσµηση. Πολυτελή 
µεταξωτά8 µε ενυφασµένο διάκοσµο µε χριστιανικά θέµατα προέρχονται από τα 
                                                
∗ Dr. Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 
∗∗ Dr. Νάντια Μαχά-Μπιζούµη, Διδάκτορας Λαογραφίας Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, 
Διδάσκουσα στο ΑΤΕΙ Αθηνών. 
1 (Δε-Κιγάλας, 204-205. Σωτηρίου, 603-614. Τσιρπανλής, 153-157. Pocknee 1960. Papas 1965. 
Παπαευαγγέλου 1965. Παπάς, 105-109. Ενισλείδης 1981. Mayo 1984. Κούρκουλας 19912. Ζηδιανάκης 
1999, 9-10. Καλαµαρά, 176-210. Πανώτης, 39-47. Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 2012, 17-24. 
Χρυσοστόµου, 11-16) 
2 (Ζηδιανάκης 1999, 9) 
3 (Βέη-Χατζηδάκη 1953. Χατζηνικολάου, 201-215. Αλιπράντης 1975. Ζωγράφου-Κορρέ 1985. 
Θεοχάρη 1986. Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 1998. Μπαλλιάν, 13-14. Ολυµπίου, 397-416. Βλαχοπούλου-
Καραµπίνα, 229-240. Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 2009. Βλαχοπούλου-Καραµπίνα, 158-187) 
4 (Στεφανίδης, 19-25) 
5 (Σωτηρίου, 237-247, 359-370, 452-460, 546-551. Cumont, 181-191. Pocknee 1960. Παπαευαγγέλου 
1965. Mayo 1984. Στύλιος 1998. Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 2012, 269-294). 
6 (Algoud 1986. Tassinary 2005) 
7 Ειδικότερα για την οθωµανική µεταξοβιοµηχανία βλ. Atasoy 2001, 155-175.  
8 Για τη χρήση πολυτελών υφασµάτων βλ. Θεοχάρη 1994 και Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 2006, 235-
276). 
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εργαστήρια της Προύσας9 ή της Κωνσταντινούπολης, τα οποία υφαίνονταν µε ειδική 
παραγγελία για τους αξιωµατούχους της Εκκλησίας. 

Η Προύσα, αρχικά εµπορικό κέντρο µεταξιού, εξελίσσεται σταδιακά σε µια 
ισχυρή βιοτεχνία παραγωγής µεταξωτών υφασµάτων, η οποία στην ακµή της, τον 16ο 
αιώνα, παράγει και τροφοδοτεί την αγορά µε µεγάλη ποικιλία χρυσοϋφασµένων και 
αργυροϋφασµένων µπροκάρ (ντιµπά), µεταξωτών σατέν (ατλάζι), καµουχάδων (είδος 
βαρύτιµου µεταξωτού υφάσµατος), µεταξωτών βελούδων κ.ά. Τέτοιου είδους 
υφάσµατα χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ιερατικών αµφίων, µε βάση το υλικό 
που διασώζεται σε µουσειακές10 και µοναστηριακές συλλογές. Παράλληλα, στην 
παραγωγή και στο εµπόριο πολυτελών υφασµάτων, εµφανίζονται µε ανταγωνιστικές 
δυνατότητες από τον 14ο αιώνα διάφορες πόλεις της Ισπανίας, της Ιταλίας, όπως η 
Βενετία και η Φλωρεντία, και από τον 16ο  αιώνα και εξής η Λυών11, οι οποίες 
κατορθώνουν να υποσκελίσουν τελικά την Προύσα12. Στον 18ο και 19ο αιώνα η 
αγορά κατακλύζεται πια από υφάσµατα ευρωπαϊκής προέλευσης ενώ παράλληλα, σε 
µικρότερο ποσοστό, συνεχίζουν να κινούνται στις δυτικές αγορές και τα περσικά 
µεταξωτά13. Στην ενυφασµένη διακόσµηση κυριαρχούν οι οθωµανικές τουλίπες και 
τα γαρύφαλλα, τα οποία εναλλάσσονται µε τον πολύχρωµο άνθινο διάκοσµο του 
δυτικοευρωπαϊκού µπαρόκ.  

Στοιχεία για τη χρήση µεταξωτών υφασµάτων µε ενυφασµένη διακόσµηση σε 
ιερατικά άµφια αντλούµε και από τη ζωγραφική απεικόνισή τους σε χρονολογηµένα 
µνηµεία. Η συγκριτική τους µελέτη µε τα υφάσµατα των αµφίων που φυλάσσονται σε 
µοναστηριακές και µουσειακές συλλογές, συνδράµουν την έρευνα για τον 
προσδιορισµό του χρόνου υιοθέτησής τους από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και το 
γεωγραφικού εύρους της διάδοσής τους. Σε σχετική µελέτη µάλιστα, για τα 
οθωµανικά θέµατα και διακοσµητικά στοιχεία στη µεταβυζαντινή µνηµειακή 
ζωγραφική της Ηπείρου κατά τον 16ο και τον 17ο αι.,14 καταγράφεται και µελετάται 
η ποικιλία διακοσµητικών θεµάτων οθωµανικής έµπνευσης σε απεικονίσεις 
ιερατικών αµφίων σε τοιχογραφίες. Στις απεικονίσεις αυτές κυριαρχούν συνθέσεις 
αραβουργηµάτων που παραπέµπουν στην τεχνοτροπία Rumi-Hatayi (Ρουµί Χαταΐ), 
και ο τύπος του διακόσµου των ωοειδών µεταλλίων, τύπος ιδιαίτερα προσφιλής στα 
µέσα του 16ου αιώνα σε οθωµανικά µεταξωτά καµουχένια (µπροκάρ) υφάσµατα. Ένα 
άλλο γνωστό οθωµανικό διακοσµητικό θέµα από τον πρώιµο 15ο έως και τον 18ο 
αιώνα είναι το çintamani (τσινταµάνι), το οποίο συναντάται να κοσµεί και τα 
καφτάνια από καµουχάδες των σουλτάνων15.  

                                                
9 Για τα εργαστήρια της Προύσας βλ. Sahillioglou, 43-112 και  Πατρινέλλης, 9-50. 
10 Στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη για παράδειγµα, φυλάσσονται ένα απότµηµα µεταξωτού 
υφάσµατος της Προύσας, του 16ου αιώνα, µε επαναλαµβανόµενες παραστάσεις της Παναγίας 
Νικοποιού ανάµεσα σε αγγέλους, σταυρούς και τουλίπες (αρ. ευρ. 3864), και ο σάκκος του 
Μητροπολίτη Νικοµηδείας Νεόφυτου (αρ. εισ. 9349), αφιερωµένος το 1629 στη µονή του Τιµίου 
Προδρόµου των Σερρών, από µεταξωτό Προύσας συνυφασµένο µε αργυρόνηµα και χρυσόνηµα, µε 
ευδιάκριτες µάλιστα, τις επιρροές της κινέζικης διακοσµητικής στη διακόσµησή του. Κατά την Άννα 
Μπαλλιάν (1999, 13 και 41) το ύφασµα αυτό «πιθανόν ταυτίζεται µε τα πολυτελή σερασέρ (seraser) 
υφάσµατα των οθωµανικών πηγών». Στην ίδια συλλογή ανήκει και φελόνιο του 19ου αιώνα από τον 
Πόντο (34638) από ύφασµα σελιµιέ, που παράγονταν στα αυλικά εργαστήρια κοντά στην περιοχή 
Selimiye της Κωνσταντινούπολης, στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα. (Μπόζη, 1991: 87) 
11 (Migeon 1929, 83-94. Agout 1986, 57-83). Ειδικότερα για την παραγωγή υφασµάτων στη Λυών βλ. 
Tassinary  2005.  
12 (Χατζηϊωάννου, 67, Μπόζη, 46, Atasoy 2001, 182-190) 
13 (Μπαλλιάν 1999, 14)  
14 (Μεράντζας, 2007) 
15 (Μπόζη 1991: 78) 
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Τα προαναφερθέντα θέµατα στα εικονιζόµενα ιερατικά άµφια λειτουργούν 
συµπληρωµατικά προς την ιστορική γνώση για τη χρήση υφασµάτων συρµού από το 
εκκλησιαστικό βεστιάριο, καθώς τα ενυφασµένα διακοσµητικά θέµατα µαρτυρούν 
την παρακολούθηση της εξέλιξης των κυρίαρχων διακοσµητικών τάσεων. 
 
Β. Άµφια µε κεντηµένο διάκοσµο 

Ο διάκοσµος όµως, των ιερατικών αµφίων µε θρησκευτικά ή κοσµικά θέµατα 
δεν είναι µόνο ενυφασµένος, αλλά και κεντηµένος16 στο χέρι. Η ανάπτυξη µιας 
σειράς κέντρων παραγωγής µεταβυζαντινών εκκλησιαστικών χρυσοκεντηµάτων είχε 
ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία έργων τα οποία, αν και διαφοροποιούνται κατά τόπους, 
ακολουθούν όµως, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, τις κοινές κατά εποχή τάσεις. Οι 
επιδράσεις της κοσµικής τέχνης είναι εµφανείς στην τεχνοτροπία και στη 
διακοσµητική αντίληψη των κεντηµένων αµφίων. Η επίδραση της χρυσοχοΐας στη 
χρυσοκεντητική γίνεται φανερή στα διάλιθα και στα βυζαντινά χρυσοκέντητα µε 
χρυσό βάθος, αλλά και στους κοινούς όρους17 που ισχύουν για τις δύο τεχνικές, όπως 
είναι τα επίθετα διάχρυσος, αχρύσωτος, ινοκοπητός κ.ά. Μάλιστα, τη µεταβυζαντινή 
περίοδο, όπως επισηµαίνει η Α. Μπαλλιάν, η αναλογία και ο συσχετισµός των δύο 
τεχνικών καταλήγει στην απόλυτη παράβαση των κανόνων της λειτουργικότητας.18 

Στον 17ο αιώνα διαµορφώνονται δύο τάσεις στα εκκλησιαστικά 
χρυσοκεντήµατα: στην πρώτη, εντάσσεται µια οµάδα από λαϊκότερα έργα, που 
ακολουθούν πιστά την παράδοση, στη δε δεύτερη, από το δεύτερο µισό του 17ου 
αιώνα, εντάσσονται τα έργα των οποίων η κεντητή διακόσµηση είναι ανάγλυφη και 
φυσιοκρατική, µε στοιχεία που µαρτυρούν σαφείς επιδράσεις από τη Δύση.19      

Σε σπουδαίο κέντρο χρυσοκεντητικής, από τον 17ο αιώνα και µετά, εξελίσσεται 
η Κωνσταντινούπολη. Στα έργα του συγκεκριµένου κέντρου παραγωγής στοιχεία της 
βυζαντινής παράδοσης επιβιώνουν, αλλά και συγχωνεύονται σταδιακά µε δυτικές 
επιδράσεις. Η εικονογραφία διατηρεί τα παραδοσιακά θέµατα στα οποία προστίθενται 
και τα φυσιοκρατικά. Στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα, τα χρυσοκεντήµατα 
διατηρούν την εξάρτησή τους από βυζαντινά πρότυπα. Στο κέντηµα κυριαρχεί 
πλούσιος άνθινος διάκοσµος, είτε οθωµανικές τουλίπες και γαρύφαλλα είτε 
πολύχρωµα ανάγλυφα λουλούδια του δυτικοευρωπαϊκού µπαρόκ, τα οποία εντέλει θα 
υπερισχύσουν, παράλληλα µε την αισθητική της πολυτέλειας των διάσπαρτων 
ηµιπολύτιµων λίθων και των επίρραφων επίχρυσων µεταλλικών στοιχείων20. Η 
τεχνική του κεντήµατος εξακολουθεί να είναι επίπεδη, ενώ αργότερα, από τις 
τελευταίες δεκαετίες του 17ου αιώνα ως και το τέλος του 19ου αιώνα, παραχωρεί τη 
θέση της σε µία όλο και πιο ανάγλυφη τεχνική21, παράλληλα δε, η εικονογραφία 
επηρεάζεται από τα δυτικά πρότυπα µέσω των χαλκογραφιών22, µε συνθέσεις που 
απέχουν από τα αυστηρά ιερατικά πρότυπα του παρελθόντος.23  

                                                
16 Για την κεντητική τέχνη των αµφίων βλ. Θεοχάρη 2000, 475-486). 
17 (Θεοχάρη 1997, 380) 
18 (Μπαλλιάν 1999, 15). Ως παράδειγµα αναφέρουµε το επιγονάτιο από τη Μικρά Ασία ή την 
Ανατολική Θράκη (19ος αι.) της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη (34236), κατασκευασµένο από 
επίχρυσο σφυρήλατο ασήµι µε κεντρικό ελλειψοειδές µετάλλιο από χρυσοκεντηµένο µεταξωτό, 
διάλιθο µε γρανάτες Κεϋλάνης και άλλες ηµιπολύτιµες πέτρες. 
19 (Χατζηνικολάου, 213. Ζωγράφου-Κορρέ 1985, 13-14) 
20 (Μπαλλιάν 1999, 14) 
21 (Θεοχάρη 1986, 11-13) 
22 (Χατζηνικολάου 1969, 213-214) 
23 Στις συλλογές του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου φυλάσσονται εξαιρετικά δείγµατα 
βυζαντινής και µεταβυζαντινής χρυσοκεντητικής, έργα εργαστηρίων αλλά και επώνυµων δηµιουργών, 
κεντητών και κεντητριών, στα οποία αποτυπώνονται οι εικονογραφικές επιδράσεις της Δύσης. 
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Στις αρχές του 17ου αιώνα, στα ορθόδοξα κέντρα κυκλοφορούν σάκκοι από τα 
εργαστήρια της Ηπείρου24, που αντιγράφονται στην Κρήτη και στα Επτάνησα.25 Τα 
ηπειρώτικα έργα διακρίνονται για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεσή τους, 
δείγµα της ισχυρής βυζαντινής παράδοσης της τέχνης τους26. Η διακόσµηση γίνεται 
µε χρυσά και αργυρά σύρµατα, µε λιγοστά µετάξια και διακοσµητικά µαργαριτάρια. 
Εξίσου σηµαντικό εργαστήριο χρυσοκεντητικής είναι και εκείνο των Πατρών, τα 
έργα του οποίου, τον 17 και 18ο αιώνα εκτελούσαν οι σκιάστριες, οι κεντήτριες 
Ζηνοβία, Αικατερίνη, Σµαράγδα, Καλλινίκη κ.ά.27 

 Σηµαντικό µεταβυζαντινό εργαστήριο λειτουργεί και στα Μετέωρα, στη Μονή 
Βαρλαάµ (16ος – 19ος αι.), µε γνωστό χρυσοκεντητή το µοναχό Αρσένιο, ο οποίος 
µάλιστα, δηµιουργεί το δικό του προσωπικό στυλ, δίνοντας και µε αυτόν τον τρόπο 
ταυτότητα στα ενυπόγραφα έργα του. Η ιδιοµορφία της τεχνικής του είναι εκείνο το 
στοιχείο, όπως επισηµαίνει η Ελ. Βλαχοπούλου-Καραµπίνα28, που συνέβαλε στην 
εξάπλωση της φήµης του σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και παράλληλα, στην 
ανάπτυξη και στην αίγλη του εργαστηρίου της µονής Βαρλαάµ.    

Η εκκλησιαστική χρυσοκεντητική ανθεί και στα νησιά του Αρχιπελάγους. Η 
δηµοσίευση των χρυσοκέντητων αµφίων της Μονής Λειµώνος στη Λέσβο, 
τεκµηριώνει την ύπαρξη τοπικού εργαστηρίου κεντητικής, µε χαρακτηριστικό έργο 
ένα κεντητό οράριο του 18ου αιώνα «Πόνηµα Θεοδοσίας Μοναχής», εξαιρετικό 
δείγµα γραπτής απόδοσης σχεδίου µε φυσιοκρατικές παραστάσεις.29  

Στην Κρήτη, το εργαστήριο της µονής Αρκαδίου30 τροφοδοτεί µε έργα του από 
τα µέσα περίπου του 17ου έως και τις αρχές του 19ου αιώνα µεγάλα κέντρα της 
Ορθοδοξίας (Άγιον Όρος, Σινά, Οικουµενικό Πατριαρχείο κ.ά. Οι κεντητές των 
έργων αυτών ήταν ηγούµενοι, ιεροµόναχοι και διάκονοι του Μοναστηριού, όπως οι 
Γεράσιµος Βλαστός, Ματθαίος Βλαδίµερος, Παρθένιος Κιότζας, Ιερεµίας, Αθανάσιος 
κ.ά. Δύο τύποι κεντήµατος κυριαρχούν στη δουλειά τους: είτε χαµηλό και επίπεδο 
κατά τη βυζαντινή παράδοση, είτε έξεργο κατά τα δυτικά πρότυπα. Στην 
εικονογραφία ακολουθούν κατά κανόνα τη βυζαντινή παράδοση, ενώ άφθονη είναι η 
χρήση των σχηµατοποιηµένων άνθινων συµπλεγµάτων, µε εµφανείς επιδράσεις από 
τη σύγχρονη ευρωπαϊκή κεντητική. 31 

Σηµαντικά είναι και τα έργα του λεγόµενου Επτανησιακού εργαστηρίου, µε 
έδρα πιθανόν την Κεφαλονιά32. Στην εικονογράφηση κυρίαρχη είναι η επικράτηση 
των δυτικών στοιχείων33, µε εµφανή την επίδραση, κατά τον R. Taylor34, από τη 
διακόσµηση των βενετικών υφασµάτων του 16ου και 17ου αιώνα που κυκλοφορούσαν 
στο Ιόνιο λόγω της βενετικής κυριαρχίας.        

Τέλος, κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα έως και τις αρχές του 19ου αιώνα 
στον ελλαδικό χώρο κάνουν την παρουσία τους και έργα προερχόµενα από 
                                                                                                                                       
Ανάµεσά τους έξοχα ενυπόγραφα έργα χρυσοκεντητικής αποτελούν το επιγονάτιο της Δεσποινέτας 
του Αργύρη του 1689 (ΒΧΜ 1715) και το επιγονάτιο του 18ου αι. της Ευσεβίας (ΒΧΜ 1711). 
24 Για την ανάπτυξη της τέχνης της χρυσοκεντητικής στην Ήπειρο, βλ. Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 
2001, 580-598 και η ίδια, 2002, 215-238. 
25 (Θεοχάρη 1986,  17) 
26 (Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 2009, 39) 
27 (Θεοχάρη 1986,  10) 
28 (Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 2009, 89-91) 
29 (Αλιπράντης 1975) 
30 Για το εργαστήριο χρυσοκεντητικής της µονής Αρκαδίου βλ. Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 1999-2000, 
219-249. 
31 (Δρανδάκης 2000, 10-11) 
32 (Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 2005, 391-431) 
33 (Παλιούρας 1989, 205-212) 
34 (Taylor 1998, 119-122. Πρβλ. Βλαχοπούλου-Καραµπίνα 2005, 394) 
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εργαστήρια χρυσοκεντητικής κυρίως από τη Βιέννη35, µε κύριο εκπρόσωπο τον 
ιεροδιάκονο Χριστόφορο Ζεφάρ από τη Δοϊράνη. Στα έργα αυτά, όπως είναι οι 
βαρύτιµοι χρυσοκεντηµένοι σάκκοι σε έξεργο ανάγλυφο πάνω σε πολύτιµες στόφες36, 
εγκαταλείπεται η χρήση του χρυσού και του αργυρού σύρµατος (από αυτά 
εξαιρούνται µόνο τα επιτραχήλια), υιοθετείται η χρήση του χρωµατιστού µεταξιού37, 
η τεχνική τους δε, απέχει από τη βυζαντινή παράδοση, καθώς είναι έντονες οι δυτικές 
επιδράσεις στην εικονογραφία.       

Εκτός όµως από τα εκκλησιαστικά κεντήµατα που κοσµούν τα ιερατικά άµφια, 
στην κατασκευή τους συναντώνται και υφάσµατα µε κοσµικό κέντηµα, που άλλοτε 
µιµείται και αναπαράγει τον διάκοσµο που συναντάται στις δυτικοευρωπαϊκές 
στόφες, και άλλοτε, αποτελεί εξαιρετικό δείγµα τοπικής κεντητικής τέχνης. Σε 
µουσειακές ενδυµατολογικές συλλογές, όπως του Μουσείου Μπενάκη, του Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, του Μουσείου Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυµασίας του 
Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών38 διασώζονται ιερατικά άµφια, τα οποία συντίθενται 
από τη συρραφή υφασµάτινων κοµµατιών που στην αρχική τους χρήση κοσµούσαν 
µία τοπική ενδυµασία ή ένα κέντηµα για τον στολισµό του σπιτιού.39  

Η «κίνηση» αυτή ανάµεσα σε παλιές και σε νέες µορφές και τεχνικές 
διακόσµησης ως έκφραση του ευµετάβολου της µόδας, αποτελεί µια χαρακτηριστική 
περίπτωση πολιτισµικής κίνησης ανάµεσα σε συνέχειες και σε ασυνέχειες, σ’ ένα 
χώρο µάλιστα, αρκετά συντηρητικό. 

Γ. Τα υφάσµατα των λειτουργικών αµφίων στις µέρες µας 
Η παράδοση των ορθοδόξων λειτουργικών αµφίων εξελίσσεται και στις µέρες 

µας. Κρατώντας αλώβητο τον εξωτερικό τύπο, τα άµφια των κληρικών όλων των 
βαθµίδων συνεχίζουν να ακολουθούν συρµούς και µόδες, που αναπτύσσονται στον 
εκκλησιαστικό χώρο, και ακολουθούν γενικότερες ιστορικές εξελίξεις και αισθητικές 
επιλογές40, που τον προσδιορίζουν και τον χαρακτηρίζουν κατά περιστάσεις και 
εποχές.  

Πηγές για την διαπίστωση των αλλαγών αυτών αποτελούν, πέραν της 
βιωµατικής προσεγγίσεως των αµφίων στην καθηµερινή λειτουργική πράξη της 
Εκκλησίας, οι κατάλογοι τους οποίους κατά καιρούς κυκλοφορούν οι διάφοροι οίκοι 
που ράβουν άµφια, αλλά και οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές καταχωρίσεις στο 
διαδίκτυο. Θα πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί ότι η µεγάλη ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών πρακτορείων εκκλησιαστικών ειδήσεων και η παράλληλη δηµιουργία 
πολλών ιστοτόπων41 µε εκκλησιαστικό και ορθόδοξο πνευµατικό γενικότερα 
                                                
35 (Johnstone  1967, 63-64. Θεοχάρη 1989, 13-14. Θεοχάρη 1997, 383. Πρβλ. Βλαχοπούλου-
Καραµπίνα 2009,  45) 
36 (Θεοχάρη 1986, 17) 
37 (Ζωγράφου-Κορρέ 1985, 21) 
38 Ως παράδειγµα αναφέρουµε το φελόνιο της συλλογής του Μουσείου Ιστορίας της Ελληνικής 
Ενδυµασίας (αρ. ευρ. 13618, Κρήτη, 18ος αιώνας) από µεταποίηση κλινοσκεπάσµατος. Στη 
διακοσµηµένη επιφάνειά του συναντώνται όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κρητική κεντητική 
τέχνη, τον δε διάκοσµο συνθέτουν δύο βασικά µοτίβα, η γοργόνα µε τη διχαλωτή άνθινη ουρά και ο 
δικέφαλος αετός τοποθετηµένα σε παραδείσιο περιβάλλον. Στην τυπολογία τους «καθρεφτίζεται» η 
επαφή της πλούσιας σε αποθέµατα βυζαντινής παράδοσης του νησιού µε την αναγεννώµενη Δύση 
εξαιτίας της µεγάλης διάρκειας της βενετικής κυριαρχίας. (Μαχά-Μπιζούµη 2009, 264) 
39 (Μαχά-Μπιζούµη 2014, 111-119)	  
40Ειδικότερα για το θέµα αυτό βλ. Καλοκύρης, 40-43 και Βαρβούνης, 247-266.  
41Ενδεικτικά βλ. : http://www.agiosnektarios-monastery.gr/?page_id=1052  
http://www.xiton.gr/html/about-gr.html ― http://www.kentima.net/?cont=page&id=114 
http://ierorafeio.gr/ ―  http://artborder.blogspot.gr/2010_02_01_archive.html 
http://www.iera-amfia.gr/web/guest;jsessionid=D50460AA900A8F3584C606A7CA041ED4 
http://www.teneketzis.com/view_cat.php?cat_id=459&cf ― http://www.theodoropoulos.gr/ 
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περιεχόµενο, συντέλεσαν ώστε και το υλικό αυτό να πληθυνθεί, δεδοµένου ότι οι 
διάφοροι ιεροραπτικοί οίκοι προσπαθούν µε κάθε τρόπο να διαφηµίσουν τα προϊόντα 
τους, και να αποκτήσουν πελάτες σε όλο το εύρος των Μητροπόλεων της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, αλλά και σε Ορθόδοξες Εκκλησίες πέραν της ελληνικής επικράτειας, 
όπως για παράδειγµα σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης και Άπω Ανατολής, όπου 
δεν υπάρχει συγκροτηµένη παραγωγή λειτουργικών αµφίων, λόγω διαφόρων 
καταστάσεων και συνθηκών. 

Έτσι, στη θέση των µεγάλων ιεροραφείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 
αλλά και των περιοδευόντων υπαλλήλων τους που περιέρχονταν τις επαρχίες µε 
δείγµατα υφασµάτων και έπαιρναν τα µέτρα των κληρικών που επιθυµούσαν να 
ράψουν νέα άµφια, στέλνοντάς τους κατόπιν τα προϊόντα τους, υπάρχουν σήµερα 
έντυποι κατάλογοι µε φωτογραφίες στολών, φορεµένων σε κούκλες, και αντίστοιχες 
ηλεκτρονικές καταχωρήσεις µε στοιχεία επικοινωνίας, ώστε οι ενδιαφερόµενοι 
κληρικοί να µπορούν να επιλέξουν, προβαίνοντας κατόπιν στην αντίστοιχη 
παραγγελία. Από την άλλη δε πλευρά, συνεχίζεται κατά τόπους η ιεροραπτική 
παράδοση ορισµένων µοναστικών αδελφοτήτων42, κατά κανόνα γυναικείων αλλά όχι 
µόνο, που εξυπηρετούν τους κληρικούς της ευρύτερης περιοχής τους, που 
παρακολουθούν και ακολουθούν ωστόσο στις αντίστοιχες µόδες, όπως αυτές 
καθορίζονται από τη δράση των µεγάλων ιεροραφείων, και το υλικό που 
προαναφέρθηκε. 

Μεγάλο ρόλο στην τρέχουσα µόδα των αµφίων παίζουν οι ανάλογες επιλογές 
σηµαντικών και προβεβληµένων εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων. Έτσι, για 
παράδειγµα, και για να αναφερθούµε σε ορισµένα παραδείγµατα της εποχής µας, ο 
µακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σεραφείµ είχε, δια των προσωπικών επιλογών 
και του παραδείγµατός του, καθιερώσει τον συρµό των απλών αµφίων µε λίγες και 
λιτές διακοσµήσεις. Αντιθέτως ο διάδοχός του, µακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Χριστόδουλος έφερε στο προσκήνιο και πάλι την µόδα των κεντηµένων, πολυτελών 
και εντυπωσιακών αµφίων, όπως και των υπολοίπων αντίστοιχων εξαρτηµάτων της 
αρχιερατικής στολής (µίτρες, ωµοφόρια, εγκόλπια, ποιµαντορικές ράβδοι κ.λπ.), 
δηµιουργώντας ουσιαστικά µια µόδα, που µέχρι και σήµερα ακολουθείται από 
πολλούς κληρικούς όλων των βαθµών της ιεροσύνης. Τέλος, ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυµος φαίνεται πως κλίνει υπέρ της απλότητος των 
αµφίων, χρησιµοποιώντας για τις µεγάλες εορτές και τις πλέον επίσηµες περιστάσεις 
άµφια από στόφες, κάποτε πολυτελείς, γεγονός που ήδη έχει επιδράσεις στον 
αντίστοιχο σύγχρονό µας συρµό κατασκευής και διακόσµησης των αµφίων του 
κλήρου, τουλάχιστον στην Εκκλησία της Ελλάδος. 

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µόδα των αµφίων και οι 
αντίστοιχες διακοσµήσεις43 τους συνδέονται άµεσα µε τον βαθµό της ιεροσύνης και 
τη γενικότερα κατάσταση κάθε κληρικού, πέραν των αυτονόητων οικονοµικών 
παραµέτρων που σχετίζονται µε την κατασκευή και απόκτησή τους, δεδοµένου ότι τα 
πλέον πολυτελή είναι και ακριβότερα, ώστε να µην µπορούν να αποκτηθούν απ’ 
όλους. Συνήθως τα άµφια των διακόνων είναι πιο απλά, δεδοµένου ότι η πρώτη 
βαθµίδα του κλήρου αντιµετωπίζεται από τους κληρικούς ως µία προσωρινή 
κατάσταση, πριν την χειροτονία τους στον επόµενο βαθµό του πρεσβυτέρου, η οποία 
κατά κανόνα γίνεται σχετικά σύντοµα. Έτσι οι διάκονοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, 
                                                                                                                                       
https://el-gr.facebook.com/vszakar ― http://ierorafio.blogspot.gr/ ― http://hatzakis1938.gr/# 
http://www.evagelidisilias.gr/taxonomy/term/606.	  
42 Για το θέµα αυτό ενδεικτικά βλ. Λυδάκη 2003, 267-291.  
43 Για την ερµηνεία του διακόσµου των αµφίων βλ. Παπάς, 98-110 και Βλαχοπούλου-Καραµπίνα, 123-
172.  
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που κυρίως αφορούν τους Αρχιδιακόνους Προκαθηµένων Εκκλησιών, οι οποίοι 
µπορεί να µείνουν επί µεγάλο χρονικό διάστηµα στη θέση αυτή και των οποίων οι 
λειτουργικές υποχρεώσεις, στο πλευρό των αρχιερέων που διακονούν, απαιτούν 
κάποια επισηµότερη – άρα και πολυτελέστερη – εµφάνιση, συνήθως δανείζονται 
άµφια από άλλους κληρικούς, και τα χαρίζουν µε τη σειρά τους σε νέους διακόνους, 
όταν εκείνοι χειροτονηθούν πρεσβύτεροι. 

Είναι συνήθως οι άγαµοι ιεροµόναχοι, και µάλιστα αυτοί που µένουν στον 
κόσµο ως Αρχιµανδρίτες, προϊστάµενοι ναών, πρωτοσύγκελοι και επιτελικά 
διοικητικά στελέχη Μητροπόλεων, που έχουν τα πολυτελέστερα και πιο 
διακοσµηµένα άµφια, σε αντιπαράθεση προς τους έγγαµους ιερείς, οι οποίοι κατά 
κανόνα περιορίζονται σε άµφια απλούστερα, άρα και οικονοµικότερα. Οι 
ιεροµόναχοι πάλι που διαβιούν σε οργανωµένες µοναστικές αδελφότητες, κατά 
κανόνα χρησιµοποιούν άµφια πιο απλά και απέριττα, τα οποία µάλιστα κάποτε 
αποτελούν περιουσία της µονής τους, και όχι προσωπικά αποκτήµατα. Αυτό κατά 
κανόνα γίνεται στα µεγάλα µοναστικά κέντρα (Άγιον Όρος, Μετέωρα, Πάτµο κ.λπ.), 
µε ευάριθµες εξαιρέσεις. Όπως δε και παραπάνω σηµειώθηκε, παρόµοιες είναι οι 
αισθητικές επιλογές και στα εξαρτήµατα της ιερατικής στολής, εν προκειµένω στους 
επιστήθιους σταυρούς των εκκλησιαστικών οφφικίων, στα επιγονάτια και στα 
επανοκαλύµαχα των αγάµων ιερέων. 

Από τα παραπάνω, αλλά και από την µελέτη του υλικού, προκύπτει ότι τριών 
κυρίων κατηγοριών είναι τα σύγχρονά µας άµφια, όσον αφορά το υλικό κατασκευής 
και τις ανάλογες αισθητικές γραµµές που ακολουθούν : Α. Τα απλά άµφια, από λιτά 
υφάσµατα, συνήθως λευκά44, µε ορισµένες παραστάσεις, κατά κανόνα συµβολικές45, 
και συνήθως προερχόµενες από την πρωτοχριστιανική και την παλαιοχριστιανική 
τέχνη : σταφύλια, χριστογράµµατα, σταυροί, η νοητή ναυς της Εκκλησίας κ.λπ. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν και τα υφαντά άµφια, ως µια περισσότερο πολυτελής 
εκδοχή τους, συνήθως προϊόντα µοναστικών ιεροραφείων, αλλά και άµφια 
πρεσβυτέρων και επισκόπων µε πολυσταύρια, δηλαδή επάλληλους κεντηµένους ή 
υφασµένους σταυρούς, που ουσιαστικά ακολουθούν τα πολυσταύρια φελόνια των 
παλαιοχριστιανικών χρόνων, όπως φαίνονται στις εικονογραφικές παραστάσεις αγίων 
ιεραρχών, πριν την επικράτηση των αυτοκρατορικών συµβόλων ως κυρίων στοιχείων 
της µορφολογίας της αρχιερατικής στολής. Στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως τα 
άµφια φέρουν και µεγάλου µεγέθους φούντες, κατά µίµηση αναλόγων στοιχείων 
παλαιών αµφίων, ως και τον 17ο – 18ο αι., που σώζονται σε σκευοφυλάκια 
µοναστικών κέντρων, και τα οποία τα τελευταία χρόνια αποτελούν αντικείµενο 
µελέτης και δηµοσίευσης. 

Β. Τα άµφια από στόφες. Πολύχρωµα και συνήθως πολυτελή, αναλόγως της 
στόφας που χρησιµοποιείται κάθε φορά. Ακολουθούν την παράδοση των αµφίων από 
τα τέλη του 18ου και του 19ου αι., δείγµατα των οποίων σώζονται σε µοναστικά 
σκευοφυλάκια και µουσειακές συλλογές, ως και τις µέρες µας. Οι στόφες που 
χρησιµοποιούνται σήµερα είτε ακολουθούν τα διακοσµητικά πρότυπα των παλαιών, 
είτε υπόκεινται σε νέες κάθε φορά αισθητικές αρχές και διακοσµητικές οργανώσεις. 
Κυριαρχεί σε αυτές ο φυτικός και άνθινος διάκοσµος. Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις 
ακολουθούνται λεπτοµέρειες του παρελθόντος : για παράδειγµα, αντί των µικρών 
κουδουνιών σε ρόλο κουµπιών, στα σηµεία όπου οι δύο όψεις του αρχιερατικού 
σάκου ενώνονται µεταξύ τους, στις πλάγιες όψεις τους, κάποτε ακολουθείται η 
παράδοση του 18ου και 19ου αιώνα, σύµφωνα µε την οποία τοποθετούνται κορδέλες 
                                                
44 Για το χρώµα των ιερών αµφίων βλ. Παπάς, 10-20, Cope 1974, 178, Legg 2007. Ειδικά για το 
συµβολισµό των χρωµάτων βλ. Portal 19993.  
45 (Collin 1976, 220-238. Βαρβούνης 20-21) 
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πολύχρωµες, οι οποίες δένονται. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται και για τις τρέσες που 
ράβονται στις άκρες των αµφίων, στο λαιµό, στα µανίκια, στο κάτω µέρος τους ή 
στην περίµετρό τους, όταν πρόκειται για φελόνιο, αλλά και στο κάτω µέρος του 
στιχαρίου. Πρόκειται για τους λεγόµενους «ποταµούς», των οποίων η πολυτελής 
κατασκευή κάποτε είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακή, ιδιαίτερα µάλιστα στα στιχάρια, 
των οποίων η διακόσµηση περιορίζεται εκ των πραγµάτων στο τελευταίο τµήµα του 
κάτω µέρους, που είναι ορατό κάτω από το φελώνιο του πρεσβυτέρου ή τον σάκο του 
αρχιερέα. 

Γ. Τα κεντηµένα άµφια. Κεντηµένα άµφια υπήρχαν φυσικά σε όλη την 
παλαιότερη παράδοση των ορθοδόξων αµφίων, επιφανή µάλιστα δείγµατα σώζονται 
σε πολλές µοναστηριακές συλλογές και σκευοφυλάκια µονών, Μητροπόλεων και 
Πατριαρχείων. Κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα επικράτησε και η χρήση καφτανιών 
µουσουλµάνων και Αρµενίων, ιδίως δε γυναικείων γαµήλιων ενδυµάτων από 
κεντηµένο βελούδο, µε τις χαρακτηριστικές άνθινες διακοσµήσεις και µορφές τους, 
που µετασκευάζονταν σε δεύτερη χρήση, για να γίνουν αρχιερατικοί σάκοι. 
Παραλλήλως, κεντητά πετραχήλια, επιγονάτια, καθώς και κεντητοί πόλοι του µικρού 
και µεγάλου αρχιερατικού ωµοφορίου, συµπλήρωναν τον κεντητό διάκοσµο της 
αρχιερατικής στολής. Παλαιότερα µάλιστα, στην ιερατική στολή των πρεσβυτέρων 
και των διακόνων κεντηµένο ήταν µόνο το πετραχήλι και το οράριο αντιστοίχως, το 
δε φελόνιο ή το στιχάριο κατασκευάζονταν από στόφα. 

Η πρακτική και το προσωπικό παράδειγµα ορισµένων προκαθηµένων, για τους 
οποίους έγινε λόγος και παραπάνω, έφερε ξανά στο προσκήνιο την µόδα των 
κεντητών αµφίων, κατά κανόνα από βελούδο και σπανιότερα από µετάξι ή άλλα 
υφάσµατα, τόσο χειµωνιάτικων από χοντρά και ζεστά υφάσµατα, όσο και 
καλοκαιρινών, πιο δροσερών και ελαφριών. Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες 
µάλιστα, σταδιακά, η µόδα των κεντητών αµφίων επεκτάθηκε και στις στολές των 
πρεσβυτέρων, σπανιότερα δε και στις στολές των διακόνων.  

Τα κεντήµατα αυτά, κατά κανόνα χρυσοκεντήµατα, όχι όµως από µεταλλικό 
σύρµα, όπως θέλει η παραδοσιακή χρυσοκεντητική αλλά από χρυσή κλωστή, είναι 
δύο ειδών : εκείνα που κατασκευάζονται από µηχανές ειδικές, και τα οποία είναι 
τυποποιηµένα και περιορίζονται σε άνθινες και φυτικές κατά κανόνα διακοσµήσεις, 
και όσα γίνονται στο χέρι. Στη δεύτερη, σπανιότερη περίπτωση, πρόκειται για 
πραγµατικά έργα εκκλησιαστικής κεντητικής, εκτελεσµένα µε φαντασία και 
αναλόγως των δυνατοτήτων κάθε κεντήστρας ή κεντητή, κάποτε µάλιστα 
περιλαµβάνουν ολόκληρες παραστάσεις σκηνών (π.χ. την Ανάσταση ή την Γέννηση 
του Ιησού Χριστού), αλλά και µορφές αγίων, κυρίως στα πετραχήλια.  

Θα πρέπει µάλιστα εδώ να σηµειωθεί ότι η βυζαντινή και µεταβυζαντινή 
χρυσοκεντητική, όπως φαίνεται από δείγµατα αµφίων που έχουν σωθεί ως τις µέρες 
µας, διαφέρει από τη ρωσική χρυσοκεντητική που επικρατεί στα πολυτελή άµφια και 
του χώρου µας από τον 19ο αι., τόσο στην απόδοση των επιµέρους µορφών, 
προσώπων ή φυσικών διακοσµήσεων, όσο και στα παραγεµίσµατα από βαµβάκι ή 
χαρτί που χρησιµοποιούνταν κάτω από την κεντηµένη επιφάνεια των ρωσικών 
αµφίων, για να δώσουν ανάγλυφο και όγκο στις µορφές. Φυσικά δε διαφέρει και από 
τη σύγχρονή µας εκκλησιαστική χρυσοκεντητική, που είναι επίπεδη, αλλά και πιο 
διακοσµητική στην απόδοση των µορφών, δεδοµένου ότι διάφορες τεχνικές ευκολίες 
παρέχουν την δυνατότητα στους καλλιτέχνες να αποδώσουν µορφές πιο 
τυποποιηµένες, αλλά και περισσότερο εκτεταµένες και διακοσµητικές, στην τελική 
τους εντύπωση. 

Τα κεντηµένα αυτά άµφια, που αναδίδουν αίσθηση πολυτέλειας, αποτελούν την 
σύγχρονή µας όψη της τέχνης της εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής, η οποία έχει 
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αναβιώσει στις µέρες µας, τόσο από κληρικούς και µοναχούς, όσο και από λαϊκούς 
τεχνίτες, σε ανάλογα µικρά ή µεγάλα εργαστήρια. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις 
επισκοπικές µίτρες, οι οποίες κατά κανόνα κατασκευάζονται από πεπιεσµένο χαρτί, 
το οποίο αντικατέστησε την παλαιότερη χρήση φελλού, επενδύονται µε ύφασµα, 
κατόπιν δε κεντιούνται στο χέρι, ώστε να προστεθούν και οι σµάλτινες παραστάσεις 
των τεσσάρων ευαγγελιστών σε ανάλογα εικονίδια, αλλά και οι πέτρες, που 
συναποτελούν τον διάκοσµό τους. Και πάλι, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις έχουµε 
έργα που ανανεώνουν την παράδοση, όπως για παράδειγµα η κεντηµένη παράσταση 
αποστόλων και ευαγγελιστών ολόσωµων στην επιφάνεια της µίτρας, η οποία έτσι 
χωρίζεται σε αντίστοιχες φέτες, ξεφεύγοντας από την στεµµατόσχηµη κλασική µορφή 
τους. 

Aπό τον 19ο αιώνα ήδη, έχουν εµφανιστεί και στον ελληνικό χώρο ιερατικά 
άµφια ρωσικής παράδοσης46 : φελόνια µε υπερυψωµένο το πίσω µέρος, µίτρες µε 
ωοειδή κατατοµή, αρχιερατικοί µανδύες διαφόρων χρωµάτων – κυρίως µωβ, 
πράσινοι ή γαλάζιοι – και χωρίς κεντηµένους πόλους στις τέσσερεις άκρες του 
µπροστινού τους ανοίγµατος, µεγάλα ωµοφόρια κοντά στην µπροστινή τους 
διαµόρφωση, ακόµη και ποιµαντορικές ράβδοι χωρίς τους γνωστούς όφεις, σε µορφή 
µεταλλικής απόδοσης µοναστικών βακτηριών, όπως συνηθίζεται στη Ρωσία.  

Τα άµφια αυτά, ιδίως τα υπερυψωµένα πίσω φελόνια, συνηθίζουν κατά κύριο 
λόγο οι ιεροµόναχοι, και µάλιστα αυτοί που λειτουργούν σε ενορίες του κόσµου. 
Έτσι, χωρίς φυσικά η χρήση τους να απαγορεύεται από έγγαµους ιερείς, στη λαϊκή 
συνείδηση έχουν συνδεθεί µε τους Αρχιµανδρίτες, και κάποτε εκλαµβάνονται από 
τους αδαείς πιστούς ως ένδειξη «προαγωγής» του ιερέα της ενορίας τους, ο οποίος θα 
τύχει να τα χρησιµοποιήσει στην λειτουργική πράξη και ζωή της ενορίας. 
Αντιστοίχως, τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανιστεί στην ελληνική αγορά και άµφια 
της λεγόµενης σερβικής παράδοσης, µε πολλά κεντήµατα, κατά κανόνα από 
χρωµατιστή κλωστή σε άσπρο φόντο, τα οποία µοιάζουν κάπως µε τα απλά άµφια της 
πρώτης κατηγορίας που εντοπίσαµε, ωστόσο αποτελούν περισσότερο πολυτελείς, και 
φυσικά πιο ακριβές, εκδοχές τους. 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ξεχωριστές περιπτώσεις 
αµφίων, όπως ήταν παλαιότερα οι πατριαρχικοί σάκοι του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου, οι οποίοι µάλιστα είχαν και ιδιαίτερα ονόµατα ανάλογα των κεντρικών 
κεντηµένων παραστάσεων που έφεραν, όπως «Ρίζα του Ιεσσαί», «Τιβεριάδος 
Θάλασσα» κ.λπ.. Επίσης, τα πατριαρχικά άµφια του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, που 
κατασκευάστηκαν επί της πατριαρχείας του Κυρίλλου Β΄, για τις τελετές της 
Μεγάλης Εβδοµάδος και της Αναστάσεως στον Πανάγιο Τάφο και στο Ναό της 
Αναστάσεως, και τα οποία είναι ακόµη σε λειτουργική χρήση. Πρόκειται για άµφια 
µοναδικά, που δεν δηµιούργησαν ιδιαίτερη παράδοση, καθώς δεν έγιναν αντικείµενα 
µιµήσεως, λόγω ακριβώς της µοναδικότητος που τα διακρίνει. Την ίδια παράδοση 
ακολουθούν και σήµερα τα άµφια του Οικουµενικού Πατριάρχου, αλλά και του 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας, ο οποίος µάλιστα φέρει όχι µίτρα αλλά κεντητή τιάρα, 
αλλά και δεύτερο πετραχήλι έξω από τον αρχιερατικό σάκο, κατά παλαιά 
αλεξανδρινή παράδοση, στο οποίο, καθώς είναι ορατό ολόκληρο, συνήθως 
κεντιούνται παραστάσεις αγίων, αγγέλων, ιεραρχών κ.λπ., αποδίδοντάς του ένα 
ιδιαίτερο διακοσµητικό χρώµα. 

Τα σύγχρονα µοναδικά άµφια αυτά, συνήθως δώρα προς τους Προκαθηµένους 
των Εκκλησιών, σε αντίθεση µε τα παλαιότερα πατριαρχικά άµφια, µε τον τρόπο τους 
δηµιουργούν ένα είδος µόδας, υπό την έννοια ότι συχνά τα µιµούνται µε άλλα υλικά 

                                                
46 Σχετικά µε το θέµα αυτό, βλ. Χρυσοστόµου 2011. 
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και σε πιο οικονοµικές εκδοχές, αρχιερείς που διακρίνονται για την καλαισθησία και 
την πολυποικιλία της αρχιερατικής λειτουργικής τους εµφάνισης. Και αποτελεί η 
παρατήρηση αυτή βάση για τον ερευνητή του µέλλοντος, που θα θελήσει να 
ανιχνεύσει ανάλογες εξελίξεις, σε σύγχρονες εκκλησιαστικές τέχνες, αυτήν της 
ιεροραπτικής, αλλά και εκείνην της εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής, οι οποίες στα 
χρόνια µας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 

Δ. Συµπεράσµατα  
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ακόµη και εξ’ ορισµού συντηρητικές µορφές, 

όπως αυτές των ιερατικών αµφίων, υπόκεινται σε µόδες και συρµούς, µε διαφορετικό 
βέβαια τρόπο απ’ ό,τι τα κοσµικά ενδύµατα, αλλά πάντως στα ίδια γενικά πλαίσια. Η 
παλαιότερη βυζαντινή και µεταβυζαντινή παράδοση, οι ρωσικές, δυτικές και σερβικές 
επιδράσεις, αλλά και οι σύγχρονες αισθητικές επιλογές, συχνά προσδιοριζόµενες από 
πνευµατικούς ή άλλους λόγους, δηµιουργούν τον εκάστοτε συρµό, προς τον οποίο 
συµµορφώνονται οι επιλογές των κληρικών, όσον αφορά τα ιερατικά τους ενδύµατα. 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τις επιλογές αυτές επηρεάζουν και πολιτικοί 
λόγοι, µε την ευρύτερη σηµασία του όρου. Για παράδειγµα, ένα από τα αποτελέσµατα 
της µεγάλης κρίσης σκανδάλων κατά την περίοδο αρχιεπισκοπίας του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών Χριστοδούλου, ήταν ότι µε συνοδική απόφαση συστήθηκε στους αρχιερείς 
και τους κληρικούς να αποφεύγουν τα πολυτελή άµφια, για να µην προκαλούν το 
λαϊκό αίσθηµα. Σε εφαρµογή της εγκυκλίου αυτής οι αρχιερείς άρχισαν να φορούν σε 
χειµερινή περίοδο άµφια καλοκαιρινά, που λόγω κλιµατικών συνθηκών της περιόδου 
στην οποία φοριούνται είναι πιο απλά, για ένα περίπου εξάµηνο, για να επανέλθουν 
στα χρυσοκέντητα άµφια και τις βαριές στόφες από τον επόµενο χειµώνα. Άλλωστε η 
πολιτική διάσταση του ενδύµατος, άρα και των ιερατικών αµφίων στις τελετουργικές 
εκδοχές τους, αποτελεί πραγµατικότητα γνωστή από πολλά ανάλογα παραδείγµατα, 
διεθνώς. 

Σε τελική ανάλυση, τα άµφια εξελίσσονται παράλληλα µε τις γενικότερες 
αισθητικές, οικονοµικές, κοινωνικές και πνευµατικές συνθήκες κάθε εποχής, αν όχι 
στη γενική µορφολογία τους, τουλάχιστον στα υλικά τους και τις επιµέρους 
αισθητικές διατυπώσεις τους. Άλλες µορφές διατηρούνται και αναπαράγονται από το 
παρελθόν και άλλες εισάγονται από αλλότριες και αλλοεθνείς επιδράσεις ή από 
συνθήκες των καιρών, όπως και παραπάνω αναλυτικά καταδείχθηκε. Αποτελεί αυτό 
µια όψη της κίνησης ανάµεσα στη συνέχεια και την ασυνέχεια, η οποία κυριαρχεί σε 
όλες τις πολιτισµικές µορφές και εκφράσεις, και φυσικά υπάρχει και στον χώρο των 
εκκλησιαστικών τεχνών. 
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