
Θησασροί της Αρμενίας 
 

3 Απριλίοσ - 30 Ιοσνίοσ στο Φοσαγιέ τοσ Μεγάροσ Μοσσικής Αθηνών 

 

"Θεζαπξνί" κπνξνύλ πξάγκαηη λα ζεσξεζνύλ ηα αληηθείκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζ'απηή ηελ έθζεζε. 

"Θεζαπξνί" κε ηελ έλλνηα ηνπ πνιύηηκνπ, ηνπ ζπάληνπ, ηνπ δηαξθνύο θαη ηνπ ηεξνύ. Ο ρώξνο απ'όπνπ 

πξνέξρνληαη είλαη γεσγξαθηθά "ειαζηηθόο". Σηνπο ράξηεο ηνπ Μεζαίσλα παξαθνινπζνύκε ηελ 

Αξκελία λα αιιάδεη ζρήκα, λα ζπξξηθλώλεηαη ή λα απιώλεηαη, λα θαηεβαίλεη έσο ηελ Αλαηνιηθή 

Μεζόγεην ή λα εμαθαλίδεηαη θάησ από θαηνρέο αιινζξήζθσλ. Πάληα βέβαηα αλάκεζα ζηελ Καζπία θαη 

ηε Μαύξε Θάιαζζα κηα ινπξίδα γεο, κε γπκλά βνπλά θαη βαζεηά θαξάγγηα, θακκέλε από εθαίζηεηα 

θαη ραξαγκέλε από ζεηζκνύο, κέλεη σο ππξήλαο ηνπ αξκεληθνύ πνιηηηζκνύ. 

Κάζε θνξά ζε δησγκνύο, ζθαγέο θαη θαηνρέο από Σειηδνύθνπο, Τνπξθνκάλνπο ή 'Aξαβεο, νη Αξκέληνη, 

ιαόο πνπ γλώξηζε ηε δηαζπνξά από ηα αξραία ρξόληα, αθήλνπλ πίζσ ηνπο θαξθσκέλα ζην άγνλν 

έδαθνο ηα κλεκεία ηνπο σο αδηάςεπζηεο καξηπξίεο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο. Η αλάγθε απηνύ ηνπ 

ιανύ, πνπ πξώηνο αζπάζζεθε ην Φξηζηηαληζκό, γηα κηα θαιιηηερληθή έθθξαζε, πνπ λα εμππεξεηεί 

πάληα απηή ηελ πίζηε, δηνρεηεύεηαη κε δύν ηξόπνπο: ηα αθίλεηα γιππηηθά ή αξρηηεθηνληθά κλεκεία θαη 

ηα θηλεηά θεηκήιηα. 

Τα πην ραξαθηεξηζηηθά αξκεληθά γιππηά είλαη νη πέηξηλεο ζηήιεο, ηα khatchkars ή 

"πέηξεο- ζηαπξνί", πνπ ζπαξκέλνη ζε αγξνύο, κνλαζηήξηα θαη θνηκεηήξηα, νξηνζεηνύζαλ 

γηα ηελ αησληόηεηα ηα αγηαζκέλα από ηε Φξηζηηαλνζύλε ρώκαηα. Ο θόβνο κηαο 

εηδσινιαηξηθήο απεηθόληζεο ηνπ Πάζνπο γέλλεζε ζηα πξσηνρξηζηηαληθά ρξόληα ηε κνξθή 

απηνύ ηνπ ζπκβόινπ, πνπ παξαπέκπεη ζην ζρεκαηνπνηεκέλν ζε ζηαπξό Πάζνο, αιιά θαη 

ζηνλ ίδην ην Φξηζηό. Οη πέηξηλεο εθθιεζίεο εμάιινπ, κε πιηθό ηνλ εύπιαζην ηόθθν, 

αλέπηπζζαλ κηαλ ηδηόηππε αξρηηεθηνληθή. Υςώλνπλ θαηά εθαηνληάδεο ηνπο μεθάζαξα 

θνκκέλνπο όγθνπο ηνπο ζεκαδεύνληαο ηηο δηαδξνκέο ησλ αγίσλ, ηηο ζηάζεηο ησλ πξνζθπλεηώλ ή ηελ 

εγθαηάζηαζε αγίσλ ιεηςάλσλ. Η γιππηηθή γίλεηαη αλαπόζπαζην κέινο ηεο αξρηηεθηνληθήο, όρη κόλν 

ζαλ δηαθνζκεηηθό ζηνηρείν, αιιά θαη - πην νπζηαζηηθά - ζηα ηζηνξεκέλα θηνλόθξαλα, ηα αθξσηήξηα, ηηο 

παξαζηάζεηο πξνζόςεσλ θ.η.ι. 

Παξ'όιεο ηηο επηδξνκέο θαη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηε ε πεξηνρή πνπ απνηειεί ηώξα 

ηελ απηόλνκε δεκνθξαηία ηεο Αξκελίαο, ν ζεκεξηλόο επηζθέπηεο ηεο απνξεί γηα ηνλ 

πινύην ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο πνπ έρεη δηαζσζεί. 

Φπζηθά, γηα απηή ηελ παξνπζίαζε ε επηινγή καο πεξηνξίζζεθε ζε ό,ηη ήηαλ δπλαηό λα 

κεηαθεξζεί, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα κνλαδηθά πέηξηλα κνληέια εθθιεζηώλ, ή κεξηθά 

πέηξηλα γιππηηθά κέιε. 

'Όπσο ζηελ αξρηηεθηνληθή δελ ζώζεθαλ ηα θαζεκεξηλά θηίζκαηα θαηνηθηώλ, έηζη θαη απ ηα θηλεηά 

αληηθείκελα ειάρηζηα ζηνιίδηα ή ζθεύε είλαη γηα ηδησηηθή ρξήζε. Αληίζεηα, πινύζηεο είλαη νη ζπιινγέο 

από ιεηηνπξγηθά ζθεύε ή γηα ην ζηνιηζκό εθθιεζηώλ. Είλαη απηά πνπ ζε θάζε πόιεκν, δησγκό ή θπγή 

κπνξνύζαλ λα κεηαθεξζνύλ εύθνια γηα λα κελ πέζνπλ ζηα ρέξηα ησλ απίζησλ θαη έηζη λα 

παξακείλνπλ ζύκβνια κηαο ζπλέρεηαο, ζύλδεζε κε ηελ παηξίδα θαη 

επινγεκέλν ζθεύνο γηα θάζε ρξηζηηαλό. 

Δύζθνιε ήηαλ πξάγκαηη ε επηινγή απν απηό ηνλ πινύην ησλ αληηθεηκέλσλ 

κηθξνγιππηηθεο, αξγπξνρνίαο, θεληεκάησλ, πθαληώλ θ.η.ι. Όιε απηή ε 

ιάκςε θαη ε ριηδή ζε ρξπζό θαη πνιύηηκεο πέηξεο κνηάδεη λα θξαηάεη κέζα 



ζε ραιεπνύο ρξόλνπο θηώρεηαο θαη ζθιαβηάο αιώβεην ην όξακα ελόο άιινπ, εθηόο ηνπ θόζκνπ 

ηνύηνπ, παξαδείζνπ. 

Aθαηάιπην αθόκα είλαη ην θσο πνπ απνπλένπλ ηα αξκέληθα ρεηξόγξαθα. Μέζα ζηα εθαηνληάδεο 

κνλαζηήξηα ζπαξκέλα ζε θάζε αξκέληθε επαξρία θξαηνύζαλ, ράξηο ζε εηδηθά πξνλόκηα πνπ ηνπο 

παξείραλ νη θαηαθηεηέο, δσληαλή ηελ πεγή ηεο γλώζεο. 

Η απνρή, ιόγσ δόγκαηνο, από ηελ παξαζηαηηθή δσγξαθηθή ησλ εηθόλσλ θαζηζηνύλ ηελ αξκεληθή 

κηθξνγξαθία κνλαδηθή εηθαζηηθή έθθξαζε. Σ'απηήλ, όρη κόλν ζπλδπάδνληαη επηηόπηεο, ηξαληθέο θαη 

βπδαληηλέο πξαθηηθέο, αιιά αλαπηύζζνληαη ζρνιέο, όπνπ νη πεξίθεκνη γξαθείο ζηνιίδνπλ κε θαληαζία 

θαη πξσηνηππία ρηιηάδεο ρεηξόγξαθα (κόλν ζην θέληξν ρεηξνγξάθσλ Μαηελαληαξάλ ππνινγίδεηαη όηη 

ππάξρνπλ 16.ΟΟΟ ρεηξόγξαθα). Απηά ηα ρεηξνγξνθεκέλα βηβιία δελ ήηαλ κόλν εξγαιείν γλώζεο 

(όπσο είλαη γλσζηό κεηαθξάζζεθαλ ζηα αξκεληθά πιήζνο πξσηόηππσλ θεηκέλσλ αξραίσλ 

ζπγγξαθέσλ), αιιά θαζαξά ιαηξεπηηθά, απνηξνπαηθά κάιηζηα αληηθείκελα. Από ηνλ ηεξάζηην απηό 

πινύην έγηλε κηα επηινγή κε θξηηήξηα ην ύθνο ηεο γξαθήο θαη ην πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ. 

Σηα θεξακηθά ε εμαθξίβσζε είλαη πνιύ δύζθνιε γηαηί ζπκπίπηνπλ κε δηάθνξα πξόηππα αλαηνιίδνληα ή 

βπδαληηλά εγρώξηαο παξαγσγήο ή εηζαγσγήο. Εμάιινπ πνιιά από ηα πνιύηηκα αληηθείκελα, δσξεέο 

πξηγθήπσλ, αιιά θαη απιώλ εκπόξσλ, πξνέξρνληαλ από θσλζηαληηλνπνιίηηθα ή πεξζηθά εξγαζηήξηα. 

Οη Αξκέληνη ηερλίηεο ήζειαλ πάληα λα αληινύλ από ηηο αξρατθέο ηνπο ξίδεο. Έηζη, ε παξαδνζηαθή ηνπο 

ηέρλε ηεο γιππηηθήο ζην μύιν αληηπξνζσπεύεηαη ζ'απηή ηελ έθζεζε κε ηε κνλαδηθή πόξηα από ην 

Σεβάλ (1486), όπνπ κπνξεί θαλείο λα αλαγλσξίζεη ηελ ηερληθή ηεο αλάγιπθεο δηαθόζκεζεο ησλ 

θhathckars - όπσο εμάιινπ θαη ζηα δύν μύιηλα αλαιόγηα - αιιά θαη ηελ ζύλδεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

πεληεθνζηήο κε ηηο αλάινγεο παξαζηάζεηο ζηα ρεηξόγξαθα. 

Η έθζεζε ζπλνδεύεηαη από κεγάιν επηζηεκνληθό θαηάινγν, ζηνλ νπνίν ζπκβάιινπλ κε 

άξζξα ηνπο ε γλσζηή Ακεξηθαλίδα αξκελνιόγνο Helen Evans, ν ηζηνξηθόο θηιέιιελαο 

Hratch Bartikian, ε θξηηηθόο ηέρλεο θαη επηκειήηξηα ηεο έθζεζεο Έθε Αλδξεάδε, ε 

ηζηνξηθόο ππνδηεπζύληξηα ηνπ Ιζηνξηθνύ Μνπζείνπ ζην Εξεβάλ Yvetta Mkrtchian θαη ν 

ζνθόο Sen. Arevsatian, δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Φεηξνγξάθσλ ζην Εξεβάλ. 

Γηα πνιιά ρξόληα ιόγσ ηεο απνκόλσζεο, ε ζπκβνιή ηεο Αξκελίαο ζηελ παγθόζκηα 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά έκελε ζρεδόλ άγλσζηε. Ειπίδνπκε πσο απηή ε έθζεζε, ε νπνία πξώηε θνξά 

παξνπζηάδεη εθηόο Αξκελίαο ην ζπλδπαζκέλν πινύην ησλ ηξηώλ κεγάισλ κνπζείσλ - Etchmiadzin, 

Matenandaran θαη Ιζηνξηθνύ - ζα ζπληείλεη ζε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα απηνύ ηνπ πνιηηηζκνύ, ν 

νπνίνο, σο Έιιελεο, καο αθνξά ηδηαίηεξα. 

Έθε Αλδξεάδε 

 


