ηρ

Ομιλία

Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ
Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων
(ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος »
Ο ηόπνο πνπ καο θηινμελεί απόςε, αγαπεηνί θίινη, ην παλέκνξθν Οξνπέδην Λαζηζίνπ, είλαη ηόπνο επινγεκέλνο
από ηνπο Θενύο θαη ηηκεκέλνο από ηνπο αλζξώπνπο. Δδώ νη αξραίνη κπζνγξάθνη ηνπνζέηεζαλ ηελ γέλλεζε ηνπ
κεγάινπ Γία θαη ε ζπλερήο παξνπζία θαη δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ μεπεξλά απνδεδεηγκέλα ηηο πέληε ρηιηάδεο
ρξόληα.
Ζ θπζηθή απνκόλσζε ηνπ ηόπνπ θαη νη δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο ησλ θάηνηθσλ κε ηνλ ππόινηπν θόζκν όρη κόλν δελ
εκπόδηζαλ, αιιά αληίζεηα βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο έκθπηεο πξνδηάζεζεο ησλ Οξνπεδησηώλ ζηηο ηέρλεο θαη ηα
γξάκκαηα Πνιινί Λαζπζηώηεο έρνπλ κέρξη ζήκεξα δηαθξηζεί ζηνπο ηνκείο απηνύο έλαο δε εο απηώλ είλαη θαη ν
θαιιηηέρλεο μπινγιύπηεο Ησάλλεο Γ.Μαθξάθεο, ν νπνίνο καδί κε άιινπο νκνηέρλνπο ηνπ ηηκάηαη απόςε εδώ ζηελ
γελέηεηξά ηνπο, κε πξσηνβνπιία ηνπ πλδέζκνπ Μέζα Λαζπζίνπ «Ζ Αιόηδα».
Με άμνλα ινηπόλ ηελ δσή θαη ηελ δξάζε ηνπ εθιεθηνύ απηνύ κάζηνξα, ζα ζαο παξνπζηάζσ όζα ζηνηρεία κπόξεζα
λα ζπγθεληξώζσ γηα ηνπο Οξνπεδηώηεο θαη ηνπο άιινπο εθηόο Οξνπεδίνπ μπινγιύπηεο, πνπ δνύιεςαλ παιαηόηεξα
εδώ θαη ηα έξγα ηνπο απνηεινύλ γηα καο ζήκεξα ζεκαληηθό θεθάιαην ηεο άγλσζηεο θαη αλαμηνπνίεηεο πνιηηηζηηθήο
καο θιεξνλνκηάο. ηνηρεία γηα ηελ παξνύζα νκηιία άληιεζα από δηάθνξεο πεγέο, πνιιέο όκσο θαη ζεκαληηθέο ήηαλ
θαη νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο θπξίσο ησλ απνγόλσλ ησλ ηηκσκέλσλ. Δηδηθά γηα ηνλ Ησάλλε Μαθξαθε, πνιιά ζηνηρεία
βξήθα ζην ππόκλεκα πνπ ζπλέηαμαλ ην 1984 νη Αξηζηείδεο Βνπξιάθεο, Λπθεηάξρεο θαη Κσλ. ΗΗιηάθεο. επίη. Γ/ληήο
Τπ.Δκπνξίνπ, θαζώο θαη ζηελ νκηιία ηνπ εγγνλνύ ηνπ θ. Νίθνπ Υνπξδάθε.
I. Ησάλλεο Μαθξάθεο
Γηα ηελ ρξνλνινγία γέλλεζεο ηνπ I. Μ/θξαθε ππάξρεη αζπκθσλία ησλ πεγώλ. Θεσξώ όηη πην θνληά ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα 9α πξέπεη λα είλαη ε ρξνλνινγία πνπ δίλεη ν Ν. Υνπξδάθεο, δει. ην 1842. Γνλείο ηνπ ήηαλ ν Γηώξγεο
θαη ε Διέλε Μαθξάθε, είρε δε αθόκε 4 αδειθνύο, ηνπο : Παλαγηώηε, Μαλώιε, Νηθόιε θαη Κσζηαληή. Αζπκθσλία
ππάξρεη επίζεο θαη γηα ηελ κόξθσζε πνπ πήξε. Άιινη κελ ηνλ ζέινπλ λα θνηηά ζην ρνιείν ηεο Κξνπζηαιιέληαο, πνπ
ιεηηνπξγνύζε ηόηε, θαη θαηόπηλ ζην ρνιαξρείν Νεαπόιεσο θαη άιινη λα καζαί\ εη λα βάδεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζε
κεγάιε ειηθία, θηαζκέλνο ήδε κάζηνξαο. Γεγνλόο πάλησο είλαη πσο ζε κηθξή ειηθία πήγε θνληά ζε έλα θεκηζκέλν
μπινγιύπηε, ηνλ Αλαγλώζηε Υαξίδεκν Μαπξνλύρηε, γηα λα κάζεη ηελ ηέρλε, Κνληά ηνπ έκεηλε 5 ρξόληα κέρξη λα
πάξεη ην "ηεζηήξη", έλα είδνο πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ θαη βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο. Έηζη, αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ I860, μεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ζαλ μπιόγιππηεο ζην Οξνπέδην Λαζπζίνπ.
Πξηλ όκσο παξαθνινπζήζνπκε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία αο δνύκε ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαλ γηα έλαλ
ηερλίηε, πνπ ην επάγγεικά ηνπ είρε άκεζε ζρέζε κε ηελ ζξεζθεπηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζηνλ ηόπν. Δίλαη
γλσζηό όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε αλέγεξζε εθθιεζηώλ απαγνξεπόηαλε από ηνλ ηεξό λόκν εξηάη.
ηελ απαγόξεπζε απηή πξώην ξήγκα παξνπζηάζζεθε ζηηο αξρέο ηεο Ληγππηηνθξαηίαο, όηαλ ην έηνο 1831 δόζεθε ε
δπλαηόηεηα ζηνπο Υξηζηηαλνύο λα αλαθαηλίδνπλ παιηέο εθθιεζίεο ε λα αλεγείξνπλ θαη θαηλνύξγηεο. Σν δεύηεξν ξήγκα
ήξζε ιίγν αξγόηεξα κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Υάηη Υνπκαγηνύλ, πνπ θαηαξγνύζε ην εξηάη θαη ησλ άιισλ επλντθώλ γηα
ηνπο Υξηζηηαλνύο ξπζκίζεσλ πνπ αθνινύζεζαλ. Οη ξπζκίζεηο απηέο ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξεο
εθθιεζίεο ηνπ Οξνπεδίνπ είραλ θαηαζηξαθεί θαηά ηελ Μεγάιε Μάρε ηνπ Λαζπζίνπ ηνλ Μάην ηνπ 1867, είραλ ζαλ
απνηέιεζκα, ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1866, λα ζεκεησζεί :;ην Οξνπέδην κηα έληνλε νηθνδνκηθή
δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνξνύζε ζηελ επηζθεπή θαηαζηξακκέλσλ λαώλ, επέθηαζε παιαηώλ θαη αλέγεξζε λέσλ.
Αλ θαη ε πεξίνδνο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο δελ καο ελδηαθέξεη απόςε εδώ, ελ ηνύηνηο γηα ηζηνξηθνύο θαη κόλν ιόγνπο
ζα αλαθέξσ ηνπο λανύο πνπ θηίζηεθαλ
1. Λίγν πξηλ από ηελ Αηγππηηνθξαηία θαη νη νπνίνη είλαη
Ο παιηόο λαόο ηνπ Αγ. ππξίδσλνο ζηελ Μαγνπιά ην 1819 θαη
Σν θιίηνο ηεο Αγ. Παξαζθεπήο ηνπ νκσλύκνπ λανύ ζην Κακηλάθη, έλα ρξόλν
αξγόηεξα, ην 1820.
2. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Αηγππηηνθξαηίαο θηίζηεθαλ ή αλαθαηλίζηεθαλ αξθεηνί λανί:
Σνπ Αγ, Υαξαιάκπνπο ζην νκώλπκν ρσξηό ην 1831
Σσλ Αγ. Απνζηόισλ ζηε ζέζε ακηά Μέζα Λαζπζίνπ επίζεο ην 1831
Σνπ Αγ. Σξύθσλνο (ν παιηόο λαόο)ζην Σδεξκηάδσ ην 1834
- Σνπ Αγ. Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ ζην Μαξκαθέησ ην 1836.
Σν θιίηνο ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ζηνλ νκώλπκν λαό ηεο Πιάηεο ην 1837.
- Σν θιίηνο ηνπ Γελεζίνπ ηεο Θενηόθνπ ηνπ λανύ ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ ζηνλ Αγ. Γεώξγην ην έηνο 1849.

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό.
Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο νξγαζκόο λανδνκίαο ζην Οξνπέδην Λαζπζίνπ είλαη νη ηξεηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηώλα . Σελ πεξίνδν απηή αλεγείξνληαη 14 ηνπιάρηζηνλ λένη λανί, όπσο καξηπξνύλ νη
επηγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ζ' απηέο.
Καζνιηθό Μνλήο Κξνπζηαιιέληαο , 1862 θαη 1885 Ναόο Αγ. Υαξαιάκπνπο ζην
νκώλπκν ρσξηό, 1872
- Ναόο Αγ. Πλεύκαηνο ζην Ληκλάθαξν, 1875 Καζνιηθό Μνλήο Βηδηαλήο,
1876
- Ναόο Αγ, Υαξαιάκπνπο ζηνλ Αγ. Κσλ/λν, 1876 Ναόο Μηραήι Αξραγγέινπ
Μέζα Λαζπζίνπ, 1881
Σν θιίηνο Αγ. Νηθνιάνπ ζηνλ Άγην Γεώξγην Πιάηεο, 1881
Ναόο Αγ, Γ εσξγίνπ Μαξκαθέησ, 1885
Ναόο Αγ. Ησάλλνπ Πξνδξόκνπ Μεζνθακπίηε, 1885
- Ναόο Δπαγγειηζκνύ Αβξαθόληε, δεθαεηία 1880 Ναόο Δπαγγειηζκνύ
Σδεξκηάδσ , 1890
Ναόο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Μέζα Λαζπζαθίνπ, 1890
Κιίηνο Αγ.Γεκεηξίνπ νκσλύκνπ λανύ Αγ. Γεσξγίνπ, 1891 θαη
- Σν θιίηνο ησλ Δηζνδίσλ ηνπ λανύ ηεο Α''.Παξαζθεπήο Κακηλαθίνπ, 1895. εκεηώλσ όηη ηαζηνρεία πνπ
πξναλέθεξα πξνέξρνληαη από ηελ πξώηε θάζε ηεο
έξεπλαο καο γηα ηηο εθθιεζίεο ηνπ Οξνπεδίνπ θαη αζθαιώο δελ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ Λαζπζηώηηθσλ λαώλ.
.Αιιά αο μαλαγπξίζνπκε ζηνλ λεαξό Μεζα-Ααζπζηα')ηε μπινγιύπηε. Με ην «ηεζηήξη» ζηελ ηζέπε αξρίδεη ηελ
ζηαδηνδξνκία ηνπ θάησ από ηνπο θαιύηεξνπο νησλνύο, Πνιιέο εθθιεζίεο έρνπλ θηηζζεί πξόζθαηα ζην Οξνπέδην θαη
άιιεο θηίδνληαη ζπλέρεηα. Ζ δνπιεηά θαηά ζπλέπεηα δελ ιείπεη, ρξεηάδεηαη κόλν νξγάλσζε. Πξώηε θξνληίδα ηνπ λένπ
καζηόξνπ ήηαλ λα βξεη βνήζεηα θαη ζπλεξγάηεο. ' απηό βνήζεζαλ η'αδέιθηα ηνπ, ίζσο δε Kat θάπνηνη από ηνπο
παιηνύο καζηόξνπο.
Έλα ηπραίν γεγνλόο επεξέαζε απνθαζηζηηθά ηελ δσή ηνπ Μαθξάθε. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 αλέιαβε ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ηέκπινπ ηεο Μνλήο Αγ. Γεσξγίνπ Βξαραζηώηε. Δθεί ινηπόλ γλσξίζηεθε κε ηνλ κεγάιν Νεαπνιίηε
πνηεηή Γηαιπλνκηράιε θαη ε γλσξηκία απηή θαηέιεμε ζε ζπκπεζεξηό, αθνύ ν Μαθξάθεο παληξεύηεθε ηελ αδειθή ηνπ
πνηεηή Εακπία Από ηνλ γάκν απηό απέθηεζε 4 παηδηά, δπό γπηνύο θαη δπό ζπγαηέξεο. Ζ κηα. απ' απηέο, ε Μαξία,
παληξεύηεθε ην Υαηδή Γηώξγε Υνπξδάθε, ρξπζσηή ρεκπισλ θαη δσγξάθν από ηηο Βξύζεο, παηέξα ηνπ
κεγαινεπηρεηξεκαηία θαη πνιύ θαινύ θίινπ ηνπ Οξνπεδίνπ Νίθνπ Υνπξδάθε. Λόγσ ηνπ γάκνπ ηνπ ν Ησάλ. Μαθξάθεο
εγθαηέιεηςε ην Οξνπέδην από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 θαη εγθαηαζηάζεθε κόληκα ζηε Νεάπνιε. Δθεί,
έρνληαο έλα πνιύ επξύηεξν επαγγεικαηηθό νξίδνληα ζα δνπιέςεη γηα κηζό πεξίπνπ αηώλα Ο Μαθξάθεο ζαλ
θαιιηηέρλεο αθνινύζεζε ηελ ιατθή ηερλνηξνπία, αληινύζε ηα ζέκαηά ηνπ από ηελ εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε ηνπ
ηόπνη» κε ηνλ βπδαληηλό ζπκβνιηζκό θαη ρξεζηκνπνηνύζε παιηά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία επεμεξγαδόηαλε κε
κεγάιε ηέρλε ώζηε, όηαλ ηειηθά παξνπζηαδόηαλ νινθιεξσκέλν ην έξγν, λα απνηειεί αιεζηλό θόζκεκα θαη λα
πξνθαιεί ηνλ ζαπκαζκό ηνπ θόζκνπ.
Δπεηδή όκσο ην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ πεξηνξίδεηαη ζην Οξνπέδην, δελ ζα επεθηαζώ ζηελ Μεξακπειηώηηθε πεξίνδν
ηεο επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο ηνπ Μαθξάθε, γηα ηελ νπνία καο κίιεζαλ πξνεγνύκελνη νκηιεηέο. Σν δηάζεκν απηό
ηέθλν ηνπ Μέζα-Λαζπζηνπ απεβίσζε ζηελ Νεάπνιε ην 1932.
Ζ Αθαδεκία Αζελώλ αλαγλσξίδνπζα ηελ αμία ηνπ έξγνπ ηνπ, εμέδσζε ην 1989 εηδηθή γλσκάηεπζε, ηελ νπνία
ππνγξάθνπλ 26 Αθαδεκατθνί, κε ηελ νπνία ηνλ ηηκνύλ ζαλ άμην αληηπξόζσπν ηεο ιατθή: θαιιηηερληθήο καο
παξάδνζεο. Ο Μαθξάθεο, όπσο άιισζηε θαη νη άιινη ηερλίηεο πνπ αζρνινύληαλ κε ηελ θαηαζθεπή εηδώλ θαη
αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλην ζηελ ζεία ιαηξεία, απέθεπγε λα ππνγξάθεη ηα έξγα ηνπ από ηαπεηλνθξνζύλε
θαη γηαηί ην ζεσξνύζαλ ακαξηία Σν γεγνλόο απηό δπζρεξαίλεη ηελ ηαπηνπνίεζή ησλ. Πην εύθνια κπνξνύκε λα πνύκε
όηη έλα έξγν αλήθεη ζην Α ή ζην Β εξγαζηήξην, γηαηί ηα ζρέδηα θαη νη ζηάκπεο βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαζθεπαδόηαλ ήηαλ
πάληα ζρεδόλ ηα ίδηα κε πνιύ κηθξέο δηαθνξέο.
Οη άιινη μπινγιύπηεο πνπ δνύιεςαλ ζην Λαζύζη αλαθέξσ κεξηθνύο, όπσο ηνλ ΓΗαλαγηώηε Μαθξάθε, αδειθό ηνπ
πξνεγνύκελνπ, ν νπνίνο κεηά ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ Γηάλλε ζηε Νεάπνιε ηέζεθε επηθεθαιήο ηεο ηερληθήο ησλ
νκάδαο θαη ζπλέρηζε ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο. Γπζηπρώο γηα ηνλ κεγάιν απηό ηερλίηε ιίγα πξάγκαηα καο είλαη γλσζηά
ύκθσλα κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε έκαζε ηελ ηέρλε θνληά ζηνλ Ησάλλε Φαξζάξε ή Υαιαηζνγηάλλε, έλα άιιν επίζεο
κεγάιν Μεζα-Λαζπζηώηε ηερλίηε θαη ηελ βειηίσζε κε ηνλ αδειθό ηνπ. Βεβαησκέλα έξγα ηνπ Παλαγηώηε Μαθξάθε
είλαη:
Σν ηέκπιν ηνπ θιίηνπο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ νκσλύκνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ην νπνίν θέξεη ην όλνκά ηνπ
θαη ηελ ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηνπ. Σν ηέκπιν ηνπ θιίηνπο ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ ηνπ νκσλύκνπ λανύ ηνπ Φπρξνύ θαη
• Σν ηέκπιν ηνπ Καζνιηθνύ ηεο Μνλήο Βηδηαλήο.

Σα δύν ηειεπηαία ηέκπια αλ θαη δελ έρνπλ θάπνην ζηνηρείν ηαπηόηεηαο θέξνληαη ζαλ βέβαηα έξγα ηνπ Παλαγηώηε θαηά
καξηπξία ηεο θόξεο ηνπ Αζπαζίαο Υαηδάθε, πνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ νκηινύληα ην 1988, κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή
πιεξνθνξία όηη γηα ην ηέκπιν ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ πήξε ζαλ ακνηβή έλα κεηόρη ζην Καξνπδαλώ Πεδηάδνο, ελώ γηα
θείλν ηεο Μνλήο Βηδηαλήο θεπνρώξαθν ζηε ζέζε Μπαγθάιε θνληά ζην Πηλαθηαλώ, πνπ δηαηεξνύλ αθόκε νη
θιεξνλόκνη ηνπ. Ζ πιεξνθνξία γηα ην ηέκπιν ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ επηβεβαηώλεηαη από ζηνηρεία ησλ εθηηζεκέλνπ
ζρεδίσλ. Ο Παλαγηώηεο εθηόο από ηελ Αζπαζία είρε αθόκε δύν θόξεο, ηελ Καηεξίλε ζύδπγν Εαραξία Φαξζάξε
(Υαιαηζνδαράξε) θαη ηελ Αξηζηέα ζύδπγν Νηθ. ηαπξαθάθε. Έξγν επίζεο ηνπ Παλαγηώηε Μαθξάθε, ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ γακπξό ηνπ Εαρ.Φαξζάξε. είλαη ην ηέκπιν ηνπ λανύ ησλ Aγ. Πάλησλ ζηελ Αλαηνιή Ηεξάπεηξαο, όπσο
αλαθέξνπλ ζεηηθέο πιεξνθνξίεο. Σειεπηαίν έξγν ηνπ εθιεθηνύ απηνύ καζηόξνπο είλαη ην ηέκπιν ηνπ Αγ.
Υαξαιάκπνπο ζην νκώλπκν ρσξηό, ην νπνίν όκσο άθεζε εκηηειέο, ιόγσ ηνπ ελ ησ κεηαμύ επηζπκβάληνο ζαλάηνπ ηνπ
θαη ην νπνίν απνπεξάησζε ν καζεηήο ηνπ Ησάλλεο Κνπκαξηδήο, παππνύο ηνπ δξαζηήξηνπ Πξνέδξνπ ηεο "Αιόηδαο".
β) Ησάλλεο Κνπκαξηδήο.
Οη Κνπκαξηδήδεο είλαη θιάδνο ηεο νηθνγελείαο ησλ Φαξζάξεδσλ θαη πήξαλ ην επώλπκν απηό από παξαλόκη.Ο
μπινγιύπηεο Η.Κνπκαξηδήο γελλήζεθε ην έηνο 1883 ζην Μέζα Ααζύζη θαη έκαζε ηελ ηέρλε από ηνλ Παλαγηώηε
Μαθξάθε, ζηνλ νπνίν αλαθεξόηαλ πάληα θαη κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ κε βαζύηαην ζεβαζκό, γ) Ησάλλεο Φαξζάξεο ή
Υαιαηζνγηάλλεο.
Λίγν πξηλ από ηνπο Μαθξάθεδεο, έλαο πνιύ κεγάινο Μεζα-Λαζπζηώηεο επίζεο κάζηνξαο, έδεζε θαη δνύιεςε ζην
Λαζύζη. Πξόθεηηαη γηα ηνλ I. Φαξζάξε ή Υαιαηζνγηάλλε. Γηα ηελ δσή θαη ην έξγν ηνπ ειάρηζηα ζηνηρεία καο είλαη
γλσζηά. Γλσξίδνπκε κόλν όηη ήηαλ παιηόηεξνο από ηνπο Μαθξάθεδεο, όηη δελ είρε παηδηά, όηη πηνζέηεζε έλα αγόξη, ηνλ
Εαραξία θαη όηη πέζαλε ζηα Εέληα, θαζ' νδό πξνο ην Οξνπέδην. Σα έξγα, πνπ θαηά παξάδνζε απνδίδνληαη ζηνλ
Υαιαηζνγηάλλε, από απόςεσο ζρεδίσλ θαη ηερλνηξνπίαο κνηάδνπλ κε εθείλα ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ Μαθξάθεδσλ θαη
απηό δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηαπηνπνίεζεο.
Μεξηθά από ηα εξγαιεία ηνπ Υαιαηζνγηάλλε θαη ηνπ Παλαγηώηε Μαθξάθε θαη νξηζκέλεο "ζηάκπεο" εθηίζεληαη απόςε
εδώ, επγεληθή πξνζθνξά ησλ θιεξνλνκνύλ ηνπο.
δ) Οη Ζιηάδεδεο ηεο Πιάηεο
Μηα άιιε νκάδα μπινγιππηώλ πνπ εξγάζζεθαλ ζηελ Πιάηε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα είλαη νη Ζιηάδεδεο, θιάδνο ηεο
παιηάο νηθνγέλεηαο ησλ Βίδσλ, από ηνπο νπνίνπο πήξε ην όλνκα ε Μνλή Βηδηαλήο. ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηώλα ν Ζιίαο
Βηδάθεο από ηνλ Αγηνη Κσλ/λν, μπινπξγόο-μπινγιύπηεο, ήξζε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Πιάηε, όπνπ άιιαμε ην
επώλπκν ηνπ θαη ην έθαλε Ζιηάδεο από ην Ζιίαο. Δξγάζηεθε επαγγεικαηηθά ζαλ μπινπξγόο-μπινγιύπηεο ζε δηάθνξα
κέξε, όπσο ζηηο Μάιιεο, ζηνλ Παξζά ζηνλ Υξηζηό, ζηελ Αξκάρα θαη αιινύ. Δίρε ηξεηο γηνύο ζηνπο νπνίνπο είρε
κεηαδώζεη, ηελ ηέρλε ηνπ ;Σνλ Νηθόιε πνπ έγηλε παπάο ζηελ Πιάηε, ηνλ Μηράιε πνπ κεηώθεζε ζηελ Μάξζα θαη
αζρνιεζεθε κε ηελ μπινπξγηθή, γλσζηόο κε ην όλνκα καξαγθόο θαη ηνλ Εαραξία πνπ εξγάζηεθε ζηελ Πιάηε θαη
αζρνιήζεθε κε ηελ θνζκηθή μπινγιππηηθή. Δίρε κάιηζηα εηδηθεπηεί ζηελ θαηαζθεπή ησλ πεξίθεκσλ θειώλ, ησλ
μπινπάπνπηζσλ, πνπ ήηαλ ηνπ ζπξκνύ ζηελ θαηνρή. Δπίζεο είρε επελδύζεη κε μύιν θαξπδηάο θαη είρε δηαθνζκήζεη κε
μπιόγιππηα ηελ βίιια ηνπ γηαηξνύ Καζάπε ζην Φπρξό. Έλαο αδειθόο ηνπ Ζιία Βηδάθε, ν Γηώξγεο,
ζαγκαηνπνηόο ην επάγγεικα, εγθαηέιεηςε ην επώλπκν Βηδάθεο θαλ πήξε από ην επάγγεικά ηνπ ην επώλπκν σκαξάο,
πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα Β. Ξπινγιύπηεο εθηόο Οξνπεδίνπ.
Γηα ηνπο κε Οξνπεδηώηεο μπινγιύπηεο, πνπ εξγάζηεθαλ θαηά θαηξνύο ζην Λαζύζη, δελ γλσξίδνπκε πνιιά πξάγκαηα
νύηε θαλ ηα νλόκαηά ηνπο πνιιέο θνξέο. Με κηα θαη κόλν εμαίξεζε. Σνλ Αλαγλώζηε Υαξίδεκν Μαπξνλύρηε, πνπ
ζπλδέεηαη δηπιά κε ην Οξνπέδην. Πξώηα γηαηί ήηαλ ν κάζηνξαο πνπ έκαζε ηελ ηέρλε ζηνλ Μαθξάθε θαη δεύηεξν γηαηί
θαίλεηαη πσο θαηαζθεύαζε ηα ηέκπια θάπνησλ λαώλ ηνπ Οξνπεδίνπ.Ο κάζηνξαο απηόο θαηαγόηαλ από ηνπο
Μνπρηάξνπο ηνλ ζεκεξηλό Δπαγγειηζκό Πεδηάδνο θαη ήηαλ άξηζηνο μπινγιύπηεο. ηνλ πνιύ θόζκν ήηαλ γλσζηόο κε
ην όλνκα "ληηαδώξνο", όπσο νλνκάδνληαλ ηόηε νη μπινγιύπηεο. Αξγόηεξα βέβαηα, ην όλνκα απηό ην πηνζέηεζε θαη
επίζεκα ζαλ επώλπκν θαη ην δηαηεξνύλ θαη ζήκεξα νη απόγνλνη ηνπ. Ήηαλ ν παππνύο ηνπ γλσζηνύ Ζξαθιεηώηε
κεραληθνύ Λεπηέξε Νηηαδώξνπ. 'Δξγάηνπ βξίζθνληαη ζην λαό ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηνπ ρσξηνύ ηνπ, ζην λαό ηεο
Κνίκεζεο ζην Γεξάθη θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο λανύο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ , όπσο πξναλέθεξα θαη ηνπ Οξνπεδίνπ.
Αιεζηλό έξγν ηέρλεο είλαη ην ηέκπιν πνπ θαηαζθεύαζε ζην λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ Πόκπηα Καηά ηελ ηειεηή
ησλ εγθαηλίσλ ηόζν είρε εληππσζηαζζεί ν ηεξνπξγώλ αξρηεξέαο Βαζίιεηνο Μαξθάθεο από ηελ άξηζηε ηέρλε ηνπ
ηέκπινπ, ώζηε απείιεζε .. ..κε αθνξηζκό όπνηνλ δελ ζα ζεβόηαλε απηό ην θαιιηηέρλεκα. Δθηόο από ηα ηέκπια ν
Μαπξνλύρηεο αζρνιήζεθε θαη κε ηελ θαηαζθεπή εμαπηέξπγσλ. Γείγκαηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο είλαη ην
εμαπηέξπγν ηνπ ρσξηνύ Αξράγγεινο, παιηό Βαξβάξσ θαη Ληιηαλώ. Σα έξγα απηά αιεζηλά θνκςνηερλήκαηα, ηέζεθαλ
ηειεπηαία ππό ηελ πξνζηαζία ηεο Δθνξείαο Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ. Μηα άιιε ζρεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ
Μαπξνλύρηε ήηαλ ε θαηαζθεπή μπιόγιππησλ εηθόλσλ, όπσο εθείλε πνπ βξηζθόηαλ παιηόηεξα ζην Βελεξάην, αιιά
ζήκεξα δελ ππάξρεη πηα. Σειεπηαίν ηνπ έξγν ήηαλ to ηέκπιν ηνπ λανύ ηνπ ρσξηνύ ίβα Ππξγησηηζζεο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νπνίνπ ζθνηώζεθε, λένο αθόκε, πέθηνληαο από ην άινγό ηνπ. Σα ηέκπια ηνπ
Μαπξνλύρηε από απόςεσο ηερλνηξνπίαο κνηάδνπλ πάξα πνιύ κε εθείλα ησλ καζεηώλ ηνπ Μαθξάθεδσλ.

III. Σα ηέκπια
Μεηά ηελ ζύληνκε γλσξηκία καο κε νξηζκέλνπο ηερλίηεο ληηαδώξνπο πνπ γελλήζεθαλ ή δνύιεςαλ ζην Οξνπέδην, αο
πξνζεγγίζνπκε ηώξα ην θύξην αληηθείκελν ηεο ελαζρόιεζήο ησλ, πνπ ήηαλ ηα ηέκπια ησλ εθθιεζηώλ, γηα ηα νπνία
λνκίδσ όηη πξέπεη λα δώζνπκε θάπνηα ηζηνξηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία. Σαπηόρξνλα κε ηελ νκηιία ζα πξνβάινπκε θαη
νξηζκέλεο έγρξσκεο δηαθάλεηεο όιεο παξκέλεο από εθθιεζίεο ηνπ Οξνπεδίνπ, πνπ πηζηεύσ πσο ζα δηεπθνιύλνπλ ζηελ
θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο.
Καηά ηνλ νξηζκό ηέκπιν είλαη ην θξάγκα πνπ ρσξίδεη ην Ηεξό Βήκα από ηνλ θπξίσο λαό. ηνπο παιαηνρξηζηηαληθνύο
λανύο ην ηέκπιν ήηαλ έλα ρακειό, ζπρλά καξκάξηλν ρώξηζκα κε κηα είζνδν πξνο ην Ηεξό Βήκα ηνπ θεληξηθνύ θιίηνπο
ηελ επνλνκαδνκέλε Χξαία Πύιε. Αξγόηεξα ην ρακειό ρώξηζκα πςώζεθε κε καθξνύο θίνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο
ηνπνζεηήζεθε ην επηζηύιην. ηα θελά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηνπνζεηήζεθαλ παξαπεηάζκαηα, ηα ιεγόκελα "'βήια''. Σνλ
14° αηώλα ηα βήια απνκαθξύλζεθαλ θαη ηελ ζέζε ηνπο πήξαλ νη θνξεηέο εηθόλεο.
ηνπο κεηαβπδαληηλνύο ρξόλνπο ην καξκάξηλν ηέκπιν έγηλε μύιηλν θαη ρσξίζηεθε ζε ηξεηο δώλεο
• ζηελ θαηώηεξε, όπνπ δσγξαθίδνληαη ζπλήζσο ζθελέο από ηελ Παιαηά Γηαζήθε
• ζηελ κεζαία., όπνπ ηνπνζεηνύληαη νη θνξεηέο εηθόλεο ηνπ ηέκπινπ θαη
• ζηελ επάλσ, ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ηo Γσδεθάνξην, πνπ κε ηελ ζεκαηνινγία ηνπ παξνπζηάδεη ζηνπο πηζηνύο ηελ
επί γεο παξνπζία ηνπ σηήξνο ζην ζύλνιν ηεο.
Μεηαμύ ηεο δεύηεξεο θαη ηεο ηξίηεο δώλεο, ζην θαξδύ γείζν πνπ ηηο ρσξίδεη, ζθαιίδνληαη παξαζηάζεηο θπηηθνύ
δηαθόζκνπ, όπσο θιεκαηίδεο, ζηαθύιηα, άλζε, δηάθνξα πηελά θ. ά ην θέληξν ηνπ ηέκπινπ θαη πάλσ από ην γείζν
ηνπνζεηείηαη ν Σίκηνο ηαπξόο κε εθαηέξσζελ ηηο εηθόλεο ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ, πνπ κε
ζιηκκέλν βιέκκα παξαηεξνύλ ηνλ ηαπξσκέλν, ηα ιεγόκελα Λππεξά,
Σα πξώηα μύιηλα ηέκπια ήηαλ επηπεδόγιπθα. Αξγόηεξα όκσο , θάησ από ηελ Ρσζηθή επηξξνή, ηα ζθαιίζκαηα έγηλαλ
πην έληνλα θαη ην ηέκπιν πήξε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. 4ti
- Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηέκπινπ
Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ θαιή πνηόηεηα ηνπ ηέκπινπ είρε ε επηινγή θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ μύινπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ ηέκπισλ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνπο επζύγξακκνπο θνξκνύο δέληξσλ, αλάινγα κε ηελ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο. ηελ
Κξήηε ρξεζηκνπνηνύζαλ θπξίσο θππαξίζζηα Σν δέληξν έπξεπε λα θνπεί ζηε ιίγσζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη λα αθεζεί λα
ζηεγλώζεη ζε ζηεγαζκέλν ρώξν. ηε ζπλέρεηα μερνληξηδόηαλε θαη κεηαθεξόηαλε ζηνλ ηόπν ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ.
Οξηζκέλνη καζηόξνη ππέβαιαλ ην μύιν ζε πξόζζεηε επεμεξγαζία, όπσο βξαζκό, εκβάπηηζε ζε ιηλέιαην ή ιάδη γηα
αξθεηό θαηξό θ ι π Γηα λα γίλνπλ ηα ζθαιίζκαηα ρξεζηκνπνηνύζαλ δηάθνξα εξγαιεία, όπσο ην ζθεπαξλάθη, εηδηθέο
ζκίιεο έλα είδνο ζνπγηά ην ιεγόκελν θεληξηζηίξη θ.ά
- Πνηόο είλαη ,ηώξα, ν ζπκβνιηζκόο ησλ παξαζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ηέκπια j 1. Σν γπκλό θξαλίν ζηελ βάζε
ηνπ ηαπξνύ ζπκβνιίδεη ηελ απαιιαγή ηνπ αλζξώπνπ από ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα, δηα ηνπ αίκαηνο ηνπ Υξηζηνύ. Ζ
ζξεζθεπηηθή παξάδνζε αλαθέξεη πσο ε ζσηεξία ηνπ αλζξώπνπ ζα επεξρόηαλε κε ηελ απόπιπζε ηνπ πξνπαηνξηθνύ
ακαξηήκαηνο, κε ην ίδην ην αίκα ηνπ σηήξνο.
πλερίδνληαο ε παξάδνζε καο εμεγεί κε πνην ηξόπν ε Θεία Πξόλνηα πέηπρε ηνλ ζθνπό απηό. Λέγεηαη ινηπόλ όηη
κεηά ηνλ θαηαθιπζκό ην θξαλίν ηνπ πξνπάηνξα Αδάκ παξαζπξκέλν από ηα λεξά έθζαζε ζηα Ηεξνζόιπκα, όπνπ θαη
θαηαθάζηζε. Δθεί παξέκελε εθηεζεηκέλν γηα πνιινύο αηώλεο, κέρξη ηα ρξόληα ηνπ βαζηιηά νινκόληα, Ο κεγάινο απηόο
βαζηιηάο ληξεπόηαλε λα βιέπεη ην ιείςαλν ηνπ πξνπάηνξα θπξηνιεθηηθά πεηακέλν ζηα ρσξάθηα. Eta λα απαιείςεη
ινηπόλ ηελ αζρήκηα απηή, δήηεζε από ηνλ Λαό λα πεηάμεη ν θαζέλαο από κηα πέηξα πάλσ ζην γπκλό θξαλίν. Έηζη
ζρεκαηίζηεθε από πάλσ ηνπ έλαο πεηξώδεο ιόθνο, ν γλσζηόο Γνγγνζάο ή Κξαλίνπ ηόπνο ζηα Διιεληθά. Πάλσ ζην
ιόθν απηό, όπσο είλαη γλσζηό, ζηαπξώζεθε ν Υξηζηόο. Σν αίκα ινηπόλ ηνπ ηαπξσκέλνπ Ηεζνύ έηξεμε πάλσ ζην
θξαλίν ηνπ Αδάκ θαη μέπιπλε ην παηνξηθό ακάηεκα, ραξίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ ζσηεξία ζηνλ άλζξσπν. " Πέηξαη
εζρίζζεζαλ, σηήξ, όηε ελ ησ θξαλίσ ν ηαπξόο ζνπ επάγε ...." ςάιιεη ν πκλσδόο.
Σν ακπέιη θαη νη θιεκαηίδεο ζπκβνιίδνπλ ηνλ Υξηζηό κε ηνπο καζεηέο ηνπ " Δγώ εηκί ε άκπεινο ε αιεζηλή ..."
- Σν ζηαθύιη ζπκβνιίδεη ηνπο πηζηνύο πνπ δνπλ "ελ Υξηζηώ"
- Ο Γξάθνο.Σν νθηνεηδέο ηέξαο πνπ ππάξρεη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο ηύπνποηέκπισλ, ζπκβνιίδεη ηνλ αηαλά θαη ηελ
θζίλνπζα εηδσινιαηξία επί ηεο νπνίαο εζξηάκβεπζε ν Υξηζηηαληζκόο.
Σν πεξηζηέξη ζπκβνιίδεη ην Άγην Πλεύκα, κέζα δε ζε θιάδνπο ακπειηνύ, όπσο ζην ηέκπιν, ζπκβνιίδεη ηνλ
πηζηό πνπ αλαδεηά θαηαθύγην ζηνλ Υξηζηό.
Ο όθηο ζπκβνιίδεη ηελ θξόλεζε θαη ηελ ινγηθή.
IV. Ζ μπινγιππηηθή ζην Οξνπέδην.
Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ αηώλα καο ην Οξνπέδην Λαζπζίνπ ήηαλ ζεκαληηθό θέληξν μπινγιππηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Πνιινί θαινί ηερλίηεο δνύιεςαλ θπξίσο ζηνλ θιάδν ηεο εθθιεζηαζηηθήο μπινγιππηηθήο. Οη ηερλίηεο απηνί ήηαλ νη
πεξηζζόηεξνη Μεζα Λαζπζηώηεο θαη γηαπηό γίλεηαη ιόγνο γηα Μεζα-Λαζπζηώηηθε ρνιή Ξπινγιππηώλ. Σα
ζπνπδαηόηεξα μπιόγιππηα πνπ ζώδνληαη ζην Οξνπέδην είλαη ηέκπια λαώλ θαη πνιύ ιίγα ινηπά εθθιεζηαζηηθά έπηπια

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εξεπλάο καο ην 1/3 ζρεδόλ ησλ 69 λαώλ ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζπζίνπ δηαζέηνπλ παιηά
μπιόγιππηα ηέκπια, κεξηθά από ηα νπνία είλαη κεγάιεο θαιιηηερληθήο αμίαο θαη ηα πεξηζζόηεξα απ' απηά είλαη ηεο
ίδηαο ή παξαπιήζηαο ηερλνηξνπίαο. Γηαθνξνπνηήζεηο ζεκεηώλνληαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δηαθόζκεζεο ηνπ ηέκπινπ, πνπ
μεθηλά από ην απιό, κε ειάρηζηα αλάγιπθα θνζκήκαηα, κέρξη ην νινζθάιηζην, κε βαζύ ζθάιηζκα, ηέκπιν. Ζ επηινγή
ηεο πνηόηεηαο γιπθήο ήηαλ βέβαηα ζπλάξηεζε ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ πειάηε. Σν βαζύ ζθάιηζκα ηνπ
ηέκπινπ ησλ Αγίσλ Αλαξγύξσλ είλαη ινγηθό όηη ζα θόζηηζε πνιύ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα από ην απιό ηνπ θιίηνπο ησλ
Σξηώλ Ηεξαξρώλ Φπρξνύ.
Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα νιόγιπθνπ ηέκπινπ κε βαζύ επηκειεκέλν ζθάιηζκα απνηειεί ην ηέκπιν ηνπ
λεθξνηαθεηαθνύ λανύ Αγίνπ Γεσξγίνπ Μαξκαθέησ, ην νπνίν ζαο πξνηείλσ λα γλσξίζνπκε καδί.
Οη βάζεηο θαη νη πεζζνί ηνπ ηέκπινπ είλαη νιόγιπθνη θαη θνζκνύληαη κε ειηζζόκελνπο θιάδνπο θπηώλ θαη άλζε κε
βαζύ ζθάιηζκα Ζ ίδηα δηαθόζκεζε ζπλερίδεηαη ζηνπο θηνλίζθνπο ησλ βήισλ, πνπ θαηαιήγνπλ ζε θηνλόθξαλα κε
θύιια αθάλζαο. ε όιν ην κήθνο ηνπ επηζηπιίνπ ειίζζεηαη ζπκκεηξηθά κηα θιεκαηίδα κε ζηαθύιηα. Μέζα ζηα
θπιιώκαηα ππάξρνπλ πεξηζηέξηα, άιια από ηα νπνία θπθινθνξνύλ θαη άιια δίλνπλ ηξνθή ζηνπο λενζζνύο ησλ. Μέζα
ζην θύιισκα ππάξρνπλ επίζεο θαη θίδηα. ην κέζνλ ηνπ επηζηπιίνπθαη πάλσ αθξηβώο από ηελ Χξαία Πύιε ππάξρεη
κηθξό αλάγιπθν εγθόιπην κε ηελ εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ, ζην νπνίν παξαζηέθνληαη, ζαλ Ζξαθιείο ηνπ ζηέκκαηνο, δύν
άγγεινη Πάλσ από ην επηζηύιην βξίζθεηαη ην Γίνδεθάνξην κεηαμύ δύν αλάγιπθσλ δηαθνζκεηηθώλ θνξδνληώλ. Οη
κηθξνί θηνλίζθνη πνπ ρσξίδνπλ ηηο εηθόλεο ηνπ Λσδεθαόξηνπ είλαη επίζεο νιόγιπθνη. Έλα θαξδύ γείζν πνπ έρεη ην ίδην
πιάηνο πεξίπνπ κε ην επηζηύιην, βξίζθεηαη πάλσ από ηε δώλε ηνπ Λσδεθαόξηνπ. Καη ην γείζν απηό είλαη επίζεο
νιόγιπθν κε βαζεηά ζθαιίζκαηα Σα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαληηώληαη εδώ είλαη θιάδνη ζπκκεηξηθά
ειηζζόκελνη, από ηνπο νπνίνπο εθβάινπλ ινπινύδηα, θαξπνί δηάθνξνη, όπσο ξόδηα, ζύθα θαιακπόθηα θ ά. Αλάκεζά
ηνπο θπθινθνξνύλ κηθξνί αλζξσπόκνξθνη ιέζληεο. ην κέζν ηνπ γείζνπ θαη πάλν) από ην εγθόιπην ππάξρεη κηθξόο
αθηηλσηόο ζηαπξόο κε εθαηέξσζελ δύν κηθξέο ζαιπηγγνθόξεο θηγνύξεο. Έλαο ιεπηόο ζξηγγόο ζηελ άλσ πιεπξά
νξηνζεηεί ην γείζν. Σελ ζηέςε ηνπ ηέκπινπ ζπλαπνηεινύλ δύν νθηνεηδείο δξάθνληεο, ηνπνζεηεκέλνη ν έλαο αληίζεηα
από ηνλ άιιν θαη πάλσ ηνπο ζηεξίδνληαη ηα Λππεξά. Από ην κέζν ηεο ζηέςεο εθθύεηαη ν ηαπξόο, παξαζηεθόκελνο
από δύν αλαδπόκελνπο αγγέινπο ζε ζηάζε πξνζεπρήο. Σξία κεηαιιηθά ζηειέρε ζηεξεσκέλα ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ
γείζνπ ζηεξίδνπλ ηξία μύιηλα νκνηώκαηα πεξηζηεξηώλ, από ηα ξάκθε ησλ νπνίσλ θξέκνληαη ηα θνληύιηα
Έηζη πεξίπνπ παξνπζηάδεηαη έλα ηππηθό ηέκπιν ηεο Μεζα-Λαζπζηώηηθεο ρνιήο, πνπ θαιύπηεη ηελ κεγάιε
πιεηνςεθία ησλ όξνπεδηώηηθσλ ηέκπισλ.
Άιια ηέκπια δηαθνξεηηθήο ηερλνηξνπίαο
Δθηόο από ηα ηέκπια ηεο Μεζα-Λαζπζηώηηθεο ρνιήο ζε νξηζκέλνπο λανύο, όπσο ζην θιίηνο ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ
ηνπ νκσλύκνπ Νανύ ζηνλ Αγ.Γεώξγην, ζηνλ λαό ηνπ Αγ.Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξόκνπ ζην Μέζα Λαζπζάθη, ζην λαό ηνπ
Σηκίνπ ηαπξνύ πάλσ από ην Σδεξκηάδσ, ζπλαληνύκε ηέκπια δηαθνξεηηθήο ηερλνηξνπίαο, κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό
ηελ παξνπζία πάλσ από ζέζε θάζε εηθόλαο ηνπ Γσδεθαόξηνπ εκηθπθιηθήο αρηβαδόκνξθεο αλάγιπθεο εζνρήο, ελ είδεη
θσηνζηέθαλνπ. Ί ν γεγνλόο όηη νη λανί ζηνπο νπνίνπο ζπλαληάηαη, ε ηερλνηξνπία απηή ρξνλνινγνύληαη όινη από ηηο
πξώηεο δεαεηίεο ηνπ 19νπ αηώλα, δειαδή πξηλ από ηελ εκθάληζε ηεο Μεζα- Λαζπζηώηηθεο ρνιήο, καο νδεγεί ζηελ
ζθέςε όηη ηα ηέκπια απηά πηζαλόλ λα είλαη έξγν καζηόξσλ εθηόο Οξνπεδίνπ.
Έλα άιιν ηέκπιν ηειείσο δηαθνξεηηθήο ηερλνηξνπίαο, κνλαδηθό ζην Οξνπέδην, είλαη εθείλν ηνπ θιίηνπο ηεο Αγ.
Παξαζθεπήο ζηνλ νκώλπκν λαό ηνπ Κακηλαθίνπ. Πξόθεηηαη γηα έξγν αγλώζηνπ ηερλίηνπ, κε πεξηνξηζκέλν
επηθαλεηαθό αλάγιπθν δηάθνζκν θαη θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ ηξηγσληθή ζηέςε. ηελ θνξπθή ηεο ζηέςεο βξίζθεηαη
ν ηαπξόο θαη ηνπνζεηεκέλα θαηαθόξπθα ζηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ εθαηέξσζελ ηνπ ηαπξνύ βξίζθνληαη ηα Λππεξά
κε ηελ νμύθνξθε απόιεμε ηεο θνξλίδαο ησλ, θαζώο θαη όξγαλα ηνπ ζηαπξηθνύ καξηπξίνπ ηνπ Υξηζηνύ, όπσο ε ζθάια
ησλ ζηαπξνπώλ, ε ηαλάιηα ηνπ ζηδεξά πνπ θαηαζθεύαδεηα θαξθηά, ε ιόγρε κε ηελ νπνία νη ζηξαηηώηεο άλνημαλ ηελ
πιεπξά ηνπ Ηεζνύ, ην ζθπξί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζηαπξσηέο θαη ν πεηεηλόο πνπ ζπκίδεη ηελ άξλεζε ηνπ Πέηξνπ
«πξηλ αιέθησξ θσλήζαη ...». Σν ηέκπιν απηό, έξγν πηζαλόλ ησλ αξρώλ ηνπ 19 νπ αηώλα, είλαη άμην κλείαο γηα ηελ
πξσηνηππία θαη ηνπο ζπκβνιηζκνύο ηνπ.
V. Σα άιια μύιηλα έπηπια ηεο εθθιεζίαο
Διάρηζηα παιηά μύιηλα έπηπια ησλ λαώλ έρνπλ δηαζσζεί ζην Οξνπέδην, κεηαμύ απηώλ νξηζκέλνη παιηνί επηζθνπηθνί
ζξόλν', όπσο εθείλνο ηεο Δπαγγειίζηξηαο ζηνλ Αβξαθόληε, ηεο Μνλήο Βηδηαλήο πνπ κεηαθέξζεθε πξόζθαηα ζηελ
Κξνπζηαιιέληα θαη άιινη. Δληύπσζε πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ζηέςε ηνπ ζξόλνπ -όπσο
εθείλε ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ ζηνλ Αγ. Γεώξγην- απνηειείηαη από έλα δπζαλαιόγσο κεγάισλ δηαζηάζεσλ Γηθέθαιν αεηό.
Να απνηεινύζε άξαγε ε ππεξβνιή απηή εθδήισζε ηεο πίζηεο ησλ ππνδνύισλ ζηνλ καξκαξσκέλν βαζηιεά, ην βίαην
μύπλεκα ηνπ νπνίνπ επεδίσθαλ λα πεηύρνπλ κε ηελ ππεξβνιηθά έληνλε πξνβνιή ησλ ζπκβόισλ ηνπ; - Άκβσλεο.
Μόλν ν λαόο ηεο Μνλήο Βηδηαλήο δηαηεξεί αθόκε ηνλ παιηό μύιηλν άκβσλα κε πεξηνξηζκέλε μύιηλε δηαθόζκεζε. Ο
ίδηνο λαόο δηαηεξεί έλα παιηό ελ κέξεη μπιόγιππην πξνζθπλεηάξη, ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλε ε εηθόλα ηεο
Εσνδόρνπ Πεγήο απέλαληη από ηελ είζνδν ηνπ λανύ. Μέρξη πξηλ από ιίγεο δεθαεηίεο ζσδόηαλε ζηε Βηδηαλε ην
κνλαδηθό θηβώξην ηεο Αγίαο Σξαπέδεο ζε λαό ηνπ Οξνπεδίνπ. ήκεξα δηαηεξείηαη είδνο κηθξνύ θηβσξίνπ πάλσ από

ηελ Πξόζεζε ηνπ ηδίνπ λανύ. Σα πξνζθπλεηάξηα ησλ άιισλ λαώλ ηνπ Οξνπεδίνπ είλαη ζύγρξνλεο, άιινηε θαιαίζζεηεο
άιινηε όρη, μύιηλεο θαηαζθεπέο.
ηαζίδηα, καλνπάιηα θ.ι.π. δελ ζώδνληαη, ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηνπο λανύο
Βεκόζπξα, ε πνιινύο λανύο ζώδνληαη εληππσζηαθά βεκόζπξα, όπσο ζηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο Φπρξνύ, ζηνπο Αγ.
Αλαξγύξνπο ζην Μέζα Λαζπζάθη, ζηελ Κξνπζηαιιέληα, ζηνλ Αγην Υαξάιακπν Σδεξκηάδσ θ.ι.π.
VI.ύγρξνλνη μπινγιύπηεο. Πνιύ ιίγα άηνκα πξνζπαζνύλ ζήκεξα λα δηαηεξήζνπλ δσληαλή ζην Λαζύζη ηελ παιηά
μπινγιππηηθή παξάδνζε, ζε θαζαξά εξαζηηερληθή βάζε. Μεηαμύ απηώλ αλαθέξνπκε ηνλ Διεπζέξην Ππζαξνύιε από
ην Σδεξκηάδσ θαη ηνλ Βαζίιεην Κξαζαλαθε από ηνλ Αγ. Γεώξγην.
Θα κπνξνύζα λα ζπλέρηδα γηα πνιιή ώξα αθόκε κηιώληαο ζαο γηα ηελ θαιιηηερληθή θιεξνλνκηά ζε μπιόγιππηα
πνπ καο θιεξνδόηεζαλ νη πξόγνλνη καο. ηακαηώ όκσο γηαηί ήδε πνιύ ζαο θνύξαζα. Θα κνπ επηηξέςεηε κόλν 2-3
ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο.
Παραηήρηζη πρώηη. ε πνιιέο εθθιεζίεο ηα ηέκπια έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιινηώζεηο θαη θζνξέο από
επεκβάζεηο αλίδεσλ αηόκσλ, όπσο βάςηκν κε ιαδνκπνγηά ηξππήκαηα γηα λα πεξάζνπλ θαιώδηα θ.ι.π, Ζ
ηνπνζέηεζε ειεθηξνθόξσλ θαισδίσλ πάλσ ζηα ηέκπια, εθηόο ηνπ όηη είλαη ηειείσο αληηαηζζεηηθή πξάμε,
εγθπκνλεί θαη πνιύ ζνβαξνύο θηλδύλνπο. Αξθεί έλα βξαρπθύθισκα γηα λα πξνθαιέζεη αλεπαλόξζσηε δεκηά.
Παραηήρηζη δεύηερη Σα ηέκπια, εθηόο από έξγα ηέρλεο πνπ είλαη, κε ηνπο ζπκβνιηζκνύο ησλ βνεζνύλ ηνλ πηζηό λα
ζπγθεληξσζεί θαη λα πξνζεπρεζεί. Γηα ηνλ ιόγν απηό δελ πξέπεη λα θαιύπηνληαη θαη λα επηθαιύπηνληαη από άιια,
ζπρλά αθαιαίζζεηα αληηθείκελα νγθώδε θνλδύιηα πνιπθάλδπια θ.ιπ.
Π αραηήρηζη Τρίηη ___ Παιαηά έπηπια ή αληηθείκελα ιαηξείαο εθηόο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο πνπ έρνπλ ιόγσ ηεο ηζηνξίαο ησλ, πνιιέο θνξέο απνηεινύλ θαη ζεκαληηθά δείγκαηα ιατθήο
ηέρλεο κεγάιεο αμίαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ηνπιάρηζην ζε θάπνηα απνζήθε θαη όρη λα
πεγαίλνπλ ζηε ...θνπλάξα!
Κάλσ ινηπόλ έθθιεζε ζηνπο εθεκεξίνπο καο, ζηα εθθιεζηαζηηθά ζπκβνύιηα θαη γεληθά ζε όινπο όζνη
αζρνινύληαη κε ηηο εθθιεζίεο λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθνί ζηελ δηαρείξηζε απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ, κηθξήο ή
κεγάιεο αμίαο, απνηεινύλ ηελ δηθή καο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηελ νπνία πξέπεη λα πξνζηαηεύνκε
Καη ηώξα ζα ήζεια λα θάλσ θάπνηεο πξνηάζεηο.
1. Πξνηείλσ ινηπόλ ζηνπο θαζεγεηέο ησλ Γπκλαζίσλ θαη ηνπ Λπθείνπ καο, ζηα πιαίζηα ηεο Πνιηηηζηηθήο
εθπαίδεπζεο, λα αλαζέζνπλ ζηνπο καζεηέο κηα έξεπλα γηα ηελ θνζκηθή μπινγιππηηθή ζην Οξνπέδην, δειαδή
θαζέιεο θαξέθιεο, θαλαπέδεο, ζνθξάδεο, πηαηνζήθεο, ζθάθεο, ηύπσζεο θ.ι.π,, ώζηε καδί κε ηελ εθθιεζηαζηηθή λα
έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο παλάξραηαο απηήο ηέρλεο ζην Οξνπέδην.
2. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηαθόξνπο θνξείο ηνπ Οξνπεδίνπ, αμηνπνηώληαο πθηζηάκελεο δπλαηόηεηεο θαη ππνδνκέο
(θαη αλαθέξνκαη ζην Κακπάλεην Ίδξπκα Φπρξνύ) λα επηδησρζεί ε αλαβίσζε ηεο παξαδνζηαθήο (παξάιιεια κε ηελ
αλάπηπμε ηεο ζύγρξνλεο μπινγιππηηθήο ηέρλεο ζην Λαζύζη, δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ηνπηθνύ ηνπξηζκνύ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ Λαζπζησηώλ.
3. Καη ηέινο καδί κε ηα ζπγραξεηήξηα θαη ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ην Γ.. θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ δξαζηήξηνπ
Μεζα-Λαζπζηώηηθνπ πλδέζκνπ «ε Αιόηδα» θ. Γηάλλε Κνπκαξηδή γηα ηελ άξηηα νξγάλσζε ηεο απνςηλήο
εθδήισζεο, λα ππνβάισ ηελ πξόηαζε ην πνιύ ζεκαληηθό θαη ελδηαθέξνλ θσηνγξαθηθό θαη ινηπό πιηθό, πνπ
ζπγθεληξώζεθε κε ηελ επθαηξία απηή λα κε κείλεη ζην αξρείν ηνπ πλδέζκνπ, αιιά λα απνηειέζεη αληηθείκελν κηαο
εηδηθήο εθδόζεσο. Απηό ζα είλαη ην θαιύηεξν κλεκόζπλν ησλ ηηκσκέλσλ ηερλεηώλ αιιά θαη κηα νπζηαζηηθή
ζπκβνιή ζηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο θαη ζηελ δηάζσζε θαη πξνβνιή ηεο Πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ζα είλαη
ην νπζηαζηηθό ζπκπιήξσκα πνπ ζα κείλεη εζαεί, κεηά ηα ρεηξνθξνηήκαηα ηεο ιήμεο ηεο νκνινγνπκέλσο
πεηπρεκέλεο απνςηλήο εθδήισζεο.
Πξηλ θαηέβσ από ην βήκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο εθεκέξηνπο ηνπ Οξνπεδίνπ θαη όινπο όζνπο
βνήζεζαλ ζηελ ζπιινγή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνίεζα. Ηδηαίηεξα, ηέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ εζάο, ην εθιεθηό
κνπ αθξναηήξην, γηα ηελ επγέλεηα θαη ηελ ππνκνλή κε ηελ νπνία κε παξαθνινπζήζαηε.
Να είζηε όινη θαια
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