
ΕΡΓΟΝ ΠΕΤΡΙΔΗ

άρχαίας Ελληνικής τέχνης, διότι ή νέα Χροστιανική τέ
χνη μέ καθοδηγητής τούς ήθικολόγους Χριστιανούς, έκή- 
ρυττεν ότι σκοπόν είχε νά διδάξη, ενώ ή άρχαία Ελλη
νική τέχνη μέ τά περίλαμπρα έπιτεύγματά της μας έδωκε 
τό νά βλέπουμε καί νά χαιρόμαστε τήν ύπέροχη ομορφιά 
της, τό καλόν καί τό τέλειον.

Μά οί Πατέρες τής Εκκλησίας έλεγαν πώς οί καλλιτέ
χνες δέν πρέπει νά ζωγραφίζουν μέ τήν φαντασία των, 
άλλά νά εικονογραφούν σύμφωνα μέ τις παραδόσεις τής 
Εκκλησίας. Καί πάνω σ’ αύτό λέγει ό "Αγιος Βασίλειος:

«Πρέπει νά σεβόμαστε τό διά τήν άρχαιότητά τους τό 
έξοχον».

Τήν εποχήν λοιπόν έκείνην οί καλλιτέχνες άγωνίζον- 
ταν νά σπάσουν τά δεσμά τους πού ή Εκκλησία τούς έπέ- 
βαλε καί μάλιστα λένε — πώς όταν ένας ζωγράφος θέλη
σε νά άπεικονίση τόν Χριστόν μέ τήν μορφήν τού Διός τά 
χέρια του παραλύσανε.

Στήν έποχή όμως τών είκονομάχων οί καλλιτέχνες έ
σπασαν τά δεσμά τους πήρανε καί έδανείσθηκαν άπό τις 
άρχαΐες Ελληνικές συνθέσεις καί τις προσήρμοσαν στά δι
κά τους θρησκευτικά θέματα. Αύτά πού διεσώθησαν άπό 
τόν 9ον αιώνα μας δείχνουν πώς αν δέν είναι άντιγραφαί 
είναι όμως πολύ έπηρεασμένα άπό τήν άρχαίαν Ελληνι
κήν τέχνην. ’Αργότερα όμως κατά τόν 14ον αιώνα οί καλ
λιτέχνες παρουσίασαν άλλον ρυθμόν εις τήν Μονήν τής 
Χώρας καί εις τά Μοναστήρια τού ’Άθω, οί Βυζαντινοί 
έπραγμάτωσαν μιά αληθινή καί μεγαλόπρεπη άναγέννηση 
εις τό σχέδιο καί τήν σύνθεση. "Ετσι λοιπόν βλέπουμε 
πώς ή τέχνη τής ψηφιδογραφίας μπορεί καί δύναται νά 
άποτελέση μιά διέξοδο, ένα μέσον νά πούμε καλλίτερα, 
εις τό νά έκφράζη ό καλλιτέχνης τόν άτομικό έσοιτερικό 
κόσμο, διότι ή τέχνη τού ψηφιδωτού, χάρις στά άφθονα 
έκφραστικά μέσα, τού παρέχει καί άπειρες δυνατότητες 
νά έξωτερικεύση αύτό πού ό ίδιος σάν πνευματική μονάδα 
θέλει νά πή. Πρέπει λοιπόν νά τονισθή ιδιαίτερα, ότι εις 
τήν έποχήν μας έχει επικρατήσει ή σφαλερή έντύπωσις 
ότι κάθε μωσαϊκό πού γίνεται τώρα είναι καί άντιγραφή. 
Βέβαια είναι μιά άνάγκη άναπόδραστη νά βαδίζη ό καλ
λιτέχνης επί τά ίχνη τών σοφών προγόνων μας προκειμέ- 
νου νά δώση μιά άρτιότητα μορφής σέ μιά εικόνα φτια
γμένη μέ ψηφίδες, δέν γίνεται όμως ποτέ δούλος τής τε
χνικής. Στήν πρόοδο τής έργασίας του ό ζωγράφος βρί
σκει πάντοτε τόν τρόπο νά βάλη τήν δική του προσωπική 
σφραγίδα στό έργο του.

Διότι ένα έργο καμωμένο μέ τήν Βυζαντινή τεχνοτρο
πία, γιά έναν προσεκτικό παρατηρητή θά γίνουν ορατά

τά προσωπικά δημιουργικά στοιχεία πού θεληματικά ή 
άθέλητα είσεχώρησαν στήν σύλληψι καί στήν κατα
σκευή τού έργου. Μέ τήν Άλωση ή τέχνη τής ψηφιδο
γραφίας βρίσκεται σέ τέλειο μαρασμό, αιτία δέ είναι ότι 
ή παρακμή της οφείλεται κυρίως σέ οικονομικούς λόγους 
διότι ή έκτέλεσις ένός ψηφιδωτού στοιχίζει άκριβά. Ό 
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος μας δίδει τήν εξής άφή- 
γησι.

«Θά περιορισθώ διά τούτο νά άνακεφαλαιώσω ώς οίον 
τε συντομώτατα τάς λεπτομέρειας τού τμήματος τής έκ- 
θέσεως, ώσπερ περιέλαβεν ή περιλάλητος αίθουσα τού 
θρόνου ή μάλλον γνωστή οδσα διά τού ονόματος τού «Χρυ- 
σοτρικλίνου». Έν τοΐς ένδοτάτοις τής Ανατολικής άψΐδος 
είχε τοποθετηθή τό πενταπύργιον, γιγαντώδης τις ιματιο
θήκη, ής αί άνοικταί βύραι παρεϊχον έλευθέραν τήν θέαν 
παντός τού έν αυτή έγΚεκλεισμένου πλούτου. Έν ταϊς θή- 
καις τού κέντρου τού ί μεσοπυργίου καί τών πυργιών δε
ξιού καί αριστερού, π!ρός τά έμπροσθεν, εξαίρετα έκρε- 
μάσθησαν ψηφιδωτά έργα, κόσμια πιθανώς καί μικροί 
φορητοί πίνακες ειλημμένοι έκ τού Ναού τού Αγίου Δημη- 
τρίου καί τού Αύτοκρατορικοΰ θησαυροφυλακείου άτινα 
ψηφιδωτά έσπάνιζον. Καί άνωθεν επί τών τοίχων τά νυ
φικά ζωνάρια κεκοσμημένα διά τιμίων λίθων καί μαργα
ριτών εις τό αύτό άνήκοντα θησαυροφυλακεΐον. Κατόπιν 
δέ δεξιά μέν εύρίσκετο ό θρόνος τού Άρκαδίου, άριστερά 
δέ ό τού Μεγάλου Κωνσταντίνου».

Άλλά καί τό δάπεδον τού κοιτώνος τούτου ήτο λαμπρό- 
τατον ψηφίδωμα, έν μέσφ τού οποίου έφαίνετο έζωγρα- 
φισμένος μέγιστος καί ωραίος ταώς, έντός κύκλου έκ λί
θων καρικών. Άπό τού κύκλου τούτου έξήρχοντο άκτΐ- 
νες άπολήγουσαι εις έτερον μείζονα κύκλον. "Εξωθεν δέ 
καί τού κύκλου τούτου εις τάς τέσσαρας μεταξύ τών τοί
χων σχηματιζομένας γωνίας, ύπήρχον τέσσαρες αετοί 
διά λαμπρών ψηφίδων άπεικονισμένοι. 'Άπαντα τά πτη
νά ταΰτα έφαίνοντο ζώντα καί έπίστευέ τις ότι ήσαν έτοι
μα εις πτήσιν. Βλέπουμε λοιπόν πόσον άκριβά καί πολύ
τιμα είναι τά μωσαϊκά καί νά γιατί έχουμε τόσα λίγα μνη
μεία άπό τις άλλες γραφικές τέχνες.

Ή ψηφιδογραφία λοιπόν είναι μιά έπίπονη καλλιτεχνι
κή δημιουργία πού παράλληλα μέ τήν διακοσμητική ικα
νότητα άπαιτεΐ μεγάλη τεχνική έπιδεξιότητα γιά δια- 
κόσμηση δαπέδων καί τοίχων. Τά δέ φορητά ψηφιδωτά 
τά όποια χαρακτηρίζει ή λεπτότης τής έργασίας ξεφεύ
γουν άπό τόν κύκλον πού είναι κυρίως διακοσμητικός. Ή 
τέχνη τής ψηφιδογραφίας νομίζω ότι προσαρμόζεται στις 
έκάστοτε μορφές τής τέχνης, δηλαδή, μπορεί καί δύναται 
νά δουλευθή τό μωσαϊκό μέ μιά συγχρονισμένη άντίληψιν 
όπως συμβαίνει καί μέ άλλες τέχνες.

Γιατί ή φύσις ή τόσον δίκαιη σέ όλα όπως προίκισε τόν 
φυσικό καί ζωικό κόσμο μέ μιά ανεξάντλητη ποικιλία χρω
μάτων, έτσι καί έδωσε στόν πέτρινο κόσμο ποικιλίαν χρω
μάτων. Μ’ αύτό λοιπόν τό πλούσιο υλικό πού έχει μπρο
στά του ό άληθινός καλλιτέχνης ζή μέσα σέ μιά πολυφω
νία χρώματος καί τόνων καί παράγει χωρίς περιορισμούς 
καί φόρμουλες έργα άντιπροσωπευτικά, ελεύθερα, ζων
τανά.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ

Κατάγεται από τήν Άμφισσα. 
Σπούδασε φιλολογία στό Πανεπι
στήμιο τής ’Αθήνας καί στό Πανε
πιστήμιο τοϋ Παρισιού. Στά γράμ
ματα παρουσιάστηκε τό 1930 μέ 
τό πεζογράφημά του «Τά Τετράδια 
τοϋ Παύλου Φωτεινού». Θεωρήθη
κε άπό τήν κριτική ό εισηγητής 
τού «εσωτερικού μονολόγου» στή 
λογοτεχνία μας. "Εγραψε πολλά 
μυθιστορήματα καί δοκίμια πού 
τιμούν τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

Έγεννήθη στήν Άγχίαλον (Ά- 
χελιό) Ανατολικής Ρωμυλίας. 
Πτυχιοϋχος τής έν Φαναρίφ Με
γάλης τοϋ Γένους Σολής. Πτυχι- 
οϋχος τής Θεολογικής ’Ακαδη
μίας τής Πετρουπόλεως Ρωσσίας 
(Λένιγκραντ). Άφίχθη εις Ελ
λάδα τόν Μάρτιον τοΰ έτους 1935 
καί ύπηρέτησεν ώς κρατικός υπάλ
ληλος εις τό ύπουργεΐον Παιδεί
ας καί Θρησκευμάτων, ύπουργεΐ
ον ’Εξωτερικών, ΓΕΣ καί ΚΥΠ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

Έκ Πειραιώς, γεννηθείς τό 1932. 
Ειδικός φωτογράφος ’Αρχείων, 
μνημείων καί χειρογράφων, χρη
σιμοποιούμενος εις έπιστημονικάς 
άποστολάς ύπό τής Ακαδημίας 
’Αθηνών καί τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύ
ματος ’Ερευνών. Θερμός φίλος τής 
Θεσσαλίας, συνώδευσεν εις έπι
στημονικάς έρεύνας κλιμάκιον τοΰ 
Μεσαιωνικού ’Αρχείου εις Μετέω
ρα, Μονήν Δουσίκου, ’Ολυμπιώ- 
τισσαν Έλασσόνος καί αλλαχού.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Έξ Έλληνοπύργου Καρδίτσης, ίε- 
ρεύς. Είσήλθεν εις τήν ίερωσύνην 
ώς ΐεροδιάκονος τό 1935. Τυγχάνει 
τακτικός καί μόνιμος έφημέριος 
τού Τ. Ναού Άγιας Παρασκευής 
Έλληνοπύργου. Έτυχεν των έκ- 
κλησιαστικών όφφικίων τοϋ Σα- 
κελλαρίου καί Οικονόμου, έκτε- 
λεΐ δέ χρέη πνευματικού πατρός.

Φ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΓΗΣ

Σημαιοφόρος τής έν Βόλω Ένώ- 
σεως ’Εφέδρων 'Υπαξιωματικών 
καί 'Οπλιτών Θεσσαλίας 1912- 
1941, ίδρυθείσης τό 1930 καί έθνο- 
πρεπώς έκτοτε έργαζομένης, ώς 
καί έπί τών ζητημάτων τής τάξεως 
των πολεμιστών, δημιουργών τής 
Μεγάλης Ελλάδος. Θύμα πολέ
μου άπό φόνον έφήβου υιού του.

ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΚΑΓ1ΑΝΝΗΣ

Έκ Τρικάλων τής Θεσσαλίας. 
Έγένετο εύρύτατα γνωστός διά τήν 
άξιόλογον δρασιν, χριστιανικήν, 
κοινωνικήν καί πνευματικήν.Άπο- 
τελεΐ έπίλεκτον μέλος τής γενετεί- 
ρας του καί τής Εκκλησίας. Ή 
πρός τούς άναξιοπαθοΰντας ιδιαι
τέρα μέριμνα καταδεικνύει τήν βί- 
ωσιν τής ύψηλής αποστολής του.

Φ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μ Π ΑΛΑΝΗΣ

Έκ Τρικάλων τής Θεσσαλίας. 
Δραστήριος καί έργατικός έσημεί- 
ωσεν άξιόλογον δρασιν εις τόν κύ
κλον τής έπαγγελματικής ένασχο- 
λήσεώς του, τιμών τό θεσσαλικόν 
όνομα. "Ηδη ύπηρετεϊ ώς ύπάλ- 
ληλος εις τήν ’Ηλεκτρικήν Εται
ρείαν Πειραιώς, ένθα τιμάται διά 
τήν ευσυνειδησίαν καί τόν ζήλον.
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ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ

Έκ Ρεντίνας Καρδίτσης, ιατρός. 
Διετέλεσεν Γενικός Γραμματεύς 
τοϋ Ιατρικού Συλλόγου ’Αθηνών 
καί τοΰ Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου, μέλος τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Δημοσίου Ψυ
χιατρείου καί Διευθυντής τής 
Υγειονομικής ύπηρεσίας τοΰ 'Υ
πουργείου Πρωτευούσης. Ήδη 
τυγχάνει ’Επιθεωρητής τοΰ Υ
πουργείου Υγιεινής καί αρχί
ατρος τοΰ Δήμου ’Αθηναίων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

Έγεννήθη έν Τρικάλοις τώ 1895. 
Έσπούδασε τήν ιατρικήν έντώ Πα
νεπιστήμιο) ’Αθηνών. Άπεστάλη 
ΰπό τοΰ 'Υπουργείου Στρατιωτικών 
ώς έφεδρος ανθυπίατρος τφ 1918 
εις τήν περιφέρειαν Μεσολογγίου 
πρός καταπολέμησιν τής γρίππης, 
τυχών διακρίσεως διά τάς ύπηρε
σίας του. Ύπηρετήσας κατόπιν είς 
τό μέτωπον προσεβλήθη ύπό νο
σήματος έκ τών κακουχιών, έξ οΰ 
καί ύπέκυψε κατά τό έτος 1928.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΕΖ1ΛΗΣ

Γεννήθηκε τό 1908 στό Λιβάδι τοΰ 
Όλυμπου. Έτελείωσε τις Γυμνα
σιακές σπουδές του στήν Τσαρι- 
τσάνη καί έν συνεχεία ένεγράφη 
είς τήν Ιατρικήν Σχολήν τοϋ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών, άπ’ όπου 
άπεφοίτησε τό 1934. Ήσκησε τό 
έπάγγελμα τοΰ Ίατροΰ είς τό Λι
βάδι καί έν συνεχεία στήν ’Ελασ
σόνα. Ό πόλεμος τοΰ έτους 1940 
τόν βρήκε έφεδρο ’Ανθυπίατρο 
στό ήρωϊκό συγκρότημα Δαβάκη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Έγεννήθη τό 1894 είς τήν Μεσο- 
χώραν (τότε Βυτσίσταν) Τρικάλων. 
Υιός τοϋ μεγαλοκτηνοτρόφου Δη- 
μητρίου Ί. Σακκα έλαβε τήν έγκύ- 
κλιον μόρφωσίν του είς τά Τρίκα
λα. Συμμετέσχεν είς τήν Συνεται
ριστικήν κίνησιν, γενόμενος μέλος 
τών γεωργικών συνεταιρισμών καί 
συνέβαλεν είς τήν άνάπτυξίν των.

φ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

Έκ Καΐτσης τής Καρδίτσης. Κα- 
τετάγη έθελοντής είς τόν στρατόν, 
προαχθείς είς ύπολοχαγόν. Έλαβε 
μέρος είς τους πολέμους τών έτών 
1912-21. Τόν Αύγουστον τοΰ 1921 
έφονεύθη είς τόν μικρασιατικόν ύ
ψωμα Ίλιτζδ, προπορευόμενος τοΰ 
λόχου του. Διά τάς έξαιρέτους 
πράξεις του έπαρασημοφορήθη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΙΑΡΗΣ

Έξ Αγίου Λαυρέντιου Πηλίου. 
Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάςτου 
έφοίτησεν είς τήν Φιλοσοφικήν 
Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών. Ύπηρέτησεν εϋδοκίμως είς 
Σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως, ά- 
νελθών μέχρι τοϋ βαθμοΰ τοΰ Γυμ
νασιάρχου. Διεκρίνετο διά τήν 
άφοσίωσιν είς τό έργον του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΦΦΑΣ

Κάτοικος Βόλου, γεννηθείς είς Κα- 
στανέαν τής Καλαμπάκας τό 1921. 
Έπεσεν ήρωικώς μαχόμενος ώς 
έφεδρος Άνθυπολοχαγός πεζικοΰ 
είς Καβάσιλα Κόνιτσας τό έτος 
1947. Ό Διοικητής του, άπέστει- 
λε τότε είς τούς γονείς του συλ- 
λυπητήριον μέ έγκώμιον διά τήν 
γενναιότητα καί αυτοθυσίαν του.
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