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Αφιερώνεται εγκαρδίως 

στον ομότεχνο Αλέκο Φλωράκη 

Εισαγωγικό προοίμιο 

ο 
ι φεγγίτες αυτοί αποτελούνται από ένα σύστημα τριών ανοιγμάτων, 

ενός κεντρικού (αρχικά τετράφυλλου, είτα κυκλικού, τελικά όρθι

ου ωοειδούς) δορυφορούμενου από δύο συμμετρικούς απιδοειδείς ή 

ανεστραμμένους καρδιόσχημους φεγγίτες (σχ. α ' -γ'). Ανοίγονται στα μέτωπα 

(Α & Δ), ποτέ στα πλάγια, κατά κανόνα βασιλικών άτρουλλων. Το θέμα ανα
δύθηκε στις αρχές του 19ου αι. και επέδωσε στο δεύτερο μισό του. Συχνότατη 

εμφανίζεται η κατασκευή τους στη Δυτική Μακεδονία και επεκτείνεται αθρόα 

στην Ανατολική Θεσσαλία. Από τα 106 γνωστά μου παραδείγματα απαντούν 
στην Μακεδονία και Θεσσαλία τα 62. Μία ομάδα παρουσιάζεται στο Βόρειο 
Αιγαίο (στη Λήμνο) και στο Ανατολικό (στη Λέσβο και στη Χίο), εξαίρετο 

πύκνωμα στην Τήνο, Σμύρνη και εκεί γύρω. Στα Δωδεκάνησα και Κύπρο 

καθόλου (έως τώρα). Στην Κρήτη 6 παραδείγματα (όπως ένα στη Χαλεβή 
1864, ή άλλο ανορθόδοξο στο Ρέθυμνο). Στην Πελοπόννησο (χωριό Βλαχέρ
να, aσκητήριο Ελεούσας, 1890) μια υποτυπώδης μη πλήρης εφαρμογή. Στη 
Στερεά και στα Επτάνησα ούτε ένα δείγμα. Στην Ήπειρο κάνει εντύπωση η 

απουσία του θέματος (του τόσο συχνού στη γειτονική Δυτική Μακεδονία), 

εκτός από ένα κι αυτό παρανοημένο παράδειγμα στην όμορφη περιοχή Κόνι

τσας (χωριό Στράτσανη, σήμερα Πύργος, περί τα 1870 ή 1880;), ( σχ. δ'). Το 
ίδιο παράδειγμα εμφανίζεται στη Σλαβομακεδονία (στο Σμοϊμίροβο, πλησίον 

Βουλγαρίας, β ' μισό 19ου αι.) και είναι το μόνο γνωστό μου σε ολόκληρο το 

χώρο των βορείων ορθοδόξων γειτόνων μας. Παραδείγματα βρίσκουμε στη 

Θεσσαλονίκη (της ώριμης φάσης στον Άγιο Μηνά 1852, aρχαϊκότερο στον 
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Άγιο Νικόλαο Τρανό, τρίτο στη βουλγαρική εκκλησία Κυρίλλου και Μεθοδί

ου μετά το 1860) και στη Γουμένισσα (Άγιος Γεώργιος 1863). Δεν απαντάει 
στην υπόλοιπη Μακεδονία (εκτός από κάποιους διακοσμητικούς aπόηχους 

στη Χαλκιδική), ούτε στο Άγιον Όρος (όπου ως θέμα είναι γνωστό στους 

εκεί Τηνιακούς μαστόρους, όπως δείχνει κόσμημα στην πύλη Ξηροποτάμου, 

ΑΩΝΒ' = 1852) 1• Δεν συναντιέται στη Θράκη εκτός από ένα και μόνο (ώρι

μο) παράδειγμα στην Κωνσταντινούπολη (Άγιος Στέφανος 1845). 
Ως έχουν τα πράγματα θεωρώ ότι η Μεγαλόχαρη της Τήνου είναι που 

προέβαλε το θέμα στην πρόσοψη της πρώτης οικοδομής της ( 1823-1825). 
Ο αρχιτέκτων της Μεγαλόχαρης Ευστράτιος Εμμ. Καλονάρης2 το παρέλαβε 

από τον Άγιο Ελευθέριο (έργο μάλλον του 1800) στην ίδια τη Χώρα Τήνου 
και από την Παναγία (1818) της Καρυάς επίσης στην Τήνο. Πιστεύω ότι οι 
αρχιτέκτονες ενεπνεύσθηκαν από το σχήμα της «ιεράς καρδίας του Ιησού» 

των σύνοικων Καθολικών. Στην Τήνο στο χωριό Καρδιανή υπάρχει το κωδω

νοστάσιο της καθολικής εκκλησίας της Κιουράς έστω μεταγενέστερο ( 1883) 
με το θέμα των τριών φεγγιτών, των δύο πλευρικών όντας κατασκευασμένων 

σαφώς κανονικών καρδιόσχημων (σχ. ε'). Δυτικές επιδράσεις στη Μεγαλό

χαρη δέχονται και άλλοι μελετητές (Δ. Βασιλειάδης, Α. Φλωράκης, Γ. Που

λημένος, Α. Βουτυρά-Γουλάκη). Από τον πανελληνίως προσκυνηματικό ναό 

της Τήνου μιμήθηκαν στο εξής οι ναοδόμοι τους αχλαδόσχημους φεγγίτες. Ο 

Ευστράτιος τους εφάρμοσε στη Σμύρνη και εκεί γύρω. Τηνιακοί στην Πέργα

μο και Λήμνο. Στη Μακεδονία θεωρώ ότι ως εισαγωγικό υπόδειγμα λειτούρ

γησαν οι φεγγίτες της Α όψης του Αγ. Νικολάου του Τρανού Θεσσαλονίκης 

ως διαμορφώθηκε κατά την επισκευή στα 1833/4. 
Αντιπροσωπεύει το αίσθημα σχεδόν όλων των Ελλήνων μαστόρων, που το 

από «αισθητική βαρύτητα» aσταθές σχήμα της καρδιάς με τη μύτη κάτω, το 

αντιστρέψανε ώστε να εδράζεται εδραία. Από άποψη δε συμβολισμού είναι 

βέβαιη η απόδοση ενίοτε του κεντρικού φεγγίτη ως ηλίου ζωοδότη και των 

πλαγίων ως δέντρων ζωής. 

Αρχικά στη Μακεδονία είχα αναζητήσει την πηγή του θέματος των «αχλα

δόσχημων φεγγιτών» λόγω της εκεί πληθώρας του και λόγω της συχνής 

εφαρμογής του από τους Μακεδόνες μαστόρους. Όμως καθώς τα παραδείγ

ματα δεν ήταν από τα πιο πρώιμα, στράφηκα στην Κωνσταντινούπολη, ως 

την κοιτίδα. Στράφηκα στην Κωνσταντινούπολη, τόσο γιατί στα χρόνια αυτά, 

ιδίως των Μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ ( 1839-1856), το Οικουμενικό Πα-
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τριαρχείο είχε ενισχύσει την ναοδομία στη Μακεδονία, όσο και γιατί σε τρεις 

όμοιες μακεδονίτικες βασιλικές με «αχλαδόσχημους φεγγίτες» υπάρχει η πα

ράδοση ότι το σχέδιό τους και οι τεχνίτες είχαν έρθει από την Πόλη. 

Οι «Αχλαδόσχημοι Φεγγίτες» Περγάμου 

Αλλά στην Κωνσταντινούπολη, όπως είπα βρήκα μόνο ένα παράδειγμα, 

προσθέτω δε τώρα ένα παράδειγμα ανάμεσα σε πέντε περίπου δεκάδες νε

ώτερων ελληνικών ορθόδοξων εκκλησιών τύπου βασιλικής. Η αποτυχημένη 

έρευνα στην Πόλη μ' έφερε σ' αμηχανία και μεγάλη απορία. Ωστόσο σύντομα 

φάνηκε διέξοδος, που τελικά με οδήγησε σε επιτυχία, - όπως εγώ νομίζω. Τα
ξιδεύοντας στη Μικρά Ασία για άλλους ερευνητικούς σκοπούς, επισκέφτηκα 

το Σάββατο την 1 Οη Μαtου 1986 την Πέργαμο. Εκεί στην αυλή του Αρχαιο
λογικού Μουσείου έλαμψε εμπρός μου ένα περίτεχνο παράδειγμα «αχλαδό

σχημων φεγγιτών» (βλ. την εικ. 1 ). 
Η επεξεργασία και τα θέματα των μαρμάρινων φεγγιτών έδειχναν τέχνη τη

νιακή: Ο ακτινωτός φλογοβόλος ήλιος του κεντρικού φεγγίτη ήταν στην Τήνο 

οικείο θέμα ήδη από νωρίτερα, όπως ακριβώς σε παράθυρο στο Σταυρό, από το 

εκεί χωριό Κτικάδος (εικ. 2), που χρονολογείται γύρω στα 1819-1825 και απο
δίδεται στον Τηνιακό (από τα Υστέρνια) Χατζησίμο Νικολάου3 • Ο δε γλυπτός 

ανθεμωτός διάκοσμος των πλαγίων (κατ' εξοχήν «αχλαδόσχημων») φεγγιτών 

παρουσιάζει την ίδια σύνθεση, αλλά πιο ελεύθερη και εξελιγμένη απόδοση του 

φυτόμορφου στελέχους, που εμφανίζεται στον αντίστοιχο πλάγιο φεγγίτη της 

Μεγαλόχαρης. Ο φεγγίτης αυτός εντοιχίστηκε και διασώθηκε στον περιστε

ριώνα, αριστερά της πομπικής λεωφόρου που οδηγεί στο Ίδρυμα της Παναγίας, 

και κοντά σ' αυτήν (εικ. 3). Μια λεπτομερέστερη ματιά (εικ. 4) βεβαιώνει τη 
συγγένεια και ομοιότητα των θεμάτων. Συμπληρώνω δε τώρα με μια νέα παρα

τήρηση: Η όλη σύνθεση των τριών περγαμηνών φεγγιτών είναι πιο «δεμένη», 

σαφώς σαν σύνολο εξελιγμένη, καθώς ο κεντρικός φεγγίτης διαμορφώθηκε 

εδώ στην Πέργαμο με όρθια ωοειδή μορφή και η εσωτερική, η κοίλη καμπύλη 

των πλαγίων «αχλαδόσχημων φεγγιτών» προσαρμόστηκε τέλεια «ομόκεντρη» 

στην αντίστοιχη καμπυλότητα του «ώμου» .του κεντρικού φεγγίτη. 

Αλλά η ερμηνεία ότι οι Περγαμηνοί «αχλαδόσχημοι φεγγίτες» είναι έργο 

Ντηνιακού μάστορα φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από το ακόλουθο εύ

ρημα: Σ' ένα μάρμαρο κατακείμενο δίπλα στους ήδη τόσο διαφωτιστικούς 
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φεγγίτες, μάλλον μάρμαρο διαμορφωμένο για κλειδί τόξου πόρτας, είδα σκα

λισμένη σαν «υπογραφή» την επιγραφή: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΙΔΑΛΕ ΤΗΝΙΟΣ 

ΠΕΤΡΑΣ. Το ίδιο όνομα, προφανώς και στο ίδιο αρχιτεκτονικό μέλος είχε δει 

και διαβάσει και ο Τήνιος βυζαντινολόγος Γεώργιος Λαμπάκης στο υπέρθυ

ρο της Μητρόπολης της Περγάμου Ζωοδόχου Πηγής, τύπου βασιλικής και 

ακόμα σε ένα ρόπτρο της ίδιας εκκλησίας παρατήρησε χαραγμένη τη χρο

νολογία 18364
• Σημειώνεται ότι ο Γεώργιος Λαμπάκης ( 1854-1912, εικ. 5) 

ήταν Τηνιακός, είχε επισκεφτεί προ εκατό ακριβώς ετών ( 1906) την Πέργαμο, 
περιγράφει τις εκεί βυζαντινές αρχαιότητες, αναφέρεται δε και στο θέμα που 

μας ενδιαφέρει στο περίφημο βιβλίο του Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως. Ας 

σημειωθεί ότι ο μαστρο-Γιαννούλης Βιδάλης μάλλον ήταν και ο πρωτομά

στορας της εκκλησίας, όπως δηλώνει ο αυτοχαρακτηρισμός του «πετράς». 

Ο Γ. Λαμπάκης δεν αναφέρεται σ' αυτούς τους «αχλαδόσχημους φεγγίτες». 

Αλλά πιο σοβαρό είναι ότι ούτε και ο Περγαμηνός πρωτομάστορας Γεώργιος 

Νέστορα Τσολίσος ( 1903-1993) κάνει μνεία αυτών των φεγγιτών ούτε και 
γνώριζε κάτι γι' αυτούς όταν κάποτε τον ρώτησα. Και είναι σοβαρό γιατί ο Γ. 

Τσολίσος είχε εκπονήσει πρόπλασμα του μητροπολιτικού ναού της Ζωοδό

χου Πηγής5 . Μια ερμηνεία της αποσιώπησης των «αχλαδοσχήμων φεγγιτών» 

είναι ότι αυτοί θα βρίσκονταν ψηλά στην ανατολική όψη της εκκλησίας και 

δύσκολα θα εφαίνονταν καθώς η εκεί πτέρυγα του συγκροτήματος ήταν πολύ 

κοντά στην ανατολική όψη, και θα εμπόδιζε την θέα. 

Έτσι κι αλλιώς αυτοί, οι ολοφάνερα τηνιακοί υπαρκτοί και σωζόμενοι 

«αχλαδόσχημοι φεγγίτες», τόσο δε πρώιμοι, δημιούργησαν τις λογικές προ

ϋποθέσεις για το πού έπρεπε να στραφώ και διερευνήσω για την γενέτειρα 

κοιτίδα του θέματός τους. Ο προβολέας λοιπόν έριξε το φως του στην Τήνο. 

Λίγο δε αργότερα ο συνάδελφος αρχιτέκτων Γρηγόριος Πουλημένος μιλώ

ντας για τις εκκλησίες που κτίστηκαν στη διάρκεια της επανάστασης του 

1821, έκανε λόγο και για το ναό της Μεγαλόχαρης στην Τήνο. Παρουσίασε 
δε και απεικονίσεις της πρόσοψης της πρώτης οικοδομικής φάσης της εκκλη

σίας 1823-1825 όπου ψηλά στο μέτωπο εμφανίζεται το τριμερές σύστημα 
των «αχλαδόσχημων φεγγιτών» (εικ. 6γ. Επίσης, ο Αλέκος Φλωράκης δη

μοσίευσε φωτογραφία του 19ου αιώνα με το ναό της Μεγαλόχαρης πριν από 

τη μετατροπή της πρόσοψης ( 1890), η οποία πιστοποιεί την παρουσία αυτών 
των φεγγιτών, έργων επίσης του Χατζησίμου Νικολάου7 . Τέλος το πώς φτά

σαμε στη Μεγαλόχαρη, και για το τι μπορεί να συμβολίζουν οι «αχλαδόσχη

μοι φεγγίτες» βλέπε εδώ στο εισαγωγικό προοίμιο του παρόντος άρθρου. 
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Σ χ. α '-ε Ό Τύποι συστήματος «αχλαδόσχημωv φεγγιτών». 

Εικ. Ι. Οι «αχλαδόσχημοι φεγγίτες» της Περγάμου στηv αυλή του εκεί Αρχαιολογικού 

Μουσείου. (Φωτογραφία Α.Π., 10 Μα/ου 1992). 
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ΟΙ «ΑΧΛΑΔΟΣΧΗΜΟΙ 
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Εικ. 2. Τήνος, χωριό Κτικάδος, Σταυρός, παράθυρο με φλογοβόλο ήλιο. 
(Αλ. Φλωράκης, Λαϊκή Λιθογλυπτική Τήνου, 2 /980, εικ. 64). 
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Εικ. 3. Τήνος, Χώρα. Ο περιστεριώνας κοντά στη Μεγαλόχαρη. Διακρίνεται πάνω από 
την πόρτα ο μεγαλόσχημος φεγγίτης της Μεγαλόχαρης. Κοινή αυτοψία με τον Αλέκο Ε. 

Φλωράκη την 21ην Αυγούστου /992. (Φωτογραφία Α.Π.). 

• 

., 

ΟΙ «ΑΧΛΑΔΟΣΧΗΜΟΙ 

Εικ. 5. Γεώργιος Λ 

1854-1912. (Λεξικόν 

παιδικόν Ελευθερουδάκη, 

8ος (1930), σεί .. 
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Εικ. 5. Γεώργιος Λαμπάκης, 

1854-1912. (Λεξικόν Εγκυκλο

παιδικόν Ελευθερουδάκη, τόμος 

8ος (1930}, σελ. 477). 

Εικ. 4. Τήνος, Χώρα. Λεπτομέρεια από την 

προηγούμενη εικόνα 3: Ο φεγγίτης με τον 
ανθεμωτό διάκοσμο. (Φωτογραφία Α.Π., 

21.8.1992) . 
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Εικ. 6. Τήνος, Χώρα. Απόσπασμα χαλκογραφίας της μονής Ευαγγελιστρίας του 1860. Δια
κρίνεται η πρόσοψη της εκκλησίας (αριστερά από το κωδωνοστάσιο) με το τριμερές άνοιγ

μα και τους «αχλαδόσχημους φεγγίτες». (Γρ. Πουλημένος, Εκκλησίες μετά την Άλωση, τ. 
5, 1998, σ. 236, εικ. 8). 


