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ΟΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΒΟΥ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ*

Το Τούρνοβο (σήμ. Γοργοπόταμος) ανήκει στα γνωστά μαστοροχώρια τής ε-
παρχίας τής Κόνιτσας. Σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκαταλείψεως, άφοΰ οί μόνιμοι
κάτοικοι του έχουν περιορισθεί σέ έξήντα περίπου καί τά περισσότερα άπό τά σπίτια
του είναι ερειπωμένα. Κύρια έπαγγέλματα τών κατοίκων ήταν, έκτος άπό τοϋ γεωργού
καί τοΰ κτηνοτρόφου, τοΰ ξυλουργοΰ, τοΰ ξυλογλύπτη καί τοΰ κτίστη. Οί τεχνίτες
ξεκινούσαν συνήθως μετά τήν Καθαρή Δευτέρα1, μαζί μέ άλλους άπό κοντινά χωριά
(Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη, Χιονάδες, Πληκάτι κ.ά.), γιά νά άναζητήσουν εργα-
σία στόν εύρύτερο χώρο τής'Ηπείρου, τής Μακεδονίας καί τής Θράκης, στήν Πα-
λαιά Ελλάδα, καθώς καί στήν 'Αλβανία, στή Μικρά 'Ασία, στή Σερβία καί στή
Βουλγαρία.

Μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο καί τά έσωτερικά πολεμικά γεγονότα πού ά-
κολούθησαν, οί περισσότεροι εγκαταστάθηκαν οριστικά στούς τόπους τής εργασίας
τους, όπου άρκετοί έπαψαν νά άσκοΰν τό παραδοσιακό έπάγγελμά τους. Οί σημερι-
νοί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ δέν άσχολοΰνται μέ τά παραπάνω έπαγγέλματα. "Εχουν
περιορισθεί στή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία.

Άπό τούς παλιότερους τεχνίτες, οί ξυλογλύπτες γενικά τοΰ Τουρνόβου ήταν φη-

* Ή μελέτη αύτή άνακοινώθηκε στο Δ' Συμπόσιο Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικοΰ Χώ-
ρου, πού οργανώθηκε άπό τό ΙΜΧΑ στά Ιωάννινα τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1979, καί άποτελεϊ μέρος
μιας εύρύτερης εργασίας γιά τή ζωή καί τό έργο τών ξυλογλυπτών τοΰ Τουρνόβου. Σέ πρώτη
φάση έντοπίζονται οί τεχνίτες καί ό μεγαλύτερος αριθμός τών έργων τους καί έξετάζονται ό τρό-
πος καί οί ιδιαίτερες συνθήκες έργασίας τους, ή ιδιάζουσα οικογενειακή καί έπαγγελματική τους
οργάνωση καί έντοπίζονται οί περιοχές όπου κυρίως έργάστηκαν. 'Εκτενέστερη μελέτη μας γιά
τό Ϊδιο θέμα, πλαισιωμένη μέ άρχειακό καί φωτογραφικό ύλικό, δημοσιεύεται στό «ερ. Άρμολόι,
τεΰχ. 11 (1982).

1. Θέμιδος Χατζηγεωργίου, Ή άποδημία τών 'Ηπειρωτών, 'Αθήναι 1958, ο.
62 - 63. Πρβλ. 'Αποστ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας (1354 - 1833)
Θεσσαλονίκη 1969, σ. 353.
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μισμένοι ανάμεσα στούς ομοτέχνους τους (άπο τήν "Ηπειρο, τή Δυτ. Μακεδονία
καί τήν περιοχή τοϋ Άσπροποτάμου)1 καί τά έργα τους κοσμούν σημαντικό αρι-
θμό ναών καί άρχοντικών τής Βαλκανικής2.

Τά στοιχεία πού διαθέτομε μέχρι τώρα γι' αυτούς προέρχονται άπο επιτόπια
κυρίως έρευνα (τό καλοκαίρι τοΰ 1978) καθώς καί άπό πληροφορίες άπό τούς άπο-
γόνους τής οικογένειας Σκαλιστή3, πού συνεχίζουν μέχρι σήμερα τήν πάνω άπό δυό
αιώνες οικογενειακή παράδοση στήν ξυλογλυπτική.

Οί ξυλογλύπτες τοΰ Γοργοποτάμου, όσο τουλάχιστον μπόρεσα νά έξακριβώσω,
άνήκαν βασικά σέ μιά οικογένεια μέ τό όνομα Σέχη. Μιά δεύτερη οικογένεια ξυλο-
γλυπτών, οί Βούρηδες4, φέρονται ώς μακρινοί συγγενείς τής ΐδιας οικογένειας Σέχη
καί είχαν ώς κύριο επάγγελμα τήν ξυλουργική καί κατά δεύτερο λόγο τήν ξυλογλυ-
πτική. Συγγενής επίσης τών Σέχηδων, άπό μητέρα, καί μαθητής τους ήταν ό Θεμι-
στοκλής Παπαγεωργίου (β' μισό τοΰ 19ου αϊ.), χωρίς διάδοχο στήν τέχνη.

Ή οικογένεια Σέχη, γιά τήν όποία θά γίνει κυρίως λόγος έδώ, ζει στόν Γοργοπό-
ταμο τουλάχιστον άπό τό τέλος τοΰ 18ου αιώνα. 'Ορισμένα μέλη της εμφανίζονται
μέ τό έπώνυμο Ταλιαδόρος - Ταλιαδοΰρος5 ή Σκαλιστής. Ή διαφοροποίηση αύτή
οφείλεται, όπως είναι φανερό, στό έπάγγελμά τους.

Άπό τά γραπτά στοιχεία πού προέρχονται άπό τά μητρώα τής κοινότητας
Γοργοποτάμου, διασταυρωμένα μέ προφορικές πληροφορίες τών κατοίκων καί τών
άπογόνων τής οικογένειας Σκαλιστή, προκύπτει τό έπόμενο γενεαλογικό δένδρο
γι' αύτήν άπό τά τέλη τοΰ 18ου αί. καί έξής:

1. Anghéliki Hadjimihali, La sculpture sur bois, Athènes 1950, σ. 16 κέξ.
Πρβλ. Κίτσου Μ α κ ρ ή, Ξυλογλυπτική, στον τόμο: Νεοελληνική Χειροτεχνία, 'Αθήνα 1969,
σ. 50.

2. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π., σ. 17 - 18. Ε ύ ρ. Σ ο ύ ρ λ α, Ή ξυλογλυ-
πτική τέχνη στήν έπαρχία Κονίτσης, 'Ηπειρωτική 'Εστία, 6 (1957), σ. 41. Γ. Π λ α τ ά ρ η, Ή
Μετσοβίτικη ξυλογλυπτική, Φύσις καί Ζωή, τεϋχ. 3 (1973), σ. 22 - 23.

3. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στον κ. Χαράλαμπο Σκαλιστή πού μέ προθυμία δέχθηκε νά
άπαντήσει στις ερωτήσεις μου καί νά μοϋ παραχωρήσει σχεδιογραφήματα έ'ργων του. 'Ιδιαίτερα
ευχαριστώ τον κ. Γεώργιο Σκαλιστή, επιπλοποιό στό 'Αγρίνιο, γιά τίς πληροφορίες πού μοϋ
εδωσε, γραπτά καί προφορικά, γιά τήν οικογένεια Σκαλιστή καθώς καί γιά τά σχεδιογραφήμα-
τα καί τίς φωτογραφίες, πού μοϋ παραχώρησε. 'Επίσης ευχαριστώ τόν αίδεσιμώτατο κ. Κων-
σταντίνο Σκαλιστή πού συμπλήρωσε τίς πληροφορίες μου κατά τίς επισκέψεις μου στό έργα-
στήριό του στό Έπταχώρι της Καστοριάς καί στό εργαστήριο τοϋ γιοϋ του στό Τσοτίλι Βοΐου.

4. Βλ. καί «Ξυλογλύπτες καί μαραγκοί», περ. Άρμολόι, τεϋχ. 7 (1979), σ. 22.

5. Άπο τήν ιταλική λ. tagliatore, πού σημαίνει τόν λαξευτή, τόν σκαλιστή.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΗΣ)

ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΤΟΥΑΑΣ)"ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5ΕΝ0ΦΩίΓΑΝΔΡΕΒΡ^ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

(1881-19^3) (188^1963) I

ΚΩΝ/ΝΟΣ*ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ

(1911- ) (1913- > (1919- > (1896-^1922)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(19^6- ) 0918- >

Ό 'Αναστάσιος, γνωστός ώς Μαστρο-Τάσης, έ'ζησε άπο τά τέλη τοΰ 18ου αιώνα
ώς τά μέσα τοΰ 19ου. Παιδιά του ήταν ό Κωνσταντίνος, γνωστός ώς Κωτούλας, ό
'Ιωάννης καί δ Δημήτριος, πού διατήρησε καί τό έπώνυμο Σέχης1. Καί οί τρεις έζησαν
καί έργάσθηκαν περίπου μέχρι τά τέλη τοΰ περασμένου αιώνα. Ειδικότερα ό Κω-
τούλας, σύμφωνα μέ τήν προφορική παράδοση, ήταν μεγάλος καλλιτέχνης καί ιερο-
ψάλτης"2. Άπό τά πέντε παιδιά του μόνο ό Βασίλειος (1881 - 1943), γνωστός μέ τό
ονομα Βασιλάκης, συνέχισε την οικογενειακή καλλιτεχνική παράδοση, τήν όποία
μετέδωσε στά τρία παιδιά του πού άσχολοΰνται μέχρι σήμερα έπαγγελματικά μέ τήν
ξυλογλυπτική. Άπό αύτά ό Κωνσταντίνος (1911 - ) ζει καί έργάζεται στό Έπτα-
χώρι Καστοριάς. Ό Γεώργιος (1919 - ) άσκεΐ τό έπάγγελμα τοΰ έπιπλοποιοΰ
στό Αγρίνιο. Ό Χαράλαμπος ή Λάμπρος (1913 - ), ύστερα άπό περιπλάνηση μετα-
ξύ Γοργοποτάμου, 'Ιωαννίνων, Αγρινίου καί Αθηνών έχει εγκατασταθεί τά τε-
λευταία χρόνια στά 'Ιωάννινα. Ό τελευταίος είναι ό πιο πιστός στήν καλλιτεχνική
παράδοση τής οικογένειας, χωρίς ώστόσο νά μπορεί νά φθάσει τά καλλιτεχνικά επιτεύ-
γματα τών προγόνων του. Ό 'Ιωάννης δίδαξε τήν τέχνη στό γιό του Νικόλαο (1884 -

1. Ή 'Αγγελική Χατζημιχάλη (ο~. π., σ. 18) άναφέρεται σέ συνεργασία τών άδελφών 'Ανα-
στασίου, 'Ιωάννη καί Γεωργίου Ταγιαδόρων μέ άλλους ξυλογλύπτες άπο τό Τούρνοβο μέ το δνομα
Σέχης, γιά τήν κατασκευή τοϋ τέμπλου τοΰ Άγίου 'Αθανασίου 'Ιωαννίνων. Στήν πραγματικό-
τητα πρόκειται γιά τήν 'ίδια οικογένεια μέ τό όνομα Σέχης, πού μέλη της παίρνουν τό έπαγγελμα-
τικό δνομα Σκαλιστής ή Ταλιαδόρος-Ταλιαδοΰρος. Πρβλ. Κώστα Φαλτάιτς, Λοτόμοι,
ταλιαδόροι, βαγενάδες, 'Ελληνικά Γράμματα, τ. Γ' (1928) άρ. 5, σ. 183.

2. Σύμφωνα μέ παράδοση πού διέσωσε ό εγγονός του Κωνσταντίνος Σκαλιστής, κατά τά
έγκαίνια τοΰ τέμπλου τοΰ Άγίου Αχίλλειου της Λάρισας ό κακοντυμένος ξυλογλύπτης Μαστρο-
Κώστας θέλησε νά ψάλει, άλλά προσπάθησαν νά τόν άποτρέψουν έξαιτίας τής παρουσίας τοΰ Δε-
σπότη. 'Εκείνος έπέμεινε μέ άποτέλεσμα νά άποσπάσει τά συγχαρητήρια τοΰ Δεσπότη, πού στό
τέλος ένθουσιασμένος τόν άγκάλιασε καί τόν φίλησε (Κέντρο Έρεύνης της Έλληνικής Λαογρα-
φίας της Ακαδημίας Αθηνών, στό έξης ΚΛ, χφ. 4102, σ. 125, Έπταχώρι Καστοριάς, 1978, συλλ.
Αίκατ. Πολυμέρου-Καμηλάκη ).
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1963) καί δ Δημήτριος στο γιό του Μάρκο, πού παντρεύτηκε καί έζησε στό Δίλοφο
(παλ. Σοποτσέλι) τοΰ Ζαγοριοΰ καί έργάστηκε κυρίως στά Ζαγοροχώρια. Οί άπό-
γονοί του δεν συνέχισαν τήν ξυλογλυπτική τέχνη. Ό γιός του Ζήσης έγινε γεωργός
κι ό έγγονός του Δημήτριος ράφτης.

Οί ξυλογλύπτες τοΰ Γοργοποτάμου άναλάμβαναν κάθε εΐδους ξυλογλυπτική
έργασία1: διακόσμηση έκκλησιών (τέμπλα, προσκυνητάρια, εικονοστάσια, παγκάρια,
πλαίσια εικόνων, σκαλιστές εικόνες κ.ά.), δημοσίων κτιρίων (άρχονταρίκια - ξενώ-
νες κ.ά.) καί άρχοντικών (ταβάνια, μεσάντρες, κασέλες, στεφανοθήκες, εικονοστάσια,
κορνίζες κλπ.). Έκεΐ όμως πού διέπρεψαν είναι ή φιλοτέχνηση τέμπλων2.

Τό έργο τους καλύπτει, όσο μπορούμε νά τό παρακολουθήσουμε, διάστημα δύο
περίπου αιώνων άπό τό τέλος τοΰ 18ου αιώνα. Στήν "Ηπειρο συμβαίνει κατά τό α'
μισό τοΰ 19ου αί. νά άνακαινίζονται έκκλησίες καί νά χτίζονται πολλά άρχοντικά3.
Ειδικά μετά τό θάνατο τοΰ Άλή Πασά παρατηρήθηκε αύξημένη ζήτηση ειδικευμέ-
νων τεχνιτών καί διακοσμητών, προκειμένου νά άποκατασταθοΰν οί καταστροφές
άπό τις γνωστές βιαιότητές του4.

Τό πρώτο γνωστό μας έργο τών Τουρνοβιτών ξυλόγλυπτων άνάγεται άκριβώς
στήν περίοδο τοΰ Άλή Πασά. Βρίσκεται στήν έκκλησία τής Παναγίας τοΰ μοναστη-
ρίου τοΰ Αγίου 'Ιακώβου στά Δολιανά τοΰ Πωγωνίου. Είναι ένα τέμπλο έξαιρετι-
κής τέχνης μέ τήν άπλότητα τών διακοσμητικών του μοτίβων. Σύμφωνα μέ μιά
παράδοση, πού έχει καταγράψει ή Αγγελική Χατζημιχάλη, οί άδελφοί Ταλιαδόροι,
φημισμένοι τεχνίτες, κυνηγημένοι άπό τόν Άλή Πασά κατέφυγαν στό μοναστήρι
τοΰ Αγίου 'Ιακώβου στά Δολιανά γιά ένα σχεδόν χρόνο. Στό διάστημα αύτό καί
άπό εύγνωμοσύνη γιά τή σωτήρια φιλοξενία σκάλισαν τό τέμπλο5.

Στά χρόνια τής άνοικοδομήσεως τών 'Ιωαννίνων, μετά τήν πτώση τοΰ Άλή
Πασά, οί ΐδιοι καλλιτέχνες άνέλαβαν, ύστερα άπό σχετικό διαγωνισμό, νά φιλοτε-
χνήσουν τό τέμπλο τοΰ Άγιου Αθανασίου τών 'Ιωαννίνων. Τό έ'ργο αύτό, παρά τή

1. Κώστα Φ α λ τ ά ι τ ς, δπ. π., σ. 183. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π.
ΚΑ, χφ. 4102, σ. 138.

2. Κώστα Φαλτάιτς, δπ. π.

3. Παν. Άραβαντινού, Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, τ. 2, 'Αθήναι 1856, σ. 244.
Πρβλ. Άν8ρ. Ξυγγοπούλου, Μεσαιωνικά μνημεία 'Ιωαννίνων, 'Ηπειρωτικά Χρονικά 1
(1926), σ. 53- 54.

4. Άποστ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας (1354 - 1833), δπ.π., σ. 428.

5. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π., σ. 18.
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βαρεία διακόσμηση καί τά συμπλέγματα του, πού δείχνουν έντονη δυτική επί-
δράση, φαινόμενο πού παρουσιάζεται γενικά αύτή τήν έποχή στήν έλληνική τέχνη1,
έχει πρωτοτυπία στή σύνθεση καί ιδιαίτερο λαϊκό ύφος,προπάντων όμως δείχνει τίς
μεγάλες καλλιτεχνικές δυνατότητες τών κατασκευαστών του. Γιά τή δημιουργία του
έργάσθηκαν ό Τάσης καί οί γιοί του Κωτούλας, 'Ιωάννης καί Δημήτριος περίπου δέκα
χρόνια (1830- 1840 )2.

Οί ϊδιοι λαϊκοί τεχνίτες σκάλισαν τό καμένο σήμερα τέμπλο τοΰ 'Αγίου 'Αχίλ-
λειου της Λάρισας. Έργα τους είναι έπίσης τά τέμπλα τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους
τής Πρέβεζας3, τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος τής Βόνιτσας, έξαιρετικής τέχνης, τής μη-
τροπόλεως τής Σωπικής τής Β. 'Ηπείρου, καθώς καί εικονοστάσια έκκλησιών σέ
χωριά της έπαρχίας Πωγωνίου, τής Χιμάρας, τής Πρεμετής, τής Κορυτσάς, της
Πολίβιστας καί τοΰ 'Αργυροκάστρου4.

Στόν τόπο τής καταγωγής τους δέν άφησαν πολλά έργα. "Ενα προσκυνητάρι
στήν εκκλησία τής Παναγίας τής γειτονικής Βούρμπιανης καί άπό ενα στα έπίσης
γειτονικά χωριά 'Αμάραντος καί 'Ασημοχώρι είναι ό,τι διασώθηκε άπό τά έργα
πού φιλοτέχνησαν οί πρώτοι εκείνοι σκαλιστές στήν έπαρχία τους.

Οί άδελφοί Κωτούλας καί Δημήτριος σκάλισαν τό τέμπλο τοΰ 'Αγίου 'Αχίλ-
λειου τοΰ Πενταλόφου Βοίου5. Ό τελευταίος έργάστηκε στήν περιοχή τοΰ Μονα-
στηρίου Μακεδονίας καί στό Αεσκοβίκι Β. 'Ηπείρου. Επώνυμο έργο του εϊναι ένα
εικονοστάσι στή μητρόπολη τής Καστοριάς6.

'Από τήν τρίτη γενιά, ό Νικόλαος Σκαλιστής φιλοτέχνησε τέμπλο στό χωριό

1. Ά ρ ι σ τ . Ζ ά χ ο υ, 'Αρχιτεκτονικά σημειώματα. 'Ιωάννινα, 'Ηπειρωτικά Χρονικά 3
(1928), σ. 303. Πρβλ. Κίτσου Μ α κ ρ ή, Ξυλογλυπτική, δπ. π., σ. 62.

2. Ό καθηγ. Νικ. Μουτσόπουλος αποδίδει, εσφαλμένα, τήν κατασκευή τοϋ τέμπλου στόν Βασί-
λειο Σκαλιστή (Νικ. Κ. Μουτσοπούλου, Μακεδονική άρχιτεκτονική. Συμβολή εις τήν
μελέτην της ελληνικής οικίας, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 100' πρβλ. καί περ. Άρμολόι, τεϋχ. 7
(1979), σ. 22-23).

3. Βλ. και Anghéliki Hadjimihali, δπ. π., σ. 18. Τό τέμπλο αύτό πρέπει νά
εχει κατασκευασθεί πριν άπό έκεϊνο τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου 'Ιωαννίνων, άφοΰ ό ναός τοϋ 'Αγίου
Χαραλάμπους κτίστηκε «περί τάς αρχάς τοΰ παρελθόντος αιώνος έκ βάθρων» (Σεραφείμ Βυ-
ζαντίου, Δοκίμιον ιστορικής τίνος περιλήψεως τής . . . "Αρτης καί . . . Πρεβέζης, εν 'Αθήναις
1884, σ. 254).

4. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π.

5. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 126.

6. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π., σ. 18. Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, Λαογραφική
Συλλογή έδρας Λαογραφίας (στό έξης ΠΑ), χφ. 1423, σ. 40 (Γοργοπόταμος 'Ιωαννίνων, 1971,
συλλ. Γεώργ. Θεοδοσίου).
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Πληχάτι τής Κόνιτσας. 'Εργάσθηκε επίσης στήν Αιτωλοακαρνανία (τέμπλα στήν
Κονοπίνα, Αεπενοΰ, Μπαμπαλιό 'Αμφιλοχίας, προσκυνητάρι στή μητρόπολη 'Αγρι-
νίου, άμβωνα, θρόνο, προσκυνητάρι στό Παναιτώλιο)1. Ό Μάρκος Σκαλιστής, πού
ήταν, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, άριστος ξυλογλύπτης, έργάστηκε στά Ζαγοροχώ-
ρια μέ μόνιμο ορμητήριο τό Δίλοφο (Σοποτσέλι)2.

Παράλληλα μέ τήν οικογένεια Σκαλιστή εργάζονται, στά μέσα τοϋ 19ου αι., οί
άδελφοί Βούρη στή Μακεδονία, τήν 'Αλβανία, τή Σερβία καί τή Ρουμανία3, καθώς
καί ό Θεμιστοκλής Παπαγεωργίου, ξυλουργός καί ξυλογλύπτης, πού άσκεί τό έπάγ-
γελμα στήν περιοχή 'Αγρινίου4.

Σημαντικό είναι τό έργο τοϋ Βασιλείου Σκαλιστή, πού είχε τελειοποιήσει τήν τέ-
χνη του στή Φλωρεντία τής 'Ιταλίας έπί δύο χρόνια. Στά έργα του, πού τά διακρίνει
άπόλυτη συμμετρία, είναι φανερή ή δυτική έπίδραση. Τό Βασίλειο Σκαλιστή,πού ήταν
άριστος τεχνίτης τοΰ ξύλου καί ψάλτης, πρέπει νά τόν θεωρήσουμε ώς τόν τελευταίο
μεγάλο ξυλογλύπτη τοΰ Τουρνόβου. ΤΗταν ό «αυτοκράτορας τής τέχνης», όπως χα-
ρακτηριστικά συνηθίζουν νά τόν άποκαλοΰν οί άπόγονοί του, άναγνωρίζοντας άνε-
πιφύλακτα τό μεγάλο καλλιτεχνικό του ταλέντο. Ό Βασ. Σκαλιστής ήταν μόνιμα
εγκατεστημένος στό Τούρνοβο, συνεχίζοντας όμως τήν παράδοση τών πλανόδιων
λαϊκών τεχνιτών τής περιοχής ταξίδευε συχνά σέ διάφορα μέρη γιά νά άναζητήσει ερ-
γασία. Τά κυριότερα έργα του είναι: Τό τέμπλο καί τά υπόλοιπα ξυλόγλυπτα τμήματα
τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Πυρσόγιαννης (1926), ένας επιτάφιος γιά έκκλη-
σία τής Κορυτσάς (1928) καί τέμπλο σέ έκκλησία στούς Γεωργουτσάτες τής Δρο-
πόλεως τής Β.'Ηπείρου.'Αρκετά είναι τά έργα του στήν περιοχή Αΐτωλ/νίας -Πρέ-
βεζας, όπου έργάσθηκε μαζί μέ τά παιδιά του πολλά χρόνια : 'Αρχιερατικός θρόνος,
άμβωνας, προσκυνητάρι καί 'Ωραία Πύλη στην 'Αγία Τριάδα καί τόν Άγιο Χρι-
στόφορο Αγρινίου, προσκυνητάρι στόν Άγιο Γεώργιο Αγρινίου, δεσποτικοί θρό-
νοι σέ εκκλησίες στά χωριά Παππαδάτες, Γραμματικού καί Ζευγαράκι Μεσολογγίου,
τμήμα τέμπλου ώς συμπλήρωμα υπάρχοντος έξαιρετικής τέχνης5 καί πόρτα έκκλη-

1. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 126. Βλ. καί Κ. Σ τ ο ύ ρ ν α, Οί παλιές τέχνες στά χωριά τής 'Ηπεί-
ρου. (Ξυλόγλυπτες, κτίστες, ζωγράφοι), έφημ. «'Ακρόπολις», 26-9-1936, άρ. φ. 2750, σ. 3, όπου
δημοσιεύεται καί φωτογραφία τοϋ Ν. Σκαλιστή.

2. A n g h é 1 i k i H a d j i m i h a 1 i, δπ. π., σ. 18. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 125. Βλ. καί Ε ύ ρ.
Σ ο ύ ρ λ α, Ή ξυλογλυπτική τέχνη στήν επαρχία Κονίτσης, δπ.π.

3. Ξυλογλύπτες καί μαραγκοί, περ. Άρμολόι, τεϋχ. 7 (1979), σ. 22. Βλ. καί ΚΑ, χφ.
4102, σ. 138.

4. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 137.

5. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 125 καί 138. Ή άπομίμηση τοΰ παλιοΰ τέμπλου έχει γίνει άριστο-
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σίας στο Αιτωλικό καθώς καί διάφορα μικρότερα ξυλόγλυπτα κομμάτια στήν 'Αμ-
φιλοχία, τό Ξηρόμερο, τό Θέρμο Τριχωνίδας1 κ.ά.

Στήν ιδιαίτερη πατρίδα του φιλοτέχνησε τό τέμπλο τοϋ ναοϋ τής Παναγίας. Γιά
τό τέμπλο αύτό οί παλιότεροι διηγοΰνται ότι κάποτε, ένώ άκόμη ζούσε ό καλλιτέχνης
του, πέρασαν άπό τό χωριό "Αγγλοι ορειβάτες, πού επισκέφθηκαν τήν έκκλησία της
Παναγίας καί άποθαύμασαν κυρίως τά βημόθυρα καί «τήν άμπελο» τοΰ τέμπλου.
'Εκείνο τόν καιρό έτυχε νά έχει ραγίσει ή έκκλησία άπό μιά καθίζηση τοΰ εδάφους.
Οί "Αγγλοι πρότειναν νά πληρώσουν τά έξοδα γιά τήν έπισκευή τής εκκλησίας καί
σ' άντάλλαγμα νά πάρουν μαζί τους τά βημόθυρα καί «τήν άμπελο», πού θά μπο-
ροΰσε νά τά ξαναφτειάξει ό ίδιος καλλιτέχνης. Τότε ό Βασίλειος Σκαλιστής άρνήθηκε
έντονα, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι δέν είναι δυνατόν νά ξαναφτειάξει τό έργο αύτό μέ τήν
ΐδια έμπνευση2.

"Εργα τοΰ Βασ. Σκαλιστή ύπάρχουν άκόμη στό Πληκάτι, στή Βούρμπιανη καί
στούς Χιονάδες τής έπαρχίας της Κόνιτσας. "Ας σημειωθεί, ότι ενα ξυλόγλυπτο ομοί-
ωμα τοΰ Γεωργίου Ούάσιγκτον, έργο τοΰ ΐδιου καλλιτέχνη, βρίσκεται κάπου στήν
'Αμερική. Έπίσης μιά κασέλα, σκαλισμένη τό 1930 γιά τόν Σπύρο Μελά, έχει κατα-
λήξει, άγνωστο πώς, σέ κάποιο μουσείο τοΰ Παρισιοΰ3. "Ενα χαρακτηριστικό της
τεχνοτροπίας του ξυλόγλυπτο κάδρο, μέ τή μορφή τοΰ Παντοκράτορα, βρίσκεται στά
χέρια τοΰ γιοΰ του Γεωργίου.

Μετά τό θάνατο τοΰ Βασιλείου Σκαλιστή, τό 1943 στό 'Αγρίνιο, ή ξυλογλυ-
πτική έπαψε νά άσκεΐται στόν Γοργοπόταμο.Ό πρώτος γιός του Κωνσταντίνος, ε-
φημέριος στό Έπταχώρι Καστοριάς, ασχολείται συστηματικά μέ τήν ξυλογλυπτι-
κή καί έχει φιλοτεχνήσει πάνω άπό σαράντα τέμπλα4 στήν εύρύτερη περιοχή τής

τεχνικά, όπως διαπιστώσαμε, καί μόνο έμπειρο μάτι μπορεί νά διακρίνει τις διαφορές. Είναι άπο
τά καλύτερα έργα τοϋ Βασ. Σκαλιστή.

1. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 123 - 124 καί 137 - 138.

2. ΠΑ, χφ. 1423, σ. 40.

3. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 137.

4. Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού μας έδωσε ό 'ίδιος, βοήθησε τό 1926 τόν πατέρα του Βασί-
λειο στήν κατασκευή τών τέμπλων τοϋ 'Αγ. Γεωργίου τής Πυρσόγιαννης καί τοΰ 'Αγ. Χριστοφόρου
τοΰ 'Αγρινίου.'Από τδ 1946, ώς έφημέριος στό Έπταχώρι τής Καστοριάς, άσχολεϊται μέ τήν ξυλογλυ-
πτική καί γιά τό λόγο ότι πολλές έκκλησίες τής περιοχής είχαν καταστραφεί άπό τούς πολέμους.Έχει
φτιάξει: τέμπλο στό ναό τών 'Αγ. 'Αποστόλων καί σύνθρονο στή μητρόπολη ("Αγ. Δημήτριο) τής
Σιάτιστας, τό τέμπλο τής'Αγ. Μαρίνας στό Τσοτίλι, άμβωνα καί δεσπ. θρόνο στόν Βυθό (π. Ντόλο)
Βοίου, τέμπλα σέ χωριά τοΰ Βοΐου (Πεπονιά, Δρυόβουνο, Πυλώρι) καί τής Καστοριάς (μονα-
στήρι'Αγ.'Αντωνίου,'Αγ. Παρασκευή, "Αγ. Γεώργιος), θρόνο καί προσκυνητάρι στόν Άγιο Πέτρο
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Δυτ. Μακεδονίας, τής 'Ηπείρου, τής Αιτωλοακαρνανίας, τής Κορινθίας άλλά καί
στή Λέσβο, όπου έργάσθηκε άπό τό 1958 ως τό 1968. Προσπαθεί, όπως λέγει,
νά διατηρήσει τήν οικογενειακή παράδοση καί νά τήν μεταδώσει καί στό γιό του, πού
διατηρεί εργαστήριο ξυλογλυπτικής στό Τσοτίλι Βοίου.

Ό Γεώργιος Σκαλιστής, γιος έπίσης τοΰ Βασιλείου, έργάζεται στό 'Αγρίνιο
καί τή γύρω περιοχή μαζί μέ τό γιό του ώς έπιπλοποιός καί προσπαθεί, όπως τουλά-
χιστον ισχυρίζεται, νά άντλεΐ στοιχεία άπό τήν οικογενειακή παραδοσιακή τέχνη1.

Μέ τόν Χαράλαμπο ή Λάμπρο Σκαλιστή θά πρέπει, μέ τά σημερινά δεδομένα,
νά θεωρήσουμε ότι κλείνει ό μεγάλος κύκλος τής προσφοράς τής οικογένειας τών
Σκαλιστών στήν ξυλογλυπτική τέχνη. Ό Χαρ. Σκαλιστής έργάσθηκε ώς τό 1943
κοντά στόν πατέρα του. Τό 1946 συμπλήρωσε μισοκαμένο άξιόλογο τέμπλο στό μο-
ναστήρι Διχούνι τοΰ Ραδοβιζίου Δωδώνης2 καί τό 1947- 48 φιλοτέχνησε, σύμφωνα
μέ τό παλιό σχέδιο, τά κατεστραμμένα βημόθυρα στόν Άγιο Αθανάσιο τών 'Ιωαν-
νίνων. "Εργα του εΐναι έπίσης τέμπλα σέ ναούς στή Λυκόρραχη (παλ. Λούπσκο), τήν
Αγία Παρασκευή (παλ. Κεράσοβο), τήν Καστανιά (παλ. Καστάνιανη), τόν Πύργο
(παλ. Στράτσανη ) τής επαρχίας τής Κόνιτσας, στήν Κράψη 'Ιωαννίνων, στούς Ραφτα-
ναίους τών Τζουμέρκων, στή Σίδερη Φιλιατών, στό Πολύδροσο Σουλίου, στό Νικο-
λίτσι καί στόν Γαλατά Πρεβέζης, στούς Φραγκάδεςκαί στό Τσεπέλοβο Ζαγορίου κ.ά.

Πολυλόφου τής Ζίτσας. Άπό τό 1958 ώς τό 1968 εργάστηκε στή Λέσβο, όπου φιλοτέχνησε:
τμήμα καμένου τέμπλου τών Άγ. Θεοδώρων Μυτιλήνης, τέμπλα στόν "Αγ.'Ιωάννη τόν Καλυβίτη,
στόν Άγ. Παντελεήμονα στό Πέραμα, στό μοναστήρι τοϋ Τηλοΰ, στόν Πρόδρομο ΙΙολιχνίτου, επι-
τάφιο στήν Άγ. Παρασκευή Μυτιλήνης, εικονοστάσι τής Άγ. Βαρβάρας στά Πάμφυλλα κ.ά. Τό 1963
φιλοτέχνησε τέμπλο, εικονοστάσι, αρχιερατικό θρόνο καί κορνίζες εικόνων γιά τόν Άγ.Ανδρέα τής
'Ελληνικής παροικίας τοϋ Ντύσσελντορφ τής Δ. Γερμανίας καί άρχιερατικό θρόνο τοΰ Άγ.Ίωάννου
τοΰ Βαπτιστοϋ τής'Ελληνικής παροικίας τής Ν.'Υόρκης.Έχει έπίσης κατά καιρούς σκαλίσει κα-
σέλες, καθώς καί πόρτες, λειψανοθήκες, παγκάρι κ.α. στή μονή Βαρλαάμ τών Μετεώρων.

1. 'Έργα του : τέμπλο στό Λαδοχώρι 'Ηγουμενίτσας, στή Νερομάνα Τριχωνίδας, στή Σιά-
τιστα (παρεκκλήσι τής μητροπόλεως), επέκταση τοΰ τέμπλου σε ναό τοΰ Νεοχωρίου Μεσολογγίου,
παγκάρι στόν Άγ. Γεώργιο καί Άγ.Αθανάσιο Αγρινίου, τέμπλο καί θρόνος στή Γουργιώτισσα
Αγρινίου, παγκάρι, άμβωνας, προσκυνητάρι, άναλόγια στήν Κοίμηση τής Παναγίας στό Αιτω-
λικό, παγκάρι καί προσκυνητάρι στόν Άγ. Σπυρίδωνα Αγρινίου, κουβούκλιο έπιταφίου καί προ-
σκυνητάρι στήν Άγ. Παρασκευή Μεσολογγίου, θρόνος, άμβωνας καί κουβούκλιο έπιταφίου στούς
Παππαδάτες Μακρινείας Μεσολογγίου, αρχιερατικός θρόνος στή Ματαράγκα, διάφορα ξυλόγλυπτα
στήν Κάτω Μακρινού καί στό ναό τοΰ Άγ. Ανδρέα Μεσολογγίου. Μαζί του εργάστηκε καί ό ανε-
ψιός του Δημ. Γράβος, πού 'έχει κατασκευάσει άρκετά εργα στήν περιοχή Αγρινίου.

2. Ή Αγγελική Χατζημιχάλη (δπ. π., σ. 18) άναφέρει τέμπλο σέ εκκλησία τοΰ χωριοΰ
"Ελαφος Σουλίου, πού έ'γινε τό 1945 άπό τόν Λάμπρο Σκαλιστή.
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'Αξιόλογες είναι καί οί ξυλόγλυπτες εικόνες πού κατά καιρούς φιλοτέχνησε. Μια
άπό αύτές μέ παράσταση τού Μ. Βασιλείου, διαστάσεων 0,20 Χ0,80 μ., άνήκει σέ ιδιώ-
τη, πού ζει στήν 'Αθήνα. Άλλη εικόνα μέ παράσταση τοΰ Άγίου Γεωργίου τοΰ «έξ
Ιωαννίνων)) μέ φουστανέλλα φυλάγεται στην έκκλησία τής Αγίας Φιλοθέης έπίσης
στήν Αθήνα. Δυο άκόμη εικόνες μέ παραστάσεις τοΰ Εύαγγελιστοΰ Μάρκου καί τής
Παναγίας ΙΤροσευχομένης έχουν καταλήξει σήμερα στήν 'Ιταλία1. Αρκετά είναι έπί-
σης τά ξυλόγλυπτα ταβάνια σέ εκκλησίες στή Δράγανη καί στό Πολύδροσο Παραμυ-
θιάς κ.ά. καί σέ άρχοντικά (π.χ. στό άρχοντικό τής Φρόσως Ίωαννίδου στό Τσεπέ-
λοβο, τοΰ Γ. Τσόγκα στά Γιάννενα καί σέ διάφορα άλλα στήν Αθήνα).

Ή ξυλογλυπτική τέχνη μεταδιδόταν άπό πατέρα σέ παιδί. Ή διατήρησή της
σέ στενά πλαίσια περισσότερο άπό δύο αιώνες είναι άποτέλεσμα τοΰ τρόπου, πού
είχαν οργανωθεί τά μέλη τής οικογένειας, προκειμένου κυρίως νά διασφαλίσουν τά
έπαγγελματικά τους συμφέροντα, όπως συνέβαινε μέ άνάλογα καλλιτεχνικά έπαγ-
γέλματα2. Άπό τήν παράδοση αύτή δέν άπομακρύνθηκαν οί ξυλογλύπτες πού μας
άπασχολοΰν, ούτε όταν είχαν νά άντιμετωπίσουν κατά καιρούς δελεαστικές προτάσεις,
πού θά τούς άναδείκνυαν καλλιτεχνικά καί οικονομικά, άν τουλάχιστον κρίνει κανείς
άπό τίς σχετικές προφορικές παραδόσεις3. Στόν περιορισμό βέβαια τής τέχνης στά
μέλη τής οικογένειας μπορεί νά συνετέλεσαν καί άλλοι λόγοι, όπως ή δυσκολία
έκμαθήσεώς της άπό άνθρώπους μέ έλλειψη σχετικοΰ ταλέντου. Γιατί ή μαθητεία
στήν τέχνη πρέπει νά ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Χρειαζόταν μεγάλη ύπομονή
καί έπιμονή, προσόντα δηλ. πού κατ' έξοχήν ή ιδιαίτερη σχέση πατέρα καί παιδιοΰ
θά μποροΰσαν νά εξασφαλίσουν.

Ή οργάνωση τών μελών τής οικογένειας τών ξυλογλυπτών δέν μπορεί νά χαρα-
κτηρισθεί συντεχνιακή4. 'Οπωσδήποτε όμως στό συνεργείο τους, τό «μπ'λούκ'» ή

1. Βλ. Εύρ. Σούρλα, όπ. π., σ. 42, όπου φωτογραφία τών δύο έργων.

2. Βλ. Κίτσου Μακρή, Χιονιαδίτες ζωγράφοι, 'Αθήνα 1981, σ. 19-24.

3. Σύμφωνα μέ μιά παράδοση κάποιος άπο τούς Σκαλιστές, πού μάς άπασχολοΰν, είχε
φτειάξει τον θρόνο τοΰ Τσάρου τής Ρωσίας. Τόση φυσικότητα είχαν τά λιοντάρια πού στήριζαν τόν
θρόνο, ώστε "Αγγλοι διπλωμάτες πού τόν είδαν ένθουσιάστηκαν άπό τό έργο τοΰ τεχνίτη καί τοϋ
πρότειναν νά πάει στήν 'Αγγλία μέ πολύ μεγάλο μισθό, γιά νά διδάξει τήν τέχνη του έκεϊ. 'Ε-
κείνος άρνήθηκε, έπειδή, όπως είπε, είχε κληρονομήσει άπό τούς προγόνους του τήν πίστη ότι ή
τέχνη τής ξυλογλυπτικής δέν πρέπει νά φύγει άπό τήν οικογένεια (ΓΙΑ, χφ. 1423, σ. 40 ). Κάτι άνά-
λογο έπαναλήφθηκε μέ τόν Χαράλαμπο Σκαλιστή, όταν εργαζόταν γιά τήν κατασκευή τών βημο-
Ούρων τοΰ Άγίου Αθανασίου 'Ιωαννίνων (1947 - 48) (ΚΛ, χφ. 4102, σ. 138).

4. Άπό τά στοιχεία πού διαθέτουμε ώς τώρα δέν μποροΰμε νά συμπεράνουμε μέ βεβαιό-
τητα ότι οί ξυλογλύπτες τοΰ Τουρνόβου ήταν οργανωμένοι σέ ίσνάφι ή ρουφέτι, όπως ύποστηρί-
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«σ'νάφ'» ή «νταϊφά», όπως το χαρακτήριζαν, υπήρχε κάποια ιεραρχία. Υπήρχε ό
πρωτομάστορας, συνήθως ό πιο ηλικιωμένος, πού έβγαζε καί φύλασσε τά
σχέδια, έκανε τά «τελειώματα» τοϋ έργου καί έκλεινε τίς συμφωνίες γιά τήν άνάλη-
ψη τής εργασίας. 'Ακολουθούσαν οί μ α σ τ ό ρ ο ι, πού είχαν τήν εύθύνη για τήν κύ-
ρια ξυλογλυπτική εργασία, και οί μαθητευόμενοι, τά τσιράκια, πού ασχολούν-
ταν στήν άρχή μέ βοηθητικές έργασίες, όπως τό τρόχισμα τών εργαλείων - σκαρπέ-
λων, καί υστέρα μέ τό σχέδιο, στό όποιο άσκοΰνταν συνήθως κάθε Κυριακή μετά τή
θεία λειτουργία, πού παρακολουθούσε όλο τό ((μπ'λούκ'», μέ την έπίβλεψη τοϋ
πρωτομάστορα. Οί μαθητευόμενοι χρειάζονταν συνήθως δυο ώς τρία χρόνια κατώ-
τερης έπαγγελματικής μαθητείας1.

"Οσοι ενδιαφέρονταν γιά ξυλογλυπτική εργασία έσπευδαν νά συναντήσουν τούς
ξυλόγλυπτες στό χωριό τής καταγωγής τους. Οί τελευταίοι πάλι έσπευδαν μέ τή
σειρά τους νά άναζητήσουν έργασία σέ τόπους, όπου ύπήρχε ζήτηση, ύστερα άπό
σχετική είδοποίησή τους άπό τούς συμπατριώτες τους μαστόρους-κτίστες.

Οί συμφωνίες γιά τήν άνάληψη ένός έργου γινόταν μέ βάση κάποιο άπό τά σχέ-
δια πού έδειχνε ό πρωτομάστορας. Τό σχέδιο αύτό ήταν ή πρωτότυπο ή άντίγραφο
ένός άλλου. Τά σχέδια γιά τά τέμπλα ήταν συνήθως τυπικά, γιατί οί παλιοί ξυλογλύ-
πτες σέβονταν τήν παράδοση στήν τέχνη καί νεωτέριζαν πολύ δύσκολα. ΊΙταν μά-
λιστα δυνατόν καί νά άφήσουν μιά έργασία, άν διαπίστωναν ότι θά τούς μείωνε
καλλιτεχνικά2. Ή διαδικασία προέβλεπε τήν υπογραφή τοΰ συμφωνητικού (πού
γραφόταν συνήθως στό πίσω μέρος τοΰ σχεδίου ή στό περιθώριο του), στό όποιο
περιλαμβάνονταν προθεσμία παραδόσεως καί ποινική ρήτρα, σέ περίπτωση πού δέν θά
ήταν έμπρόθεσμα έτοιμο τό έργο, καθώς καί τό ποσό της «άρριβώνας», δηλ. τής προ-
καταβολής πού έπρεπε νά πάρουν, καί πού άντιστοιχοΰσε συνήθως στό ένα τρίτο τής
ολικής άξιας τοΰ έργου3. 'Ανάλογα μέ τή συμφωνία οί ξυλογλύπτες εργάζονταν «σύ-

ζει ή'Αγγελική Χατζημιχάλη (δπ. π., σ. 27)" πρβλ. καί Κίτσου Μακρή, Χιονιαδίτες ζω-
γράφοι, δπ.π., σ. 13-14,καί Βασίλη Πλάτανου, Ή Μετσοβίτικη λαϊκή ξυλογλυπτική τέ-
χνη, περ. 'Ηώς, ετ. 4 (1961) άρ. 51 (10) σ. 53. Το πιθανότερο είναι ότι δέν ύπήρχε τέτοια
οργάνωση.

1. Κ. Φαλτάιτς, Λοτόμοι, ταλιαδόροι, βαγενάδες, Ελληνικά Γράμματα, τ. Γ' (1928),
άρ. 5, σ. 183.

2. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 128-129. Βλ. καί Κ. Φαλτάιτς, Τό τέμπλον τοϋ'Αγίου Διονυσίου.
Οί έκ Τουρνόβου τής 'Ηπείρου σκαλισταί, έφημ. «Ή Εθνική», 'Αθήναι, έ'τ. Γ' (1937 - 38),
21-10-1938, άρ. φ. 1082, σ. 3. A n g h é 1 i k i H a d j i m i h a 1 i, δπ. π., σ. 27 - 28.

3. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 129 - 130. Anghéliki Η a d j i m i lx a Ji, δπ. π., σ. 21 κέξ.
Πρβλ. Γ ε ω ρ γ. Ν. Μ ο σ χ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ανέκδοτα στοιχεία γιά τήν εκκλησιαστική τέχνη
στήν Κεφαλονιά (17ος - 19ος αι.). ('Αγιογράφοι—ξυλογλύπτες—άργυρογλύπτες), Κεφαλληνία-
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ψουμα» ή «ξίψουμα», δηλ. οί εργοδότες τούς έξασφάλιζαν ή όχι τήν τροφή. Τήν
πρώτη ύλη διέθετε ό τεχνίτης ή ό πελάτης μέ άνάλογη διαμόρφωση της τιμής.

Γιά τήν άνάληψη έκτελέσεως ένός μεγάλου έργου γινόταν κάποτε καί διαγω-
νισμός. Σέ περίπτωση προσελεύσεως δύο ή περισσοτέρων συνεργείων καλλιτεχνών,
γινόταν άνάθεση στό καθένα άπό αύτά τής φιλοτεχνήσεως ένός μικρού τμήματος
τοΰ έργου καί άνάλογα μέ την καλλιτεχνική άπόδοση γινόταν ή τελική άνάθεση τής
έργασίας. "Ετσι π.χ. στήν περίπτωση τοΰ μεγάλου τέμπλου τοΰ 'Αγίου 'Αθανασίου
τών 'Ιωαννίνων έγινε, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, διαγωνισμός μέ συμμετοχή Τουρ-
νοβιτών καί Μετσοβιτών1 ξυλογλυπτών. Στούς Μετσοβίτες καλλιτέχνες είχε άνα-
τεθεΐ τό σκάλισμα τοΰ άμβωνα καί στούς Τουρνοβίτες τοΰ δεσποτικού θρόνου. Οί τε-
λευταίοι προκρίθηκαν νά κατασκευάσουν τελικά τό έ'ργο στό σύνολο του, έπειδή, προ-
φανώς, ή έργασία τους θεωρήθηκε τελειότερη2.

Οί Τουρνοβίτες ξυλογλύπτες, πού, όπως είπαμε, άναλάμβαναν κάθε είδους
ξυλογλυπτική έργασία (τέμπλα, ταβάνια, κασέλες, οικιακά σκεύη, άκόμη καί βαρέ-
λια) είχαν είδικευθεΐ κυρίως στήν έκκλησιαστική διακοσμητική, ένώ οί έπίσης άξιό-
λογοι Μετσοβίτες ομότεχνοι τους είχαν προτίμηση, καί έγιναν γνωστοί περισσό-
τερο γι' αύτό, στό σκάλισμα νυφικών κασελών3.

Οί παλιότεροι ξυλογλύπτες σχεδίαζαν μόνοι τά γλυπτά τους, πού έμπνέονταν
άπό τό φυσικό περιβάλλον (παραστάσεις άνθρώπων, ζώων, πουλιών, δένδρων, λου-
λουδιών κ.ά.) ή άπό παλιότερα ξυλόγλυπτα έργα. «ΤΗταν καί θεοφοβούμενοι άνθρω-
ποι. Διάβαζαν τις Γραφές. Ζωγράφιζαν κι άπό κει μέσα»4. "Ετσι στις «ποδιές»
τών τέμπλων σκάλιζαν κατά προτίμηση παραστάσεις άπό τήν 'Αγία Γραφή (έξοδος
τών Πρωτοπλάστων άπό τόν Παράδεισο, θυσία τοΰ 'Αβραάμ, κατακλυσμός κ.ά.),
τό δικέφαλο άετό, παγώνια κλπ.

Τις κασέλες καί τά ταβάνια διακοσμούσαν μέ μαργαρίτες, φύλλα, άπεικονίσεις
ναών, κυπαρίσσια, κουκουνάρια κ.ά. Σχεδίαζαν ε'ίτε άπευθείας πάνω στήν ξύλινη

κά Χρονικά, τ. 2 (1977 ), σ. 235 κέξ. Μαρίας Κ α ζ α ν ά κ η, 'Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική
στό Χάνδακα τό 17ο αι., Θησαυρίσματα, τ. 11 (1974), σ. 252.

1. Ή 'Αγγελική Χατζημιχάλη άναφέρεται (δπ. π., σ. 19) σέ διαγωνισμό μεταξύ Τουρνο-
βιτών καί ξυλογλυπτών άπό τά Πράμαντα τών Τζουμέρκων, περιοχή χωρίς ιδιαίτερη έπίδοση
στήν ξυλογλυπτική, όπως άντίθετα συμβαίνει μέ τό Μέτσοβο. Τά Πράμαντα είχαν ιδιαίτερη έπί-
δοση στήν οικοδομική καί ήταν τό σημαντικότερο, τουλάχιστο σέ άριθμό τεχνιτών, μαστορο-
χώρι τών Τζουμέρκων.

2. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 135 - 136. Ιίλ. καί Ε ύ σ τ ρ. Τ σ α π α ρ λ ή, Ξυλόγλυπτα τέμπλα
'Ηπείρου 17ου —α' ήμίσεος 18ου αι., 'Αθήναι 1980, σ. 45.

3. Κ. Φ α λ τ ά ι τ ς, Λοτόμοι, ταλιαδόροι, βαγενάδες, δπ. π., σ. 183.

4. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 130.
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έπιφάνειά εΐτε σέ χαρτί. Στή δεύτερη περίπτωση, άφοΰ διατρυπούσαν μέ βελόνα
τό διάγραμμα τοΰ σχεδίου, τοποθετούσαν τό χαρτί πάνω στην ξύλινη επιφάνεια, πού
προοριζόταν γιά σκάλισμα. Πάνω στό διάτρητο διάγραμμα έρριχναν σκόνη λευκή
(άσβέστη, γύψο, άλεύρι) ή μαύρη (κάρβουνο, καπνιά) ανάλογα μέ τό χρώμα τοΰ
ξύλου. Κατ' αύτόν τόν τρόπο σχηματιζόταν τό διάγραμμα στην ξύλινη έπιφάνειά
πού οριστικοποιούσαν μέ μολύβι.

Άπό τά διάφορα εΐδη ξύλων οί παλιοί ξυλογλύπτες προτιμοΰσαν γιά τήν έργα-
σία τους ξύλο καρυδιας. Αύτός είναι καί ό λόγος πού πολλές φορές έργάζονταν στούς
τόπους πού ύπήρχαν πολλές καρυδιές. Άς σημειωθεί ότι, όπως άναφέρουν οί ΐδιοι οί
ξυλογλύπτες, ή καρυδιά πρέπει νά κοπεί πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν άπό τή χρη-
σιμοποίησή της γιά τόν παραπάνω σκοπό1. Νεότεροι ξυλογλύπτες, όπως ό Βασίλειος
Σκαλιστής, χρησιμοποίησαν τό ρόμπολο, είδος πεύκου, πού έχει πολύ λάδι-ρητίνη
καί δέν προσβάλλεται άπό τό σαράκι. Σκάλιζαν έπίσης σέ κυπαρισσόξυλο, ξύλο πολύ
σκληρό καί δυσκατέργαστο, άλλά καί σέ κατώτερης ποιότητας ξύλα, όπως τής φλα-
μουριάς.

Τά ξύλα προμήθευαν συνήθως στούς ξυλογλύπτες οίξυλοκόποι ( «σερτζήδες» ) άπό
τή Βούρμπιανη καί την Άετομηλίτσα (παλ. Ντέντσικο) τής Κόνιτσας. Τά έπαιρναν σέ
κομμάτια πού τεμάχιζαν σέ μικρότερα πάχους 2, 3, 4 καί 5 έκ., μέ ένα έργαλεΐο, τό
«μπρατσόλι». Στή συνέχεια μέ τήν πλάνη τά «πλάνιζαν», τά καθάριζαν, τά ροκάνι-
ζαν, τά εύθυγράμμιζαν μέ τό άλφάδι ή μέ «ράμμα» καί τότε ήταν έτοιμα γιά τήν
καλλιτεχνική τους εργασία.

Οί ξυλογλύπτες συνεργάζονταν συχνά, σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες, έκτος
άπό τούς ύλοτόμους τής περιοχής, πού τούς προμήθευαν τήν ξυλεία, καί μέ τούς
μαραγκούς - ξυλουργούς, τήν κυριότερη μετά άπό αύτούς καί τούς κτίστες έπαγγελ-
ματική τάξη στόν Γοργοπόταμο. Αύτοί άναλάμβαναν τήν τοποθέτηση τών τέμπλων
καί τών ταβανιών. Σύμφωνα πάντα μέ τίς ίδιες μαρτυρίες, οί Σκαλιστές συνεργάζονταν
καί μέ τούς Χιοναδίτες ζωγράφους - αγιογράφους2 καί κυρίως μέ τούς Μαρινάδες,
πού θεωροΰσαν άνώτερους στή ζωγραφική.

Γιά τήν εμφάνιση τών ξυλογλυπτών στό Τούρνοβο δέν ύπάρχουν γραπτά ιστο-
ρικά στοιχεία. Βέβαιο είναι ότι οί καλλιτέχνες τοΰ μικρού αύτοΰ χωριού παρουσιάζον-
ται άπό τήν άρχή σχεδόν τής δημιουργικής τους δράσεως κάτοχοι μεγάλων μυστικών
τής ξυλογλυπτικής τέχνης. Σύμφωνα μέ μιά παράδοση, όπως τη διασώζει ό Χα-

1. Κ. Φχλτάιτς, Τό τέμπλον τοϋ Άγίου Διονυσίου. Οί έκ Τουρνόβου τής 'Ηπείρου
σκαλισταί, έφημ. «Ή 'Εθνική», δπ.π.

2. Κ ί τ σ ο υ Μ α κ ρ ή, δπ. π. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 138.
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ράλαμπος Σκαλιστής, ή οικογένεια του έχει τήν αρχή της στούς ξυλογλύπτες τοϋ
Μετσόβου. Δέν αποκλείεται έτσι οί Σέχηδες - Ταλιαδόροι - Σκαλιστήδες νά κατέφυγαν
στό Τούρνοβο κατά τήν εποχή τοϋ 'Αλή Πασά, αν κρίνει κανείς καί άπό νήν άνεπιβε-
βαίωτη άπό ιστορικά στοιχεία παράδοση, σύμφωνα μέ τήν όποία τό τέμπλο τής
Παναγίας στό μοναστήρι τοΰ άγιου 'Ιακώβου στά Δολιανά φιλοτέχνησαν ώς άντί-
δωρο γιά τή σωτηρία τους άπό τό διωγμό τοΰ 'Αλή Πασά1.

RÉSUMÉ

Les sculpteurs sur bois de Tournovo (Gorgopotamos), éparchie de Konitsa

par Catherine Polymérou - Kamilakis

L'auteur présente l'activité artistique, la manière de travailler et les
conditions de travail d'une lignée de sculpteurs sur bois du village de Gor-
gopotamos, dans l'éparchie de Konitsa, nome de Jannina. Ces sculpteurs sur
bois, qui appartenaient en fait à une même famille, ont fabriqué en l'espace
de plus de deux siècles (de la fin du XVIII s. jusqu'à aujourd'hui) un grand
nombre d'œuvres d'art en particulier religieux, tels qu'iconostases, icô-
nes, portails d'églises, mais aussi d'art profane : coffres, armoires, plafonds,
meubles divers, etc. Cet art, qui tend à disparaître, a toujours été conservé
à l'intérieur de cadres familiaux stricts, et transmis de père en fils au cours
de ses deux siècles d'existence.

L'espace à l'intérieur duquel les sculpteurs sur bois de Tournovo ont
déployé leur activité a été pour l'essentiel la Grèce continentale, mais aussi
les Balkans, la Russie, etc.

1. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π., σ. 18. Πρβλ. παραπάνω, σ. 293


