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ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ1

ὉἍγιος Ἀθανάσιος εἶναι ὁ ἐνοριακός ναός  μιᾶς ἱστορικῆς συνοικίας
τῆς Λάρισας, τῆς συνοικίας Ἀρναούτ καί κτίσθηκε τή δεκαετία τοῦ

1860, τήν ἴδια ἐποχή πού κτίζονται ὅλοι σχεδόν οἱ ναοί τῆς πόλης, ἀντικα-
θιστῶντας τά παλαιότερα παρεκκλήσια2. Ἡ ἀνέγερση ναῶν μεγάλου μεγέθους
ἀρχίζει στή Λάρισα ἀμέσως μετά τά προνόμια πού χορηγοῦν οἱ Ὀθωμανοί μέ
τό Τανζιμάτ (1854). Φαίνεται ὅτι πρῶτος κτίζεται ὁ Ἅγιος Νικόλαος, τό 1857,
ἀκολουθεῖ ὁ ναός τῶν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τό 1862 καί τρίτος ὁ Ἅγιος
Ἀθανάσιος τό 18693, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι γύρω στά 1880. Οἱ πληροφορίες αὐτές
διασώθηκαν στίς εἰκόνες καί τά ὑπόλοιπα κειμήλια πού διαφυλάχθηκαν
στούς ναούς, ἀφοῦ τά ἴδια τά κτήρια κατεδαφίσθηκαν καί στή θέση τους
ὑπάρχουν σήμερα νεόκτιστοι ναοί. H μορφή τῶν παλιῶν κτηρίων μπορεῖ νά
ἐξαχθεῖ συγκριτικά ἀπό ἐκείνη τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καί τῶν Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων, γιά τούς ὁποίους διατηρήθηκαν στοιχεῖα, καί ἀνῆκαν στόν τύπο
τῆς ξυλόστεγης βασιλικῆς. Τήν ἴδια ἐποχή, 1860-1880, λίγα χρόνια πρίν ἀπό

1 Τό ἀρχικό κείμενο παρουσιάστηκε στίς 19/01/2017 σέ ἡμερίδα ἀφιερωμένη στή συμπλήρωση
148 χρόνων ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ ἀρχικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λάρισας καί 30
ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ νεότερου ναοῦ. Ἀπό τήν θέση αὐτή εὐχαριστοῦμε τόν πατέρα Θεόφιλο,
ἐφημέριο τοῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου γιά τήν πρόσκληση καί τήν φροντίδα μέ τήν ὁποία πε-
ρικλείει τά παλιά κειμήλια, καθώς ἐπίσης καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου,
πού ὀργάνωσε τήν ἐκδήλωση.
2 Γιά τήν πρώιμη ἱστορία τῶν ναῶν τῆς πόλης βλ. Παλιούγκας 1994, 34-41.
3 Παπαθεοδώρου 2016, 21-24.
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τήν ἀπελευθέρωση, κτίζεται μεγάλος ἀριθμός ναῶν στή Θεσσαλία, τόσο στίς
πόλεις ὅσο καί στήν ὕπαιθρο, καί δραστηριοποιεῖται ἕνα πλῆθος καλλιτεχνῶν
γιά τή διακόσμησή τους. Τά ἔργα τους δέν ἔχουν ἀκόμη καταγραφεῖ στό σύνο-
λό τους καί πολλά ἔχουν ἤδη χαθεῖ ἤ δέν βρίσκονται σέ καλή κατάσταση. Σ’
αὐτά φθάνουν οἱ ἀπόηχοι τῶν σύγχρονων ρευμάτων πού ἔρχονται ἀπό τήν
πρωτεύουσα, ἀλλά διατηροῦνται ἀκόμη οἱ ἀρχές τῆς παραδοσιακῆς ζωγρα-
φικῆς πού ἐπικρατοῦσαν τήν προηγούμενη περίοδο, κυρίως χάρη στούς
ζωγράφους τῆς βόρειας Ἑλλάδας. Ἡ σημασία τῶν ἔργων αὐτῶν, ὅπως ἐκεῖνα
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, εἶναι ὅτι ἀντιπροσωπεύουν μιά κοινωνία πού βρίσκεται
στό μεταίχμιο, μεταξύ τῆς παράδοσης καί τῆς πλήρους ἀνανέωσης, πού συν-
τελεῖται στή Θεσσαλία μετά τό 1880.

Οἱ παλιές εἰκόνες πού σώθηκαν στόν ναό εἶναι πάνω ἀπό ὀγδόντα, ἀπό τίς
ὁποῖες θά παρουσιάσουμε τίς βασικές κατηγορίες, καί κυρίως τίς εἰκόνες τέμ-
πλου, τόσο τῆς ἀρχικῆς φάσης ὅσο καί τῶν μεταγενέστερων. Ἀρκετά στοιχεῖα
ἀπό τίς ἐπιγραφές τῶν εἰκόνων, μερικές ἀπό τίς ὁποῖες διαβάζονται σήμερα
μέ δυσκολία, ἀντλοῦνται ἀπό τή δημοσίευση τοῦ Θεόδωρου Παλιούγκα, πρίν
ἀπό μία εἰκοσαετία4.

Γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου πληροφορούμαστε ἀπό
τήν παλιά εἰκόνα τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία βρισκόταν τοποθε-
τημένη στόν δυτικό τοῖχο, πάνω ἀπό τήν εἴσοδο5. Σ᾽ αὐτή τή θέση παραδο-
σιακά τίθεται ἡ κτητορική ἐπιγραφή, ὅταν ὁ ναός εἶναι πλήρως τοιχογραφη-
μένος, κάτι πού δέν συμβαίνει στούς μεγάλους ναούς τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, πού
ἔχουν ἐπηρεασθεῖ ἀπό δυτικούς τρόπους καί συνήθειες. Ἔτσι, οἱ ζωγράφοι
πρωτοτυποῦν καί εἰσάγουν τήν κτητορική ἐπιγραφή μέσα στήν εἰκόνα. Ἀπό
αὐτή πληροφορούμαστε ὅτι ὁ ναός ἀνηγέρθη τό 1869, τήν ἐποχή τοῦ μητρο-
πολίτη Λαρίσης Στεφάνου (1853-70), μέ τήν συνδρομή τῶν χριστιανῶν τῶν δύο
ἐνοριῶν, Ἀρναούτ καί Σαρατσλάρ. Ἀναφέρονται οἱ ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ, ἐνῶ
αὐτοί πού συνέδραμαν στήν ἀνέγερση εἶχαν ἀναγραφεῖ στόν κώδικα τοῦ ναοῦ,
πού δέν σώζεται ἀπό ὅσα ἔχουμε ὑπόψη μας. Ἀπό διάφορες πηγές, καί
κυρίως ἀπό τόν κώδικα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, προκύπτει ὅτι ὑπῆρχε
παλιό παρεκκλήσι στήν θέση τοῦ ναοῦ, τουλάχιστον ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 19ου
αἰῶνα καί εἶναι γνωστά τά ὀνόματα τῶν ἱερέων ἀπό τό 1839 κ.ἑ. 

Κτήτορας τῆς μεγάλης αὐτῆς εἰκόνας ὑπῆρξε ὁ Βασίλειος Βακάλης μέ τή

4 Παλιούγκας 1998, 161-184.
5 Παλιούγκας 1998, 168-169, εἰκ. σ. 169.
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σύζυγό του Μαρία. Τό θέμα τῆς Κοίμησης τῆς Παναγίας εἰκονίζεται σύμφωνα
μέ τήν παραδοσιακή εἰκονογραφία, καθιερωμένη ἤδη ἀπό τόν 11ο αἰῶνα6, μέ
τήν κλίνη στό κέντρο καί τούς ἀποστόλους καί ἐπισκόπους σκυμμένους πάνω
ἀπό αὐτή, ἐνῶ ὁ Χριστός λαμβάνει τήν ψυχή της γιά νά τήν ἀνεβάσει στόν
οὐρανό. Στό ἐπάνω τμῆμα τῆς εἰκόνας εἰκονίζονται ξανά οἱ ἀπόστολοι, σέ δύο
ὁμάδες, μέσα στά σύννεφα πού τούς μεταφέρουν ἐκ περάτων γιά νά παρα-
στοῦν στήν τελετή. Τό πλῆθος τῶν μορφῶν πού συνωθεῖται πίσω ἀπό τήν κλί-
νη ἔχει ἐπικρατήσει ἀπό τήν παλαιολόγεια περίοδο7. 

Τήν ἴδια χρονιά, τό 1869, φιλοτεχνήθηκαν οἱ περισσότερες ἀπό τίς εἰκόνες
τοῦ τέμπλου, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς ἐπιγραφές πού τίς συνοδεύουν. Ἀπό τίς
δύο σειρές εἰκόνων σώζονται ἑπτά δεσποτικές καί δεκαπέντε εἰκόνες Δωδε-
καόρτου. Οἱ δεσποτικές εἰκόνες ἔχουν ὕψος 1μ. καί πλάτος 0,65-0,72μ. Ἄν
ἔχουμε μπροστά μας ὅλο το σύνολο, μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι τό πλά-
τος τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ θά ἦταν 8-9 μ., ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν θυρῶν πρός
τό Ἱερό Βῆμα. Δυστυχῶς οἱ περισσότερες ἔχουν ὑποστεῖ ἐκτεταμένες φθορές
καί δέν μποροῦν νά παρουσιασθοῦν ἀναλυτικά πρίν τήν συντήρησή τους.

Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἰκονίζεται ἔνθρονος, στόν τύπο τοῦ
Βασιλέα-Ἀρχιερέα, φορῶντας ἀρχιερατικά ἄμφια καί κρατῶντας ἀνοικτό εὐαγ-
γέλιο8. Ὁ τύπος αὐτός τοῦ Χριστοῦ ἔχει λειτουργικές ἀναφορές, ὅπως δείχνει
ἐπίσης ἡ στάση του καί χρησιμοποιεῖται ἀπό τήν παλαιολόγεια περίοδο.

Εἰκόνα τῆς Παναγίας (εἰκ. 1). Φέρει τήν ἐπιγραφή Ἡ Ἐλεοῦσα9. Εἰκονί-
ζεται βρεφοκρατοῦσα σέ προτομή, φορᾶ στέμμα καί ἐπιστέφεται μέ ὁμάδα
ἀγγέλων σέ σύννεφα, πού κρατοῦν εἰλητά μέ χαιρετισμούς τῆς Παναγίας. Ὁ
τρόπος πού κρατεῖ τόν Χριστό καί τά ὑπόλοιπα χαρακτηριστικά της δείχνουν
ἐπιρροή τοῦ τύπου τῆς Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστι» τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς θαυ-

6 Hadermann – Misguich 1975, 184, Διαμαντή 2012, 110. Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ νά κρατᾶ
τήν ψυχή τῆς Παναγίας ἀποτελεῖ εἰκονογραφικό στοιχεῖο πού ἕλκει τήν καταγωγή τοῦ ἤδη
ἀπό τόν 10ο αἰῶνα, Σωτηρίου – Σωτηρίου 1958, 58.
7 Βλ. λ.χ. τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στόν ναό τῆς Ἁγίας Τριάδας στήν Sopocani (1260-1265,
Djuric 1991, XXVII) καί στήν Περίβλεπτο Ἀχρίδας (1294-1295, Πανσελήνου 2000, 232, εἰκ.
118).
8 Γιά τήν εἰκονογραφία τοῦ τύπου βλ. Παπαμαστοράκης 1994 σελ. 67-78 καί Γραῖκος 2011,
σελ. 604-606.
9 Σχετικά μέ τό προσωνύμιο Ἐλεοῦσα βλ. ΘΗΕ 8, 688, λῆμμα «Μαρία, Εἰκονογραφία», (Κων-
σταντῖνος Δ. Καλοκύρης), Reau 1977,  73, Velmans 1979, 389 καί Tsironis 2005, 96-99. Γιά τούς
εἰκονογραφικούς τύπους τῆς Θεοτόκου βλ. Κ. Καλοκύρης 1972 καί Γραῖκος 2011, 609-624.
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ματουργῆς εἰκόνας τοῦ Πρωτάτου10.
Στό κάτω μέρος ἀναφέρεται ἡ χρονολο-
γία 1869, ὁ κτήτορας Ἰωάννης καί ἡ
σύζυγός του Φωτεινή, καθώς καί τά
ὀνόματα τῶν ζωγράφων: Ἐζωγράφισαν
οἱ αὐτάδελφοι Ἀναστάσιος καί Σωτή-
ριος ἐκ Λιτοχώρου. Τούς ἴδιους ζωγρά-
φους θά συναντήσουμε καί στίς ἄλλες
εἰκόνες τοῦ τέμπλου, ἐνῶ σέ ὁρισμένες
ὑπογράφει μόνον ὁ Σωτήριος μέ τήν
ἐπωνυμία Ἰωάννου. Πρόκειται γιά μέλη
γνωστῆς ὁμάδας ζωγράφων ἀπό τό
Λιτόχωρο, πού ἀπαντοῦν στήν Κεντρι-
κή Μακεδονία ἀλλά καί σέ περιοχές
τῆς Θεσσαλίας, ὅπως στήν Κρανιά
Ὀλύμπου11.

Εἰκόνα τοῦ ἐπώνυμου ἁγίου, τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου (εἰκ. 2). Παρουσιά-
ζεται ἔνθρονος, κρατῶντας ἀνοικτό
εὐαγγέλιο, στό ὁποῖο ἀναγράφεται τό
χωρίο Ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου.
Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω
ὅρους κειμένη12. Ὁ θρόνος, μορφῆς μπαρόκ13, ἀκολουθεῖ ἕναν ἰδιαίτερα δια-
δεδομένο τύπο τήν ἐποχή αὐτή καί ἀπεικονίζεται συχνά μέ παρόμοιο τρόπο
ἀπό τό ἐργαστήριο τῶν Λιτοχωρινῶν ζωγράφων.

10 Γιά τόν εἰκονογραφικό τύπο, πού πηγάζει ἀπό τή Θεοτόκο Κυκκώτισσα, βλ. Βοκοτόπουλος
1995, 48-49, εἰκ. 22, 23. Σιμωνοπετρίτης 1982.
11 Μέ τό ὄνομα Ἀναστάσιος ἐργάζονται καί ἄλλοι ζωγράφοι ἀπό τό Λιτόχωρο τόν 19ο αἰῶνα,
μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ ζωγράφος τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου μπορεῖ νά ταυτισθεῖ μέ
ἐκεῖνον πού ἀπαντᾶ στόν ‘Ἅγιο Γεώργιο στό Λιτόχωρο τή δεκαετία τοῦ 1870, καθώς καί
στούς Ἁγίους Θεοδώρους Δρίτσας Πιερίας. Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ν.Γραῖκο γιά τή συμβολή
του στήν προσέγγιση τοῦ ζητήματος τῶν Λιτοχωρινῶν ζωγράφων. Βλ. σχετικά Γραῖκος 2014,
694-696, Γραῖκος 2008, 432-434 καί Παπαθανασίου 2013, 186-187, ὑποσημείωση 10.
12 Ματθ., 5 14.
13 Γιά τίς μπαρόκ ἐπιδράσεις στήν ἀπόδοση τῶν θρόνων στή ζωγραφική τῆς περιόδου βλ.
ἐνδεικτικά Μακρῆς 1981, ἰδιαίτερα 35 κ.ε. καί Γραῖκος – Μαρκῆ 2001, 518, 541, εἰκ. 11. Ἡ
ἀπεικόνιση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καθισμένου σέ θρόνο μέ πλούσια κοσμημένα ἄμφια εἶναι
ἀγαπητή στόν 19ο αἰῶνα, Γραῖκος – Μαρκή 2008, 611-612, ὑποσημείωση 24.
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Ἀπό τό τέμπλο σώζονται ἀκόμη οἱ
εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προ-
δρόμου, τοῦ Ἁγίου Νικολάου μέ τόν
Ἅγιο Στυλιανό, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
καί τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς14. Στήν τελευ-
ταία εἰκονίζεται στό κέντρο ἡ Θεοτό-
κος σέ μεγάλη κρήνη μέ μπαρόκ διακό-
σμηση, ἐνῶ πλαισιώνεται ἀπό αὐτο-
κράτορες, πλῆθος κόσμου καί κτήρια
τῆς Κωνσταντινούπολης στό βάθος,
σύμφωνα μέ τόν τύπο πού διαδίδεται
ἀπό τόν 18ο αἰώνα μέσω τῆς Πόλης15.
Ὁ τύπος αὐτός σχετίζεται μέ τήν ἀνα-
καίνιση πού γίνεται τήν ἐποχή αὐτή
στό γνωστό ἁγίασμα στό Μπαλουκλῆ
τῆς Κωνσταντινούπολης.

Στίς εἰκόνες τοῦ Δωδεκαόρτου
παρατηροῦμε τήν παράθεση ὅλων τῶν
μεγάλων ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, πού
τοποθετοῦνται στό τέμπλο ἀπό τήν
βυζαντινή περίοδο, ἀπό τίς ὁποῖες
σώζονται οἱ παρακάτω: Γέννηση Προ-

δρόμου, Περιτομή, Ὑπαπαντή, Βάπτιση, Μεταμόρφωση, Ἔγερση Λαζάρου,
Βαϊοφόρος, Μυστικός Δεῖπνος, Σταύρωση, Ψηλάφηση, Μεσοπεντηκοστή,
Σαμαρεῖτις, Ἴαση τοῦ Παραλύτου, Ἴαση τοῦ Τυφλοῦ, Ἀνάληψη. Οἱ τύποι
τους ἀκολουθοῦν τήν καθιερωμένη εἰκονογραφία ἀπό τήν παλιότερη τέχνη
καί μόνο στό τοπίο καί τά κτήρια ἀνταποκρίνονται στήν τέχνη τῆς ἐποχῆς
τους. Στό παραπάνω σύνολο, καθώς ἔχει καλύτερη διατήρηση, μπορεῖ νά
παρατηρήσει κανείς τό ἔργο τῶν ἀδελφῶν Ἀναστάσιου καί Σωτηρίου Ἰωάννου
ἐκ Λιτοχώρου. Ἀνήκουν σέ εὐρύτερη ὁμάδα, πού ἐργάζεται παραδοσιακά σέ
οἰκογενειακές συντροφιές καί εἶναι γνωστή ἀπό τά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα. Οἱ
Λιτοχωρινοί ζωγράφοι ἀποτελοῦν μιά ἀπό τίς πιό δραστήριες ὁμάδες ἁγιογρά-

14 Δαπάνη Θεοδώρου Χατζῆ Βησαρίωνος μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Αἰκατερίνης. Ἔργον Σωτη-
ρίου ἐκ Λιτοχώρου τή 12η Φεβρουαρίου 1870. Παλιούγκας 1998, 172.
15 Thierry 2001, 333-340.
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φων εἰκόνων πού δραστηριοποιοῦνται στήν Κεντρική Μακεδονία, μετά τούς
Γαλατσιάνους (ἀπό τή Γαλάτιστα τῆς Χαλκιδικῆς)16 καί ἐκείνους ἀπό τήν
Κολακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης17. Τό ἔργο τους εἶναι γνωστό ἀπό περιοχές
τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Πιερίας, ἐνῶ ἀπό τόν ναό Ἁγίου Ἀθανασίου φαί-
νεται ὅτι δραστηριοποιήθηκαν καί στήν περιοχή τῆς Λάρισας. Στόν ναό τῶν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στή Λάρισα, τήν ἴδια ἐποχή, συναντοῦμε
τούς ζωγράφους ἀπό τήν Κολακιά, ὅπως ἀντίστοιχα στήν περιοχή τοῦ Στομί-
ου18. Ἀπό ὅσες πηγές ἔχουν γίνει γνωστές φαίνεται ὅτι ὑπῆρχε ἰσχυρός ἀντα-
γωνισμός μεταξύ τῶν ζωγραφικῶν συνεργείων πού ἔδιναν προσφορές στίς

16 Γιά τή δράση τῶν ζωγράφων ἀπό τήν Ἤπειρο καί τή Χαλκιδική βλ. Μπούρα – Τσιγκάκου
1983, 22-30, Καλλιανός 1990, 5-6, Κωνστάντιος 2001, 144, Μπονόβας 2009, 22 κ.ἑ., 36.
17 Ἐνδεικτικά γιά τή δράση τῶν Κουλακιωτῶν ζωγράφων βλ. Εὐγενίδου 1982, σελ. 180-204,
Γραῖκος 2008, σελ. 385-500, Γραῖκος – Μαρκῆ 2008, σελ. 630-631 καί Τσιγκαροπούλου 2012.
18 Τσιγκαροπούλου 2010, σελ. 335-348.
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Εικ. 3. Ἡ Ὑπαπαντή, 1869. Εικ. 4. Ἡ Περιτομή, 1869.
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ἐκκλησιαστικές ἐπιτροπές ἀλλά ὁπωσ-
δήποτε οἱ προσωπικές γνωριμίες ἔπαι-
ζαν σημαντικό ρόλο.

Οἱ Λιτοχωρινοί ζωγράφοι κινοῦνται
ἀνάμεσα στήν παλαιότερη παράδοση
καί στά νεωτερικά στοιχεῖα, ἰδίως αὐτοί
τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ αἰῶνα, ὅπως οἱ
ἀδελφοί Ἰωάννου. Ὁ πλέον δραστήριος
φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ Σωτήριος, πού
ἀπαντᾶ συχνά σέ εἰκόνες τῆς Πιερίας. Οἱ
ζωγράφοι αὐτοί ἀποφεύγουν τό χρυσό
βάθος πού ἦταν συνηθισμένο σέ παλιό-
τερες εἰκόνες καί χρησιμοποιοῦν λαδί
κάμπο ἑνιαῖο μέ τό φυσικό τοπίο. Χρη-
σιμοποιοῦν μακροσκελεῖς ἀρχαιοπρεπεῖς
ἐπιγραφές. Στά πρόσωπα παρατηροῦμε
σκούρους προπλασμούς, καί μεγάλα
σχετικά κεφάλια μέ κάποιες ἀδεξιότητες,
ἰδίως στήν ἀπόδοση τῆς μύτης, πού
εἶναι τό χαρακτηριστικό τους γνώρισμα.
Ὡς πρός τά ἐνδύματα ὑπάρχει ποικιλία
διακοσμητικῶν στοιχείων, ὅπως καί στούς θρόνους μέ μορφή μπαρόκ, κοινά στοι-
χεῖα ὅλων των βορειοελλαδίτικων ἐργαστηρίων. Ἀνάμεσα στούς ζωγράφους τοῦ
ἐργαστηρίου ὑπάρχουν ἀρκετές διαφορές ποιότητας, ὅπως φαίνεται μέ τή σύγ-
κριση τοῦ ἔργου τοῦ Σωτηρίου μέ τοῦ Ἰωάννου ἐκ Λιτοχώρου τῶν ἀρχῶν τοῦ
19ου αἰῶνα, πού φιλοτέχνησε εἰκόνες τῆς Κρανιᾶς Ὀλύμπου19.

Κύριο χαρακτηριστικό τοῦ ἔργου τῶν ἀδελφῶν Ἰωάννου στόν Ἅγιο Ἀθα-
νάσιο εἶναι ἡ ἐπιμέλεια στήν ἀπόδοση τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ βάθους, ἰδίως στίς
σκηνές σέ ἐσωτερικό χῶρο, ὅπως αὐτές τοῦ Δωδεκαόρτου20. Εἶναι ἐμφανής ἡ
προσπάθεια γιά ἀπόδοση τῆς προοπτικῆς καί μεγάλη ἡ διαφορά μέ τήν ἀπό-
δοση τῶν προσώπων, πού γίνεται σχηματικά. Μέ μεγαλύτερη σαφήνεια παρα-
τηροῦμε αὐτή τήν τάση στό ἔργο τοῦ προγενέστερου ζωγράφου ἀπό τό Λιτό-
χωρο, τοῦ Ἰωάννη.

19 Μπασλῆς 2014, 122, ἀρ. 3.1.25 (Γ.Χ. Παπαναστασούλη).
20 Γιά τήν ἀπεικόνιση τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου καί τῆς προοπτικῆς βλ. Γραῖκος 2009, 268 κ.ἑ.
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Εικ. 5. Ἡ Ἴαση τοῦ Τυφλοῦ, 1869.
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Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ 1869 ὑπέστη ἀργότερα κάποιες ἀνακαι-
νίσεις. Ἡ πρώτη σημειώνεται τριάντα χρόνια μετά, τό 189921 καί μαρτυρεῖται
ἀπό λίγες εἰκόνες φιλοτεχνημένες ἀπό τόν ζωγράφο Ἰωάννη Μιχαήλ Παντο-
στόπουλο (1863-1928). Πρόκειται γιά εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Θεοτόκου
Γοργοεπηκόου σέ προτομή (εἰκ. 6), καθώς καί εἰκόνες ὁλόσωμων ἱεραρχῶν
(εἰκ. 7). Αὐτός καταγόταν ἀπό τήν Σαμαρίνα22, ἔμαθε τήν τέχνη τῆς ἁγιογρα-
φίας στό ΄Ἅγιο Ὄρος καί διατηροῦσε ἐργαστήριο στή Λάρισα στά τέλη 19ου
καί τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰῶνα23. 

21 Παλιούγκας 1998, 162.
22 Γιά τούς ἁγιογράφους ἀπό τή Σαμαρίνα τῶν Γρεβενῶν βλ. ἐνδεικτικά Μακρῆς 1991 καί κυρίως
Παπαγεωργίου 2010. Γιά τήν δραστηριότητα Σαμαριναίων ζωγράφων στήν γειτονική Πιερία βλ.
Γραῖκος – Μαρκῆ 2008, 624-630 καί στήν Λάρισα Σπανοπούλου-Κωσταρίγκα 2005, 186.
23 Σπανοπούλου-Κωσταρίγκα 2005, 186, Παπαθεοδώρου 2019.
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Εικ. 6. Παναγία ἡ Γοργοεπήκοος, 1899.

Εικ. 7. Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος 
καί ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος, 1899.
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Τό 1925 ὁ ναός κατεδαφίσθηκε καί κτίσθηκε νέος, ρυθμοῦ βασιλικῆς μέ
τροῦλλο. Λίγα χρόνια νωρίτερα, τό 1907, εἶχε ἐγκαινιασθεῖ ὁ νεοκλασικοῦ
τύπου ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, στόν σταυροειδῆ ρυθμό μέ τροῦλλο, ἀφοῦ οἱ
βασιλικές δέν ἱκανοποιοῦσαν πλέον τά γοῦστα τῆς ἐποχῆς24. Ὁ νέος ναός τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου διακοσμήθηκε ἀπό τό ἐργαστήριο τῶν ζωγράφων Χρυσό-
στομου Παπαμερκουρίου καί Παντελῆ Γκίνη – καλλιτέχνες πολύ δραστήριοι
στή Λάρισα μέχρι τή δεκαετία τοῦ 1950, ἐνῶ ἔργα τους σώζονται καί στήν
εὐρύτερη περιοχή25.

Ἡ μορφή τῶν σωζόμενων εἰκόνων, πού ἔχουν μεγάλες διαστάσεις (1,50μ.

24 Παπαθεοδώρου 2005.
25 Ἔργα τους ἐντοπίζονται λ.χ. στόν οἰκισμό τῶν Παλαιῶν Πόρων Πιερίας στόν ναό τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου, Γραῖκος 2014, 689. Ἐπίσης, Γραῖκος 2008, 444-445, τοῦ ἰδίου 699.
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Εικ. 8. Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος. Ἐργαστήριο
Παπαμερκουρίου-Γκίνη.

Εικ. 9. Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. 
Ἐργαστήριο Παπαμερκουρίου-Γκίνη.
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ὕψος, 1925 κ.ἑξῆς), ἐπιτρέπει τή διατύπωση ὑπόθεσης γιά τόν τύπο τοῦ τέμπλου,
πού θά εἶχε νεοκλασικό χαρακτήρα, ὅπως συνηθιζόταν στούς μεγάλους ναούς
τῆς ἐποχῆς. Στίς δεσποτικές εἰκόνες ἀνῆκαν ἐκεῖνες τοῦ ὁλόσωμου Χριστοῦ
καί τῆς Θεοτόκου, τοῦ Προδρόμου, τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου (εἰκ. 8), τοῦ Ἁγίου
Στυλιανοῦ, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῶν Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων, ἐνῶ τά βημόθυρα κοσμοῦνταν μέ τίς μορφές τῶν Ἀρχαγγέλων καί τῆς
Θείας Μεταλήψεως. Ἀπό τό συνεργεῖο τῶν Παπαμερκουρίου – Γκίνη παρήχ-
θησαν ἐπίσης καί φορητές εἰκόνες στόν ́Ἅγιο Ἀθανάσιο (εἰκ. 9). Οἱ περισσό-
τερες ἀπό αὐτές σώζουν ἀφιερωματικές ἐπιγραφές μέ τά ὀνόματα τῶν ἐνο-
ριτῶν πού δαπάνησαν γιά τήν κατασκευή τους.

Τόσο οἱ ζωγράφοι τοῦ 1925 ὅσο καί ὁ Ἰωάννης Παντοστόπουλος τοῦ 1899
ἔχουν ἐπηρεασθεῖ ἀπό τήν ἐπίσημη τέχνη τῆς ἐποχῆς τους, ὑπό τό πρῖσμα τῆς
λεγόμενης Ναζαρηνῆς ζωγραφικῆς26, πού διαδόθηκε στήν ἀπελευθερωμένη
Ἀθήνα ἀπό τό περιβάλλον τοῦ Ὄθωνα καί χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀπομά-
κρυνση ἀπό τήν ὀρθόδοξη παράδοση27. Ἡ τέχνη αὐτή ἀντιπροσώπευε τήν ἀστι-
κή τάξη τῆς ἐποχῆς, ἡ ὁποία ἀμέσως μετά τήν δημιουργία τοῦ ἐλεύθερου Ἑλλη-
νικοῦ Κράτους προσπαθοῦσε νά ἐξομοιωθεῖ μέ τά εὐρωπαϊκά κέντρα. Πρόκει-
ται γιά ἀκαδημαϊκή τάση, πού μεταδίδεται μέσω τῆς ἐπίσημης σχολῆς Καλῶν
Τεχνῶν, σέ ἀντίθεση μέ τήν λεγόμενη λαϊκή τέχνη τῆς βόρειας Ἑλλάδας28. Στή
σχολή αὐτή δίδαξε στά μέσα του 19ου αἰώνα ὁ Βαυαρός Θείρσιος. Αὐτός, καί
ἄλλοι τῆς ἐποχῆς, μελετῶντας τήν βυζαντινή τέχνη στό Δαφνί καί τόν Ὅσιο
Λουκᾶ, ὁδηγήθηκαν σέ βελτιωμένη ἐκδοχή τοῦ ρεύματος πού ἀντιπροσώπευε
ἡ σχολή τοῦ Μονάχου, ἀπό τήν ὁποία προέρχονταν29. Τήν ἴδια διαδικασία ἀκο-
λούθησαν ἀργότερα καί οἱ ὑπόλοιπες πόλεις, καί μόνο μετά τό 1930 ἄρχισαν
σταδιακά οἱ διαδικασίες ἐπιστροφῆς στήν παλιότερη ἐκκλησιαστική τέχνη.

26 Γιά τούς Ναζαρηνούς ζωγράφους βλ. κυρίως Γραῖκος 2003, 39, 61, τοῦ ἰδίου 2011, σελ. 27, 225,
ὑποσημείωση 41, ὅπου ὑπάρχει βασική βιβλιογραφία, ἀλλά καί Φριλίγκος 2004, Grewe 2009,
Χοτζάκογλου 2014. Ἐνδεικτικά βλ. τήν συλλογή εἰκόνων ἀπό τόν 18ο ἕως τόν 19ο αἰῶνα τοῦ Βυζαν-
τινοῦ καί Χριστιανικοῦ Μουσείου στό Μπούμπουλη 2004, σελ. 411 κ.ἑ.
27 Στά πρῶτα μετεπαναστατικά χρόνια καταλυτικός ἦταν ὁ ρόλος τοῦ Λύσανδρου Καυταντζόγλου
στήν ὀργάνωση τοῦ Σχολείου τῶν Τεχνῶν βάσει τῶν εὐρωπαϊκῶν προτύπων, βλ. Φιλιππίδης 1995,
Πουλημένος 2006 καί Γραῖκος 2003, 43 κ.ἑ., 94 κ.ἑ., τοῦ ἰδίου 2012, 379-381. Στό γενικότερο κλίμα
τῆς δυτικότροπης στροφῆς ἀνῆκε ἐπίσης τό Ἐργαστήριο τῶν Ἰωασαφαίων τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τό
ὁποῖο ἐπηρέασε ἰδιαίτερα τούς ζωγράφους τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Λάρισας. Γραῖκος 2014, 700.
28 Στά βορειοελλαδίτικα ἐργαστήρια συγκαταλέγονται οἱ ζωγράφοι ἀπό τή Σαμαρίνα, τό Καπέσοβο
Ἰωαννίνων, τήν Κολακιά, τόν Αἶνο Θράκης, τό Λιτόχωρο κ.λπ., Γραῖκος 2012, 382.
29 Γραῖκος 2003, 32-33, 41, 193, 217.
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Ἔτσι, στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἀντιπροσωπεύονται τρία σημαντικά
ζωγραφικά συνεργεῖα τῆς ἐποχῆς, πού διαδέχθηκαν τό ἕνα το ἄλλο γιά
ἑβδομῆντα περίπου χρόνια, μέχρι τό 1941, ὁπότε ὁ ναός κατέρρευσε ἀπό σει-
σμό. Τότε βρέθηκε μιά πρόχειρη λύση γιά τόν ἐκκλησιασμό τῶν πιστῶν καί οἱ
προηγούμενες εἰκόνες μεταφέρθηκαν στόν νέο ναό, κατάσταση πού διήρκεσε
μέχρι τήν δεκαετία τοῦ 1980, ὁπότε ἀποθηκεύθηκαν στό κτήριο πού λειτουρ-
γεῖ σήμερα. Δυστυχῶς, ἡ κατάσταση αὐτῶν τῶν κειμηλίων δέν εἶναι καλή,
ἀφοῦ οἱ ναοί πού τά περιεῖχαν καταστράφηκαν ὁλοσχερῶς, τόσο ἐκεῖνος τοῦ
1869 ὅσο καί ὁ ἑπόμενος τοῦ 1927, ἐνῶ καί ὁ πρόχειρος τοῦ 1941 εἶναι σέ κακή
κατάσταση. Τά σύνολα αὐτά προσφέρουν πολύτιμα στοιχεῖα γιά τήν καλλιτε-
χνική δραστηριότητα τῆς ἐποχῆς καί τόν τρόπο πρόσληψής της ἀπό τό κοινό
τῆς Λάρισας. Φαίνεται καθαρά ἡ ἐξέλιξη τοῦ καλλιτεχνικοῦ κριτηρίου σέ μιά
διαρκῶς μεταβαλλόμενη κοινωνία ἀπό τόν 19ο στόν 20ό αἰῶνα, πού προσπα-
θεῖ νά ἀκολουθήσει στή διακόσμηση τῶν ναῶν τίς προτιμήσεις τῆς πρωτεύου-
σας30. Μπορεῖ νά παρατηρήσει κανείς, ἐπίσης, τίς διαφορές ἀνάμεσα στόν
ἀστικό πληθυσμό τῆς πόλης καί τῆς ὑπαίθρου, καθώς στήν δεύτερη συχνά
ἐπιλέγονται οἱ Σαμαριναῖοι ζωγράφοι. Αὐτοί εἶναι καί οἱ τελευταῖοι πού ἐφαρ-
μόζουν τό εἰκονογραφικό σύστημα τῶν παλιότερων μεταβυζαντινῶν αἰώνων31.

Σέ τελευταία ἀνάλυση, στίς παραπάνω εἰκόνες ὑπάρχουν σημαντικές μαρ-
τυρίες γιά τήν κοινωνία τῆς ἐποχῆς πού ὑποστήριζε ἔνθερμα τόν ναό, παρ᾽ ὅλες
τίς δυσκολίες τῶν καιρῶν καί τήν ξένη κατοχή. Παρέχουν στοιχεῖα γιά τήν σύν-
θεση τοῦ πληθυσμοῦ, τήν οἰκονομική του κατάσταση μέσα ἀπό τά ἀφιερώματα
τῶν οἰκογενειῶν, τῶν μεμονωμένων ἀτόμων καί τῶν ἱερέων, ἀλλά καί τήν εὐλά-
βειά του. Γιά τόν λόγο αὐτό ἀξίζει νά συντηρηθοῦν καί νά μελετηθοῦν ἐνδε-
λεχῶς, σέ σύγκριση καί μέ τά κειμήλια τῶν ὑπόλοιπων ναῶν τῆς Λάρισας.
Συνολικά, ἀποτελοῦν πολύτιμη ἀναφορά γιά τήν πίστη καί τήν ἰδεολογία τοῦ
κόσμου τῆς ἐποχῆς τους, λίγο πρίν καί λίγο μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης,
καί αὐτή εἶναι καί ἡ σημαντικότερη ἀξία πού ἀντιπροσωπεύουν.

Συντομογραφίες

ΔΧΑΕ= Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
ΘεσΗμ= Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο

30 Γιά τή δημιουργία ἀστικῆς τάξης στή Λάρισα τοῦ 19ου αἰώνα βλ. Βαφειαδάκη 2005.
31 Βλ. γιά παράδειγμα τήν εἰκονογράφηση τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀμυγδαλέας Λάρισας, τῶν μέσων
του 19ου αἰῶνα.
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Ὁ Νεοκλασικισμός στή Θεσσαλία= Ὁ Νεοκλασικισμός στή Θεσσαλία (μέσα
19ου αιώνα-1920), Πρακτικά Ἐπιστημονικῆς Συνάντησης, (Λάρισα 11 Ὀκτω-
βρίου 2003, Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο), Λάρισα 2005.
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