
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ
Δρ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΦΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Συμβολή στήν ἱστορία τῶν Ἀμπελακίων τήν ἐποχή τῆς Ἐπανάστασης

Ἀφορμή γιά τήν μικρή αὐτή ἀναφορά
στόν ἱερέα Ἀναστάσιο, συγγραφέα τοῦ

γνωστοῦ ἔργου Ἀπολογία Ἱστορικοκριτική (1814),
ἀπετέλεσε ἡ ἀνακάλυψη μιᾶς ἐνθύμησης δικῆς
του σέ εὐαγγέλιο τῶν Ἀμπελακίων, κατά τήν
διάρκεια τῆς πρόσφατης καταγραφῆς τῶν
κειμηλίων τῆς κοινότητας ἀπό τήν Ἐφορεία
Ἀρχαιοτήτων Λάρισας1. Τό εὐαγγέλιο αὐτό
φυλάσσεται στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, μαζί
μέ ἄλλα ἐνδιαφέροντα ἐκκλησιαστικά κειμήλια,
στήν πλειονότητά τους τοῦ 18ου καί 19ου αἰῶνα.

Πρόκειται γιά τό ἔντυπο βιβλίο μέ ἀρ. 8 τῆς
συλλογῆς βιβλίων τοῦ ναοῦ, μέ τόν τίτλο: Θεῖον καί
Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀφιερωθέν μέν τῷ ποτέ Μακα-
ριωτάτῳ καί Σοφωτάτῳ Πατριάρχῃ Ἱεροσολύμων
Κυρίῳ Κυρίῳ Χρυσάνθῳ τῷ Νοταρᾷ, Ἐνετίησιν,
παρά Νικολάῳ Γλυκύ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων 1811 (Εἰκ. 1).

Ὁ τίτλος περιέχεται σέ ἔγχρωμο χαρακτικό
στό πρῶτο ἐσωτερικό φύλλο, ὅπου παριστάνεται ἀρχιτεκτόνημα σέ ἔμπνευση
μπαρόκ, περιβαλλόμενο ἀπό τόν Χριστό εὐλογοῦντα καί τούς τέσσερις εὐαγ-
γελιστές. Πρόκειται γιά πολύ συχνή διακόσμηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων

1 Ἡ καταγραφή διεξήχθη ἀπό τήν ἀρχαιολόγο Γραμμάτω-Χρυσοβαλάντω Παπαναστασούλη, τήν
ὁποία εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν ἐπιμέλεια πού ἐπέδειξε κατά τίς πολυήμερες ἐπισκέψεις της,
πάντα μέ τήν ἐπιστασία τοῦ πατρός Βασιλείου Γαλούση, τοῦ ἐφημέριου τῆς κοινότητας.
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τῆς ἐποχῆς, πού χρησιμοποιεῖται ἀπό ὅλα τα ἑλληνικά τυπογραφεῖα τῆς
Βενετίας, ἐνῶ ξεχωρίζει στό κέντρο τό σῆμα τοῦ καθενός, ὅπως ἐδῶ ἡ Μέλισ-
σα τοῦ φημισμένου τυπογραφείου τῶν Γλυκύδων (1670-1850)2.

Φέρει στό κάτω μέρος τήν ἑξῆς ἐξίτηλη σημείωση μέ μαῦρο μελάνι: ...Ἁγίου
Ἀθανασίου ἀφιερώθη παρά Ἀναστασίου ἱερέως οἰκονόμου υἱοῦ πάπα Νικο-
λάου 1811 Ἰουλίου 24.

Ἡ στάχωση τοῦ βιβλίου καλύπτεται μέ ἐρυθρό βελοῦδο, πού φέρει προ-
σηλωμένα ἐπίχρυσα ἐλάσματα μέ ἔκτυπες παραστάσεις (Εἰκ. 2 - 3). Σύμφωνα
μέ τήν κυρίαρχη συνήθεια τῆς ἐποχῆς, ἡ στάχωση κοσμεῖται μέ ἕνα ὠοειδές
ἔλασμα στό κέντρο καί τέσσερα στίς ἄκρες, ὅλα μέ ζωηρά ροκοκό πλαίσια.
Στήν κύρια ὄψη εἰκονίζεται ἡ Ἀνάσταση μέ τούς τέσσερις εὐαγγελιστές καί
στήν ἄλλη ἡ Σταύρωση μέ τέσσερις προφῆτες.

Γιά τόν ἀφιερωτή ἱερέα Ἀναστάσιο δέν ὑπάρχουν ἀρκετά ἱστορικά στοιχεῖα
οὔτε ἐντοπίζεται ἄλλη φορά στά Ἀμπελάκια. Εἶναι ὅμως πολύ γνωστός ἀπό
τό βιβλίο πού ἐκδίδει τρία χρόνια ἀργότερα στήν Τεργέστη, Ἀπολογία Ἱστορι-
κοκριτική (1814), ἀπό τό ὁποῖο προκύπτουν ὁρισμένα στοιχεῖα τοῦ βίου του,

2 Γιά τά ἑλληνικά τυπογραφεῖα τῆς Βενετίας βλ. Ν.Σκιαδάς, Χρονικό τῆς Ἑλληνικῆς τυπογραφίας
1476-1828, τ. Α΄, Ἀθήνα 1976.
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καθώς καί τό ὅτι κατεῖχε σημαντική θέση ἀνά-
μεσα στούς «φωτισμένους» διανοούμενους τῆς
ἐποχῆς του, αὐτῆς πού προετοίμασε τήν ἐπα-
νάσταση τοῦ 1821.

Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἀπολο-
γία Ἱστορικοκριτική συντεθεῖσα μέν ἑλληνιστί
ὑπό τινός φιλογενοῦς Ἕλληνος, ἐπεξεργα-
σθεῖσα δέ εἰς τήν κοινήν διάλεκτον τῶν Ἑλλή-
νων, μετά τινων σημειωμάτων ὑπό Ἀναστασίου
ἱερέως καί οἰκονόμου τῶν Ἀμπελακίων, τῶν
ἐπί τῶν Θετταλικῶν Τεμπῶν κειμένων παρ’ οὗ
καί ἰδίᾳ δαπάνῃ ἐξεδόθη χάριν τῶν ὁμογενῶν.
Δι᾽ ἐπιστασίας Σπυρίδωνος Πρεβέτου Ζακυνθί-
ου. Ἐν Τριεστίῳ, ἐν τῇ τυπογραφίᾳ Γάσπαρος
Βάις 18143 (Εἰκ. 4).

Ἀπό τόν τίτλο τοῦ παραπάνω βιβλίου φαίνε-
ται ὅτι ὁ Ἀναστάσιος ὑπῆρξε ἱερέας καί οἰκονό-
μος τῶν Ἀμπελακίων, γιός τοῦ ἱερέα Νικολάου,
ὅπως μαθαίνουμε ἀπό ἀναφορά στό βιβλίο,
καθώς καί τήν ἐνθύμηση τοῦ εὐαγγελίου τοῦ 1811. Ἡ θέση τοῦ οἰκονόμου εἶναι
γνωστό ὅτι ἀνῆκε στά σημαντικά ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα τῆς ἐποχῆς, ὁ κάτοχος
τοῦ ὁποίου ἦταν ὑπεύθυνος γιά τήν οἰκονομική διαχείριση τῆς Μητρόπολης στήν
περιοχή του καί δινόταν συνήθως σέ σημαντικά πρόσωπα, ἐνῶ ἀκολουθοῦσε καί
τούς ἀπογόνους του. Ἀνάμεσα στούς πλέον γνωστούς τῆς Θεσσαλίας τήν ἐποχή
τοῦ Ἀναστασίου συγκαταλέγονται ἡ οἰκογένεια τῶν Οἰκονόμων στήν Τσαριτσά-
νη, ὁ Ἰωάννης Οἰκονόμος στήν Λάρισα, πού διαδέχθηκε τόν θεῖο του Δημήτριο
καί ὁ Ἰωάννης Πέζαρος στόν Τύρναβο, ὅλοι τους πολύ μορφωμένοι καί, συγχρό-
νως, δάσκαλοι.

Σύμφωνα μέ παλιές πηγές, ἡ θέση τοῦ Ἀναστασίου ἱερέως ὡς οἰκονόμου
ἐντάσσεται στήν ἐποχή τοῦ γνωστοῦ μητροπολίτη Διονυσίου Πλαταμῶνος καί
Λυκοστομίου (1763-1793), μέ ἕδρα τά Ἀμπελάκια, ὅπου ἀνήγειρε καί τό ἐπι-
σκοπικό μέγαρο (1767)4. Ἀπό ἐμπορική οἰκογένεια καί ὁ ἴδιος, συνέπεσε μέ τήν

3 Στή μεταγραφή ἔγινε τονική ἁπλοποίηση. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τήν ἰστοσελίδα Ἀνέμη τοῦ
Πανεπιστημίου Κρήτης.
4 Ἀ. Γλαβίνας, «Ὁ ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος Διονύσιος Μιχαήλ», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 681, Θεσ-
σαλονίκη 1973, σσ. 159-177.
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πρώτη ἄνθηση τῶν συντροφιῶν τῶν Ἀμπελακίων, τῶν ὁποίων εὐλογοῦσε τά
καταστατικά, ἐνῶ ἀναφέρεται ὡς ὑπέρμαχος τῆς παιδείας καί ἀναδιοργανωτής
τῆς ἑλληνικῆς σχολῆς τῆς κωμόπολης, πού βρισκόταν δίπλα στόν μητροπολι-
τικό ναό καί ὀνομάσθηκε τότε «Ἑλληνομουσεῖο». Ὁ ἱερέας Ἀναστάσιος θά εἶχε
τήν εὐκαιρία νά γνωρίσει μερικούς ἀπό τούς καλύτερους δασκάλους τῆς
ἐποχῆς, πού δίδασκαν ἐκεῖ καί πιθανότατα νά διδάξει σέ αὐτό, ὅπως ἀναφέ-
ρεται ἀπό κάποιες πηγές5. Ἡ ἰδιότητα τοῦ δασκάλου συνέπιπτε συχνά μέ τοῦ
ἱερέα στό δεύτερο μισό τοῦ 18ου αἰώνα, ἀρκετοί μάλιστα μορφωμένοι ἱερεῖς,
κυρίως ἱερομόναχοι, προωθήθηκαν στίς παροικίες Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ
μέ μέριμνα τῶν ἐμπόρων τῆς περιοχῆς τους6.

Αὐτό φαίνεται ὅτι συνέβη μέ τόν ἱερέα Ἀναστάσιο, ὁ ὁποῖος ἐγκαταστάθηκε
στήν ἑλληνική παροικία τῆς Τεργέστης, ὅπου διέθετε πρακτορεῖο ἡ συντροφιά
τῶν Ἀμπελακίων. Δέν γνωρίζουμε πόσα χρόνια ἔμεινε ἐκεῖ, ἀλλά συνδέθηκε
στενά μέ τήν ἑλληνική κοινωνία τοῦ τόπου ὥστε νά τῆς ἀφιερώσει τό πόνημά
του, τήν Ἀπολογία Ἱστορικοκριτική. Ἐπί μία πενταετία ἦταν ἱερέας στόν
ἑλληνικό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπως φαίνεται ἀπό τό βιβλίο, ἀλλά ἴσως
ὡς δάσκαλος νά ἔμεινε περισσότερο. Ἡ ἱερατική του θητεία τοποθετεῖται πρίν
τό 1814, γιατί ὁ διάδοχός του ἀναφέρεται στήν παραπάνω ἔκδοση ὡς «ὁ νῦν
ἱερομόναχος Ἰωακείμ», ἐνῶ μνημονεύεται ἐπίσης «ὁ πρώην ἐφημέριος ἱερομόνα-
χος καί ἀρχιμανδρίτης Ἀνατόλιος», καί οἱ δύο ἐγγεγραμμένοι ὡς συνδρομητές της.

Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ ἀπόδοση στή νεοελληνική τοῦ ὁμώνυμου ἔργου
τοῦ Λουδοβίκου Σωτήρη, γνωστοῦ ἀπό τήν ἀνάμιξή του στά Ὀρλωφικά, ὡς
ὑποκινητής τοῦ ξεσηκωμοῦ τῶν Ἑλλήνων τῆς Κεντρικῆς Ἑλλάδας καί Ἠπεί-
ρου γιά λογαριασμό τῶν Ρώσων7. Ὁ ἀρχικός συγγραφέας δέν ἀναφέρεται στήν
ἴδια τήν ἔκδοση, ἴσως γιά νά μήν ἐμποδίσει τήν εὐρεία κυκλοφορία τοῦ βιβλίου
στίς ὀθωμανοκρατούμενες περιοχές, οἱ ὁποῖες ὑπέφεραν τά πάνδεινα μετά τήν
κατάπνιξη τῶν κινημάτων. Τό γεγονός ὅτι λίγα χρόνια ἀργότερα κυκλοφόρησε
σέ ἰταλική μετάφραση, κάτι πού ἤδη ἐξαγγέλλεται ἀπό τόν ἐπιμελητή τῆς

5 Μ. Γεδεών, «Διονύσιος Πλαταμῶνος», Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια, τ. 6, σ. 11.  Πρβλ. Μ. Λαφαζάνη,
Ἰωάννης Πέζαρος (1749-1806), Ἡ ἐποχή-τό ἔργο-ἡ ἀλληλογραφία του, Ἡ συμβολή τῆς σχολῆς
τοῦ Τυρνάβου στόν Νεοελληνικό Διαφωτισμό, Τύρναβος 2009, σ. 284.
6 Εἶναι πολύ γνωστή ἡ περίπτωση τῶν μορφωμένων μοναχῶν τῆς μονῆς Ὀλυμπιώτισσας στήν
Ἐλασσόνα, οἱ ὁποῖοι συχνά ζητοῦνταν ἀπό τίς ἑλληνικές κοινότητες τῆς Αὐστροουγγαρίας. Ε.
Σκουβαρᾶ, Ὀλυμπιώτισσα, Ἀθῆναι 1967, σσ. 94, 97, 113 κ.ἑ.
7 Ε. Πρωτοψάλτης, «Ἡ Ἐπαναστατική κίνησις στόν Β΄ Ρωσοτουρκικό πόλεμο», Δελτίον Ἱστορικῆς
καί Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας 14, 1960, σ. 107.
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ἔκδοσης τοῦ Ἀναστασίου, δείχνει τό ἐνδιαφέρον πού ὑπῆρχε γύρω ἀπό τό
θέμα. Ἡ προσωπική συμβολή τοῦ Ἀναστασίου φαίνεται στούς προλόγους καί
τά σχόλια πού συνοδεύουν τό ἀρχικό ἐγχείρημα, ἀλλά καί στήν πρωτοβουλία
του νά φέρει τό ἔργο στό φῶς, ἔχοντας συνείδηση τῆς ὠφέλειάς του.

Τό βιβλίο «Ἀπολογία» ἀποτελεῖ μιά ἀπαρίθμηση τῶν Ἑλλήνων λογίων καί
ἐπιστημόνων, καθώς καί τῶν ἐπιτευγμάτων τους, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι τήν
ἐποχή τοῦ συγγραφέα, γραμμένη μέ σκοπό νά ἀντικρούσει τίς κατηγορίες πού
εἶχαν διατυπωθεῖ ἐναντίον τῶν Νεοελλήνων, ἰδίως στά ἔργα τῶν J. Bartoldy καί
G. Compagnoni. Οἱ παραπάνω συγγραφεῖς, καθώς καί ἄλλοι, ἑστίαζαν στήν
παρακμή τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, σέ σχέση μέ τόν ἀρχαῖο πολιτισμό, βασιζόμε-
νοι στήν ἱστορική θεωρία τοῦ Διαφωτισμοῦ γιά τήν παρακμή τῶν Ρωμαίων8.
Οἱ κατηγορίες τους ἀναστάτωσαν τούς Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς, κυρίως ἐκείνους
τῶν παροικιῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, πού παρακολουθοῦσαν τά ἰδεολογικά ρεύμα-
τα τοῦ καιροῦ τους καί ὁρισμένοι ἀνέλαβαν τό ἐγχείρημα τῆς ὑπεράσπισης
τῶν δικαίων τοῦ γένους.

Ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς τά κίνητρα τοῦ ἱερέα Ἀναστασίου, ὅπως
ἀναγράφονται στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου: «Ζήλῳ ἐνθέρμῳ κινηθείς… ἅ τέ ὡς
εἰς ἄκρον φιλογενής…. Ἀπολογούμενος πρός τάς φληνάφους ῥήσεις τῶν
ἐχθρωδῶς μανέντων ἐναντίον τοῦ γένους ἡμῶν. Προβάλλοντες τά δίκαια τοῦ
γένους ἡμῶν καί παριστῶντας εὐεργεσίας, ἅς πρός τά ἄλλα γένη ἐποίησε τό
εὐεργετικόν ἡμῶν γένος. Παντοίοις τρόποις πρός τήν τῆς σοφίας καί μαθήσε-
ως ὁδόν καθοδηγῆσαν ταῦτα». Ἄρα ξεφεύγει ἀπό τόν ἀρχικό σκοπό τῆς ἀπο-
λογίας καί ἐπιχειρεῖ νά δείξει πόσα ὀφείλουν τά ξένα ἔθνη στό ἑλληνικό, μέσα
ἀπό τό πάνθεον τῶν Ἑλλήνων πού διακρίθηκαν γιά τήν ἀρετή καί τήν σοφία
τους. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό βιβλίο φθάνει μέχρι τά τελευταῖα χρόνια, συμ-
περιλαμβάνοντας στόν κατάλογο λογίους ὅπως ὁ Κοραῆς, ὁ Κούμας καί ὁ
Ἰωάννης Πέζαρος.

Τό βιβλίο αὐτό δέν εἶναι τό μοναδικό πού ἐπιχείρησε νά προβάλει τά δίκαια
τῶν Ἑλλήνων σέ ἐκείνη τήν κρίσιμη περίοδο. Προηγήθηκε ἄλλο ἔργο στόν
τύπο τῆς «Ἀπολογίας», μέ συγγραφέα τόν Ἰωάννη Δονά τοῦ Πασχάλη (Βενε-
τία 1793 στά ἰταλικά, 1802 ἡ ἑλληνική μετάφραση), ἐνῶ ἀκολούθησαν καί
ἄλλα, τά ὁποῖα μέ τήν προβολή τοῦ ἀδιάσπαστου τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας
(ἀρχαιότητα-Βυζάντιο-νεώτερος ἑλληνισμός) δημιούργησαν τόν ἐνθουσιασμό
ἐκεῖνο πού ὁδήγησε στήν ἐθνεγερσία.

8 Π. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ἀθήνα 2009, σσ. 107-108.
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Ἡ «Ἀπολογία Ἱστορικοκριτική» γνώρισε ἀρκετή διάδοση, ὅπως φαίνεται
ἀπό τούς συνδρομητές πού ἐμφανίζονται στό τέλος τοῦ βιβλίου, ἀλλά καί ἀπό
τήν παρουσία του σέ ἀρκετές βιβλιοθῆκες. Ἀρκετοί ἀπό τούς γνωστούς Ἀμπε-
λακιῶτες τῆς διασπορᾶς ἐμφανίζονται ἐγγεγραμμένοι στόν κατάλογο, μεταξύ
τῶν ὁποίων καί ὁ Δημήτριος τοῦ Γεωργίου Σβάρτς, ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες
τῆς Βιέννης. Εἶναι πιθανόν ὅτι τό ἀντίτυπο τοῦ Δημητρίου εἶναι αὐτό πού
σώζεται σέ κακή κατάσταση σήμερα στήν βιβλιοθήκη τοῦ Ἀρχοντικοῦ τοῦ
Γεωργίου Σβάρτς (σημερινή Συλλογή Δογάνη), καταγραμμένο μέ τόν ἀρ. 69. Ἡ
βιβλιοθήκη αὐτή περιέχει μιά ἀξιόλογη συλλογή ἔργων τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἰδίως
τοῦ γαλλικοῦ, προορισμένα γιά τήν ἐκπαίδευση τοῦ νεαροῦ Δημητρίου ἀλλά
καί τῶν ἄλλων παιδιῶν τοῦ προέδρου τῆς Κοινῆς Συντροφιᾶς Γεωργίου
Σβάρτς. Ἄλλα δύο βιβλία τῆς «Ἀπολογίας» βρίσκονται στήν Δημόσια Βιβλιο-
θήκη Λάρισας, προερχόμενα ἀπό βιβλιοθῆκες Λαρισαίων της ἐποχῆς ἐκείνης9.

Μέ τό βιβλίο αὐτό ὁ Ἀναστάσιος ἱερέας τῶν Ἀμπελακίων πέρασε στήν
ἱστορία. Βρέθηκε στήν Τεργέστη σέ κρίσιμη ἐποχή, ὅταν τό σπουδαῖο λιμάνι
της χρησίμευσε στόν ἀνεφοδιασμό τῶν Ἀδελφῶν Ὀρλώφ στόν Ρωσοτουρκικό
πόλεμο καί ἡ πόλη, μαζί μέ τήν Βενετία, ἔγιναν κέντρα ζωηρῶν ἀπελευθερω-
τικῶν ζυμώσεων10. Ἐκεῖ ἔζησε ἐπίσης τήν πρώτη δεκαετία τοῦ 19ου αἰῶνα
ἕνας ἀπό τούς πρωταγωνιστές τοῦ κινήματος, ὁ Λουδοβίκος Σωτήρης, ἀρχικά
ὡς πρόξενος τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας στήν Τεργέστη11. Πιθανότατα γνωρί-
σθηκε προσωπικά μέ τόν Ἀναστάσιο καί ἦλθε σέ συμφωνία γιά τήν ἔκδοση
τοῦ βιβλίου, ἔργο πού ἔφερε εἰς πέρας μέ τήν ὑποστήριξη τῶν ἐμπόρων τῆς
κοινότητάς του, πού ἔσπευσαν νά ἐγγραφοῦν συνδρομητές.

Ἡ καλή μόρφωση πού ἔλαβε στήν γενέτειρά του –ἴσως ἐξαιτίας καί τῆς
ἱερατικῆς του οἰκογένειας– καί ἡ ὑποστήριξη τοῦ Μητροπολίτη Διονυσίου
Πλαταμῶνος, ἐπί τοῦ ὁποίου χρίσθηκε οἰκονόμος, ἀπετέλεσαν πολύτιμες
ὑποθῆκες στή ζωή του12. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ Διονύσιος θεωρεῖται ἀπό ὁρισμέ-
νους συγγραφεῖς ὅτι συμμετεῖχε στίς μυστικές συναντήσεις μαζί μέ ἄλλους

9 Χ. Ντάμπλιας, Τά παλαίτυπα τῆς Δημόσιας Βιβλιοθήκης τῆς Λάρισας (1513-1863), Λάρισα
1996, ἀρ. 215, σ. 216.
10 Α. Βακαλόπουλος, Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Θεσσαλονίκη 1973, τ. Δ΄, σ. 561.
11 Δ. Ἀρβανιτάκης, Giuseppe Compagnoni, Σκηνές ἀπό τόν βίο ἑνός «κατήγορου τοῦ γένους»,
Λόγος καί Χρόνος στή Νεοελληνική Γραμματεία, Πρακτικά Συνεδρίου πρός τιμήν τοῦ Ἀλέξη
Πολίτη, Ρέθυμνο, 12-14 Ἀπριλίου 2013, Ἡράκλειο 2015, σσ. 404-405.
12 Ἡ ἀφοσίωση στήν πατρίδα του προκύπτει ἐπίσης ἀπό τήν ἀφιέρωση τό 1811 τοῦ ξεχωριστοῦ
εὐαγγελίου πού προαναφέρθηκε.

ΜΕΡΟΣ Β´. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
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μητροπολίτες πού ὑποκινοῦνταν ἀπό τόν Λουδοβίκο Σωτήρη στήν Κεντρική
Ἑλλάδα στή διάρκεια τοῦ Β΄ Ρωσοτουρκικοῦ πολέμου (1787-1792)13. Ἄραγε
μήπως μαζί του σχετιζόταν καί ὁ Οἰκονόμος Ἀναστάσιος καί χρειάσθηκε νά
ἀπομακρυνθεῖ μεταβαίνοντας στήν Τεργέστη; Ὁπωσδήποτε ἡ ὁλόθερμη συμπα-
ράστασή του πρός τό ἐγχείρημα τοῦ Σωτήρη θά πρέπει νά θεωρεῖται δεδομένη
ἀφοῦ ἐκδίδει τό βιβλίο του, βάζοντας ἔτσι τό δικό του λιθαράκι στήν ἑδραίωση
τῆς ἐθνικῆς συνείδησης, πού ὁδήγησε ἀργότερα στήν ἐθνεγερσία.

13 Ἀ. Βακαλόπουλος, ὅ.π., σ. 567.

185

ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

ΣΔΡΟΛΙΑ.qxp_Layout 1  23/05/2022  17:09  Page 185


