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Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 
ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ. 

ΨΗΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΑΘΕΑΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΚΜΗΣ

Στά Θεσσαλικά Ἀμπελάκια, ἕνα μικρό χωριό τῆς Ὄσσας, εὑρισκόμενο
σέ προικισμένο περιβάλλον μέ ποτάμια καί πλούσια βλάστηση, κάπο-

τε γράφτηκε σπουδαία ἱστορία πολιτισμοῦ. Τόσο σπουδαία ὥστε νά γίνει
ξακουστό ὡς μία ἰδανική πολιτεία σέ ὅλη τήν Εὐρώπη. Οἱ ἱστορικές μαρτυρίες
γιά τήν ἵδρυση τῶν Ἀμπελακίων χάνονται μέσα στόν χρόνο καί συγχέονται
ἀπό τούς ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν στά χέρια τους ἱκανές ἀποδείξεις. Ἡ
πιό ἀληθοφανής ἄποψη ὑποστηρίζει ὅτι τά Ἀμπελάκια ἱδρύθηκαν στίς ἀρχές
τοῦ 16ου αἰῶνα ἀπό τούς κατοίκους τοῦ Λυκοστομίου, οἰκισμοῦ βόρεια τῶν
Τεμπῶν ἤ ἀπό τούς κατοίκους μικρότερου χωριοῦ πού ὑπῆρχε βορειοτέρα,
στή θέση τοῦ σημερινοῦ Προφήτη Ἠλία1.

Σύμφωνα μέ γραπτές μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς, ὁ παλαιότερος ναός τοῦ οἰκι-
σμοῦ, ἄν καί μέ ἀνακαινισμένη μορφή σήμερα, φαίνεται νά εἶναι ἡ Ἁγία Παρα-
σκευή καί ἡ χρονολογία ἵδρυσής της πρέπει νά ἀναζητηθεῖ πρίν τό 15952. Σέ

1 Τό μέρος ὅπου ἐγκαταστάθηκαν οἱ κάτοικοι ἦταν γεμάτο μέ ἀμπέλια γι’αὐτό καί τό ὀνόμασαν
Ἀμπελάκια. Γ. Κορδάτος, Τ’ Ἀμπελάκια κι ὁ μύθος γιά τό Συνεταιρισμό τους, Ἀθήνα 1955, σσ. 19,
21. Ἀναστασία Διαμαντοπούλου, Ἑλληνική Παραδοσιακή Ἀρχιτεκτονική. Ἀμπελάκια, 1986, 9.
2 Ἡ χρονολόγηση αὐτή προκύπτει ἀπό τό τυπικό του ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τό ὁποῖο ὑπο-
γράφεται ἀπό τόν ἐπίσκοπο Πλαταμῶνος Γρηγόριο τό ἔτος 1595. Δαλαμπύρας Στ. «Ἐπιγραφές καί
ἐνθυμήσεις τῶν Ἀμπελακίων»», ΘΗΜ 9 (1986), σ. 177. Ἄλλες ἐπιγραφές ἀναφέρουν τό 1651 ὡς ἔτος
ἀνέγερσης, πιθανόν μετά ἀπό κάποια καταστροφή πού μπορεῖ νά ὑπέστη ὁ ναός, Μουτσόπουλος
Νικ. «Τά θεσσαλικά Ἀμπελάκια. Εἰσαγωγή στήν ἱστορία, στήν κοινοπραξία καί στά ἀρχοντικά τῆς
κωμοπόλεως» ΗΩΣ (1966) 92-93.  Στίς 25-10-1723 ὁ ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὁ ὁποῖος ἐκείνη
τήν ἐποχή σύμφωνα μέ τίς ἐνθυμήσεις ἦταν μᾶλλον καθολικό Μονῆς, ἀνακαινίζεται ἀκόμη μία φορά.
Δαλαμπύρας, ὅ.π. σ. 179 (ἐνθύμηση μέ ἀριθμ 9). 

Ἡ νεότερη ἐπιγραφή 1885 στήν τοιχοποιία τῆς δυτικῆς πρόσοψης τοῦ ναοῦ ἀντιστοιχεῖ στήν
τελική ἀνακαίνιση, ἀπό τήν ὁποία προκύπτει καί ἡ σημερινή μορφή. Σχετικά βλ. Η. Γεωργίου,
Ἱστορία καί Συνεταιρισμός τῶν Ἀμπελακίων, Ἀθῆναι 1951, σ. 9 καί τοῦ ἰδίου Νεώτερα στοιχεῖα
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ἄμεση γειτνίαση μέ τό ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς βρίσκεται τό κτήριο τῆς
ἄλλοτε Μητρόπολης Πλαταμῶνος καί Λυκοστομίου, τῆς ὁποίας τό ἀρχικό
κτίσμα ἔγινε τό 1767, ἐπί ἀρχιερατείας Διονυσίου Μιχαήλ3. Ἑπόμενος χρονο-
λογικά ναός εἶναι ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἀνεγερθείς στά 17204 καί τελευ-
ταῖος ἐκεῖνος τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου5. Γιά τόν Προφήτη Ἠλία ὑπάρχει ἡ προ-
φορική παράδοση ὅτι εἶναι κτῖσμα τοῦ 16ου αἰῶνα, καί ἐνισχύεται ἀπό τήν
ἄποψη τοῦ Λεονάρδου πού ἀναφέρει ὅτι στά παλαιότερα χρόνια ὑπῆρχε
χωριό βορειοτέρα ἀπό τά σημερινά Ἀμπελάκια, πρός τό μέρος τοῦ Προφήτη
Ἠλία6. 

Ἡ ἀμπελουργία ἦταν καί ἡ ἀρχική ἀπασχόληση τῶν Ἀμπελακιωτῶν πού
τούς προσέφερε τά πρῶτα οἰκονομικά ὀφέλη. Τήν οἰκονομική ἄνθηση ὑπο-

περί τῆς Ἱστορίας καί Συντροφίας τῶν Ἀμπελακίων, Ἀθῆναι 1950, σ. 86, ὅπου καί μεταγράφει ἐπι-
γραφές τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς μέ χρονολογία κατασκευῆς τό 1651 καί χρονολογία ἐπισκευῶν
τό 1723. Ἐπίσης, στό ὑπέρθυρο τῆς δυτικῆς πόρτας τοῦ ναοῦ ἀναφέρεται σέ ἐπιγραφή «ΕΚΤΙΣΘΗ
ΚΑΤΑ 1885, ΙΟΥΝΙΟΥ 7». Ὁ Δαλαμπύρας ὑποθέτει ὅτι ὁ ναός ἀνεγέρθηκε στά 1885 σέ νεότερη θέση
σέ σχέση μέ τόν παλιό ναό ἀλλά χωρίς νά τεκμηριώνει ἐπαρκῶς. Δαλαμπύρας, ὅ.π. σ. 181.
3 Ἡ ἐπιγραφή μέ τή χρονολογία ἀνέγερσης τοῦ ἐπισκοπικοῦ μεγάρου εἶναι τοποθετημένη πάνω
ἀπό τό ὑπέρθυρο τῆς εἰσόδου. Δαλαμπύρας, ὅ.π. σ. 187 (ἀριθμ. 53.2). Ὁ περίφημος ἐπίσκοπος
Πλαταμῶνος καί Λυκοστομίου Διονύσιος Μιχαήλ (1763-1794) ὑπῆρξε λόγιος καί ὑποστηρικτής
τῶν γραμμάτων καί συνέβαλε μέ τή δράση του στήν ἀνάπτυξη τοῦ οἰκισμοῦ. Σ. Χούλια, Τό ἀρχον-
τικό τοῦ Γεωργίου Σβάρτς στά Ἀμπελάκια, Ἀθήνα 1994, σ. 7. Γιά τή ζωή καί τή δράση τοῦ ἐπι-
σκόπου Διονυσίου βλ. Ἀθ. Γλαβίνα «Ὁ ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος Διονύσιος Μιχαήλ», Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς 64 (1981), σσ. 159-161, ἐπίσης, Παπαθανασίου, ὅ.π., σ. 145 ὅπου καί ἐκτενής σχετική μέ
τό θέμα βιβλιογραφία. Τό μέγαρο δέχθηκε ἀνακαίνιση καί στά 1879 ἐπί ἐπισκόπου Ἀμβροσίου
ἀλλά καί ἐπί ἄλλων ἐπισκόπων πού εἶχαν τήν ἕδρα τους στά Ἀμπελάκια, Δαλαμπύρας, ὅ.π., σ.
188 (ἀριθμ. 58.7 καί 59.8).
4 Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου χρονολογεῖται ἀπό τήν κτητορική ἐπιγραφή πού βρίσκεται πάνω
ἀπό τήν βόρεια εἴσοδο τοῦ ναοῦ καί ἐσωτερικά, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὡς ἔτος ἀνέγερσης τό 1720 καί
ἱστόρησης τό 1721. Ἐπίσης, καί ἀπό τήν ἐπιγραφή σέ εἰκόνα τοῦ τέμπλου πού μαρτυρεῖ ὡς ἔτος
ἀποπεράτωσής του τό 1722. Γιά τίς ἐπιγραφές βλέπε παρακάτω.
5 Δέν διαθέτουμε πληροφορίες γιά τήν ἀκριβῆ χρονολογία ἀνέγερσής του ὡστόσο ἐπιγραφή στήν
τοιχοποιία του ἀναφέρει τό 1859 καί ἄλλη ἐπιγραφή τῆς χρονολογίας «1883, Ἰουλίου 30» σέ πεζού-
λι τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ ἴσως ἀναφέρεται σέ κάποια ἐπέκταση ἤ προσθήκη. Δαλαμπύρας,
ὅ.π., σ. 184 (ἐνθύμηση μέ ἀριθμ. 43.15) καί σ. 186 (ἀριθ. 50.22). Ἀργότερα, στά 1900, χτίσθηκε καί
ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Κηρύκου καί τῆς Ἁγίας Ἰουλίττας. Ἡ ἐπιγραφή αὐτή ἔχει χαραχτεῖ σέ μαρμάρινο
ὑπέρθυρο στόν ἐξωτερικό δυτικό τοῖχο τοῦ ναοῦ καί μαρτυρεῖ μαζί μέ τή χρονολογία ἐνέγερσης
καί τά δύο ὀνόματα τῶν κτητόρων, Δαλαμπύρας, ὅ.π., σ. 188 (ἀριθμ. 61.10).
6 Ἄν. Διαμαντοπούλου, Ἑλληνική Παραδοσιακή Ἀρχιτεκτονική, Ἀμπελάκια, 9 καί ὑποσ. 2. Δια-
τηρεῖται μέχρι καί σήμερα ὁ ναός τοῦ Προφήτη Ἠλία, ὁ ὁποῖος, ἄν καί ἀνακαινισμένος καί χωρίς
νά διαθέτει τήν ἀρχική του μορφή, ἐν τούτοις διατηρεῖ ξυλόγλυπτο τέμπλο, πολύ καλῆς τέχνης,
τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά χρονολογηθεῖ, μέ βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, στά τέλη τοῦ 16ου ἤ τίς
ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα.

ΜΕΡΟΣ Β´. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
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βοήθησε καί τό γεγονός ὅτι ὅλη ἡ ἔκταση πού κατεῖχε τό χωριό ἀνῆκε, σύμ-
φωνα μέ τούς ἱστορικούς, στήν γειτονική Μονή Κομνηνείου, συνεπῶς ἦταν
ἀπαλλαγμένο ἀπό τήν παρουσία τῶν Τούρκων7. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰῶνα
ἡ βαφή τῶν νημάτων ὑπῆρξε ἡ κύρια ἀσχολία τῶν Ἀμπελακιωτῶν. Τήν τέχνη,
σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τήν διδάχθηκαν στά βαφεῖα τοῦ Τυρνάβου8, τῆς
Λάρισας καί τῆς Ραψάνης, σημαντικά βιοτεχνικά καί ἐμπορικά κέντρα τῆς
ἐποχῆς9. Ἔτσι τό ἔτος 1797 οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἀνέρχονταν σέ 4.000 ἄτομα
καί περίπου 500 σπίτια ἐνῶ στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνα καί, παράλληλα μέ
τήν μεγάλη ἀνάπτυξη τῆς νηματουργίας καί τῆς βαφικῆς τέχνης, ὁ πληθυσμός
αὐξήθηκε σέ 6.000 ἄτομα. Ἀπό τίς ἐπιγραφικές μαρτυρίες τῶν μνημείων πού
ἀνακαινίσθηκαν διαπιστώνουμε ὅτι ἤδη ἀπό τήν 3η δεκαετία τοῦ 18ου αἰῶνα
ξεκινᾶ μία περίοδος ἀκμῆς καί προόδου γιά τό χωριό καί πώς τό συντροφικό
πνεῦμα τῶν Ἀμπελακιωτῶν εἶχε ἀρχίσει νά ἀποδίδει τούς πρώτους καρπούς.
Αὐτό τό συντροφικό πνεῦμα ἑνότητας ἀντικατοπτρίζεται στίς δύο κτητορικές
ἐπιγραφές τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πού ἀναφέρουν τά ἑξῆς: 

1) Η ΜΕΝ ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ:
«ΕΚΤΙΣΘΗ ΧΙΛΙΟΥΣ 720 / ΑΝΕΚΕΝΗΣΘΗ Κ ΙΣΤΟΡΙΘΗ Ο ΘΗΟΣ Κ ΠΑΝΣΕ-
ΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ Α/ΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΕΟΦΩΡΟΥ ΟΙΣ ΤΑΣ ΥΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟ-
ΠΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡ ΜΕΛΕΤΙΟΥ / ΕΚ ΠΟΛΕΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΗΟΝ.
ΠΛΑΤΑΜΟΝΟΣ Κ ΛΙΚΟΣΤΟΜΗΟΥ (ΕΠΙΤΡΟΠ)ΕΒΟΝ / ΤΟΣ ΕΝ ΙΕΡΕΥΣΗ
ΠΑΠΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ, ΔΥΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Κ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟ / ΤΑΤΟΝ
ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΙΕΡΕΥΣ ΧΑΤΖΗΕΥΘΙΜΗΟΣ ΧΑΤΖΗΔΡΟ-
ΣΗΝΟΣ. ΧΑΤΖΗ ΥΒΟΣ ΖΑΦΙΡΙΣ Κ Η ΛΟΙΠΙ ΧΡΙΣΤΥΑΝΗ ΣΗΝ ΠΑΣΙΣ / ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ. ΕΤΕΛΙΟΘΗ ΕΚ ΧΟΙΡΟΣ ΚΑΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΙΤΟΥ

7 Κορδᾶτος, Τ’ Ἀμπελάκια κι ὁ μύθος γιά τό Συνεταιρισμό τους, Ἀθήνα 1955, 22.
8 Τά βαφεῖα τοῦ Τυρνάβου ἦταν ὀνομαστά ἀπό τόν 16ο αἰώνα. Σχετικά μέ τήν ὕπαρξη ἐργαστη-
ρίων ὑφαντικῆς καί σταμπωτῶν ὑφασμάτων Λένα Γουργιώτη, «Βιοτεχνιῶν Συνέχειες. Τά σταμ-
πωτά του Τυρνάβου» στόν τόμο τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου Λάρισας Τά Ἑλληνικά Σταμπωτά,
Ἀθήνα 1997, σσ. 87-118 καθώς καί Λίνα Μουσιώνη, «Σταμπωτά καί Κεντήματα. Θεματολογικές
ἐπιρροές τῆς κεντητικῆς στά σταμπωτά τοῦ ἐργαστηρίου Θεμιστοκλῆ Ἰωαννίδη», σσ. 149-159, στόν
ἴδιο τόμο.
9 Χούλια, ὅ.π., 8. Ἔχουμε ἐπιγραφικές μαρτυρίες γιά τήν ὕπαρξη συντεχνίας ὑφαντουργῶν στή
Ραψάνη, καί συγκεκριμένα σέ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἔνθρονου πού σύμφωνα μέ ἐπιγραφή ἀφιερώ-
νεται ἀπό τήν συντεχνία τῶν «ἀνυφαντάδων», βλ.  Γ.Χ. Παπαναστασούλη, «Εἰκόνες καί τέμπλα
τῆς Κρανιᾶς Ὀλύμπου» στό Ναοί καί Κειμήλια Ἐκκλησιαστικῆς Συλλογῆς Κρανιᾶς Ὀλύμπου.
Λάρισα 2014, σ. 137.
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ΥΠΕΡ / ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΙΤΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΝΔΙΗΣ: ΕΤΙ ΑΠΟ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥ 1721, ΕΤΕΛΙΟΘΗ ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 18»10.

2) ἡ δέ ἐπιγραφή τοῦ τέμπλου: «ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΨΚΒ ΑΠΟ ΔΕ ΑΕΔΑΜ Ζ Σ
Λ ΕΤΕΛΗΟΘΗ ΤΟ ΤΕΜΠΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΕΟΦΩΡΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥ / ΒΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕ-
ΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ ΗΜΩΝ ΑΥΘΕΝΤΟΣ Κ ΔΕΣΠΟΤΟΥ  /  ΚΥΡΙΩ
ΚΥΡ ΜΕΛΕΤΙΩ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Κ ΛΥΚΟΣΤΩΜΙΟΥ ΕΝ ΤΗΣ ΠΟΛΛΟΙΣ Α /
ΜΠΕΛΑΚΙΑ ΔΙΑ ΣΗΝΔΡΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΟΝ Κ ΧΡΗ-
ΣΙΜΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΡΧΟΝΓΕΡΟΝΤΕΒΟΝΤΑΣ Ο ΠΑΠΑ ΚΥΡ ΧΡΟΝΙΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ Ο ΠΑ/ΠΑ ΚΥΡ ΔΡΟΣΙΝΟΣ Κ ΖΑΦΥΡΙΣ. ΧΑΤΖΗΔΡΟΣΙΝΟΣ.
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΧΑΤΖΗΥΒΟΣ / ΠΑΝΤΕΛΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣΙΔΕΡΙΣ. ΧΑΤΖΗΖΑ-
ΦΥΡΙΣ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΣ Κ ΚΟΣΤΑΣ. ΓΕΡΟΧΑΔΟΥΛΙΣ. ΧΑΤΖΗΝΙ / ΚΟΛΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΣ. Κ ΔΙΑ ΕΞΩ / ΔOY
ΤΟΥ ΕΠΗΛΟΙΠΟΥ ΛΑΟΥ ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΙ / ΕΓΙΝΕΝ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ
ΓΡΟΣΙΑ Τ»11.

Δέν ἦταν μόνο ὁ πλοῦτος τό ἀγαθό πού συνέρρευσε λόγω τοῦ συνεταιρι-
στικοῦ ἐμπορίου ἀλλά καί ἡ γενικότερη πρόοδος τῆς κοινωνίας τῶν ἀνθρώ-
πων καί ἡ ἄνθηση τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν. Ἀξιοθαύμαστη ὑπῆρξε ἡ
διαχείριση τῶν κερδῶν τοῦ συνεταιρισμοῦ σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε στήν κοινωνική
πρόνοια, τόν πολιτισμό καί τήν ἐκπαίδευση. 

Χτίστηκαν πολυτελῆ ἀρχοντικά. Λειτούργησαν σχολεῖα μέ φημισμένους
δασκάλους. Τό 1749 ἱδρύθηκε ἡ φημισμένη σχολή τῶν Ἀμπελακίων, ἡ ὁποία
ὀνομάστηκε Ἑλληνομουσεῖον12 καί τήν ὁποία στά 1879 διαδέχθηκε ἡ Μανιά-
ρειος Σχολή13. Ἐξοπλίστηκαν βιβλιοθῆκες μέ διεθνεῖς καί ἐνημερωμένες ἐκδό-
σεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ καί νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ. Οἱ κάτοικοι ἀπολάμβα-

10 Οἱ ἐπιγραφές μεταγράφηκαν καί πρωτοδημοσιεύτηκαν ἀπό τούς Νικ. Μουτσόπουλο καί
Ξύτσα-Κοσμᾶνο Βασ., βλ. Μουτσόπουλος, ὅ.π., σ. 14 καί Ξύτσας-Κοσμᾶνος, Τά ἱστορικά Ἀμπε-
λάκια καί ὁ πρῶτος συνεταιριμός τοῦ κόσμου, Θεσ/νίκη, 1974, σ. 20. Ἐπίσης, στό Δαλαμπύρας,
ὅ.π., σ. 181 (ἀριθμ. 19.1)
11 Πρῶτος μεταγράφει τήν ἐπιγραφή ὁ καθηγητής Μουτσόπουλος, ὅ.π., 15 καί ἔπειτα ὁ Δαλαμ-
πύρας, ὅ.π., σ. 181 ( ἀριθμ. 20.2).
12 Στή σχολή δίδαξαν, μεταξύ ἄλλων, οἱ δάσκαλοι τοῦ Γένους Εὐγένιος Βούλγαρης, Γρηγόριος
Κωνσταντᾶς, Κωνσταντῖνος Κούμας, Νεόφυτος Δούκας καί Ἄνθιμος Γαζῆς.
13 Πληροφορίες σχετικά μέ τήν Μανιάρειο Σχολή βλ. Κανδήλα Ἰουλία, «Ὁ ρόλος καί ἡ συμβολή
τοῦ ἐπισκόπου Πλαταμῶνος Ἀμβροσίου Κασσάρα στή λειτουργία τῆς Μανιαρείου Σχολῆς τῶν
Ἀμπελακίων», ΘΗΜ 55 (1995), σσ. 209-222.
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ναν ἰατρική περίθαλψη ἀπό ἄριστους γιατρούς. Ὅλοι οἱ ξένοι περιηγητές πού
κατέφθαναν στή Θεσσαλία δέν παρέλειπαν νά ἐπισκεφτοῦν τά Ἀμπελάκια
καί νά τά ἐπαινέσουν στά γραπτά τους κείμενα. 

Καί ἐνῶ ὅλοι γνωρίζουμε γιά τήν σπουδαία προκοπή καί ἱστορία τῶν
Ἀμπελακίων σέ ὅλους τους παραπάνω τομεῖς, λίγα γνωρίζουμε ὅμως γιά τά
κειμήλια πού διασώθηκαν τόσο σέ ναούς ὅσο καί σέ προσωπικές συλλογές
μορφωμένων καί κοσμογυρισμένων ἀνθρώπων. Κειμήλια τά ὁποῖα μαρτυροῦν
τήν ἄνθηση τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν, τήν εὐσέβεια τῶν ἀνθρώπων καί
τήν μέριμνά τους γιά τόν καλλωπισμό τῶν ναῶν τοῦ τόπου τους14.

Πολλά ἀπό αὐτά τά κειμήλια περίμεναν ὑπομονετικά ἀρκετά χρόνια, γιά
νά τά φέρει στό φῶς ἡ ἀρχαιολογική ἔρευνα καί νά μᾶς «μιλήσουν»15. Τά Ἀμπε-
λάκια κατέχουν μιά μεγάλη συλλογή εἰκόνων καί κειμηλίων, τά ὁποῖα, ἄν καί
γνωστά καί καταχωρημένα στό φωτογραφικό ἀρχεῖο της τότε 7ης ΕΒΑ, δέν
ἔτυχαν ποτέ συστηματικῆς καταγραφῆς. Τόν περασμένο χρόνο (2021) πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ συστηματική καταγραφή τους16 καί τά κειμήλια τοῦ ὄμορφου
ἱστορικοῦ αὐτοῦ τόπου μᾶς πρόσφεραν ἁπλόχερα πολλές σημαντικές ἱστορι-
κές πληροφορίες.  

Ἡ συλλογή τῶν Ἀμπελακίων περιλαμβάνει περισσότερες ἀπό ἑκατό εἰκό-
νες καί περίπου ἰσάριθμα βιβλία, δύο ὁλοκληρωμένα ξυλόγλυπτα τέμπλα
καθώς καί τμήματα ἐπιστυλίων ἄγνωστων συνόλων, μερικά ἀξιόλογα ἔργα
ἀργυροχρυσοχοΐας καί χρυσοκεντητικῆς. Ἄν προσθέσει σέ αὐτά  κανείς καί
τόν ἀριθμό κειμηλίων καί  ἔργων τέχνης πού χάθηκαν ἀπό τήν φθορά τοῦ χρό-
νου διαπιστώνει τόν πλοῦτο τῆς τέχνης πού φιλοξενοῦσε ἡ μικρή αὐτή γωνιά
τῆς Ἑλλάδας. 

Στό πέρασμα τῶν χρόνων τά κειμήλια κινδύνεψαν καί μέ σκοπό τήν φύλα-
ξή τους, τά περισσότερα, μεταφέρθηκαν στούς δύο πιό μεγάλους ναούς τοῦ
χωριοῦ, ὅπου καί τά καταγράψαμε. Τά κειμήλια, ἔκτοτε, φυλάσσονται στούς

14 Ἐκτός ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές συλλογές σπουδαία εἶναι καί ἡ συλλογή ἐκδόσεων τῆς Μανια-
ρείου Σχολῆς ἀλλά καί ἡ προσωπική συλλογή τοῦ Γεωργίου Σβάρτς. Ἡ τελευταία ἔχει καταγραφεῖ
ἀπό τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων τῆς Λάρισας καί παραμένει πρός τό παρόν ἀδημοσίευτη.
15 Ἡ σπουδαιότητα τῆς ἀναζήτησης καί καταγραφῆς ἀρχαίων εἰκόνων καί κειμηλίων σέ ὅλη τήν
ἐπικράτεια ἔγινε ἀπό τήν ἀρχή λειτουργίας τῆς ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας κατανοητή. Γι᾽ αὐτό
καί οἱ παλαιότεροι ἀκόμη Ἔφοροι Ἀρχαιοτήτων, ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ΄80, προχώρησαν στήν
συστηματική καταγραφή κειμηλίων σέ πολλούς ναούς ὅλων των πόλεων καί χωριῶν τοῦ Νομοῦ.
16 Ἡ καταγραφή αὐτή πραγματοποιήθηκε ἀπό ἐπιτελεῖο τῆς ΕΦΑ Λάρισας, τό ὁποῖο περιελάμ-
βανε τήν γράφουσα, τήν προϊσταμένη τοῦ Τμήματος Συντήρησης τῆς Ὑπηρεσίας κ. Βασιλική Τού-
λη καί τόν φωτογράφο τῆς Ὑπηρεσίας κ. Γεώργιο Δάλλα.
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ναούς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου17 καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.  Μερικά σπουδαῖα
ἔργα πού ξεχωρίζουν θά παρουσιάσουμε συνοπτικά παρακάτω18. 

Τά πρωιμότερα ἔργα πού συναντοῦμε στήν συλλογή καί χρονολογοῦνται
στόν 16ο ἤ τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα εἶναι λίγα. Ἀπό αὐτά ξεχωρίζουμε τήν
μοναδική κρητικῆς τέχνης εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ὁδηγήτριας (εἰκ. 1)19 καθώς
καί μερικές ἀκόμη εἰκόνες μικρότερων διαστάσεων μέ προέλευση ἀπό τό
Ἅγιον Ὅρος ὅπως ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου (εἰκ. 2), καί τῆς

17 Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός κειμηλίων φυλάσσεται στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο ἐνῶ λιγότερα κειμήλια
ἔχουν παραμείνει σέ ἐκεῖνον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.
18 Στό πέρασμα τῶν χρόνων οἱ ναοί ἄλλοτε ἔμειναν ἀφύλαχτοι καί ἄλλοτε κινδύνεψαν, τά κειμή-
λια παρουσίασαν φθορές καί πολλά ἀπό αὐτά χάθηκαν. Μέ σκοπό τήν φύλαξή τους καί μέ πρω-
τοβουλία τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων, μεταφέρθηκαν στούς δύο πιό μεγάλους ναούς τοῦ
χωριοῦ, ὅπου καί τά καταγράψαμε. Δυστυχῶς, κατά μεταφορά τους, τήν ὁποία ἐπέβαλε ἡ ἀνάγκη
διάσωσής τους καί ἡ ὁποία εἶχε κάθε φορά ἔκτακτο χαρακτήρα, δέν πραγματοποιήθηκε καί ἡ
ἀπαραίτητη καταγραφή, μέ ἀποτέλεσμα σήμερα νά μήν γνωρίζουμε ἀπό ποιό ἀκριβῶς μνημεῖο
προῆλθε τό κάθε κειμήλιο.
19 Σχετικά μέ τήν εἰκόνα βλ. Γ.Χ. Παπαναστασούλη, «Μία ἄγνωστη εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ὁδηγή-
τριας ἀπό τά θεσσαλικά Ἀμπελάκια», ΘΗΜ 80 (2021), σσ. 35-48.
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Θεοτόκου ἔνθρονης βρεφοκρατούσας. Στόν 16ο αἰώνα χρονολογοῦνται, ἐπί-
σης, κάποιες εἰκόνες μέ μορφές τῶν ἀποστόλων, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό
ἐπιστύλιο κατεστραμμένου τέμπλου ξυλόγλυπτης-ξυλοκοπτικῆς τεχνικῆς, τοῦ
ὁποίου τήν προέλευση, δυστυχῶς, δέν εἴμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε20.  

20 Πρόκειται γιά μιά ὁμάδα τέμπλων πού φέρει ἰδιαίτερη τεχνική στά ξυλόγλυπτα μέρη καί ἀπα-
ριθμεῖ σύνολα στήν περιοχή τῆς Βέροιας, τῆς Ἁγιᾶς καί τῆς Ἐλασσόνας. Ἡ συγκεκριμένη ὁμάδα
ἔχει μελετηθεῖ τά τελευταῖα χρόνια ἐπαρκῶς ἀπό πλῆθος ἐρευνητῶν. Συγκεκριμένα πρβλ. Στ.
Σδρόλια, «Τό τέμπλο τοῦ καθολικοῦ της μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος Ἁγιᾶς. Στοιχεῖα γιά ἕνα
ἄγνωστο ἐργαστήριο παραγωγῆς τέμπλων τοῦ 16ου αἰῶνα», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολο-
γικῆς Ἑταιρείας, 34, (2013), σσ. 337–348, Π. Εὐγενικός, Πρώιμα Ξυλόγλυπτα Τέμπλα σέ πρόστυ-
πη τεχνική τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, (Διδακτορική Διατριβή), Θεσσαλονίκη
2016, Γ.Χ. Παπαναστασούλη, «Τό Τέμπλο τοῦ ναοῦ τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στό Πύθιο Ἐλασ-
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Εἰκ. 3. Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτό-
κου, 17ος αἰώνας, 

Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.

Εἰκ. 4. Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδρομος, 1691, 

Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.

Εἰκ. 5. Ἡ Βάπτιση, 
17ος αἰώνας, 

Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.

Εἰκ. 6. Τμῆμα ἐπιστυλίου τέμπλου, 17ος αἰώνας, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗ.qxp_Layout 1  23/05/2022  17:13  Page 197



Ὁ 17ος αἰώνας μᾶς ἀνταμείβει μέ ἔργα ἰδιαίτερης ὀμορφιᾶς, τά ὁποῖα μᾶς
ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ μικρή μας κωμόπολη ἔχει τήν δυνατότητα νά συναλλάσ-
σεται μέ καλλιτεχνικά κέντρα ἀπό τό Ἅγιο Ὅρος καί τήν βόρεια Ἑλλάδα.
Μερικές ἀπό τίς πιό σπουδαῖες εἰκόνες τοῦ 17ου αἰῶνα εἶναι ἡ ὄμορφη εἰκόνα
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (εἰκ. 3), τῆς
Σύναξης τῶν Ἀποστόλων, ἔργα τοῦ ἰδίου ἀγνώστου  καλλιτέχνη. Ἀξιοσημείωτο
εἶναι ἕνα ὄμορφο σύνολο τεσσάρων εἰκόνων μεγάλων διαστάσεων (Χριστός
Παντοκράτορας, Παναγία Βρεφοκρατοῦσα, Προφήτης Ἠλίας, Ἰωάννης Πρό-
δρομος καί Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ) μαζί μέ τμῆμα ἐπιστυλίου μέ θέμα τήν σύν-
θεση τῆς Μεγάλης Δέησης, πιθανότατα ἀπό τό παλαιό τέμπλο τοῦ ναοῦ τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς ἤ τοῦ Προφήτη Ἠλία (εἰκ. 4-6)21.

σόνας», Πρακτικά Ἐπιστημονικῆς Συνάντησης μέ τίτλο: Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο τῶν μεταβυζαν-
τινῶν χρόνων (16ος-19ος αἰ.), Θεσσαλονίκη 30/11-1/12/18 (ὑπό δημοσίευση) καί Παρ. Παπαδημη-
τρίου, «Painted iconostasis of the 16th century in Greece», Πρόγραμμα καί Περιλήψεις Διεθνοῦς
Συνεδρίου μέ τίτλο: «ABOVE THE CURVE BYZANTINE AND POST-BYZANTINE WOOD-
WORK IN MEDITERRANEAN AND BALKAN PERSPECTIVE, 11th-16th CENTURY», 2022.
21 Πιστεύουμε ὅτι οἱ εἰκόνες ἀνήκουν στό ἴδιο σύνολο, τό ὁποῖο πρέπει νά χρονολογηθεῖ στά
1691 μέ βάση μιά ἐπιγραφή ἀπό τό εἰλητάριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου.
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Εἰκ. 8. Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Προφήτη Ηλία, 
18ος αἰώνας, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.
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Τόν 18ο αἰῶνα ἡ συγκέντρωση εἰκόνων ἔργων μεγαλώνει τόσο ὅσο καί ἡ
οἰκονομική δύναμη τῶν Ἀμπελακίων. Ἡ σταδιακή οἰκονομική ἄνθηση πού
ἐπέρχεται μέ τά χρόνια προδίδεται καί ἀπό μιά σειρά ἔργων πολύ καλῆς
τέχνης καί προέλευσης ἀπό τήν βόρεια Ἑλλάδα ἀπό ὅπου διέρχονταν καί
μονοπάτια τῶν ἐμπόρων. Μποροῦμε νά θαυμάσουμε μεμονωμένες εἰκόνες τοῦ
Ἁγίου Χαραλάμπους καί τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου δορυφορούμενου ἀπό ἀγγέ-
λους (εἰκ. 7), πιθανότατα παραγγελίες ἀπό τό Ἅγιο Ὅρος. Μία ἀπό τίς λίγες
ἐνυπόγραφες εἰκόνες τῆς συλλογῆς εἶναι ἐκείνη τῆς Ἀνάληψης τοῦ Προφήτη
Ἠλία, τήν ὁποία ὑπογράφει ὁ «ἱερομόναχος Ἀρσένιος ἐξ Ἄρτης» (εἰκ. 8). 

Ὑψηλή τέχνη, πού ἀντικατοπτρίζει τόν ἀπόηχο τῆς παράδοσης τῶν
Κρητῶν ζωγράφων τῶν ἀρχῶν τοῦ 18ου αἰῶνα στήν περιοχή τῆς Θεσσαλίας
εἶναι οἱ πέντε δεσποτικές εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, χρονολο-
γημένες μέ ἐπιγραφή στά 1722, καθώς καί οἱ εἰκόνες τοῦ ἐπιστυλίου του, οἱ
ὁποῖες προέρχονται ἀπό ἐργαστήριο τῶν ἐπιγόνων τοῦ ὀνομαστοῦ Κρήτα
ζωγράφου Ἀντωνίου Ἀγοραστοῦ22. Τό ἴδιο τό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ ναοῦ
ἀποτελεῖ ἐξαιρετικό δεῖγμα ξυλογλυπτικῆς πρόστυπου ἀναγλύφου γιά τήν
περιοχή τῆς Θεσσαλίας, μέ ἀκρίβεια χρονολογημένο καί κοστολογημένο (εἰκ. 9)23.

Πρός τό τέλος τοῦ 18ου αἰῶνα καί τίς ἀρχές τοῦ 19ου, ὅταν ἡ οἰκονομική
ἄνθηση τῶν Ἀμπελακίων φτάνει στό ἀποκορύφωμά της, ἀναδεικνύονται νέα
ἔργα ἀπό νεόκοπα καλλιτεχνικά κέντρα, ὅπως τό γειτονικό Λιτόχωρο στόν
Ὄλυμπο, μέ ἔντονες καλλιτεχνικές ἐπιδράσεις ἀπό τά σύγχρονα εὐρωπαϊκά
ρεύματα τοῦ μπαρόκ. Ἡ παρουσία ἔργων τῶν νέων αὐτῶν κέντρων στά Ἀμπε-
λάκια φανερώνει τήν ἐνημέρωση τῶν μορφωμένων ἀνθρώπων τοῦ χωριοῦ γιά
τά νέα ρεύματα στήν τέχνη καί τήν ἀνησυχία τους γιά νά ἀκολουθήσουν τήν
μόδα τῆς ἐποχῆς, ὅπως αὐτή διαμορφώθηκε καί προσαρμόστηκε στήν ἑλλη-
νική καί ὀρθόδοξη τέχνη ἀπό τούς Ἕλληνες καλλιτέχνες.

Ἐνδεικτικές τοῦ τρόπου τοῦ γνωστοῦ ζωγράφου Ἰωάννη ἐκ Λιτοχώρου,

22 Πρόκειται γιά καλλιτέχνη πού ἀφήνει πολλές ἐνυπόγραφες εἰκόνες στήν ἀνατολική καί κεντρι-
κή Θεσσαλία. Ἕδρα του εἶναι πιθανότατα ἡ Σκόπελος. Ἐξαιρετικό εἶναι, ἐπίσης, καί τό σύνολο
τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ ἴδιου ναοῦ, τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ ζωγράφος «Κωνσταντῖνος ἐνδεής».
23 Τό τέμπλο καί τίς εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στά Ἀμπελάκια εἶχε τήν χαρά νά μελετήσει ἡ
γράφουσα κατά τήν ἐκπόνηση τῆς μεταπτυχιακῆς της ἐργασίας, Γ.Χ. Παπαναστασούλη, Τό ξυλό-
γλυπτο τέμπλο καί οἱ εἰκόνες του στό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στά Ἀμπελάκια τῆς Θεσσαλίας,
(ἀνέκδοτη μεταπτυχιακή ἐργασία), Θεσσαλονίκη 2005. Σύντομη μελέτη τῆς ἰδίας, ὅπου καί τά
ἱστορικά στοιχεῖα γιά τόν ναό, ἡ μελέτη τοῦ τέμπλου καί τῶν εἰκόνων καί ἡ σχετική βιβλιογραφία
στό Γ.Χ. Παπαναστασούλη, «Τό τέμπλο τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στά Ἀμπελάκια τῆς Θεσ-
σαλίας», ΑΕΘΣΕ 4, Πρακτικά ἐπιστημονικῆς Συνάντησης, Βόλος 15.3 ἕως 18.3.2012, τ. Ι: «Θεσ-
σαλία», 519-526. σ. 521.
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ἄν καί ἀνυπόγραφες, εἶναι οἱ εἰκόνες τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ 1798 (εἰκ. 10)
καί τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ ὁλόσωμου. Ἀγνώστου καλλιτέχνη, πιθανότατα
ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἀγιᾶς24, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου στόν τύπο «Ρόδον
τό Ἀμάραντο» τοῦ 1808 (εἰκ. 11)25. Παράλληλα, οἱ παραγγελίες σέ καλά ἐργα-
στήρια τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἐξακολουθοῦν μέ τίς εἰκόνες τῆς Γέννησης τῆς Θεο-
τόκου (εἰκ. 12), τῶν ἔνθρονων Ἁγίου Κυρίλλου καί Ἀθανασίου καί τήν Πεντη-
κοστή νά ξεχωρίζουν ἀνάμεσα σέ ἄλλες.   

Ἐκτός ἀπό τίς φορητές εἰκόνες, τά σύνολα ξυλογλυπτικῆς καί τά τοιχο-
γραφικά σύνολα στούς ναούς τοῦ χωριοῦ, κειμήλια ἄξια προσοχῆς εἶναι μερι-
κά ἔργα ἀργυροχρυσοχοΐας καί κεντητικῆς, ἀλλά καί σπάνιες καί συλλεκτικές
ἐκδόσεις βιβλίων. 

24 Γιά τό λεγόμενο ἐργαστήρι τῆς Ἀγιᾶς βλ. Τσιουρῆς Ἰω. «Τό ἐργαστήριο τῆς Ἀγιᾶς στό χῶρο τῆς
Θεσσαλίας καί τῆς Μακεδονίας. Μνημεῖα, Εἰκόνες καί Ζωγράφοι», στό Πρόγραμμα καί Περιλή-
ψεις Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μέ τίτλο «Ζωγράφοι καί ἐργαστήρια στή Μακεδονία καί τό ἅγιο
Ὄρος  (18ος-20ος αἰώνας)», Σάββατο 21 Νοεμβρίου τοῦ 2020, Θεσσαλονίκη 2020, σ. 20. Ἐπίσης,
Ἄγ. Τσιλιπάκου, «Νεότερα περί τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Ἁγιᾶς μέσα καί ἀπό τή συλλογή εἰκόνων
τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ», στό ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ. Μελέτες Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης
στή Μνήμη τοῦ Γεωργίου Γούναρη. Ὕστερη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή καί Μεταβυζαντινή Περίοδος,
Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 335-354, ὅπου καί ἡ προγενέστερη βιβλιογραφία.
25 Παρόμοιους φυσιογνωμικούς τρόπους τῶν ἴδιων ἐργαστηρίων συναντοῦμε καί στίς συλλογές
τῶν γειτονικῶν χωριῶν Κρανιᾶς Ὀλύμπου, Ραψάνης καί Πυργετοῦ.
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Εἰκ. 9. Ξυλόγλυπτο Τέμπλο, 1722, Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου.

Εἰκ. 10. Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή,
1798, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου
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Εἰκ. 11. Θεοτόκος «Ρόδον τό Ἀμάραντον»,
1808, Ἱ. Ν. Ἁγίου Αθανασίου.

Εἰκ. 12. Ἡ Γέννηση τῆς Θεοτόκου, 19ος
αἰώνας, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.

Εἰκ. 13. Χρυσοκέντητος Επιτάφιος, 1658, 
Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς.
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Στόν ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς διατηροῦνται δύο χρυσοκέντητοι ἐπιτά-
φιοι πολύ καλῆς ποιότητας. Ὁ παλαιότερος, ἀνώνυμου καλλιτέχνη, χρονολο-
γεῖται μέ ἐπιγραφή στά 1658 (εἰκ. 13). Διαθέτει πολύ καλή ποιότητα σχεδίου,
μέ ἐκφραστικές μορφές καί λεπτή καί ἐπιτήδεια τεχνική πού θυμίζει μετεωρί-
τικα παλαιότερα πρότυπά του, στήν σφαίρα τῆς παράδοσης τοῦ φημισμένου
βαρλααμίτικου ἐργαστηρίου26. Ὁ νεότερος ἐπιτάφιος του ἴδιου ναοῦ χρονολο-
γεῖται στά 1704 (εἰκ. 14) καί φέρει ἐπιγραφή μέ τό ὄνομα τοῦ ἀφιερωτῆ καί τῆς
κεντήτριας. Ἡ ἐπιγραφή τίθεται στήν ἐξωτερική περίμετρο τῆς σύνθεσης καί

26 Ὁ ἐπιτάφιός μας, ὡς πρός τήν σύνθεσή του, θυμίζει περισσότερο τόν ἐπιτάφιο τοῦ Ἁγίου
Ἀντωνίου Ἀγιᾶς πού ὑπογράφει ἡ κεντήτρια Ἀναστασία καί χρονολογεῖται μία δεκαετία ἀργότε-
ρα, στά 1668. Ὡστόσο, τά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των μορφῶν καί τῶν διακοσμητικῶν-
παραπληρωματικῶν  στοιχείων προσεγγίζουν τούς ἀνώνυμους ἐπιταφίους τῶν ναῶν τοῦ Τιμίου
Προδρόμου Ἀγιᾶς, ἔργο τοῦ 1660 καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀγιᾶς, τοῦ 1657, χωρίς νά μποροῦμε νά
ἀποκλείσουμε τήν πιθανότητα νά δημιουργήθηκαν ἀπό τό ἴδιο χέρι. Ἑλένη Βλαχοπούλου-
Καραμπίνα, Ἐκκλησιαστικά Χρυσοκέντητα ἄμφια Βυζαντινοῦ Τύπου στόν Ἑλλαδικό Χῶρο (16ος
-19ος αἰώνας). Τό ἐργαστήριο τῆς Μονῆς Βαρλαάμ Μετεώρων. Τρίκαλα 2009, σσ. 253-258.
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Εἰκ. 14. Χρυσοκέντητος Ἐπιτάφιος, 1704, Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς.
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ἀναφέρει ἀπόσπασμα ἀπό γνωστό τροπάριο τῆς Μ. Παρασκευῆς27 καί, στό
τέλος, τήν χρονολογία κατασκευῆς: «…ΕΠΙ ΕΤΟΥC ΑΨΔ, ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗC
CΤΕΡΓΙΟ, ΕΡΓΟΝ ΠΑΪCΙΑC ΜΟΝΑΧΗC ΕΚ ΠΟΛΕΩC ΤΟΥΡΝΑΒΟΥ». 

Ἡ μοναχή Παϊσία ἀπό τόν Τύρναβο προσπαθεῖ νά φτάσει σέ δεξιοτεχνία
καί τήν ζωντάνια τοῦ σχεδίου τῆς γνωστῆς κεντήτριας Ἀναστασίας28 χωρίς
ὅμως νά καταφέρνει τίς πολύ καλές ἀναλογίες στίς ἀνθρώπινες μορφές ἤ τήν
κίνηση στήν πτυχολογία. Ἡ ὁμοιότητα μέ τόν ἀνώνυμο ἐπιτάφιο τοῦ ναοῦ τῶν
Ἁγίων Ταξιαρχῶν Δομένικου Ἐλασσόνας, ὁ ὁποῖος χρονολογεῖται μέ ἐπιγραφή

27 Συγκεκριμένα τό τροπάριο: «Ο ΕΥΣΧΗΜΩΝ ΙΩΣΗΦ ΑΠΟ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΘΕΛΩΝ ΤΟ
ΑΧΡΑΝΤΟΝ ΣΟΥ ΣΩΜΑ ΣΙΝΔΟΝΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΛΗΣΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΝ ΕΝ ΜΝΗΜΑΤΙ ΚΑΙ-
ΝΩ ΚΗΔΕΥΣΑΣ ΑΠΕΘΕΤΟ…» Τό ὁποῖο βασίζεται στίς διηγήσεις τῶν Εὐαγγελίων τίς σχετικές μέ
τήν ἀποκαθήλωση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν σταυρό, πρβλ. (Ματθ. 28, 57-61, Μᾶρκ. 15, 42-47, Λουκ.
23, 50-55, Ἰω. 19, 38-42).
28 Τῆς ὁποίας διαθέτουμε δύο σημαντικά ἐνυπόγραφα ἔργα, ὅπως ὁ ἐπιτάφιος των Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων Τυρνάβου καί τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Ἀγιᾶς (1668).
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Εἰκ. 15. Ἀργυρεπίχρυσο κάλυμμα Εὐαγγε-
λίου, 1803, Ἱ. Ν Ἁγίου Ἀθανασίου.

Εἰκ. 16. Ἀρχικό Φύλλο Παλαίτυπου
Εὐαγγελίου, 1811, Ἱ. Ν Ἁγίου Ἀθανασίου.
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στά 1700, εἶναι ἀξιομνημόνευτη καί θά μποροῦσε νά ἀποτελεῖ στοιχεῖο ταυ-
τοποίησης τῶν δύο κεντητριῶν29. 

Μιά πλούσια συλλογή 90 περίπου παλαιτύπων διαθέτει ὁ ναός τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου. Ἀπό αὐτά τέσσερα μόνο μηναῖα χρονολογοῦνται στόν 17ο αἰώνα
ἐνῶ τά περισσότερα ἔργα ἔχουν τυπωθεῖ μέσα στόν 18 καί λιγότερα στόν 19ο.
Τά περισσότερα εἶναι μηναῖα, εὐχολόγια, πεντηκοστάρια καί εὐαγγέλια, ἕνα
ἱεροδιακονικό, ἕνα μουσικό βιβλίο καί δύο σπάνιες ἐκδόσεις τῆς ἀκολουθίας τοῦ
Ἁγίου Ἐλευθερίου. Τέσσερα  Εὐαγγέλια διαθέτουν πολύ ὄμορφα καί περίτεχνα
καλύμματα τό ἕνα μέ βελούδινο κάλυμμα ἔντονου μπλέ χρώματος καί εἰκόνες
ἀπό βιεννέζικα σμάλτα, τοῦ 176530, τό δεύτερο μέ πράσινου χρώματος βελοῦδο
καί ἀργυροχρυσά ἀνάγλυφα πλακίδια τεχνοτροπίας μπαρόκ τοῦ 180331 (εἰκ. 15)
καί τό τρίτο μέ κόκκινου χρώματος βελούδινη ἐπένδυση, ἀνάγλυφα ἀργυρᾶ εἰκο-
νίδια τοῦ 1811 ἀλλά καί ἔγχρωμες χαλκογραφίες στό ἐσωτερικό (εἰκ. 16)32.

Τό τέταρτο φέρει ὁλοσέλιδη ἀργυρή ἐπένδυση καί στίς δύο ὄψεις μέ ἀνά-
γλυφες παραστάσεις καί τήν ἀφιερωματική ἐπιγραφή «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΜΠΕ-
ΛΑΚΙΩΝ Ο ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
1900» (εἰκ. 17)33. Τά παλαίτυπα καί τά καλύμματά τους, ἐκτός τοῦ ὅτι ἀποτε-
λοῦν σπουδαία ἔργα τέχνης τῆς ἐποχῆς, μᾶς χαρίζουν ἁπλόχερα ἱστορικές καί
ἀρχαιολογικές πληροφορίες. Ἀρχικά δείχνοντάς μας τούς δρόμους καί τίς προ-
τιμήσεις τῶν Ἀμπελακιωτῶν ἐμπόρων, οἱ ὁποῖοι ἀγόραζαν τά βιβλία καί τά
ἀφιέρωναν στούς ναούς τῆς ἰδιαίτερής τους πατρίδας, ἀπό τά Ἰωάννινα, τήν

29 Πιθανότατα ἡ κεντήτρια Παϊσία νά ἔχει φιλοτεχνήσει τόσο τόν ἐξεταζόμενο ἐπιτάφιο ὅσο καί
ἐκεῖνον τοῦ Δομενίκου, στόν ὁποῖο δέν ἀφήνει τήν ὑπογραφή της. Σέ αὐτή τήν περίπτωση ἡ Παϊ-
σία εἶναι ἡ μαθήτρια τῆς Ἀναστασίας πού ἀναφέρει ἡ κ. Καραμπίνα στήν μελέτη της, βλ. Βλα-
χοπούλου Καραμπίνα, ὅ.π., σσ. 267-270.
30 Κατάλογος Ἔκθεσης, Ἡ Ἐπιστροφή τῶν Μουσῶν. Λόγιοι, ἔμποροι καί καλλιτέχνες στή Θεσσαλία
τίς παραμονές τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Γεν. Ἐπιμ. Σταυρούλα Σδρόλια, Λάρισα 2021, σ. 33.
31 Τό εὐαγγέλιο μέ ἀριθμό καταγραφῆς Πά 31/2019 εἶναι ἕνα Εὐαγγέλιο καί Εὐαγγελιστάριο τοῦ
1803 τυπωμένο στά Ἰωάννινα. Τό βιβλίο φέρει κάλυμμα ἀπό πράσινο βελοῦδο μέ ἐπίθετα μεταλ-
λικά εἰκονίδια πού φέρουν παραστάσεις τῆς Σταύρωσης, τοῦ Ἐμπαιγμοῦ, τῆς Ἀποκαθήλωσης κ.ἄ.
32 Πρόκειται γιά Εὐαγγέλιο καί Εὐαγγελιστάριο τοῦ 1811 (ἀρ. καταγρ. Πα 32/2019) τυπωμένο στά
Ἰωάννινα, τό ὁποῖο διαθέτει ὄμορφες ἔγχρωμες χαλκογραφίες καί πού σύμφωνα μέ ἐπιγραφή-
ἐνθύμηση, στήν ἀρχική σελίδα τοῦ τίτλου ἀφιερώνεται στό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἀπό τόν
Ἱερέα Ἀναστάσιο στά 1811 στίς 24 Ἰουλίου. Πληροφορίες σχετικά μέ τό ἔργο καί τή δράση τοῦ
λόγιου ἱερέα Ἀναστασίου ἔχουν δημοσιευθεῖ ἀπό τήν κ. Σταυρούλα Σδρόλια, στόν παρόντα τόμο.
33 Πρόκειται γιά τόν ἐπίσκοπο Λαρίσης Ἀμβρόσιο Κασσάρα. Γιά τήν ἱστορική καί ἐκκλησιαστική
πορεία τοῦ ἐπισκόπου Ἀμβροσίου καί τήν σχέση του μέ τά Ἀμπελάκια πρβλ.: Κανδήλα Ἰουλία,
ὅ.π., σ. 290.
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Λειψία καί, σπανιότερα, ἀπό τήν Βενετία. Κατά δεύτερον, γιατί τά παλαίτυπα
αὐτά πού ἄντεξαν στόν χρόνο ἀποτελοῦσαν καί ἕνα εἶδος ἡμερολογίου, καθώς
στίς ἄδειες σελίδες τους οἱ ἄνθρωποι σημείωναν σημαντικά γεγονότα γιά νά
παραδοθοῦν στούς ἀπογόνους καί νά μήν ξεχαστοῦν. 

Μία τέτοια ἐνθύμηση μπορεῖ νά εἶναι ἡ χρονολογία ἀπόκτησης τοῦ βιβλίου ἤ
τό ὄνομα τοῦ ἀφιερωτῆ, ὅπως σέ ἕνα Μηναῖο τοῦ Νοεμβρίου34 τό 1760 καί ἀνα-
φέρει «ΚΑΙ ΤΟΔΕ ΤΟΙΣ ΛΟΙΠΟΙΣ ΤΟΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΗΣ
ΣΥΝΑΡΙΘΜΗΘΗ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝ ΕΝ ΕΤΟΙ ΑΨΞΘ (1768) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1Η,
ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»35. 

Ἄλλοτε μνημονεύεται ἕνα πολύ σημαντικό ἱστορικό γεγονός36: «Ἐδῶ γράφω
διά ἐνθύμησην τό πῶς ἦρθεν ὁ Πατριάρχης ἐδῶ στή χώρα, εἰς τούς 1716 μηνή
Δεκεμβρίου 23 ἡμέρα Παρασκευή καί ἐλειτούργησεν τό Σάββατο καί ἐδίδαξεν ὁ
μακαριότατος τῆς ὑεροσαλήμης εἰς τήν Ἁγίαν Παρασκευή». Πρόκειται γιά τήν

34 Πρόκειται γιά τό Μηναῖο Νοεμβρίου μέ ἀριθμό καταγραφῆς Α38/2019, τυπωμένο στά Ἰωάννινα
ἀπό τό τυπογραφεῖο τοῦ Δημητρίου Θεοδοσίου στά 1760.
35 Δαλαμπύρας, ὅ.π., σ. 183 (ἐνθύμηση μέ ἀριθμ. 29.1).
36 Πρόκειται γιά τόν κώδικα, Μηναῖο Νοεμβρίου τοῦ 1644, μέ ἀριθμό καταγραφῆς Πά 45/2019
ἀπό τή συλλογή τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμπελακίων. Τήν ἐνθύμηση δημοσίευσε πρῶτος
ὁ Δαλαμπύρας, ὅ.π., σ. 179 ( ἀριθμ. 7).
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Εἰκ. 17. Ἀργυρή Ἐπένδυση Εὐαγγελίου,
1900, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου. Εἰκ. 18. Ἐνθύμηση τοῦ 1897, Κώδικας Μηναῖο Ἰουνίου,

1896, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.
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ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνα Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Χρύσανθου Νοταρᾶ, ὁ ὁποῖος
κατεῖχε τό ἀξίωμα τοῦ Πατριάρχη ἀπό  τό 1707 ὥς τό 1731 καί ὑπῆρξε λόγιος
μέ σπουδαῖο συγγραφικό ἔργο37. Ἄλλοτε συναντοῦμε ἐνθυμήσεις γιά κάποια
ἐπιδημία πού ἐνέσκυψε, ὅπως ἡ ἀσθένεια πού ἦρθε στό χωριό τό 171438 ἤ καί

37 Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Χρύσανθου εἶναι πολυμερές καί θά μποροῦσε νά καταταχθεῖ σε: α)
παραινετικό-θεολογικό, β) νομοκανονικό, γ) ἱστορικό -γεωγραφικό, στ) ἀστρονομικό-μαθηματικό.
Ἦταν ὁ πρῶτος πού παρουσίασε τό ἡλιοκεντρικό σύστημα στόν ἑλληνικό χῶρο, τό 1713, ἄν καί
ὁ ἴδιος πίστευε στό γεωκεντρικό πτολεμαϊκό σύστημα. Δημιούργησε τόν πρῶτο παγκόσμιο χάρτη
τῆς νεότερης ἐποχῆς τήν ἑλληνική γλῶσσα στά 1700. Ἡ παρουσία του στά Ἀμπελάκια ἦταν ἕνα
σπουδαῖο γεγονός. Δέν εἶναι ἀπίθανο νά συνδέεται μέ τήν ἀναζήτηση χρηματικῶν πόρων γιά τήν
ἐνίσχυση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Στάθη Πηνελόπη, Χρύσανθος Νοταρᾶς Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων: Πρόδρομος τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, διδακτορική διατριβή, Ἀθήνα 1996,
σσ. 58-59.
38 Ἐνθύμηση στό μηναῖο τοῦ  17ου αἰῶνα μέ ἀριθμ. καταγρ. Α57/ 2019, ἀναφέρει: «1714 καί σεπτέμ-
βριος ὀκτώ ἦλθεν τοῦ καλουκερι οὔλου ἡ ἀσθένεια καί ἀπέθαναν ὅλα τα παιρίχορα» καί ἄλλη
πάλι περιγράφει τήν πανδημία τοῦ 1745. Συγκεκριμένα στό Μηναῖο τοῦ Ὀκτωβρίου μέ ἀριθμ.
Α5/2019 « ἦλθεν ἀσθένειαν μεγάλην εἰς τόν κόσμον ὅλον καί ἀπέθανον πολύς κόσμος εἰς ὅλα τα
περίχωρα». Καί τίς δύο ἐνθυμήσεις ἔχει ὑπόψιν του ὁ Δαλαμπύρας, τίς ὁποῖες καί δημοσιεύει, βλ.
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Εἰκ. 19. Ἀργυρεπίχρυσος Σταυρός Εὐλογίας.
Ἐργαστηρίου Τυρνάβου, 1667, 

Ἱ. Ν Ἁγίου Ἀθανασίου.

Ἐπίχρυσος Σταυρός 
Ἁγιασμοῦ, 18ος αἰώνας, 
Ἱ. Ν Ἁγίου Ἀθανασίου.
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ἀναφορές σέ καθαρά ἐμπορικά θέματα ὅπως στό Μηνολόγιο τοῦ Ἰουλίου τοῦ
177639. Πολλές φορές συναντοῦμε σκίτσα, ἁπλές μαθηματικές πράξεις καί γράμ-
ματα τῆς ἀλφαβήτου (προφανῶς γιά ἐκμάθηση)40. Οἱ ἐνθυμήσεις μπορεῖ νά
εἶναι καί πολύ μεταγενέστερες ἀπό τήν χρονολογία ἔκδοσης τοῦ βιβλίου ἀλλά
καί πολύ κοντινές χρονολογικά, ὅπως ἡ ἐκτενέστατη ἐνθύμηση πού περιγράφει
συνοπτικά γεγονότα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ 1897, σέ μηναῖο πού
ἐκδίδεται μόλις τόν προηγούμενο χρόνο (εἰκ. 18)41 ἤ ἀκόμη καί ἁπλές ἀναγρα-
φές ὀνομάτων ἀνθρώπων πού πιθανόν εἶχαν κάποια θέση στό ναό (ἐπίτροποι,
ψάλτες κ.ἄ.) μέχρι καί τά πιό πρόσφατα χρόνια (τέλη τοῦ 20οῦ αἰῶνα)42. 

Τέλος, λίγα εἶναι τά δείγματα ἔργων ἀργυροχρυσοχοΐας πού διασώθηκαν
στή συλλογή τῶν Ἀμπελακίων. Ἕνας ἐξαιρετικός ἀσημένιος σταυρός εὐλογίας

Δαλαμπύρας, ὅ.π., σσ. 179-180 (ἐνθυμήσεις μέ ἀριθμ. 7 καί 12).
39 Πρόκειται γιά τόν κώδικα μέ ἀριθμ. καταγρ. Α 63/2019 καί περιέχει μιά ἐνθύμηση τοῦ 1779 πού
ἀναφέρει τά ἑξῆς: «ἔτος 1779 δεκεμβρίου 6 ἔκαμαν πούλημαν στοῦ λαστουλούρι ἀγηώτης μέ τούς
ἀρβανίτις». Ἡ λέξη «λαστολούρι» ἴσως νά εἶναι παραφθορά τοῦ ὀνόματος Μασχολούρι ἤ Μαστλού-
ρι, ὅπως ὀνομαζόταν τό σημερινό Μοσχολούρι Καρδίτσας στό ὁποῖο λειτουργοῦσε ἐκεῖνα τά χρόνια
μεγάλη ὑπαίθρια ἀγορά. Στό ἴδιο βιβλίο σέ ἄλλο σημεῖο ἀναφέρεται ἡ προέλευσή του: «τό παρόν
μηνολόγιον εἶναι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἀπό τό λασποχόρι» (δηλαδή τό σημερινό Ὁμόλιο).
40 Ὅπως στό βιβλίο μέ ἀριθμ. καταγρ. Α43/2019 ὅπου γράμματα τῆς ἀλφαβήτου καί μαθηματικές
πράξεις συνοδεύονται ἀπό καρικατοῦρες φανταστικῶν μορφῶν.
41 Συγκεκριμένα στό βιβλίο μέ ἀριθμ. καταγρ. Πά 3/2019, Μηναῖο Ἰουνίου τοῦ 1896 περιλαμβάνε-
ται συνοπτικό χρονικό του ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου στό ὁποῖο φαίνεται ὅτι τά Ἀμπελάκια δέν
ἔπαθαν ζημιά καί ὑπῆρξαν καταφύγιο καί γιά τά γύρω χωριά. Συγκεκριμένα ἀναφέρει τά ἑξῆς:
«εἰς τά χίλια ὀκτακόσια ἐνενήκοντα ἑφτά ἐπολέμησεν ἡ Ἑλλάς μέ τήν Τουρκίαν. Ὁ μεγαλήτερος
πόλεμος ἔγεινεν εἰς τό μάτι τοῦ Τυρνάβου καί εἰς Νεζερόν καί χωρίς νά νικηθῶσι οἱ Ἕλληνες
ἐτράπησαν εἰς ἄτακτον φυγήν, καί ἔκαμαν ἐκ δευτέρου πόλεμον μέγαν εἰς Βελεστίνον καί Φάρ-
σαλα. καί κατόπιν ἔγεινε τρομερός πόλεμος εἰς Δομοκό. καί ἐκυρήευσαν οἱ Τοῦρκοι. μέ μεγάλην
ἀπώλειαν Στρατοῦ. Εἰς τάς 13 Ἀπριλίου εἰσέβαλον οἱ Τοῦρκοι εἰς τήν Λάρισαν ἤτοι κατά τήν
ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Πάσχα ἐν ὥρα 3 καί τήν ἐλεηλάτησαν. Ἀπό ὅλα τα μέρη ἔφυγαν οἱ ἄνθρωποι
μόνο ἀπό τά Ἀμπελάκια δέν ἔφυγεν κανείς. Καί δέν ἔκαμαν καμίαν ζημίαν οἱ Τοῦρκοι. καί ἦλθαν
οἱ ἄνθρωποι ἀπό τά πέριξ χωριά καί εἰς Ἀμπελάκια καί ἐσώθησαν. Ἐνθύμησις 1897 Ἰουνίου ιδ΄
/Ἐσυνάχθησαν ὅλα τα χωρία τοῦ Ὀλύμπου καί τά πέριξ των Ἀμπελακίων. ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐσυγ-
κεντρώθησαν εἰς τά Ἀμπελάκια γενομένης συνάξεως διά νά ἀποφασίσουν τί ὁρίσει νά πράξουν,
νά φύγουν ἤ νά μέννουν, ἄλλοι μέν εἶπον νά φύγουν, ἄλλοι δέ νά μείνουν εἰς τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ
Θεοῦ. ὁ καί ἐγένετω. Πολλαί ἡμέρας παρῆλθον χωρίς νά ἔλθουν οἱ Τοῦρκοι. Κατόπιν ἦλθον ἕνας
Γιούσμπαση μέ ἴσο Νιζάμιδες εἰς τήν ἀγοράν ἔβαλαν τά ὅπλαν εἰς πυραμίδας καί ἐζήτησαν μόνον
ψωμί καί ἔφαγαν χωρίς νά πράξωσι τί. καί οὔτε λόγον εἶπον εἰς κανέναν. καί ἔφυγον. ἔπειτα ἀπό
ὀλίγας ἡμέρας ἦλθε Στρατός κατοχή καί ἐκάθισαν εἰς τό Σχολεῖο».
42 Οἱ ἐνθυμήσεις πού συναντοῦμε στά παλαίτυπα τῆς συλλογῆς εἶναι πολύ περισσότερες καί
ἐλπίζουμε στό μέλλον νά τύχουν συστηματικῆς δημοσίευσης ἀπό ἐξειδικευμένους συναδέλφους
ὥστε νά ἀποδώσουν σημαντικές ἱστορικές πληροφορίες.
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μέ περίκλειστο ξυλόγλυπτο πυρήνα καί ἡμιπολύτιμους λίθους, τοῦ 1667 μέ
ὑπογραφή τοῦ Ἰωάννη χρυσοχόου ἀπό τόν Τύρναβο (εἰκ. 19), ἀποτελεῖ μία
ἀπό τίς παλαιότερες ἐπιγραφικές μαρτυρίες γιά τήν ὕπαρξη ἐργαστηρίου
ἀργυροχρυσοχοΐας στόν Τύρναβο43. Στήν συλλογή ὑπάρχουν δύο ἀκόμη σταυ-
ροί ἁγιασμοῦ, ὁ ἕνας ἀσημένιος καί ὁ ἄλλος ἐπιχρυσωμένος, ἐκτελεσμένα σέ
συρματερή τεχνική, πού ἀπό τά μορφολογικά καί τεχνοτροπικά τους χαρα-
κτηριστικά χρονολογοῦνται στόν 18ο αἰῶνα (εἰκ. 20). Ὑπάρχουν ἀκόμη τέσσε-
ρα δισκοπότηρα, τό ἕνα ρωσικό, ἐπίχρυσο, καί τά ὑπόλοιπα μᾶλλον κάποιου
τοπικοῦ ἐπαρχιακοῦ ἐργαστηρίου, μέ ἐπιρροές τόσο ἀπό τήν ὀθωμανική ὅσο
καί ἀπό τήν δυτική τέχνη. Στό ἕνα ἀπό αὐτά συναντοῦμε ἐπιγραφή στό πόδι,

43 Ὁ σταυρός εὐλογίας παρουσιάστηκε στήν περιοδική ἔκθεση τοῦ Διαχρονικοῦ Μουσείου Λάρι-
σας μέ τίτλο «Ἐλπίδα καί Πίστη. Ἐκκλησία καί τέχνη στή Θεσσαλία τοῦ 16ο αἰώνα» καί δημοσι-
εύθηκε ἀπό τή γράφουσα στό Γ.Χ. Παπαναστασούλη, «Ἡ λειτουργία ἐργαστηρίων ἀργυροχρυσο-
χοΐας στήν πόλη τοῦ Τυρνάβου κατά τόν 17ο αἰῶνα. Νέα στοιχεῖα.», ΠΕΤΑΣΟΣ 2 (2019), σσ. 187-
200.
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Εἰκ. 21. Ἀργυρό Δισκοπότηρο, 1788,
Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.

Εἰκ. 22. Ἱερατική Ζώνη μέ ἐπίχρυσες ἀγκράφες, 1756, 
Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.

Εἰκ. 23. Ζεῦγος Ἀργυρῶν Στεφάνων Γάμου, 1826, 
Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.
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ἡ ὁποία ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ τεχνίτη Δήμου, τήν χρονολογία 1788 (εἰκ. 21)44

ὡς ἔτος κατασκευῆς τοῦ ἔργου ἀλλά ὄχι τόν τόπο καταγωγῆς του45. 
Ἀπό τά ὑπόλοιπα ἀργυρά τῆς συλλογῆς ξεχωρίζουν μία ἱερατική ζώνη μέ

συρματερή τεχνική περίκλειστων σμάλτων στήν πόρπη καί ὑφαντή ἐπιγραφή
πού ἀναφέρει τά ἑξῆς: «ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ 1756» καί «Η ΑΓΙΑ
ΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ» (εἰκ. 22)46 καί δύο ὑπέροχα ζεύγη στεφάνων γάμου.
Τά παλαιότερα χρονολογικά ἀναφέρουν: «ΣΤΕΦΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΗΣ 1826» «ΕΠΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΒΙ-
ΖΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1826 ΕΝ ΑΜΠΕΛΑ[ΚΙΑ]» (εἰκ. 23)47. Τό δεύτερο ζεῦγος εἶναι
μεταγενέστερο, πιθανότατα ἀπό τά τέλη τοῦ 18ου ἤ τίς ἀρχές τοῦ 19ου
αἰῶνα48. Εἶναι ἁπλούστερα διακοσμημένο, μέ φυτικά μοτίβα ἐκτελεσμένα σέ
συρματερή τεχνική καί ἡμιπολύτιμους λίθους.   

Τά προαναφερόμενα κειμήλια ἀλλά ἀκόμη καί ἕνα πλῆθος ἀπό αὐτά πού

44 Συνδυάζει ἀνθικά μοτίβα ὀθωμανικοῦ στύλ, ἑξαπτέρυγα καί τά χαρακτηριστικά ἑλικοειδῆ ἀνοι-
χτά πλαίσια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπαρόκ στό ἡμικυκλικό ἐλαφρῶς φουσκωτό κάνιστρο. Ἡ πολύλοβη
βαθμιδωτή βάση ἐμφανίζεται σέ δισκοπότηρα τοῦ 18ου καί 19ου αἰῶνα μέ καταγωγή ἀπό Θράκη
καί Κωνσταντινούπολη. (Μπαλιάν Ἄννα, Μουσεῖο Μπενάκη, Θησαυροί ἀπό τή Μικρά Ἀσία καί
τήν Ἀνατολική Θράκη, Ἀθήνα 1992, 38).  Συνεπῶς, ὁ καλλιτέχνης μας συνδυάζει παραδόσεις ἀπό
διαφορετικά μέρη σέ μία πρωτότυπη τοπική παραλλαγή.  Ἴσως νά ὑπάρχει κάποια σχέση μέ τά
γειτονικά ἐργαστήρια τῆς Ραψάνης καί τῆς Ἀγιᾶς. Ὅμως ἀπαιτεῖται περαιτέρω ἔρευνα γιά τόν
προσδιορισμό τῆς καλλιτεχνικῆς ταυτότητας τοῦ ἀργυροχόου Δήμου. Ἡ πιθανότητα νά εἶναι ὁ
ἴδιος μέ τόν χρυσοχόο Δῆμο ἀπό τή Ρέτζιανη (Α. Μπαλιάν, Ἀργυροχοΐα ἀπό τή Θεσσαλία,
ΠΕΤΑΣΣΟΣ 2, (2019), 141-152,  144), ὁ ὁποῖος ὑπογράφει ἕνα κάλυμμα Εὐαγγελίου τό 1664,
δέν θά μποροῦσε νά εὐσταθεῖ καθώς τά δύο ἔργα τά χωρίζει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ἀπό
ἕναν αἰῶνα. 
45 Ἕνα ἀκόμη δισκοπότηρο στή συλλογή εἶναι λίγο πρωιμότερο καί θά πρέπει νά ἀποδοθεῖ ἐπί-
σης, στόν τεχνίτη Δῆμο. Τό τελευταῖο δισκοπότηρο τῆς συλλογῆς, ἔργο ἀνωνύμου καί αὐτό, εἶναι
πιό ἁπλό καί μέ βάση τήν τεχνοτροπία τοῦ πρέπει νά χρονολογηθεῖ στόν 19ο αἰῶνα.
46 Δαλαμπύρας, ὅ.π., σ. 183 (ἀριθμ. 29.1). Ἡ ζώνη ἀνήκει στά ἱερά ἐνθυμήματα τά ὁποῖα ἔφεραν
μαζί τους οἱ προσκυνητές - χατζῆδες, τῶν Ἁγίων τόπων, ὅπως καί τά Ἁγιοταφίτικα. Ὁ ἄγνωστός
μας ἱερομόναχος Ζαχαρίας, στά 1756, ἐπισκέφτηκε τά Ἱεροσόλυμα καί ἐπέστρεψε μέ μία ζώνη-
ἐνθύμιο καί εὐλογία ἀπό τό ταξίδι του. Ἄλλες φορές πάλι ἡ ζώνη μπορεῖ νά ἀποτελοῦσε ἀφιέ-
ρωμα τοῦ προσκυνητῆ στό ναό. Βλ. Μπαλιάν, «Θησαυροί», ὅ.π., σ. 66.
47 Δαλαμπύρας, ὅ.π. σ. 184 (ἀριθμ. 40.12). Τά στέφανα γάμου φαίνεται νά εἶναι δουλειά καλοῦ τοπι-
κοῦ ἐργαστηρίου. Δέν διαθέτουμε, βέβαια, σαφεῖς, γραπτές μαρτυρίες ἀλλά ἡ ἀναγραφή «….ΕΝ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ» θά μποροῦσε νά σημαίνει ὅτι φιλοτεχνήθηκαν ἀπό κάποιο ἀργυροχρυσοχόο ντόπιο.
48 Πανομοιότυπο ζεῦγος στεφάνων συναντοῦμε στήν συλλογή κειμηλίων τοῦ γειτονικοῦ Παλαι-
οπύργου μέ ἐπιγραφή πού τό τοποθετεῖ στά 1856 (ἀδημοσίευτο, καταγεγραμμένο ἀπό τήν ΕΦΑ
Λάρισας). Συνεπῶς, μιά σχετική χρονολόγηση καί γιά τό ζεῦγος τῶν Ἀμπελακίων μπορεῖ νά γίνει
δεκτή καθώς καί ἡ εἰκασία ὅτι βγῆκαν ἀπό τό ἴδιο, ἄγνωστο, ἐργαστήρι.
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παραλήφθηκαν γιά λόγους οἰκονομίας ἤ καί χάθηκαν στήν δίνη τοῦ χρόνου
στοιχειοθετοῦν μιά ἀξιόλογη καλλιτεχνική συλλογή, ἡ ὁποία καταδεικνύει τήν
σπουδαία οἰκονομική κατάσταση τῆς μικρῆς αὐτῆς κωμόπολης κατά τήν ὀθω-
μανική ἐποχή. Δυστυχῶς, σήμερα, ἡ κατάσταση διατήρησης τῶν ἐν λόγῳ κειμη-
λίων δέν εἶναι πολύ καλή. Ἡ φθορά τοῦ χρόνου ἀλλά καί οἱ ἀκατάλληλες
συνθῆκες φύλαξης ἔχουν ἐπιδράσει ἀρνητικά δημιουργῶντας σημάδια κατα-
στροφῆς σέ πολλά ἀπό αὐτά. Ἐλπίζουμε ὁ ἀνανεωτικός ἀέρας πού φύσηξε στά
Ἀμπελάκια τά τελευταῖα χρόνια, μέ τήν συντήρηση τῶν τοιχογραφιῶν τόσο τοῦ
ἱστορικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὅσο καί τοῦ ἀρχοντικοῦ τοῦ Γ. Σβάρτς πού
βρίσκονται σέ ἐξέλιξη, νά ἀγγίξει καί τήν συλλογή κειμηλίων τοῦ οἰκισμοῦ καί
νά γίνουν οἱ θησαυροί αὐτῆς τῆς ἀθέατης ἱστορίας, «ἀγάλματα» πρός τέρψη
ὅλων τῶν πιστῶν καί τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ τόπου. Εὐχή ὅλων
μας εἶναι αὐτά τά ἔργα πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης, νά ἀνανεώσουν τήν ὄψη τοῦ
οἰκισμοῦ καί νά καταστήσουν τά Ἀμπελάκια ἀκόμη πιό δημοφιλῆ προορισμό.  
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