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Apyύpnς π. π . Πεφονώιης
Αρχηέκrωv-Δ 1δάκrωρ Μnχαv1κός

rou

Πoλurεxvεfo u Movάxou.

-

ΔJΠλωμαrούχος Αρχηέκrωv Ε.Μ.Π. - Π ruχωύχος ΦJλοσοφ1κnς Σχολn ς

(Ισrοp1κού -ΑρχαωλοyJκού Τμnμαrος) Πavεπωrnμ fo u Aθnvώv.

-r. α. Kaθnynrnς Iσropfaς Αρχπεκrοv1κnς Α.Π.θ .. -Επωκέπrnς Kaθnynrnς
ApxnεκrovJκnς Μορφολοyfας Σχολnς Καλώv rεxvώv Α . Π.θ.

Η ανατολίzουσα τρίκληη Βασιλική

του Αγίου Νικολάου στον θεσσαλικό
Αλμυρό,

1802 ,

και οι μαστόροι τns εποχήs
'Αφι ερώνεται στή μνήμη
τού Πανοσ ιολογ ι ώτατου π . Τ ιμοθέου Σκα ρ λάτου ,

έφημέ ρ ιου τού νέου Ι.Ν. Άγίου Νι κολάου
γ ι ά τή ν έκ των ουκ aνευ βοήθε ι ά του
στήν παρούσα έργασία.

1.
6,5

Ο σεισμός της

9

Ιουλίου

1980, ο

μεταμεσονύκτιος (02ω

11' ST)

μεγέθους

Ρίχτερ, ο προσεισμός και οι τότε μετασεισμοί ' , μαζί με τις καταστροφές που

προκάλεσαν στον Αλμυρό και στην ευρύτ ερη περιοχή, έγινε αιτία να βλαβεί σο
βαρά και η εδώ εκκλησία του παλαιού Αγίου Νικολάου.

2.

Η παλαιά

εκκλησία του Αγίου Νικολάου

βρισκόταν στη

σημερινής ομώνυμης, στο ανατολικά ακραίο τμήμα του Αλμυρού ( εικ .

Όταν κτίστηκε

(1802)

βρισκόταν εκτός πόλεως . Στα

ενσωματωθεί στον οικισμό (εικ.

3.

1886

θέση τη ς

1, αριθ.l ).

δεν είχε ακόμα

2, αριθ . l ).

Αρχικά - μετά το σεισμό- επεκράτη σε η ορθή σκέψη . ν ' αποκατασταθεί ο

ναός και εκπονήθηκαν αρχιτεκτονικά σχέδια τη ς υπάρχουσας τότε κατάστασης,

καθώς και μελέτες αναστήλωσης με την φροντίδα του Αρμυριώτη, τότε
Νομάρχη Πιερίας Νίκου Παπαδη μητρίου-Δούκα (βλ Παράρτημα Ι , αριθ.

'

Βασίλης Παπαζάχος/Κατ ε ρίνα Παπαζάχου, Ο ι Σεισμοί της Ελλάδας. Θ ε σσαλονίκη :

Εκδόσε ις Ζήτη ,

1989, σε λ. 344.
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Εικ. Αλμυρός: Απόσπασμα τοπο·

1

γραφικού σχεδίου μετά τον σεισμό
1980.

Πηγή: Τοπογραφικό

Δήμου Αλμυρού.

1:5000

Υπόμνημα: Ο βορράς επάνω .
Αριθ . 1= Άγιος Νικόλαος, Αριθ.
2. =

Μ ετόχι Ξ ενιάς (θέση τζαμιού) ,

Αριθ.

4=

Πλατεία (θέση τζαμ ιού

Αρσλάν Τσαούς) , Αριθ.
Δημήτριος
εικ .

2.

5

= Άγιος

(θέση τζα μιού) πρβλ .
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1886. Σκαρίφημα Ν.Ι. Γιαννόπουλου (Αρχείο Βίκτωρα Κοντονάτσιου) . Υπόμνημα: 1. Άγιος
3. Οθωμανικός στρατών. 4. τζαμί Αρσλάν Τσαβούς (πλατεία). - 5. τζαμί (θ. Αγ . Δημητρίου) 6.
τζαμί (θ. Ευαγγελισμού) 7. οικία Κουτσούκου. 8. Αίδίνι. 9. Άκετσι (Μικροθήβες) 10. Ακρόπολη Φθιωτίδων Θηβών. 11 . Ξεριάς. 12. τζαμί
(θ. Παλαιού Γυμνασίου) 13. Κουρφάλι (Κρόκιον) (Πρβλ. εικ. 7 και ΊΑ.)
2

Αλμυρός . Άποψη από νότου στα

Νικόλαος.

-2.

τζαμί (θ. μετοχιού Ξενιάς).

~

ιΓ\
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8

εγγράφου

1 της 21

Οκτωβρίου

1980).

Την αποτύπωση εξεπόνησε αρχιτέκτων,

προφανώς της Τεχνικής Υπηρεσίας της παραπάνω Νομαρχίας, της οποίας aρχι

τέκτονος δεν κατορθώθηκε να γνωρίσουμε το όνομα . Την στατική μελέτη επι
2

μελήθηκε ο Κων. Δ. Δαλακιουρίδης, πολιτικός μηχανικός, Α.Π.Θ., μέλος του

Τ.Ε.Ε. με Α.Μ.

15718, Κατερίνη,

οδός Βασ. Παύλου

2.

Η όλη μελέτη έγινε δεκτή

από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Εκκλησίας (βλ. Παράρτημα Ι, αριθ.
εγγράφου

2 της 28

Μαρτίου

1981).

Ωστόσο τελικά -μας διαφεύγουν οι λεπτομέρειες για το γιατί- προκρίθηκε η
ανοικοδόμηση στην ίδια θέση νέας εκκλησίας. Έτσι χάθηκε η ευκαιρία, για μία
ακόμη φορά/α να έχει ο Αλμυρός ένα αξιόλογο ιστορικό και αρχιτεκτονικό
μνημείο.

4.

Κύρια πηγή της παρούσας ανακοίνωσης είναι τα αναφερθέντα σχέδια

αποτύπωσης και οι ομόλογες φωτογραφίες μετά το σεισμό (σχέδια και φωτο
γραφίες που μου ετέθησαν υπόψει από τον π. Τιμόθεο). Συμπλήρωσα δε τη με
λέτη μου από παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία και εικονογραφία.

5.

Από τα παραπάνω αρχιτεκτονικά σχέδια προκύπτει ότι η ορθογώνια κά

τοψη της εκκλησίας
προβολή κατά

2,10

τρινου τοίχου ήταν

( εικ. 3)

είχε πλάτος

15,30

και μήκος

28,60

μ. με επί πλέον

μ. της κεντρικής aψίδας του ιερού βήματος. Το πάχος τουπέ

1,10

μ. Μελετώντας δε και τις άλλες αρχιτεκτονικές λεπτο 

μέρειες του Αη Νικόλα του Αλμυρού (όπως αυτές ήδη είχα παλαιότερα προ 
σεγγίσει -έστω όχι με απόλυτη ακρίβεια- σε προσεισμική φωτογραφία του

Ζημέρη 3 , εικ.

27)

μπορούμε να καταλήξουμε (από τώρα) σε μερικά κτηριολογι

κά και μορφολογικά συμπεράσματα για την αρχιτεκτονική του:

Επρόκειτο για βασιλική μεγάλου μεγέθους (με εξαιρετικά ευρύ πλάτος) "βο
3

ρειοελλαδικού" είτε "μακεδονίτικου τύπου". α Αυτός συνηθιζόταν ως εκκλησία

Σε επιστολή μου από

2

Καρτάλη Κ. αριθ.

13 Σεπτ. 1996 προς τον Νικόλαον Παπαδημητρίου- Δούκα , οδός
110, Βόλος τ.κ. 38221, με σχετικό αίτημα, δεν έ λαβα ποτέ απάντηση .

Σημειών εται ότι τα αρχιτ εκτονικά σχέ δια είναι ανυπόγραφα.
2

α Μια άλλη περίπτωση αδιαφορίας της κοινωνίας του Αλμυρού για την διατήρηση

μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι η κατεδάφιση των εκεί μνημειωδών τουρκι
κών στρατώνων. Βλ . Αργύρης Π . Π. Πετρονώτης , Οθωμανικά aρχιτεκτονήματα Θεσσα
λικού Αλμυρού. Συμβολή πρώτη Ι. Εμπλουτισμένο ανάτυπο από τα 'Άχαιοφθιωτικά"

Β'(1997). Αλμυρός

1999, σσ. 53

κ.π. παρ.

56

κ.α.

Τη φωτογραφία είδα στο βιβλίο του Τρικαλινού , Αλμυρός

3

1987, σ. 33,

όπου αναφέρε

ται ο φωτογράφος Βόλου Ζημέρης, χωρίς το μικρό του όνομα. [Προφανώς θα πρόκειται

για τον Κώστα Ζημέρη

(1886-1980).] Εδώ η εικ. 27. Σημ. Στον υπότιτλο της εικόνας Τρι
"1981" αντί του ορθού; 1980.
συστηματικ έ ς μελέτες : Orlandos, Ein spatbyzantinischer

καλινού γράφεται ο σε ισμός του
3

"

Από

τις

πρώτες

Apyύpnς π. π. Πεφο vώrnς
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Εικ. 3 Παλαιός Άγιος Νικόλαος, 1802. Κάτοψη ναού μετά σεισμό 1980.
Ση μ. Οι παρά μερικά στηρίγματα κίονες και η διαδοκίδωοη προέρχονται από πρόταση αποκατάστασης {Άγνωστος Αρχιτέκτων)

:"1

ΠΡΑΚτΙΚΑ ΤΟΥ Γ ΣΥΝΕΔ Ι>ΙΟΥ ΑΛΜΥJ>ΙΩτΙΚΩ Ν ΣΠ ΟΥΔΩ Ν

8

των κοινοτήτων κατά τον 18ον κα ι επόμενο αιώνα ιδίως στην Ήπειρο, Μα

κεδονία, Θεσσαλία, καθώς και στα νησιά (μάλιστα στη Λ έσβο, Χίο, ένα εξαίρε 
το παράδειγμα στη Σάμο). Πυκνά εμφανίστηκε και στο γειτονικό μας Πήλιο , 3 Β
και εφαρμόστηκε συχνά από τον λα"ίκό αρχιτέκτονα Δήμο Ζουπανιώτη.

6.

Η κάτοψη (εικ.

3)

φανερώνει ότι ο παλαιός Άγιος Νικόλαος ήταν τρίκλιτη

βασιλική με ανυψωμένον κατά

3

βαθμίδες γυναικωνίτη στον πίσω δυτικό ναό.

Το μεσαίο κλίτος με διάσταση πλάτους

κλιτών ανοίγματος

2,85

6,35

μ., ήταν υπερδιπλάσιο των πλαγίων

μ. (Οι διαστάσεις μετρήθηκαν όχι από τον άξονα των

στηριγμάτων, αλλά από τις παρειές τους). Οι κιονοστοιχίες που χώριζαν τα κλί

τη αποτελούνταν η κάθε μία από επτά στηρίγματα, τα οποία απείχαν μεταξύ
τους κατά μέσον όρο

2,70

μ. Από αυτά το δυτικότερο, μέσα στο γυναικωνίτη, και

τα τέσσερα προς τα ανατολικά ήταν στρογγυλοί κίονες, ενώ τα υπόλοιπα δύο τε

τράγωνοι πεσσοί. Και ήταν πεσσοί γιατί δορυφορούσαν τον άξονα πρόσβασης
από την κύρια μεσημβρινή πρόσβαση, (επί πλέον δε οι δυτικοί καθόριζαν και

την έκταση του γυναικωνίτη). Ο γυναικωνίτης είχε δική του δυτική είσοδο. Ση
μειώνεται δε και τούτο το ασυνήθιστο: εκτός από την ωραία πύλη του αγίου (ή

ιερού) βήματος και οι άλλες δύο είσοδοι των παραβημάτων, ήτοι της προθέσεως
και διακονικού διαθέτανε δική τους σολέα.

7.

Από την ίδια κάτοψη προκύπτει, μετά από προσεκτικότερη παρατήρηση,

ότι ο ναός που αποτυπώθηκε το

1980

είχε υποστεί κάποιες μεταβολές σε σχέση

με το αρχικό του κτίσιμο . Συγκεκριμένα εμφανίζει στον ανατολικό τοίχο στη θέ
ση των παραβημάτων εξωτερικές προβολές χωρίς αντίστοιχες κόγχες προθέ

σεως και διακονικ ού. Στη δε περιοχή της προθέσεως, ενώ δεν εμφανίζεται η
κανονική αξονική μεγάλη κόγχη υπάρχει εκεί δεξιά της έκκεντρα μια άλλη
[μικρότερη] σχεδιασμένη (ε ικ. 3) . (Αγνοήθηκε δε μια γειτονική κόγχη δίπλα στη
γωνία πάνω στην άκρη του βορεινού τοίχου, που υπήρχε όπως δείχνουν
φωτογραφίες, εικ.

4

και 4Α) .

Hallenkirchentypus Nordgriechenlands εις IoByz. 21 (1972),
Jahrbutg der όsterreichisch en Byzantinistik).

σσ.

209-222. (JoByz, =

Έκτοτε ακολούθησαν πολλές μελέτες, άφθονα δε παραδείγματα θησαυρίζονται στην

πολύτιμη σειρά που ίδρυσε ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπούρας, Εκκλησίες στην Ελλά
δα μετά την Άλωση , Αθήνα , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ Σπουδαστήριο Ιστορίας της
Αρχιτεκτονικής , αρχής γενομένης με τον 1ο τόμο του

1979.

Jβ Η εφαρμογή τρίκλιτης βασιλικής στο Πή λιο σχετίζεται και με την εκε ί παρουσία από
το

1762 του

Πατριάρχη Καλλίνικου : Μπούρας , Ο τύπος της βασιλική ς στην Τουρκοκρα

τία και ο Πατριάρχης Καλλίνικος , ε ις Εκκλησίε ς στην Ελλάδα μ ε τά την Άλωση , τ .

(1979), σσ. 159-168.
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1

ΑΧΑΙΟΦ Θ ΙΩΤΙΚΑ

Εικ.

4

Αλμυρός. Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

Γ '

1802.

Άποψη Ιερού Βήματος από νότια προς βορράν. Διακρίνονται εμπρός δεξιά μέρος της Αγίας
Τραπέζης, στη μέση κόγχη προθέσεως τελευταίου σταδίου, στο βάθος στο βόρειο τοίχο κόγχη.
(Φωτογραφία μετά το σεισμό του

8.

1980.

Αρχείο Ι. Ν. Αγ. Νικολάου)

Από την τελευταία έκκεντρη μικρή κόγχη στην περιοχή της προθέσεως,

από τα δίπλα ημικυκλικά ραΤσματα στο σοβά αριστερά της κόγχης αυτής

( εικ.

4Α) , που δείχνουν ότι εκεί υπήρχαν δύο εντοιχισμένες κόγχες [ήτοι κάποτε συ
νολικά τρεις στον τοίχο της πρόθεσης], από τα τουλάχιστον δύο ακόμα καθαρό

τερα ημικυκλικά ραΤσματα του τοίχου εσωτερικά στην περιοχή διακονικού (τα
οποία επίσης δεν σχεδιάζονται, αλλά δείχνονται σε άλλη φωτογραφία, εικ. 5
και εικ.
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J

Εικ. 4α Λεπτομερέστερη (από την εικ.

4)

απεικόνιση της βορειοανατολικής γωνίας του Ιερού

Βήματος. Διακρίνονται αχνά στο χώρο της Προθ έσεως ίχνη δύο εντειχισμένων κογχών και δί
πλα τους δεξιά η κόγχη Προθέσεως της τελευταίας οικοδομικής φάσης (αριστερά δε στο
βόρειο τοίχο άλλη κόγχη)
(Φωτογραφία μετά τον σεισμό

1980. Αρχείο Ι.

Ν. Αγ. Νικολάου).

ασυνήθιστη διαμόρφωση σολέας εμπρός από τις θύρες στο τέμπλο και της προ
θέσεως και του διακονικού, έτσι ώστε που προβάλλεται η κάθε

μία ως

δευτερεύουσα ωραία πύλη, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι οι κεντρικές κόγχες
της πρόθεσης και του διακονικού ελειτουργούνταν η κάθε μία χωριστά κι ως

αγία τράπεζα , δηλαδή ότι η εκκλησία ήταν τρισυπόστατη (λέγεται και τρι
μάρτυρη) ήτοι γιόρταζε τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους φορές τον χρόνο. Υ

3

3

γ Ο Ν . Ι. Γιαννόπουλος (Οι δύο Μ ε σαιωνικοι ΑΛμυροί ... 1904, σ.

Αργύρnς π. π. Πeφοvώrnς

21)

χαρακτηρίζει τον
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Εικ.

5 Αλμυρός.

Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

1802. Απεικόνιση

Γ '

μέρους ιερού Βήματος, εσωτερι

κή νοτιοανατολική γωνία, τοίχος περιοχής Διακονικού όπου διακρίνονται ίχνη δύο ημικυκλι
κών κογχών στο ράισμα του επιχρίσματος. Πρβλ. εικ.
(Φωτογραφία μ ε τά τον σεισμό του

1980. Αρχείο

8.

Ναού) .

ναό του Αγίου Νικολάου "Τρισυπόστατο", αλλά νομίζω, καθώς τότε δεν είχε παγιοποιη
θεί η σχετική τεχνική ορολογία, μ ε τον όρο αυτό εννοεί "Τρίκλιτος". Βέβαια όταν οι

"τρίκλιτες" βασιλικές είναι κατά κανόνα "τρισυπόστατες": οι όροι συγχέονται. Κι εγώ
στα χρόνια μας

(1986)

έχω ακούσει στη λα.ίκή λαλιά (Σάμος) να χρησιμοποιείται η λέξη

"τρισυπόστατος" για να χατακτηριστεί μια "τρίκλιτη".
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Εικ.

6 Τυπολογία πολύκογχου

ιερού βήματος.

Α, aσύμμετρος τύπος (εγγεγραμμένος) Σ, συμμετρικός τύπος. (:Βελένης,
Το πολύκογχο Ιερό Βήμα

... 1982, σ. 13,

εικ.

1).

Η περίπτωση του παλαιού

Αγίου Νικολάου ανήκει στην παραλλαγή του συμμετρικού τύπου Σ.

Ακριβώς αυτό μόλις πριν από τρία χρόνια αποδείχτηκε: δηλαδή όταν υπάρχουν
εκατέρωθεν της προθέσεως και του διακονικού δευτερεύουσες κόγχες (ε ικ. 6),
τότε οι εκκλησίες αυτές, κατά κανόνα τρίκλιτες βασιλικές της Τουρκοκρατίας,

ελειτουργούσαν ως τρισυπόστατες .

9.

4

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, υποθέτω δε την

ύπαρξή τους και στις άλλες χώρες της Ορθοδοξίας τις κατακτημένες κάποτε
από τους Οθωμανούς. Λύση που προτιμούσαν λοιπόν επί Τουρκοκρατίας,
συχνότατα και στο γειτονικό Πήλιο, " κέντρο πολιτιστικής ακτινοβολίας. Έτσι

4

4

Γ. Βελένης, "Τό πολύκογχο iερό Βήμα τών τρισυπόστατων έκ κλησιών τής Τουρκοκρα

τίας

(1982)", στη σειρά 'Εκκλησίες στήv ΈUάδα μετά την "Άλωση, τόμος 2, Αθήνα, 1982,
13-20, από όπου (σ. 13, εικ . 1) και η εικόνα μας αριθ. 6.
4
" Καμηλάρι, Ι εραί αναγραφαί, Θεσσαλικά Χρονικά 4 (1933) σσ. 114- 144, 5 (1934) σσ.
38- 86: σποραδικά. Χαρακτηριστικά στον τόμο 1933, σ. 130, χωρίον Νεοχώριον τ. Δή
σ.σ.

μου Αφετών, εκκλησία " ΟΑγιος Δημήτριος- άγία Παρασκεευή -αγιος Άθανάσιος, τρί

κογχος τρισυπόστατος ενοριακή ... Μεσαϊος i'Χγιος Δημήτριος, βόρειον κλίτος άγία Πα
ρασκευή, νότιον αγιος Άθανάσιος ... ", όπου με "τρίκογχος" εννοεί τρεις κόγχες με μία
αγία Τράπεζα (δηλαδή στην τωρινή ορολογία τρισυπόστατος) , και με "τρισυπόστατος
θέλει να πεί "τρίκλιτη".
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Εικ.

7 Αλμυρός.

Παλαιός Αγ. Νικόλαος,

1802.

Πρόταση αποκατάσταση ς κάτοψη ς παρομο ιά
ζουσας αυτής αρχικής φάση ς: Α.Π.

( Υπόβαθρο εικ.

Apyύpnς π. π. Πεrpovώrnς

11.10.2000

3)

163

ΑΧ ΑΙ Ο Φ Θ ! ΩΤ Ι ΚΑ

Εικ.

8

Αλμυρός. Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

Γ '

1802.

Άποψη από βορρά νοτίου τμήματος Ιερού Βήματος. Διακρίνεται μάλλον νεωτερική θύρα και το
προφανώς αρχικό από πάνω της παραθυράκι,αριστερά δε στον τοίχο του Διακονικού
ημικυκλικό ίχνος εντοιχισμένης κόγχης.
(ΦωτQ)Ιραφία μετά τον σεισμό του

1980 Αρχείο Ναού. ).

Εικ.

Πρβλ. ε ικ.

9 Αλμυρός.

5

Παλαιός Άγιος Νικόλαος ,

1802.

Από βορρά λήψη εσωτερικής παρειάς νοτίου
τοίχου. Τμήμα που αντιστοιχcί στο πρώτο μeτα·

κιόνιο μετά το τέμπλο προς τα δυτικά. Διακρίνε
ται μικρό παραθυράκι, προφανώς της αρχικής

οικοδομικής φάσης , ενώ στο επόμενο τμήμα
νεότερο, μεγαλύτερο παράθυρο.

(ΦωτQ)Ιραφία μετά τον σεισμό του

1980.

Ναού).
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Εικ.

11 Αλμυρός.

Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

1802. Όψη

του ανατολικού τμήματος του ναού,

ομόλογη εικ.10. Διακρίνεται αριστερά ένας aσυνήθιστος ημιθόλος φερόμενος
από την κεντρική καμάρα και τους θόλους πλαγίου κλίτους, πρβλ. εικ 10Α

(Φωτογραφία μετά τον Σεισμό του

1980. Αρχείο

Ναού)

Αρyύρnς π. π. Πεrροvώrnς
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στις

εκκλησίες αυτές

γινόταν λειτουργία

Γ '

μπορεί να

στην

κυρίως

πρόθεση, ή στο διακονικό, όπως σε

κανονική αγία τράπεζα, οπότε η
εκάστοτε

μικρότερη

αριστερά

κόγχη να εχρησιμοποιήτο ως πρό

θεση. Επειδή δε η πρόθεση είναι
απαραίτητη στην τέλεση της θείας
··~

λειτουργίας, ενώ το διακονικό όχι,

\

γι' αυτό συχνά δεν άνοιγαν δευτε

I

..ι--

ι ι ;-

,.

i!a

ρεύουσα κόγχη διακονικού (δεξιά
του τελευταίου)

( εικ.

6Α) .

Σε κανονικές περιπτώσεις ανοι

γόταν και αυτή, σε δε ιδανικές κι
aρχοντικές κατασκευές -προχωρώ
ντας ένα γενναίο, συνεπές βήμα πιο
πέρα-

άνοιγαν

και

στο

τέμπλο

ιδιαίτερες μικρότερες πόρτες συμ
μετρικά

εκατέρωθεν των

θυρών

πρόθεσης και διακονικού , ώστε να
υπάρχουν (τρεις και τρεις ίσον έξη,
και με την "ωραία πύλη" τελικά)

επτά

(7)

πόρτες στο τέμπλο. Τέτοιο

λαμπρό παράδειγμα συνάντησα στο
πάνω Βαθύ Σάμου, στην Παναγία

του

1802 -

1804. β

4

Λιτότερη

δε

ενδιαφέρουσα περίπτωση συνιστά
η τρισυπόστατη Αγία Παρασκευή

στο Χαλίκι επαρχίας Καλαμπάκας
υπέρ το Μέτσοβο, πιθανότατα του

18ου αιώνα, αυτή με

5 (!)

πόρτες,

ήτοι την "ωραία πύλη" και δύο ζεύ
γη εκατέρωθεν, έναντι της πρόθε

σης και του διακονικού.'ν (δηλαδή
'β Αυτοψία μου Τετάρτη ς

9

Αυγούστου

1995.
•Υ Αυτοψία Τετάρτης

1994,

168
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Εικ. 13Α Αλμυρός. Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

1802.

Τα τρία δυτικά τόξα τη ς βόρειας κιονοστοιχίας. Πρβ λ . εικ.
(Φωτογραφία μετά τον σεισμό του

Εικ.

138 Ομόλογη

1980. Αρχείο

138.

ναού) .

ε ικ. 13α. (εκεί λήψη από νότια, εδώ από νοτιοανατολικά)

(Φωτογραφία μετά τον σεισμό του

1980.

ΑρχείοΝαού).

Apyύpnς π. π. Πεrpovώrnς
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Γ '

παραλείφτηκε η θύρα διακονικού αφού αυτή δεν έχει λόγο λειτουργικό , αλλά
παίζει ρόλο αισθητικό, χάρη της συμμετρίας.

10.

Στη ριζόμενος στα παραπάνω δεδομένα εισάγω την πολύκογχη αυτή

διαμόρφωση σε μία σχεδιαστική πρότασή μου, κάτοψης του παλαιού Αγίου
Νικολάου ( εικ.

τροποποιώντας κατάλλη λα την κάτοψη που προέκυψε από

7),

την αποτύπωση του ναού μετά τους σεισμούς ( εικ.

3). Δηλαδή υποστη ρίζω βά

σιμα ότι έτσι ήταν η αρχική εκκλη σία.

11.

Στο σχέδιο αποτύπωσης τη ς κάτοψης έχουν επίση ς παραλειφτεί: α) τα

δύο χαμηλά παράθυρα της δυτικής όψης ,
εμφανίζονται ( εικ.

3),

στης οποίας όμως το σχέδιο

β) η μικρή νότια θύρα στο ιερό (θύρα με οριζόντιο

υπέρθυρο, άρα ανοιγμένη μεταγενέστερα) (εικ .

8),

γ) μικρό τοξωτό παράθυρο

πάνω από την τελευταία (που θεωρώ τυπικό παράθυρο της αρχικής οικοδομι
κής φάσης) ( εικ.

8)

και δ) παρόμοιο παράθυρο γειτονικό του (που αντιστοιχεί

στο μετακιόνιο μεταξύ τέμπλου κι επόμενου , προς τα δυτικά, κίονα) ( εικ.

12.

Στα σχέδια αποτύπωσης και στις φωτογραφίες

του Αγίου Νικολάου εμφανίζεται θολωτή (ε ικ.
χία από τις δύο τοξωτή ( εικ.

12

και

13

10

και

1980
11)

9).

η παλαιά εκκλησία

και κάθε κιονοστοι

α-β). Το κεντρικό κλίτος καλυπτόταν με

ημικυλινδρικό θόλο δυναμωμένο με ενισχυτικά τόξα , τα λεγόμενα σφενδόνια ,
πρακτική των χρόνων της Τουρκοκρατίας.

13.

Κάθε πλάγιο κλίτος σκεπαζόταν με οκτώ

(8)

τυφλούς τρουλλίσκους, με

τα λεγόμενα φουρνικά, τα οποία αφ' ενός στηρίζονταν στην τοξοστοιχία και
στους εξωτερικούς τοίχους , αφ' ετέ ρου σε χαμηλά εγκάρσια τόξα εδραζόμενα
στα στηρίγματα της κιονοστοιχίας και στον εξωτερικό τοίχο ( εικ.

14,

πρβλ. εικ.

13β). Παρ ' ότι έτσι είχαν σχηματ ιστεί κανονικά τετράγωνα στήριξης, τα
φουρνικά δεν φαίνεται να είχαν ούτε τέλεια κυκλική κάτοψη (που ωστόσο στην
γενική κάτοψη του ναού εικ.

7

αποδίδονται συμβατικά με κύκλο), ούτε κανονι

κό η μισφαιρ ικό σχή μα, αλλά ήταν αρκετά χαμη λωμένα (:όπως προκύπτει από
το λείψανο φουρνικού, εικ.

14).

Β έβαια πρέπει να λάβουμε υπ' όψη και την πα

ραμόρφωση που θα προέκυψε από τον σεισμό και που ενδεχομένως είναι η κύ 
ρια ή και η μόνη αιτ ία.

14.

Αλλά στην αποτύπωση της εγκάρσιας τομή ς ( εικ.

10)

έγινε μια ουσιαστι

κή παράλειψη. Αυτό δεν θα το εγνωρίζα με ποτέ εάν δεν είχαν σωθεί ομόλογες
φωτογραφικές απεικονίσεις (όπως οι εικ.

11

και

15). Εκεί

διαπιστώνουμε ένα

Γκέβρου. Στην εκκλησία υπάρχει γραμμένη μάλλον πρόσφατα χρονολογία

"1725",

αλλά

ατ ε κμηρ ίωτη επί του παρόντος , και μάλλον απίθανη. Εάν όμως αποδ ε ιχτεί ως αληθινή ,
τότε πρέπει να αναθ ε ωρήσουμε την άποψη ότ ι ο μετα βυζαντινός αυτός τύπος βασιλική ς

οφείλει την διάδοσή του στον Πατριάρχη Καλλλίνικο (βλ. σημ. 3β) .
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Εικ.

14

Αλμυρός. Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

Σ Π ΟΥΔΩ

1802.

Τμήμα νότιου πλάγιου κλίτους. Διακρίνεται λείψανο φουρνικού πάνω στο διάχωρο , το
δεύτρο εντεύθεν του τέμπλου προς τα δυτικά.
(Φωτογραφία μετά τον σε ι σμό του

1980.

Αρχείο Ναού)

Apyύpnς π. π. Πεrpovώrnς
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Εικ.

15.

Αλμυρός. Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

Λείψανό του μετά τον σεισμό

1802.
1980. Το ανατολικό πλήρες τμήμα του

που διασώθηκε κάτω από

τη βαριά ενιαία δίρριχτη πλακοσκέπαστη στέγη του. Όψη από νοτιοδυτικά.
(Φωτογραφία μετά τον σεισμό του

172

Γ '

1980.

Αρχείο Ναού.)
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Σ Π ΟΥ Ω Ν

ασυνήθιστο και εξαιρετικά αποτελεσματικό μέτρο στην κατασκευή: Ένα ημιτό
ξο, καλλίτερα μέρος θόλου, εδράζεται στην κεντρική καμάρα του ναού καθώς

και στα πλάγια φουρνικά και τα ενδιάμεσα στηρίγματά τους. Έτσι τα τελευταία
και η καμάρα ανακουφίζονται από το βάρος του πολύ μεγαλύτερου γεμίσματος

που θα χρειαζόταν για την έδραση της στέγης και την διαμόρφωση της κλίσης
της. Λέγεται ότι το γέμισμα αποτελούσαν χώματα, άμμο και ελαφρόπετρα. Από
ελαφρόπετρα δε Σαντορίνης ήταν και τα καμαρολίθια στους θόλους της εκκλη

σίας μας του Αλμυρού.

5

Παρόμοια κατασκευαστική λύση δεν έχω αλλού συναντήσει. Μόνο μια περί
πτωση έχω ακούσει, ότι όμοια κατασκευάστηκε στη Βουλγαρία τρίκλιτη θολω
τή βασιλική με ενιαία δίρριχτη στέγη στο
από το

Berbeliev Peyo, ότι οι μαστόροι ήταν
Bratsigovo (Bratsigorski Maistori) της Σχολής Σάμοκοβ , υπό την επήρεια

της τέχνης της Θεσσαλονίκης 5 α .

15.

Η στέγη του παλαιού Αγίου Νικολάου (ε ικ.

15- 19)

ήταν δίρριχτη ενιαία

πάνω από ολόκληρο το ναό και καλυπτόταν από πετρόπλακες (λέγεται ότι ήταν

6

από το Πήλιο και είχαν άγρια υφή). Η στέγη παρουσίαζε μια κατασκ ευαστική
λεπτομέρεια, που χαρακτήριζε σταθερά τη δουλειά των ηπειρωτικών και μα
κεδονικών οικοδομικών εργαστηρίων: Η απόληξη της δίρριχτης στέγης στις δύο
στενές πλευρές δεν διαμορφωνόταν αετωματική, αλλά παρουσίαζε απότμηση
τριγωνικής μορφής, το λεγόμενο "μισοκάλκανο". (εικ.

16.

20- 21

και

22- 23).

Θέλω να σημειώσετε το ακόλουθο: Τα σχετικά μεγάλα παράθυρα που

βλέπουμε στα σχέδια του δυτικού τοίχου (εικ.23) και των δύο μακρών πλαγίων
πλευρών (εικ.

18 και 19) δεν είναι τα αρχικά. Όταν κατασκευάστηκε ο ναός το
1802 ανοίχτηκαν ψηλά στους τοίχους μικρά παράθυρα' είχαν διατηρηθεί τουλά
χιστον δύο στο μεσημβρινό τοίχο , ένα στο ιερό (εικ. 8) και ένα άλλο δυτικότερα
γειτονικό του πρώτου (εικ. 9). Τα μεγάλα παράθυρα κατασκευάστηκαν
αργότερα (βλ. παρ. 32).
17. Από τα σχέδια αποτύπωσης (βλ. εικ. 10) καταφαίνεται πόσο γιγαντιαία
ήταν αυτή η στέγη έχοντας από μόνη της ύψος 3 Yz μ. ενώ οι τοίχοι κάτω της
3,40μ. Ώστε συνολικά το μέγιστο εξωτερικό ύψος, μετρημένο στον "καρφιά" της
στέγης, ήταν

6,90

μ. Αλλά η ερειπωμένη εκκλησία όταν αποτυπώθηκε μετά το

σεισμό έδειχνε δάπεδο κατά

0,95

μ. βυθισμένο, χαμηλότερο από το γύρω εξω

τερικό έδαφος. Η διάσταση αυτή μετρήθηκε στο κεντρικό κλίτος στο μέσο της

5

Συνέντευξη του εφημερίου του Αγίου Νικολάου πατρός Τιμοθέου Σκαρλάτου, [Σ ε 

πτεμβρίου

6] 1996.

sα Πληροφορία συνάδελφου Άλκη Πρ έπη ,
6

π' Τιμόθεος Σκαρλάτος ( ό. π. ση μ.

2000.

5)

Αργύρnς π. π. Πεrpovώrnς
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Εικ.

16

Γ '

Αλμυρός. Παλαιός Άγιος Νικόλαος.

Βορειοανατολική άποψη. Η περιοχή του Ιερού Βήματος , η λιγότερο επηρεασμένη από τον

σεισμό, καλυπτόμενη πάντοτε από την ενιαία (πάνω από ολόκληρο το ναό) δίρριχτη
πλακοσκέπαστη στέγη. Αρχείο Ναού.

εκκλησίας. Δεν

ίσχυε για τον γυναικωνίτη που ήταν ψηλότερος κατά

βαθμίδες, από τον κυρίως ναό, ήτοι κατά

18.

0,75

3

μ.

Σημειώνεται ότι, όπως λέγεται , ο ναός "αρχικά" [όπως τον θυμήθηκαν]

"κατέβαινε

7

11!2

μέτρο". Κάποτε (δεν θυμόνταν πότε) "έγινε μπάζωμα, γιατί μά

ζευε νερά". Με την ανύψωση όμως του δαπέδου δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα:
οι "τέμπλες", τα δοκάρια από κολλονά σε κολλονά, [ελκυστήρες στις γενέσεις

των τόξων της κιονοστοιχίας] εμπόδιζαν να περνάνε τα "εξαπτέρυγα". Έτσι
"αναγκάστηκαν" πρώτα ο π. Σοφοκλής Χρ. Κομνιώτης (εικ.
ο π. Τιμόθεος Σκαρλάτος (εικ.

25),

24),

και αργότερα

να κόψουν αυτά τα δοκάρια. Φυσικά δεν

γνώριζαν τον αντισεισμικό ρόλο που έπαιζαν , και τις συνέπειες που θα είχαν,
και πράγματι είχαν στην αντοχή των θόλων του ναού. Δηλαδή αν δεν είχαν κο
πεί οι "τέμπλες" (οι ελκυστήρες) δεν θα εμφανιζόταν τόσο μεγάλη βλάβη στο
ναό, ενδεχομένως δεν θα είχε καταρρεύσει καν η στέγη του, (όπως δεν κα
τέρρευσε στο στερεότερο τμήμα πάνω από το "άγιο βήμα").

7

Όπως στη σημείωση

174
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Εικ.

17

Αλμυρός. Παλαιός Άγιος Νικόλαος.

Πλάγια (βορεινή;) όψη με τη βαριά δίρριχτη πλακοσκέπαοτη στέγη .
(Φωτογραφία μετά τον σεισμό του

19.

Το

1996

1980. Αρχείο Ναού)

στον περίβολο του νέου Αγίου Νικολάου βρήκα μερικά από τα

υλικά δομής του παλαιού. Είδα

40-50

καμαρολίθια από ελαφρόπετρα. Στη ΝΔ.

γωνία (Ν. πλευρά) μέτρησα έναν ακέραιο ασβεστολιθικό κίονα συνολικού μή

κους
ήταν

2,18
0,38

μ., χοντρολαξευμένο αρράβδωτο με μείωση , όπου η επάνω διάμετρος
μ., η δε κάτω διάμετρος

0,43,

με έδρες χωρίς λαξεύματα για τα εμπό

λια. Υπήρχε εκεί και δεύτερος παρόμοιος, σπασμένος σε δύο τεμάχια. Πλησίον
βρισκόταν και άλλος λίθος στενόμακρος μήκους
μοποιήθηκε ως υπέρθυρο. Όλα αυτά τα θεωρώ

1,38 μ., που φαίνεται να χρησι
spolia, ήτοι αρχιτεκτονιά μέλη

αρχαίου κτίσματος που ξαναχρησιμοποιήθηκαν προφανώς στον παλαιό Άγιο
Νικόλαο

( εικ. 26).

Χρήση σπολίων και άλλων εποχών τεκμηριώνεται από μαρτυρία του Ν. Ι.

Γιαννόπουλου . Γράφει σχετικά. (βλ. παρ.

32).

19α. Η ύπαρξη μικρού προσκτίσματος στο ανατολικό άκρο της μεσημβρινής
πλευράς της βασιλικής του Αγίου Νικολάου (εικ.

27),

υπό την προϋπόθεση (κα

θόλου βεβαία) ότι ήταν παλαιό όσο και η εκκλησία, οδηγεί σε μία υπόθεση, την
ακόλουθη: δηλαδή μπορεί να υποδεικνύει ότι καθόλο το μήκος αυτής της πλευ
ράς κάποτε υπήρχε υπόστεγο ("χαγιάτι"). Αυτό είχε μονόρριχτη στέγη όπως το

πρόσκτισμα από όπου εξαρτιόταν (εικ. 27Α). Γνωρίζουμε τέτοιες λύσεις και σε
πηλιορείτικες εκκλησίες , μερικές του Δήμου Ζουπανιώτη: λύση επίσης "βορειο
ελλαδικής" είτε "μακεδονίτικης βασιλικής". Σ' αυτές τις βασιλικές κατά κανόνα
το υπόστεγο κατασκευάζεται και στην άλλη πλευρά, με ιδανική λύση να περι-

Apyύpnς

n.

π. Πεrpovώrnς
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Εικ.

./

18 Αλμυρός.

Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

1802.

Πλάγια βορεινή όψη. Σχέδιο αποτύπωσης με συμπληρωμένη τη δίρριχτη στέγη (της οποίας συμπληρώσαμε τις

πετρόπλακες, εφοδιάσαμε δε το σχέδιο και με γραμμική κλίμακα. ΑΠ.) (Αρχείο Ναού)

Εικ.

19 Αλμυρός.

Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

1802.

Πλάγια μεσημβρινή όψη: (βλ. αντίστοιχες παρατηρήσεις στην εικ .1 8)

Αργύρnς π. π. Πεφοvώrnς
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Εικ.

20 Αλμυρός.

Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

Γ '

1802.

Βορειοανατολική άποψη. Διακρίνεται η απότμηση (το "μισοκάλκανο") της δίρριχτης στέγης
στην ανατολική απόλήξή της. (Αρχείο Ναού).

178
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8

Εικ.

21

Αλμυρός. Παλαιός Άγιος Νικόλαος ,

1802.

Ανατολική όψη με την απότμηση (το "μισοκάλκανο") της δίρριχτης στέγης
(Αρχείο Ναού).

βάλλει την εκκλησία και από τη δυτική στενή όψη. Στην τελευταία περίπτωση το
υπόστεγο αγκαλιάζει το σώμα της βασιλικής έχοντας σχήμα "Πι" και παρα
πέμποντας από πολλές απόψεις στους aρχαίους περίπτερους ναούς. α Στην πε
7

ρίπτωση της βασιλικής του Αγίου Νικολάου στον Αλμυρό δεν γνωρίζουμε (από
τις υπάρχουσες ως τώρα πληροφορίες) εάν τυχόν είχε και σε άλλες πλευρές ξυ

λόπηκτο, ξυλόστεγο υπόστεγο ("χαγιάτι"). Πιθανότατα αυτό αγκάλιαζε και τη
δυτική

στενή

πλευρά, όπου κατά κανόνα ανοιγόταν η

είσοδος προς τον

γυναικωνίτη .

19β. Σε κείνες τις βασιλικές, στις οποίες ανήκει και η δική μας , με το περιο 

ρισμένο ύψος (που αυξανόταν στην περίπi:ωσή μας εσωτερικά κατεβαίνοντας 4

-5

σκαλοπάτια, β όπως ανάλογα αλλού) και τα πολύ λίγα και πολύ μικρά

7

παράθυρα (θεληματικά, αλλά και όσο επέτρεπε η στενή σε ύψος ζώνη του

Ία Ο Γερμανός ιστορικός της αρχαίας αρχιτεκτονική ς, αρχιτέκτων

Dr. lng. Α Mallwitz

με λετώντας τους αραχίους ελληνικούς περίπτερους ναούς κατ' αντίθετη φορά υπέ δειξε
την συγγ έν ε ιά τους προς μεταβυζαντινές βασιλικές με υπόστ ε γο στις τρεις πλ ε υρές τους .
7

~ Τρικαλινός, Αλμυρό ς

(1987), σελ. 32.

Αργύρnς π. π. Πεrpovώrnς
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22 Αλμυρός .

1

2

Παλαιός Άγιος Νικόλαος,

(Προσέθεσα γραμμική κλίμακα, Α Π .

2000).

3

4

1802. Ανατολική
(Αρχείο Ναού).

5

6

7

όψη . Σχέδιο αποτύπωση ς

& _ _3

1980.
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Εικ.

23

Αλμυρός. Παλαιός Άγ ιος Νικόλαος,

[Π ροσέθεσα γρα μμική κλίμακα, ΑΠ.

2000].

1

2

3

4-

5

1802. Δυτική όψη . Σχέδιο αποτύπωσης 1980.
(Αρχείο Ναού).

G

_

_ _ j ____ __ -- - - -~
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ΑΧΑ Ι ΟΦΘ ΙΩΤΙ ΚΑ

Εικ.

24

Ο ιερεύς Σοφοκλής Χρ. Κομνιώτης.

("Όταν ήταν

Εικ.

Ο

25

αρχιμανδρίτης

Τιμόθεος

ετών). Εφημέριος παλαιού

Σκαρλάτος

ΑγίουΝικολάου,

1934- 1974.
9 Απριλίου 1974).

παλαιού και νέου Αγίου Νικολάου.

(Απεβίωσε στις

(Φωτ. Α. Π. Φ.97.ΙΧ/1 αριθ. 27Α) .

73

(66

ετών το

1996),

Γ '

εφημέριος

τοίχου μεταξύ των στεγών υποστέγου και κυρίως εκκλησίας) , ήταν ο φωτισμός
τους λιγοστός. Βέβαια αυτό σύμφωνα με τα δικά μας μέτρα· φαίνεται ότι τους

ικανοποιούσε εκείνους, που άλλωστε αυτήν την εποχή στα σπίτι τους ενίοτε δεν
είχαν καθόλου παράθυρα. Είναι βέβαιο ότι το διαφαινόμενο (στην εικ.

27)

πα

ραθυράκι πάνω από την μονόρριχτη στέγη του προσκτίσματος, που πρέπει να

ταυτίζεται με το διακρινόμενο εσωτερικά (της εικ.

8ή

της εικ.

9), μας

δίνει τον

τύπο και το μέγεθος των αρχικά κύριων φωτιστικών ανοιγμάτων της εκκλησίας
μας, θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε και πριν (παρ.

20.

16).

Προχωρούμε στο ιστορικό της κατασκευής του ναού. Το έτος οικοδό

μησης της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Αλμυρού είναι τεκμηριωμένο από
την οικοδομική επιγραφή του έργου , γνωστή χάρη σε φωτογραφία του Κίτσου

Μακρή
8

(1917- 1988), επακριβώς:

ήτοι

1802 Δεκεμβρίου

Μακρής , Μεταβυζαντινή και Νεώτερη Μαγνησία

τη χρονολογία

"1802"

(μάλλον)

(1982) , σ. 210, στ.

30, (ε ικ. 28). 8

α', όπου αναφέρει

και την ύπαρξη φωτογρ αφίας της επιγραφής της στο αρχείο.

Γενναιόφρων και aνοιχτοχέρης, συμβάλλοντας και στο έργο άλλων , ο Κίτσος Μακρή ς
όσο ζούσε, "συνεχίζει" και τώρα που μας "έφυγε" να βοηθάει τους φίλους , χάρη στην

182
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Εικ.

26 Αλμυρός .

Αυλόγηρος νέας εκκλησίας Αγίου Νικολάου . Αρράβδωτοι κορμοί μαρμάρινων

κ ιόνων παλαιού ναού. (Φωτ. Α. Π.

21.

6.9(;). 1996,

Φ. 96. /Χ. /1, αριθ.

20)

Η επ ιγραφή μεταγράφεται κατ' αρχήν τηρουμένη ς τη ς ορθογραφίας και

σύνθεσής της ως ακολούθως:

1Η

ΠΑΡΟΥCΙΑ Η ΕΚΛΗCΗΑ
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΥς ΠΑΤΡΟC ΗΜΩΝ ΝΙ
ΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΗΡΑΤΕΒΩΤΟς ΤΟΥ ΘΕ
ΟΦΙΛΟςΤΑΤΟΥ ΕΠΙCΚΟΠΟΥ ΚΙΡΗ

5

ΟΥ ΥΕΡΟΘΕΟΥ ΚΕ ΕΞΟΔΟΝ ΤΟΝ ΦΙΛΟ
ΧΡΗςΤΩ ΚΕ ΔΗΑ

XIPAC

ΤΟΥ ΜΑςΤΟΡΟΔΗΜΟ ΖΟΠΑΝΙ

ΟτΙ ΚΕ ΕΠΠΡΟΠ(ΕΥ) Ν * ΤΟ ς
ΚΟΛΙΓΟΝ ΚΕ ΚΙΡΑΤΖΙΔΟΝ

10

ETOC 1802

ΔΙΚΕΜ

30 [;]
ομότροπα γαλουχημένη κόρη του , συναδέλφισσά μας, Θάλεια Μακρή

-

Σκοτε ινιώτη :

την ευχαρ ιστούμε για την παραχώρηση και αποστολή της πολύτιμης φωτογραφίας , με
επιστολή της τη ς

19

Ιουνίου

1995.

Στην εικ .

24

με τον π" Σοφοκλή Κουμνιώτη φαίνεται

στο βάθος τμήμα τη ς επιγραφής.

Apyύpnς π. π. Πεrpovώrnς
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Εικ.

27 ''Ο

Γ '

Αη Νικόλας του Αλμυρού πριν από τους σεισμούς.

Εικ. 27Α Μια άκρως υποθετική μορφή παλαιάς οικοδομικής φάσης με
νότιο" χαγιάτι" τη ς Βασιλικής του Αγίου Νικολάου Αλμυρού.
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* Ση μ.

στίχου

8. Το

σύμπλεγμα που ερμηνεύω ως "ευ" προέρχεται από τα χει

ρόγραφα κείμενα. Συναντιέται και σε εργολαβικό του
γραψε ο μαστρο

22.
1

- Δήμος

μας.

1803

που ακριβώς υπέ

9

Η ίδια επιγραφή ορθογραφούμενη και συμπληρούμενη έχει ως εξής:
Η ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΕΚΚΛΗΣ ΙΆ
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙ-

ΚΟΛΆΟΥ, (ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗΚΕ] ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕ
ΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΙ-

5

ΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΚΑΙ [ΔΙΑ) ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟ

ΧΡΙΣΤΩΝ [ΧΡΙΠΙΑΝΩΝ] ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡ ΑΣ [=χειρός)
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟ

- ΔΗΜΟ[Υ) ΖΟΠΑΝΙΩΤΗ
[ = επιτροπευόντων;;)

ΚΑΙ

ΕΠΠΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ

ΚΟΛΛΗΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΑΤΖΗΔΩΝ.

10

ΕΤΟΣ

1802

ΔΕΚΕΜ[ΒΡΙΟΥ)

30 (;).
23.

Την επιγραφή αυτή είχε δει ο Ν.

I.

Γιννόπουλος γύρω στα

1893/1894

στη

θέση της. 9 α "Έν τφ ναφ τοϋ Άγίου Νικολάου δεξψ τφ εiσιόντι, έπί πλακός
ορθογωνίου έκ λευκοϋ λίθου

"+

" και την

μετάγραψε ως ακολούθως:

Ή παρουσ<ι>α η εκκλησία

του εν αγιυς πατρος ημων Νι-

κολαου, <Χρχιερατεβο<ω>ντος του θε
οφιλεστατου επισκοπου κιρη-

5

ου Ηεροθεου κε εξοδον τον φιλο
χρηστω(ν) κε δια χιρας
του μαστορο(ς) Δημο(υ) Ζοπανι
οτη κε επιτροπευοντος

κολλιγον και κερατζιδον ,
έτος αψ7θ'

(1799)

Δικεμ(βρίου)

30."

Προβληματισμός δημιουργείται στον μελετητή με το δήθεν έτος "αψίθ ' "

(=1799),

που νόμισε ότι είδε ο Ν.

φωτογραφία (εικ.

9

28)

η χρονολογία

I. Γιαννόπουλος, όταν και σ' αυτήν την

"1802"

είναι σαφής. Την ημερομηνία

"30"

Μάκρής, Λα.ίκη Τέχνη Πηλίου (1976), σ. 56 στη φωτογραφία του συμφωνητικού του

1803,

βλ. τη συντομογραφία "ευ" στη λέξη "φευρουαρίου", (όπου και υπογράφει ως

"μαςοροδημος" , ως εκπρόσωπος των μαστόρων του που γράφ ονται "Ζηοπανιωτες") .
9α Γιαννόπουλος, Βυζαντιναί Επιγραφαί Θεσσαλίας:

Apyύpnς π.

n.

BCH, 23 (1899), 399, αρ. 4.

Πεrpovώrnς
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Γ '

"Δικεμ(βρίου)" παραλαμβάνω από τον ίδιον ως ορθή, γιατί στην παραπάνω φω
τογραφία (εικ.

28)

θα μπορούσε να εκληφθεί και ως

πάντως του ορθού έτους

24.

1802

''20".

Την αποκατάσταση

έκανε σύντομα (βλ. σημ. 3γ).

Σχολιάζοντας από τη σκοπιά ενός ερευνητή των τεκτόνων και αρχιτεκτό

νων, τονίζεται η παρουσία ενός εξαίρετου πρωτομάστορα [και του συνεργείου
του] από το περίφημο μαστοροχώρι Ζο(υ)πάνι (σήμερα Πεντάλοφος) τη ς
επαρχίας Βο"tου του νομού Κοζάνης. Σημειών εται ότι πρόκειται για μακεδονί

τικο χωριό και όχι ηπειρωτικό, όπως νόμιζε ο Κίτσος Μακρής γράφοντας' 0 : "Τό
όνομά του [του Δήμου Ζηπανιώτη] δείχνει τήν ηπειρωτική καταγωγή του". Η
αλήθεια είναι ότι το μαστοροχώρι Ζουπάνι βρίσκεται στο σύνορο με την Ήπει
ρο. Ωστόσο τόσο αυτό, όσο και το αμέσως προς την Ήπειρο γνωστό μαστορο
χώρι Μπουρμπούτσικο (το περίφημο Εφταχώρι, γνωστό από τις πρώτες μέρες

του Πολέμου του

40)

υπάγονται στη Μακεδονία, όπως παλαιά επίσης υπάγο

νταν στη μακεδονική περιοχή Ανασελίτσα.
24α. Άλλωστε οι μαστόροι από την Ήπειρο δηλώνουν την από εκεί καταγω
γή τους, ή η καταγωγή τους αποτυπώνεται καθαρά στο επώνυμό τους: α) τεκμή

ριο είναι η παρακάτω επιγραφή οικοδομής [βρύσης] που βρήκε ο Ν.

I.

Γιαννό

πουλος στη θέση "Σαρμασίκη" στις βόρειες υπώρειες της Όθρυος και καταγρά

φει σε χειρόγραφό του: ' α
0

ΔΑΠ. ....... .
ΠΤΟΝΑΔΕ. ........... .

... JKONOMI Δ ΟΥ Ευ .... .
ΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟ. .... .
Του ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡ.......
ου, ΣΑΡΜΑΣΙΚΗ

......

+

τΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ

Ό .... . ΚΟΛΑΟΣ !Π/ΡΟ. .. .

...........

ΣΒΟΛ ................

Έχοντας υπ' όψει μου τα παραπάνω δημοσιευθέντα επιχειρώ τη συμπλήρω
σή της, όπου βέβαια "ΙΠΙΡΟ[ΤΗΣ]

'

0

Μακρής, ό. π.

(:

σημ.

9)

σ.

61

= "Ηπειρώτης" ή "Ηπειρώτες":

βΌ

ι σα Ν. Ι. Γιαννόπουλος. Στο χειρόγραφο Ευρετήριο Αλμυρού ΒΌ σ.

51

αρ.

183,

Αστέριος Αλεξάνδρου στο Δελτίο Φιλαρχαίου Εταιρείας "Όθρυος", τεύχος

29,

αρ.

186
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βλ. και

6, σσ. 28-

ΠJ>ΑΚτΙΚΑ ΤΟΥ Γ ' ΣΥΝ ΕΔΡ Ι ΟΥ ΑΛΜΥΡ Ι Ω'ΠΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩ Ν

ΔΑΠ[ΑΝ ... ]
Π ΤΟΝ ΑΔΕ[ΛΦΩΝ]

[Ο]ΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΥ[Σ]
Τ ΑΘΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟ[Σ]
ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡ[Ι]

+

ΟΥ ΣΑΜΑΡΣΙΚΗ

[Κ]τΙΣΠΣ ΔΗΜΟΣ

[ΝΙ]ΚΟΛΑΟΣ ΙΠΙΡΟ[τ]
[ΗΣ ...... ] Σ ΒΟΛ ..... .
β) την καταγωγή κτίστη από την Ήπ ειρο και ακριβέστερα από τα μαστορο
χώρια της Κόνιτσας, κτίστη ή απόγονου κτίστη από εκεί εγκαταστημένου πια

στο Πήλιο μαρτυράει επιγραφή από τον οικισμό Πρόπαν , της εκεί δισυποστά

του εκκλησίας Αγίου Αθανασίου και Εισοδίων (δυτικά άνωθεν του νάρθηκα): 10 β

"1874 Αυγούστου 28.

Οί aρχιτέκτονες έκ

Μηλεών Δημ. Κ ο υ τ σ ι ώ τ η ς Γ. Κοσμάς"

24β. Επ' ευκαιρία ας σημειωθούν εδώ και δύο ονόματα τ εχνιτών στον Αλμυ
ρό: α) ο κτίστης Δήμος Κουτσοπίνας, που βρήκε και διέσωσε βυζαντινό
κιονόκρανο στο χωριό Μπακλαλί [τώρα Αλία] Αλμυρού, σύμφωνα με τον Ν. Ι.

Γιαννόπουλο 1 ιtι -β) ο Δημήτριος Δρακιώτης "σουφαντζής",
Νικολάου Αλμυρού. (βλ. παρ.

1812,

ναού Αγίου

30).

24γ. Σημειώνεται δε και τούτο: η χρήση στην κτητορική επιγραφή του Αγίου

Νικολάου (παρ.

21-23)

προ του ονόματος του Δήμου Ζουπανιώτη του διευρυμέ

νου όρου "μάστορα .... ", συνηθισμένου παλαιότερα στη Δυτική Μακ εδονία και
στην Ήπειρο , Νότια και Βόρεια , αντί του aπλούστερου "μάστρο ... " στα νοτιότε
ρα μέρη.

25.

Ήταν εξαίρετος ο πρωτομάστορας Δήμος Ζο(υ)πανιώτης (ή Ζηπανιώ

της) καθώς τον γνωρίζουμε ως τον πιο προβεβλημένο λα"ίκό αρχιτέκτονα αυτών

των χρόνων στα χωριά του Πηλίου , ακριβέστερα ως ναοδόμο:

-

Στα

1795

έκτισε την τρίκλιτη βασιλική του Αγίου Αθανασίου (με δίρριχτη

πλακοσκέπαστη στέγη και υπόστεγα "χαγιάτια") στο χωριό Άγιος Γεώργιος.

-

Επίσης στα

1795(!)

θέση "Κωτίκια" Λαύκου.

οικοδόμησε το καθολικό μονής Αγίου Αθανασίου στη
12

ΙΟβ Μυρτώ Ρήγα Καμιλάρι στα Θεσσαλικά Χρονικά, τόμος
IOy

Ν.

r.

11

5 (1936),

σελ.

80

Γιαννόπουλος , "Θεσσαλικαί Μελ έται Β', Μ εγάλη Βυζαντινή Μονή έν τφ

Τουρκικi]J "Τεκέ των Μπεκτασήδων" στην Έπετηρίδα Έταιρείας Βυζαντινών Σπουδών" ,

14 (1938),

σσ.

433-434.
(: σημ. 10), σ. 66 στ . α' 5.
π., σ. 66 στ . β ' , εικ. 6 (63).

11

Μακρής , ό. π.

12

ο ίδιος, ό.

Apyύpnς π. π. Πεφοvώrnς
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-Και τρίτη εκκλησία στον ίδιο χρόνο

- Τον

επόμενο χρόνο

1796

έφκιαξε: το καθολικό της

1795(! !)

μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο χωριό Συκή.

Γ '

13

aνοικοδομεί καθολικό μονής Παναγίας Λαμπη

δώνας. 14

- Από

τις

Απριλίου

20

1797

έως τις

6

Ιουνίου ίδιου έτους έχτισε την εκκλη 

σία του Αγίου Ιω άννου Προδ ρόμου Βυζίτσας.

15
16

-Στον ίδιο χρόνο

- Το

1797 κατασκεύασε την Μεταμόρφωση στη Μακρινίτσα.
καλοκαίρι του 1802 ανοικοδόμησε εκκλησία Αποτομής του Προδρόμου

χωριού Νιάου επί παλαιοτέρας,

17

όπως εκφράζεται και στην οικοδομική της

επιγραφή "εξανάγηνε μεν εις τους χρόνους

- Στο

τέλος του ίδιου χρόνου τον καλέσανε στον Αλμυρό για το χτίσιμο του

Αγιό Νικόλα.
-Στα

1802 Ηουνίου 10". 18

19

φευρουαρί " :
0

"1803:

21"

υπογράφει το συμφωνητικό για το χτίσιμο της

εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής Ζαγοράς 20 : άρχισε στις
λείωσε στις

13

Απριλίου και τε

Αυγούστου ' έγινε τρίκλιτη βασιλική κάτω από ενιαία δίρριχτη

15

πλακοσκέπαστη στέγη έχοντας στα πλάγια υπόστεγα (ξύλινα, πλακοσκέπα
στα)' αυτά σώζονται, ενώ και στην τρίτη εξωτερική πλευρά προς δυσμάς πρέ
πει να διέθετε υπόστεγο, ώστε συνολικά αυτό να είχε σε κάτοψη σχήμα "Πι"'

σημειώνεται δε ότι τα δύο πλάγια υπόστεγα καταλήγουν σε παρεκκλήσια.

21

(Πρβλ. και σημ. 7α).
25α. Στον παραπάνω κατάλογο των έργων του Δήμου Ζουπανιώτη πρέπει
να προστεθεί και η όψιμη κατασκευή της εκκλησίας του Αγίου Βλασίου στον
ομώνυμο οικισμό , πριν Καραμπάσι, πάνω από τα Άνω Λεχώνια Βόλου (εικ.

29):

Πρόκειται για θολωτή τρίκλιτη και τρισυπόστατη (όπως τώρα και σεις μπο

ρείτε να κρίνετε, βλ. και εικ. 6Α) βασιλική διαστάσεων του βασικού ορθογω
νίου της περίπου

25,00

επί

λουθεί αρχαίο κανόνα του

11 Yz μ. (εικ. 30) . Το κεντρικό κλίτος , λες και ακο
2:1, διαπλατύνεται κατά το διπλάσιο της διάστασης

13ο ίδιος , ό. π. σ. 66-67, (εικ. σ, 67: εξωτερική όψη μονής.)
14Μακρής , ό . π. σ . 67.
15 Μακρής, ό. π. σ. 67 στ. βΌ
16 Μακρής, ό. π. , σ . 69. Με αυτή την εκκλησία μοιάζε ι η κατά 9 χρόνια

μεταγενέστερη

στον ίδιο οικισμό ε κκλησία του Αγίου Ι ωάννου.

17Μακρής, ό . π. σ. 19, στ . α',
18Καμιλάρι, 'Ίεραί αναγραφαί" ,
19Μακρής, ό. π. σ . 71 στ. αΌ

20

Μακρής, ό. π. σ.

56

Θεσσαλικά Χρονικ ά

4 (1934) , σ. 140.

φωτογραφία του συμφωνητικού , σσ.

61-62

στοιχεία

66

κα ι σχόλια.
21

Όπως στη ση μ.

188

10, σ. 69

στ . β Ό και κάτοψη στη σ.

61.

lσropia, Αρχωολογiα, Λαογραφiα Axaiaς Φθ1ώαδας

μεταγραφή

8
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πλάτους των πλάγιων κλιτών. Καλύπτεται με ημικυλινδρικό θόλο στεργιωμένο
και με σφενδόνια, ήτοι ενισχυτικά τόξα (εικ.

στον παλαιό Άγιο Νικόλαο

(1802)

Τα πλάγια κλίτη, όπως και

31).

Αλμυρού , καλύπτονται με φουρνικά , τυφλούς

τρουλλίσκους, που εδράζονται στους εξωτερικούς τοίχους και στις κιονοστοι

χίες των κλιτών, καθώς και σε μικρά εγκάρσια τόξα φερόμενα από τα στηρίγμα
τα των κιονοστοιχιών και τους εξωτερικούς τοίχου ς και στις κιονοστοιχίες των
κλτών, καθεύς καί σε μικρά εγκάρσια τόξα φερόμενα από τα στηρίγματα των

κιονοστοιχιών και τους εξωτερικούς τοίχους ( εικ.
25β.

Την

χρονολογία και τον

32. πρβλ.

κατασκευαστή του

τεκμηριώνει η οικοδομική του επιγραφή (εικ.

33).

και κάτοψη εικ.
αρχικού

30).

κτίσματος

Βρίσκεται προσηλωμένη στο

βόρειο τοίχο , στη δυτική του άκρη προ το καμπαναριό (δεν πρέπει να τοποθε
τήθηκε εκεί εξ αρχής) . Η μαρμαρόπλακα της επιγραφής έχει διαστάσεις 40χ47

εκατοστά, το κύριο πεδίο της 37χ39 εκ., στίχους δεκατρείς σε δώδεκα κύρια διά
χωρα ύψους

1

3 εκ.

Το κείμενό της έχει ως εξής:

ΕΤΟΥΤΟΣ Ο ΘΙΟΣ ΚΕ ΙΕΡΟΣ ΝΑ

ΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟ
Σ ΒΛΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΌΠΟΥ
ΤΗΑΣ ΕΤΕΧΘΗ

5

1820

CEBAC

ΜΑΙΟΥ

10 ΚΕ ΑΡΧΗΕΡΕΒΟΝΤΑΝ

ΑΘΑ

ΝΑΣΗΟΣ ΜΠΡΟΠΟΛΗτΙΣ ΤΟ
ΑΓΗΟΥ ΔΗΜΠΡΗΑΔΟΣ ΗΣ Τ
ΗΝ ΑΓΗΑΝ ΜΟΝΗΝ ΤΑΦΤΗΝ ΑΠΟ ΚΙ
ΠΡΟΥ ΜΗ ΕΞΟΔΑ ΤΟΝ ΚΗΝΟΝ ΜΑ

10

ΧΑΛΗΟΝ ΚΕ ΕΤΕΧΘΗ ΑΠΌ ΧΗΡΑ
Σ ΤΟΥ ΜΑΣΤΩΡΟΔΗΜΟ ΖΩΠΑ
ΝΩΤΗ

+ ΚΩΣΤ ΑτΙΣ ΓΡΑ
ΦΩ

Ση μ. στίχος

9 "μη"

= με. Στίχος

25γ. Το έτο ς κατασκευής

"1820"

9110

"μα Ι χαληον" = μαχαλάδων

είναι χαραγμένο και σε σταυροφόρο λίθο

ψηλά στο μέτωπο της κεντρικής aψίδας του ιερού ( εικ.

34, πρβλ.

εικ.

29) . Η αψί

δα αυτή είναι το μόνο δομικό και μορφολογικό (με τα ισλαμίζοντα τοξωτά κα
τακόρυφα λαξεύματα) εξωτερικό μέρος, μαζί με την "μακεδονίτικη" πλακοσκέ
παστη δίρριχτη με αποτμήσεις ("μισοκάλκανα") στέγη , που έμειναν αναλλοίωτα

από την πρώτη οικοδομική φάση , (-σ' αντίθεση με το χωρίς οικοδομικές
μεταβολές εσωτερικό).

Χρόνους

103

μετά το κτίσιμο της εκκλησίας προστέθηκε στη δυτική είσοδο

πρόσκτισμα υπό μορφή προπύλου, με την επ ιγραφή "Ο ΠΡΟΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ
ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ

I

ΔΑΠΑΝΑΙΣ

I

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩ . ΣΟΥ ΛΙΩΤΗ
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t

ιcι
Λ

Εικ.

28

Αλμυρός . Αρχική εκκλησία Αγ . Νικολάου. Η οικοδομική ε πιγραφή του

1802.

(Αρχείο Κίτσου Μακρή, παραχώρηση Θάλειας Μακ ρή-Σκοτινιώτη)

1923" ..
εικ.

Είναι κτισμένος με γεμάτα τούβλα και μεγάλα ανοίγματα. (Βλ. κάτοψη

30).

Με τα ίδια τούβλα και στο ίδιο ύψος εμφανίζονται και τα τοξωτά παράθυρα
σε δυο σειρές στις πλάγιες όψεις (εικ.

35).

Μεγάλα παράθυρα κάτω, μικρά

αντίστοιχα καθ ' ύψος επάνω. Θεωρώ ότι τότε στα

1923

ανοίχτηκαν τα κάτω

παράθυρα και υποθέτω συγχρόνως και τα επάνω μικρά, αρχικά μικρότερα.

Η προσθήκη του κωδωνοστασίου στη βορειοδυτική γωνία (εικ.
έργο της δεκαετίας του

1940.

Φέρει επιγραφή 'ΆΝΗΓΕΡΘΗ

I

1948;".

190
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8

26.

Φαίνεται ότι ο μαστορο- Δήμος Ζουπανιώτης από το τέλος του 18ου αιώ

να εγκαταστάθηκε και παντρεύτηκε στη Ζαγορά. Στα

1795

περίπου γεννήθηκε

ο γιος του Ν ι κόλας, μάστορας κι αυτός, που σκοτώθηκε το καλοκαίρι του

1840

ξεκτίζοντας ένα γεφύρι. Εκεί τραυματίστηκε και ο εγγονός του, ο Γιαννούλης
Νικόλ. Ζουπανιώτης. 22

27. Εδώ επανερχό μαστε στην περιγραφή του παλαιού Αγίου Νικολάου. Επι
θυμώ δε να αναφερθώ και να σχολιάσω την παράδοση για το χρονικό διάστημα,
μέσα στο οποίο κτίστηκε ο παλαιός Άγιος Νικόλαος: Δηλαδή το λεγόμενο ότι ο
ναός έγινε βάσει οικοδομικής άδειας που παραχώρησε ο Αλή πασάς 23 υπό τον
όρο να χτιστεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να θεωρη
θεί βέβαιο, αβέβαιο είναι αν το χρονικό διάστημα των

40

ημερών αρκούσε. Η

παράδοση αυτή λέγεται και σε άλλες οικοδομήσεις ναών εκείνες της εποχής ,Ζ

"

Μακρής, ό. π. σ.

23

Γιαννόπουλος, Δύο Αλμυροί

66

στ. α ',

4

3.
(1904), σ. 21 . Π ερισσότερες λεπτομέρειες στον Χρ. Χαρ.
40 ήμέραις τοϋ Ί ερού ναού Άγ. Νικολάου .

Αναγνώστου, Ίστορικόν τής ανεγέρσεως εν

Αλμυρού

(1960).

Βλ . στο παράρτημα Π, το πλήρες κείμενο.

Η άδεια οικοδόμησης εκκλησίας επί Τουρκοκρατίας ήταν προσωπικό δικαίωμα του
Σουλτάνου

-

ακόμα κι όταν αυτό έγινε σχεδόν "ρουτίνα" μετά τις μεταρρυθμίσεις του

'Τανζιμάτ" (γι ' αυτό βλέπε δημοσιεύματα της Έφης Αλαμανή στη βιβλιογραφία και εδώ
παρ.

34.

Στα

1802

ο Αλμυρός υπαγόταν στον Αλή πασά. Εκείνα τα χρόνια ο Αλής είχε

σφετεριστεί το παραπάνω δικαίωμα του Σουλτάνου , αφού μόνο αυτός έπρεπε να είχε

δώσει την άδεια. Έτσι το γραφόμενα από τον Γ. Τρικαλινό στο βιβλίο του ''Αλμυρός"
(του

1987) σελ. 32 (χωρίς δε τεκμηρίωση και παραπομπή) , ότι "Αυτόν τον όρο δηλαδή

να χτιστεί η εκκλησία του Αγίου Νικολάου Αρμυρού σε

40

μ έρες έβαλε ο Σουλτάνος και

ο Αλή Πασάς Ιωαννίνων .. " ήτοι α π ό κ ο ι ν ο ύ , δεν ευσταθεί. Γενικότερα για
οικοδομικές άδειες εκκλησ ιών επί Τουρκοκρατίας, βλ. εδώ στη βιβλιογραφία τις δύο
εργασίες του Δρ. Γεωργίου Αθ. Χώρα.
24

Από την αρκαδική εμπειρία μου καταθέτω ότι έχω ακούσει για χτίσιμο σε

40

μέρες της

εκκλησίας του Αγιάννη Πρόδρομου και των ταξιαρχών στα Λαγκάδια Γορτυνίας το
έτος

1808, της

Μεταμόρφωσης στο γορτυν ια κό Ζυγοβίστι το

1810,

επίσης εκκλησία στο

Αναζήρι Λουτρών Ηραία ς Γορτυνία ς, στο Ναζήρι (τώρα Εύα) Ανδρούσας Μεσσηνίας:
για τις παραπάνω, εκτός της τελευταίας εκκλησίας, βλ.Πετρονώτη ς, 'Αρχιτεκτονικά μνη

μεία στήν ορεινή Γορτυνία

(1975) , σ. 50 , παρ. 68.

(Για την τε λευταία μεσσηνιακή περί

πτωση υπάρχει μνεία σε έντυπο αδημοσίευτο μονόφυλλο στο Ε.Λ.Ι.Α. (=Ελληνικό Λο

γοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο) Αθήνα , οδός αγ . Ανδρέου

2103211149,

5, τηλέφωνο 2103250378

και

Φάκελλος Γεωργίου Α Σταμίρη. Στην ίδια δε παράγραφο της ανα 

φερθείσας εργασίας μου είχα υποστηρίξει ότι οι παραπάνω μεγάλες εκκλησίες χτίστη
καν εξ αρχής ως "σταυροειδείς εγγεγρα μμέν ες". Η νεότερη έρευνά μου με οδηγεί να

ανασκευάσω αυτήν την τολμηρή αρχική άποψή μου. Τώρα δηλαδή πιστεύω ότι εκείνες
οι εκκλησίες που χτίστηκαν τότε με βραχυπρόθεσμες πάντως ευνο·ίκές άδειες επί Β ελή

Αρyύρnς π. π, Πεφοvώrnς
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Γ '

άλλο θέμα εάν δεν τεκμηριώνεται πάντοτε. Λέγεται και στην περίπτωση του
Αγίου Γεωργίου της Στεμνίτσας Αρκαδίας ότι χτίστηκε σε

40

ή

45

μέρες με

άδεια του Βελή Πασά, γ ιου του Αλή Πασά, (όταν αυτός ήταν Μωρά Βαλεσής

στην Τριπολιτσά στα

1807- 1812).

Ωστόσο εκεί συγκεκριμένα και διαφορετικά

πιστοποιείται με σαφήνεια βάσει της επόμενης οικοδομικής επιγραφής του

1810 ότι η

οικοδόμηση του συγκεκριμένου αυτού ναού πραγματοποιήθηκε σε

η μ έ ρ ε ς.

25

Ιδού το κείμενο που είχα αποθησαυρίσει όταν γύρω στα

75
1950 ήμουν

σπουδαστής του Πολυτεχνείου (δυστυχώς κάποτε μετά βανδάλου προσομοιά
ζων ηλεκτροτεχνίτης την κατέστρεψε μερικά τοποθετώντας εκεί βάση μεγάλου
ηλεκτρικού λαμπτήρα):

"+ 1810: ΑΡΧΙΘΗ OYTOC Ο ΘΕΙΟΣ ΝΑ
OC ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟC ΓΕ
ΩΡΓΙΟΥ ΑΥΓ{Ο}ΟΥΣΤΟΥ: 17: ΕΤΕΛΕΙΩ
[Θ] Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : 30 :"
Η προθεσμία των 75 ημερών που είχε ισχύ στην αρκαδική

αυτή εκκλησία

θεωρώ ότι μάλλον είχε ευρύτερη ή κανονική εφαρμογή.

28.

Προβληματίζομαι για το αν αυτή η μεγάλη εκκλησία μας του Αγίου Νι

κολάου , (εντυπωσιακή ήδη από κείνα τα χρόνια σύμφωνα με μαρτυρία του

1815 26 ),

αυτή η εξαιρετικά μεγάλη εκκλησία για το τότε

(1802)

πολύ μικρό χρι

στεπώνυμο πλήρωμα, κτίστηκε εξ αρχής θολωτή. Δηλαδή σκέπτομαι μήπως σε
πρώτη οικοδομική φάση κατασκευάστηκε ξυλόστεγη , λύση από άποψη δαπά
νης πιο προσιτή στους όχι εύπορους χορηγούς κολλήγους και κερατζήδες, όταν
μάλιστα έπρεπε η κατασκευή να ολοκληρωθεί εντός τακτής προθεσμίας.

Κάποτε δε αργότερα, ίσως στη δεκαετία

1830-1840,

μετατράπηκε σε θολωτή με

αυτούς τους συγκεκριμένους θόλους της, κάθε άλλο παρά απλής δομής.

29.

Βεβαιωμένη παρόμοια μετατροπή συναντάμε στην Πελοπόννησο. Εκεί

την ίδια εποχή επί Βελή Πασά, γιου του Αλή Πασά, λέγεται ότι δόθηκε στα

[είτε Αλή] πασά, κατασκευάστηκαν κατά κανόνα ως τρίκλιτες ξυλόστεγες βασιλικές,
αργότερα δε , μετά την Παλιγγενεσία, μετασκευάστηκαν σε θολωτές , και ενίοτε σε
τρουλλωτές . Αυτό τεκμηριώθηκε σε εκκλησία της Κορινθίας , που για την ίδια επίσης

λέγεται ότι χτίστηκε σε

39 ημέρες

έχοντας άδεια για

40

μέρες μόνο σύμφωνα με την πα

ράδοση πάλι. Βλ. Πετρονώτης Ή πολύτρουλλη βασιλική τού Άγίου Γεωργίου Ζάχολη ς

(1982),

σσ.

263-264,

βλ. στη σελ.

266

εικ.

15:

σκίτσα των δύο βασικών οικοδομικών

φάσεων.
25

Πετρονώτης. 'Αρχιτεκτονικά μνημεία στήν όρ ε ινή Γορτυνία

(1975),

σ.

όπου η επιγραφή .
26

Θ. Κ. Σπεράντζας, Έργα Αργύρη Φιλιππίδη, σελ.
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67,
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1811

άδεια κατασκευής της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στη Ζάχολη (σήμε 

ρα Εβροστίνα) της Κορινθίας εντός τακτής προθεσμίας
πάντως είναι ότι η εκκλησία αυτή αργότερα, ίσως περί το
θολωτή. (Βλ. σημ.

40 ημερών. Γεγονός
1830, μετατράπηκε σε

24).

29α. Επαναλαμβάνω ότι προβληματίζομαι και δεν είμαι καθόλου βέβαιος
για την αρχική κατασκευή της εκκλησίας του παλαιού Αγίου Νικολάου: δηλαδή
εάν αρχικά κατασκευάστηκε ξυλόστεγη και αργότερα σκεπάστηκε με θόλους
(λύση που ομολογώ ότι παλαιότερα ευνοούσα), ή μήπως εξ αρχής κατασκευά
στηκε θολωτή, κάτι που τελευταία τείνει να δεχτώ, παίρνοντας τώρα ιδίως υπ'
όψει μου τους πολύ παχείς τοίχους της διαστάσεως

1,10

μ. , πραγματικά κα

τάλληλους για υποδοχή θόλων, και επί πλέον συγκρίνοντας με άλλα όμοια έργα
του Δήμου Ζουπανιώτη, όπως ο Άγιος Βλάσιος. (Παρ. 25α- 25β).

30.

Είναι αλήθεια εξάλλου ότι ο Άγιος Νικόλαος ούτε λειτούργη σε αμέσως,

μα ούτε και τελείωσε σύντομα . Τα εγκαίνιά του κάποια χρονιά έγιναν στις
Μα"Cου", και έκτοτε γιορταζόταν εκείνη η ημέρα, σαν ένα από τα τρία

(3)

"20

ετήσια

πανηγύρια του Αρμυρού. Ποιο όμως ήταν το έτος των εγκαινίων δεν παραδί

δεται. Μήπως θα πρέπει να δεχτούμε το

1803; Το ότι δε

και η εκκλη σία δεν απο

περατώθηκε τότε, ούτε αμέσως, ούτε εντελώς, το μαρτυρούν επιγραφές που διέ 
σωσε ο Ν. Ι. Γιαννόπουλος. Αυτ ές αναφέρονται σε εργασίες επιχρισμάτων -του

1812 το

καλοκαίρι- που χρηματοδότησαν καπεταναίοι καραβιών, σύμφωνα με

την επιγραφή που υπήρχε στον πρώτο κίονα δεξ ιά μπαίνοντας μέσα στην
εκκλη σία :

27

"+

Εσουφατισθη ο πάνσεπτος κ (αι) θειος ναος ουτος του

εν αγιοις Ι πατρος ημων Νικολαου δια συνδρομης κ (αί) δα
πανης του καπεταν Ι Αναστάση κ (αί) καπεταν Δημητρη από
την νησον Σκοπελον κ (αί) Ι Τρίκερι."

Αυτή συμπλη ρωνόταν από μια δεύτερη γραμμένη στις τέσσερ ις πλευρές του
κιονοκράνου του δεύτερου κίον α μετά τον προη γούμενο επίση ς δεξιά: '
αΌ "Επ ( ι) τρ (οπεύοντος)
Δημ (η ) τρ ( ίου) Κ ( ων. )
1

1(ωάνν) ου. "

8

βΌ " δια χ(ειρος)
Δ (η ) μ (η ) τρ ( ί) ου
Δρ(α)κ(ιώ) του ".

Γιαννόπουλος, Inscriptions Chretiennes de Thessalie: Bulletin de Correspondance
Helleniq ue, 23 (1899), 400, αριθ. 5.
28
Όπως στ η ση μ. 27.

27
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δΌ "αρχι/ερ(α)τ(εύοντος)

γ, "ετος

αωιβ'

Γ '

τ(ου) θ(ε)οφ(ιλεστάτου)

( = 1812)

Α(νθί)μου

ιουν(ίου)

(;)"

17."
Η συμπλήρωση του ονόματος "Άνθιμος" γίνεται από τον Ν. Ι. Γιαννόπουλο
με

επιφύλαξη, και υποθέτει ότι ο επίσκοπος αυτός ήταν Ζητουνίου και

Αλμυρού.

31.

Εμείς δε ας σχολιάσουμε ότι ο μαστρο-Δημήτρης πρέπει βέβαια να κα

ταγόταν από τη Δράκια Πηλίου. Και το μεν Πήλιο μη διαθέτοντας εν γένει δι
κούς του μαστόρους κατακλυζόταν από τεχνίτες άλλων τόπων , κτίστες κυρίως
από το Ζουπάνι Ανασελίτσας (τώρα Πεντάλοφος, επαρχίας Βο'ίου Κοζάνης) .
Γι' αυτών την παρουσία εδώ η παλαιότερη επιγραφική μαρτυρία φτάνει στα

1740

και προέρχεται από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής Ζαγοράς (στη δυ

τική πλευρά της , δεξιά στον εισερχόμενο γ9 :
ΑΨΜ

1

OYTOC Ο
OC NAOC

ΘΙΟC ΚΕ TPYC[Y]ΠOCTAT
ΥΚΟΔΟΜΥΘΙ ΕΚ ΘΙΜΕΛΙ

ΟΥ ΚΑΙ ΕΠΗςΑΤΕΥCΑΝ- ΝΙΚΟ

5

ΛΟC ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑνΙ- ΧΑΤΖΙΑΠΟ

ςΟΛΙC ΠΑΝΤΑΖΥ Ρ[Ε]ΪΖΙ- ΝΙΚόΛΟC
[Μ]ΠΑΡ[Μ]ΠΕΡΙ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙ CΥΦΕΡΙ -ΓΙ

ANIC - ΤΟΥ

[Μ]ΠΟΡΑ

- ΒΑΓΓΕΛΙΝΟC - CI

ΡΟΠΟΥ ΛΟΥ- ΧΑΤΖΙΚ[Υ]ΡΙΑΖΙ- ςΤΕΡΓΙΟC

10

ΑΛΕΞΙ

- ΓΙΟΡΓΙ

ΜΟΥΖΕΡΙΡΙ

ΦΡΟΝΙΜΟΥ - ΕΝ
ΘΩΜ[Α]

=

XEPCY

ΜΑςΤΟΡΟνΙΚΟ- ΚΕ ΘΕΟΔΟΡΟ:

ΖΟΥΠΑνΙΟτΙC- ΤΕΛΟC-

14

- ΝΙΚΟΛΟ

ΔΕ ΜΑςΟΡΟ

ΤΟΥ νΟΕΒΡΙΟΥ

22

ΚΑ

I ΡΑΘΟΔ[Ω]Ρ[Η]

Πρωτομαστόροι λοιπόν της εκκλησίας που τελείωσε το χτίσιμό της στις
Νοεμβρίου

1740

22

(=ΑΨΜ) ήταν οι Ζουπανιώτες μαστόροι Θωμάς, Νίκος και

Θεόδωρος με τη συνεργασία του Καραθοδωρή. Μιλήσαμε ήδη για την πλούσια
οικοδομική δραστηριότητα του μάστορο- Δήμου Ζουπανιώτη.

31α . Ωστόσο για τη Δράκια μπορεί να υποστηριχτεί ότι δεν της έλειπ ε
εντελώς κάποια καλλιτεχνική παράδοση: στα

29

1800

σε χρυσή επένδυση εικόνας

Κωνσταντινίδης , Τά εν Πηλίφ Χριστιανικά Μνημεία , 2η έ κδοση, σσ.

Μακρής , Λα'ίκή Τέχνη Πηλίου ,

(1976) , σ . 44, όπου

74 και 79. Βλ.

Ζουπάνι .

194

και

και μνε ίες άλλων μαστόρων από το
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8

Παναγίας στο νησί Τρικεριού γράφεται και το όνομα "Αθανασίου Χαλκέως
Δρακιότου" 30 - που μαρτυράει επάγγελμα και καταγωγή. Στα

μήτρης μας. Στα

1823 ο

1812 ο

μαστρο-Δη

μάστρο- Γιώργος Δρακιώτης ζωγραφίζει στην Πορταριά

το σπίτι Ντίκα, και στα

1831

διακοσμεί το γειτονικό του Μωρα"Lτη.

31

Στα

1849

στη "Φανερούσα" (Μονή Φανερωμένη) της νήσου Κικύνηθος, ήτοι "Παλαιά Τρί
κερα", σε επιγραφή κελιών εμφανίζεται ο κατασκευαστής τους "μαστορογιόργης

Δρακιώτης".

32

Στα

παρουσιάζεται κι άλλος Δρακιώτης ζωγράφος, ο

1870

τζιαμτζής στη Δράκια / 3 γιος ίσως του ετέρου ζωγράφου Τζιαμτζή,
νυμό τους προκύπτει βέβαια από πρόγονο τεχνίτη τζαμτζή.

35

34

που το επώ

Τέλος ας προστεθεί

κι ένας ξυλογλύπτης ("ταγιαδόρος"), από τους λίγους ντόπιους στο Πήλιο , ο Δη
μήτριος Δρακιώτης: αυτός στα

Παρασκευής στο Μούρεσι.

32.

1871

σκάλισε το τέμπλο της εκκλησίας της Αγίας

36

Ο δέκατος ένατος αιώνας με τις αλλαγές που προκάλεσε, δημιούργησε

και την ανάγκη στον άνθρωπο για περισσότερο φωτισμό στους κτιστούς χώρους

που ζούσε ή σύχναζε. Τότε και στη βασιλική του Αγίου Νικολάου πρέπει να
ανοίχτηκαν νέα παράθυρα. Η μορφή και δομή των μεγάλων ορθογώνιων παρά

θυρων με οριζόντιο ανώφλι, που δημιουργήθηκαν (βλ. εικ.

17-19) ,

μας παραπέ

μπουν χρονολογικά στο δεύτερο μισό (για να μην πω προς το τέλος) του δεκά
του ενάτου αιώνα. Την παραπάνω (υπό- )θέση στηρίζουν τελικά και ανιχνευθεί

σες πληροφορίες του aστείρευτου Ν. Ι. Γιαννόπουλου: Αυτός γράφοντας (επ'
ευκαιρία μεσαιωνικού θυρεού, -όπως είδαμε - ίσως περί τα τέλη

τις αρχές

1904 αναφέρει

37

είτε έως

: "Έτερ~ν οiκόσημον Γαλλικόν έσώζετο έντετοιχισμέ-

30

Μακρής , Λα.ίκή τέχνη Πηλίου,

3

Ο ίδιος , ό. π. (:σημ.30) , σ.

'

1902,

(1976), σ. 255.
182. Ας σημειωθεί ότι στα χρόνια

αυτά,

1800- 1838, άκμασε

ο ονομαστός ζωγράφος Παγώνης (το βαπτιστικό του) από τους Χιονάδες στη Δράκια,
παντρεύτηκε εκεί και κάποτε άρχισε να υπογράφει κι αυτός ως "Δρακιώτης".
32

Καμιλάρι, Ίεραί ι'χναγραφαί Πηλίου στα Θεσσαλικά Χρονικά,

33

Μακρής , ό. π. (:σημ .

34

Ο ίδιος , ό. π. (:σημ .

30), σ. 182.
30), στη σ. 182.

4 (1933),

σ.

Ο Δρακιώτης ζωγράφος τζιαμτζής του

118.
1870

-γρά

φει ο Κ. Μακρής- "γιός tσως τού Κώστα τζιαμτζή". Όμως στο "ευρετήριο ονομάτων"

εμφανίζονται ο "τζιαμτζής Γ." (με παραπομπές στις σελίδες
τελευταία εμφανίζεται

"..

182(!)

και

275,

όπου στην

του μαστρογιανι τζιαμζι" πράγματι τζαμτζή το επάγγελμα) ,

και ο "τζιαμτζής Ν" (με παραπομπές στις σελίδες

163, 182,

όπου πρόκειται για τον ζω

γράφο). Δηλαδή το όνομα "Κώστας τζιαμτζής" παραμένει μετέωρο.
35

Βλ. προηγούμενη σημ .

34: ".. του μαστρογιάνι τζιαμτζί διά
275 σημ. 223.
Μακρής, ό. π. (:σημ. 30), σ. 104.
Γιαννόπουλος, Οι δύο Μεσαιωνικοί Αλμυροί. (1904) , σ . 34.

γιαλιά ..."
36

37

: Μακρής,

μιρουκάματα ίψον κη

ό. π. σ.

Αργύρnς π. π. Πεrpovώrnς
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ΑΧΑΙ Ο ΦΘΙΩΤΙΚΑ

Εικ.

29 Άγιος

Γ '

Βλάσιος (πριν Καραμπάσι). Η ομώνυμη εκκλησία, άνατολική όψη.

(Φωτ. Α. Π , Δευτέρα

16 οκτ. 2000)

ν ον &.νωθεν θυρίδος της δυτικης πλευράς τού έν Άλμυρφ ναού τού ά.γίου Ν ικα

λάου, αλλά πρό δεκαετίας , ευρυνθέντων των παραθύρων τού ναού, απώλετο τό
λίαν aνδιαφέρον τούτο μνημείον"' ώστε σύμφωνα με την παραπάνω πληροφο

ρία το μεγάλωμα των παραθύρων χρονολογείται γύρω στα

1894.
33.

1892

μάλλον έως τα

Για την χρονολόγηση αυτή συνηγορεί και άλλο κείμενο, κείμενο δια

μαρτυρίας του ίδιου, που καταγγέλλει τούτα τα παράξενα και ανήκουστα : "Έν
38

δέ τφ νύν Άλμυρφ πλείστα aρχαία μάρμαρα ορθογωνίου σχήματος, λευκού η
μέλανος χρώματος, διασωθέντα πρότερον ε iς τά οθωμανικά τεμένη καί πο

λυάνδρια, έγένοντο νύν λεία διαφόρων καί έπαθαν δ,τι ύπό ξένων δέν έπαθαν,
ύπό των απογόνων τού Περικλέους καί τού Φειδίου, συνετρίβησαν ε iς μύρια

τεμάχια καί έχρησίμευσαν εiς aθλίας iδιωτικάς οiκοδομάς! Μονόλιθοι κιόνων,

38

Ο ίδιος , Χρονικά σημειώματα Αλμυρού , στο Εβδομαδιαία Επιθεώρησις Νεο

λόγου, Κωνσταντινουπόλεως τ .

3 (1894), σσ. 915 κ.π.

(Ευχαριστώ την αρχιτέκτονα Αθη

νά Ιωάννου Κούτση , που μου έστειλε το απόσπασμα αυτό και άλλα, υποχρεωθείσα να
το αντιγράψει διά χειρός , μη επιτρεπομένης της φωτοτύπησης του δημοσιεύματος λόγω

παλαιότητάς του). Η αραίωση στο κείμενο δική μου.
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1

2

3

4

Σκαρίφημα κάτοψης Βασιλικής Αγ . Βλασίου , έργο

αποτύπωση

16.10.2000,

σχεδίαση

5

1820,

6

7

2>

~

ω

Μ

στο ομώνυμο χωριό. (Α. Π .

18-19.03.2001).

κιονόκρανα δωρικού, iωνικού η κορινθιακού pυθμού, σπόνδυλοι pαβδωτών
κιόνων, επιτύμβιοι έλληνικαί τινες επιγραφαί, παρατηρηθείσαι {Jφ' ήμών εiς τά
οθωμανικά πολυάνδρια, εξηφανίσθησαν νύν! λαμπρότατοι κίονες έκ λευκού

μαρμάρου ουχί πρό πολλών μηνών συντριβέντες ετέθησαν ώς παραστάδες εντή
θύριχ τού Άγ. Νικολάου, αποβαλούσαι διά της σμίλης τού κτίστου δλως τό ι'χρχι
κόν αυτών κάλλος! Με θ' δλην δμως τήν έπελθούσαν ι'χσύγγνωστον ταύτην σύλη
σιν τών αρχαίων μνημείων έν διαστήματι δέκα και τριών ελληνικών ετών
[aπό το

1881]

δύναταί τις νά ίδl] καί σήμερον έτι εν ταίς αυλαίς iδιωτικών

οiκιών ουκ όλίγα aρχαία μάρμαρα ... ". Υποθέτουμε ακόμα ότι τότε με την διεύ
ρυνση της κυρίας εισόδου στη νότια πλευρά και την κατάργηση του παλαιού

υποστέγου, σ' αντικατάσταση του τελευταίου, ανοικοδομήθηκε εμπρός από την
εκεί είσοδο δίστυλο (επί τετραγώνων κτιστών πεσσών) πρόπυλο με αετωματική
(δίρριχτη) στέγη (βλ. εικ.

34. Στα

27).

ίδια αυτά πρώτα χρόνια μετά το

1881

και την ενσωμάτωση του Αλμυ

ρού στο ελληνικό κράτος μπορεί να έγιναν στο συγκρότημα του Αγίου Νικο

λάου και άλλες οικοδομικές εργασίες. Ίσως δηλαδή κάποια από τα προσκτί
σματα, που παριστάνονται, τόσο στη νεότερη απεικόνιση του Αη Νικόλα (εικ.

27), όσο και στο σκαρίφημα του 1886 (εικ. 2). Μήπως όμως το κωδωνοστάσιο
είναι παλαιότερης εποχής; ήτοι της εποχής μετά την θέσπιση των προνομιακών

Apyύpnς π. π. Πεrpovώrnς
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ΑΧΑΙΟΦΘΙΟΤΙΚΑ

Εικ.

31

Βασιλική Αγ. Βλασίου, ομώνυμου οικισμού Βόλου,

με σφενδόνια. (Φωτ. Α. Π.

Εικ.

32

Η κεντρική βαρελοκαμάρα

16.10.2000)

Άγιος Βλάσιος. Διακρίνεται τοκαλοχτισμένο φουρνικό στο πλάγιο κλίτος και ο τρόπος

στήριξής του,

198

1820.

Γ '

1820.

(Φωτ. Α. Π.,

16.10.2000)
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Εικ. 33 Η οικοδομική επιγραφή του
1820 της Βασιλικής Αγίου Βλασίου,
στον ομώνυμο οικισμό Βόλου με ανα
φορά στον "μαστωροΔήμο Ζωπανώτη"

(Φωτ. Α. Π.,

16.10.2000)

~,
., .

.......,(.1

.,
'

Εικ.

34

αψίδα,
χτίσιμο.

Άγ. Βλάσιος. Ανατολική όψη,

1820,

.

'

αναλοίωτη από το αρχικό

Εικ.
και

35

Άγ. Βλάσιος. Νότια όψη με τα μικρά

μεγάλα

πλινθοπερίβλητα

(επέμβαση υποθέτω του

Αργύρnς π. π. Πεφοvώrnς

παράθυρα

1923).
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ΑΧ ΑΙ Ο Φ Θ Ι Ω ΊΊΚΑ

Γ '

(για τους μη μουσουλμάνους υπήκοους της Οθωμανική ς Αυτοκρατορίας) με

ταρρυθμίσεων, του λεγομένου "Τανζιμάτ" (τanzimat). Αυτό ξεκίνησε μεν το

1839

(επί Αβδούλ Μετζήτ,

1839 - 1861, που

εξέδωσε στο Γκιουλ- Χανέ το ομώ

νυμο αυτοκρατορικό έγγραφο Χάττι-ι-Σερίφ την
κληρώθηκε ουσιαστικά στα

ρίου

1856)

1856

(με το

3 Νοεμβρίου 1839), αλλά ολο
Χαττ-ι-Χουμαγιούν της 18 Φεβρουα

με ιδιαίτερα ευνο·ίκές συνέπειες για τους χριστιανούς πολίτες.

39

Έκτοτε οικοδομούσαν ελεύθερα βάσει αδείας και εκκλησίες και κωδωνοστά

σια (τα οποία πριν, κατά κανόνα, ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως εντελώς απα
0

γορευμένο σε ορισμένες περιοχές να χτιστούν. ' )

35.
εικ.

Μελετώντας τη μορφή του κωδωνοστασίου στις δυο απεικονίσεις (εικ.

27)

2,

παρατηρούμε ουσιώδεις διαφορές, υπό την προϋπόθεση ότι το σκαρί

φημα του

1886

(εικ.

2)

παρά την λιτότητα αποδίδει τα βασικά χαρακτηριστικά

του: δηλαδή αυτό είναι ραδινό και τριώροφο , έχοντας τυφλό ισόγειο , στον πρώ
το όροφο ένα τοξωτό άνοιγμα, στον δεύτερο και τελευταίο όροφο (όπου ο
"καμπανοστάτης") ένα δίλοβο παράθυρο και τετράρριχτη πυραμιδοειδή στέγη.

Με μια τέτοια δομή και μορφή μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι έργο μετά
το

1856.

Διαφέρει δε ουσιαστικά από το καμπαναριό της προσεισμικής φωτο

γραφίας του Αη Νικόλα (εικ.

27),

γιατί τούτο είναι ογκώδες και υπερτετραώ

ροφο, με πολύ χαρακτηριστικά διαφορετικότερα ανοίγματα: δηλαδή και στους
τρεις τελευταίους ορόφους είναι ιδίου σχήματος (δίλοβα) αλλά αυξανόμενων
διαστάσεων από κάτω προς τα πάνω. Χαρακτηριστικά επάνω στον τελευταίο
όροφο (τον κωδωνοστάτη) εμφανίζονται απλές κλασσικίζουσες γωνιαίες παρα

στάδες με στοιχειώδη επίκρανα' στέφεται δε το όλο με περιορισμένη , χαμηλή ,
ημισφαιρική στέγαση . Όλα αυτά παραπέμπουν σε μια κατασκευή ή ανακατα-

39

Πρόχειρα λίαν στοιχε ιώδη , βλ. στην Ίστορία τού Έλληνικοϋ Έθνους (στο εξής ΙΕΕ) ,

τόμος ΙΓ(1977) , σ.

368,

σσ.

394-395

(Αλλαμανή , Ε.) . Π ερισσότερα με βιβλιογραφία:

Παπαστάθη ς, Κανονισμοί 'Ορθοδόξων Έλληνικών Κοινοτήτων , τόμ. Α',
κ . π. , όπου σ.

21

"Χάττ-ι-Σερίφ"

(1984) , σσ. 9
L856. Το κείμε νο του
3 (1890) , σσ. 2849- 2854.

κ.π. το ελληνικό κείμενο του "Χάττ-ι-Χουμαγιούν"

1839

εις Νικολα.ίδη, Οθωμανικοί κώδικες , τόμ.

Για τις επιπτώσε ις του ''τανζιμάτ" στη Θεσσαλία, βλ. Αλλαμανή στα Θεσσαλικ ά
Χρονικά ,

13 (1980) , 409-422.

Για τις επιπτώσεις του "Τανζιμάτ" στην Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία:

Velenis, The
framework of lows influencing the deνelopment of the character of dwellings during the
turkish occupation: Stoι·ia della cίtta , 31-32 (1985) , 33-36.
'

0

Παπαδόπουλος, Απαγόρ ευσις κωδωνοκρουσίας και προνομιακή κατά τόπους χρήσις

κωδώνων επί Τουρκοκρατίας: Γρηγόριος Παλαμάς, τόμ. ΜΒ

( =42) (1959) , (βλ.

γραφία).
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•.ιΑ

•

.
Εικ. 36Α Το κωδωνοστάσιο του παλαιού Αγ. Νικολάου μετά τον σεισμό στέκει ακόμα
(Αρχείο Ναού).

Apyύpnς π. π. Πεφοvώrnς
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Α Χ ΑΙΟΦ Θ ΙΩΤΙΚΑ

Γ '

Εικ. 36Β Το κωδωνοστάσιο του παλαιού Αγ. Νικολάου μετράει τις ώρες του. Ανατολική
νοτιοανατολική άποψη. (Αρχείο Ναού).
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Εικ. 37Α Ο καμπανοστάτης του κωδωνοστασίου του παλαιού Αγ. Νικολάου (Αρχείο Ναού).

σκευή στο τέλος του 19ου αιώνα, και ίσως ακριβέστερα γύρω στα

(1892-1894,

δηλαδή σ' εκείνη την οικοδομική φάση του ναού που ανοίγονται τα μεγάλα
παράθυρα (βλ. παρ.

32).

35α. Όλα τα παραπάνω και ιδίως τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά (παρα

στάδες, τρουλλίσκοι) διακρίνονται ευκρινέστερα σε φωτογραφικό υλικό χρονο
λογούμενο αμέσως μετά το σεισμό (εικ. 36Α και 36Β, 37Α και 37Β) , και που δεν
είχα εξαρχής στη διάθεσή μου. Εν πρώτοις συγκρίνοντάς το με την φωτογραφία
Ζημέρη (ε ικ.

27)

καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η τελευταία δ εν τραβήχτηκε

απλά λίγο "πριν από τους σεισμούς [του

1980]", αλλά πολύ παλαιότερα.

Κατά τα

άλλα οι τέσσερις αυτές τελευταίες φωτογραφίες του καμπαναριού

εικο

νογραφούν και τις τελευταίες στιγμές του ...

Apyύpnς π. π. Πεφοvώrnς
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ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ

Γ '

Εικ. 37Β Η τεχνητή κατάρρευση του κωδωνοστασίου του παλαιού Αγίου Νικολάου
(Αρχείο Ναού).
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Εικ.

38

Α. Π.

Αυλή Αγ. Νικολάου Αλμυρού. Επιτάφιος πλάκα επισκόπου Ι ωακείμ,

1996:

Φ. , 96. ΙΧ . / 1, αρ ιθ .

+ 1844.

(Φωτ.

21)

Apyύpnς π. π. Πεφοvώrnς
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36.
20-23,

Στην οικοδομική επιγραφή του
εικ.

1802 του

ναού του Αγίου Νικολάου (παρ.

28), στο στίχο 5, καταγράφεται αρχιερέας ο

θεοφιλέστατος Ιερόθεος .

Αυτός ήταν επίσκοπος Ζητουνίου (=Λαμίας) και Αλμυρού , ήδη αναφερόμενος
στα

1798

σε σιγγίλιο της γειτονικής μονής Ξ ενιάς.

41

Και πριν και μετά γνω

ρίζουμε και άλλους επισκόπους Αλμυρού, όχι πάντοτε με έδρα την ομώνυμη

πόλη.

42

Σαφώς στον Αρμυρό αναφέρεται ύπαρξη επισκοπής από τον Φρ. Που 

κεβίλ στις αρχές του 19ου αιώνα [ίσως ακριβέστερα στα

1805 - 1815]. 43

Αυτό

σημαίνει και την ύπαρξη επισκοπείου. Πού βρισκόταν αυτό το οικοδόμημα;
Κατ ' αρχήν θα π ερίμενε κανείς να γειτόνευε με την [επισκοπική] βασιλική του
Αγίου Νικολάου. Στα τ έλη του περασμένου αιώνα οι πρεσβύτεροι των Αλμυ
ριωτών έ δ ειχναν την παλαιά ως προς αυτούς θ έση του επισκοπ είου:

"... έκειτο

όπισθεν τής νύν ο iκίας τού παπά Γεωργίου καί βραδύτ ερον εντός τής ο iκίας
Γιαννακού σφζομένης

... "τότε.

Στο τ ελευταίο σπίτι είχαν φυλαχτεί "πολλά χει

ρόγραφα άξια λόγου τού τελευταίου επισκόπου 'Ιωακείμ" καταστραφέντα από
τους Τούρκου ς στα

1897. 44

Ο Ιωακείμ αρχιεράτευσε

1832 - 1844

(βλ. παρ.

39,

σημ. 51).Επανερχόμαστε στον επίσκοπο Ι ε ρόθεο για να υπογραμμίσουμε ότι
δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα, όπως και η παρουσία του στον Αρμυρό δ εν

υπήρξε ουδέτερη. Κάποτε μεταξύ

1802 και 1812

ε ίχε μετατεθ εί. Στα

1812 συνα
30). Ο Ιερόθεος κατ ' αρχήν
εκλέγεται μητροπολίτη ς Παροναξ ίας, μετά (το 1820) Νικαίας και εν τ έλε ι προά
γεται σε πατριάρχη Αλεξανδρείας (1825 - 1845) μέχρι του θανάτου του εκεί,

ντήσαμε εδώ επίσκοπο, τον Ά(νθι)μο( ; ) (βλ . παρ .

όπου και ετάφη . Στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο , ε κτός των άλλων ευεργετι

κών ενεργειών του , αναδείχτηκε μεγάλο ς φιλοοικοδόμος ανακαινίζοντας και
45

aνοικοδομώντας μον ές και εκκλησίες , όχι λίγες • Κάνουμε λοιπόν την υπόθεση

41

Γιαννόπουλος, ό. π . (:σημ.

27), σ . 416.
41), και στα " Φθιωτικά" (1891) , σ. 60.
" Pouqu eν i ll e , Voyage de la Grece, 2η έ κδ . , τ . 3 (1826) , σ . 394, σημ. 2: από τον οποίο
αντλ ε ί ο Γιανν όπουλος, Δύο Αλμυροί (1904) , σ. 21, όπου όμως λανθασμένα αναφέρεται
ότι στα 1820 επ ισκ έφτ ηκ ε τον Αλμυρό ο Γάλλος π ε ριηγητής , γιατί αυτός ήδη από ετών
(μάλλον το 1815) είχε επιστρέψει οριστικά στο Παρ ίσι .
44
Γιανν όπουλος, ό. π. (:σημ. 43), σ. 20 σημ. 2.
45
Φ ε ιδάς , Ίερόθεος ό Α', πατριάρχης 'Αλ εξανδρ ε ία ς (1825-1845): Θρησκ ευτική καί '
Ηθική Εγκυκλοπαίδ ε ια (στο εξής ΘρΗθΕγκ.) τ. 6 (1965) στή λε ς 803-804. (Παντε λάκης,
Εμμ . Γ. ως Ε.Γ.Π.) στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπα ίδ ε ια , 2η έκδ. τόμο ς ΙΒ ', σ. 874,
στήλες β ' - γ': π ερ ί Ι ερο θ έου. Γιαννόπουλο ς, Δύο Αλμυροί (1904), σ . 21 σημ.2: γι' αυτόν
" Ο ίδιος , ό. π. (:σημ.

κα ι τη διαθή κη του παραπέμπει στο Δελτίον Φιλαρχαίου Εταιρ ε ίας " Όθ ρυος" Δ'(19001901) , σσ.

30-34.

Αργύρnς π. π. Πεrροvώrnς
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Γ '

ότι αυτός υπήρξε ο εμπνευστής της ανοικοδόμησης και της βασιλικής του Αγίου
Νικολάου Αλμυρού κινητοποιώντας για την χρηματοδότησή του τους εκεί

κολλήγους και κυραντζήδες (βλ επιγραφή παρ.

37.

20 - 23):6

Θεωρώ πιθανόν ότι ο ίδιος φρόντισε για την ίδρυση και σχολείου ελληνι

κών γραμμάτων στον Αλμυρό. Εννοείται επίσημου και φανερού! Γιατί, τα λεγό
μενα περί "κρυφού σχολειού" περιέχουν μεν ρωμαντική νοσταλγία και κρυφή
γοητεία, αλλά πρόκειται για μυθεύματα. Από τη στιγμή που το κυρίαρχο Οθω

μανικό κράτος επέτρεπε την ελεύθερη άσκηση της λατρείας βάσει νομικών δια
τάξεων, παράλληλα και υποχρεωτικά επέτρεπε και την εκπαίδευση λειτουργών

της λατρείας, ήτοι ιερέων και ψαλτών, αλλά και γενικά είναι γνωστή η ύπαρξη
σχολείων, και στοιχειωδών κυρίως, και ανωτέρων.

47

λιτσά, μέσα στη μαύρη Τουρκία, τουλάχιστον από τα

Στην Οθωμανική Τριπο

1754,

λειτουργούσε μέση

Ελληνική Σχολή με διδάσκαλο, εκτός άλλων, τον ιερομόναχο Κανέλλα από τη
Ράχοβα Καλαβρύτων, πολύγλωσσο, σπουδαγμένο και στην Ιταλία. Το ελληνικό
αυτό εκπαιδευτήριο που βρισκόταν μέσα στην καθέδρα του Μωρά

-

Βαλεσή

(=του πασά του Μωριά) ήταν τόσο "κρυφό"(!) που φοιτούσαν παιδιά επίσημων

Οθωμανών!!, σύμφωνα με εν μέρει ανέκδοτο χειρόγραφο του αυτόπτη και
aυτήκοου λόγιου εμπορευόμενου Εμμανουήλ Σκαρπέτη του δευτέρου μισού

46

Ο Τρικαλίνός, Αλμυρός

(1987),

σ.

35

γράφει ότι οι Αλμυριώτες για την οικοδομή του

Αγίου Νικολάου δανείστηκαν από τον Ιερόθ εο, αντλώντας από τον Ν. Ι . Γιαννόπουλο
" Πώς εκτίσθη η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρόοδο ς, τ.
47

199 (3.5.1937).

Χατζόπουλος, Ελληνικά Σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας

Για την ανάγκη να εκπαιδεύονται οι ιερείς, βλ. σ.

σσ.

52-54.

53,

(1991).

σημ.55. Για το "Κρυφό σχολειό"

Στους δύο πρώτους αιώνες μετά την οθωμανική κατάκτηση λειτούργησαν τα

λεγόμενα "κοινά σχολεία" σε νάρθηκες εκκλησιών ή κελλιά μοναστηριών με δασκάλους

ιερείς ή μοναχούς , που δίδασκαν "ανάγνωση και γραφή με βάση τα λειτουργικά βιβλία
(Οκτάηχο και Ψαλτήρι) , καθώς και στοιχεία αριθμητικής" (σ.

52,

σημ.

52)

[Έτσι μπορεί

να δοθεί μια ερμηνεία τόσο για το θρύλο περί "Κρυφού σχολειού", όσο και για τον
ισχυρό δεσμό Εκκλησίας και Παιδ είας του υπόδουλου Έθνους. Εκκλησιαστικοί

άνδρες άλλωστε ήσαν έως τα μέσα του 18ου αιώνα κατά κανόνα οι διαπρεπέστεροι
άνθρωποι των γραμμάτων]. Ο γνωστός λόγιος Μανουήλ Γεδεών

(1851-1943) , Κωνστα

ντινουπολίτης μ ελετητής των πατριαρχικών θεμάτων και του Μεσαίωνα υποστήριζε ότι

οι σουλτάνοι μάλιστα προστάτευαν τα σχολεία και τα ελληνικά γράμματα. Βλ. Χατζό
πουλος , ό. π. σ.

53

σημ.

55.

Από ανέκδοτη έρευνα του σχολειολόγου αρχιτέκτονα Πάνου Τσολάκη προκύπτει ότι
και στην Καστοριά , έστω κατά την όψιμη Τουρκοκρατία φοιτούσαν στα ελληνικά σχο
λεία και τουρκόπουλα , ελλείψει τότε μουσουλμανικών σχολείων. Περί των τελευταίων
βλ.

Munir, Muslim Education up to the 5th century Muslim Erd (1968).
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8

του

18ου

αιώνα,

θησαυριζόμενου στη

Βιβλιοθήκη της Μονής Ταξιαρχών

Αιγίου. 47 α

Τα ελληνικά σχολεία επί Τουρκοκρατίας λειτουργούσαν βάσει κανονισμών,
τους οποίους τουλάχιστον μία φορά επ ισημοποίησε και το Οθωμανικό Κράτος

επί Σελήμ του τρίτου

(1789-1 808). 48

Ακριβώς τότε βρίσκεται επίσκοπος στον

Αρμυρό ο Ι ερόθεος.

38.

Πάντως , πέρα από όλα τα παραπάνω έστω γενικά, υποστηρίζεται ειδικά

η λειτουργία σχολείου και στον Αλμυρό κατά τα προεπαναστατικά χρόνια. Η
ένδειξη

προέρχεται από τη γνωστή

δράση του Ιερ όθεου. Αυτός, όντας

Πατριάρχης Αλεξανδρείας, λέγεται ότι αν ενίσχυσε μόνος ένα σχολείο, της
Χριστιανοσύνης και της Ρωμιοσύνηςαυτό ήταν της Κοινότητας Αλμυρού, στην
οποία έστελνε χρήματα στα προεπαναστατικά χρόνια για την συντήρησή του.

49

Η αναφερθείσα χρονική περίοδος είναι πάντως συζητήσιμη εάν η χορήγηση των

χρημάτων από τον Ιερόθεο έγινε όταν αναδείχτηκε Πατριάρχης Αλεξανδρείας
(κι αυτό συνέβη το

1825),

πολύ δε περισσότερο που αναφέρεται το

έτος που ιδρύθηκε το πρώτο Ελληνικό σχολείο Αλμυρού.

50

1829,

ως το

Θα ήθελα να γνωρί

ζαμε και το χώρο του διδακτηρίου: μόνο εικασίες χωρούν. Το φαντάζεται
κανείς πλησίον της εκκλησίας.

39.

Το χριστιανικό κοιμητήριο του Αλμυρού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας

βρισκόταν επίσης στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Εκεί βρέθηκε σημαντικό
μνημείο η επιτύμβια πλάκα του επισκόπου Ζητουνίου Ιωακείμ, που διέμενε

στον Αρμυρό (βλ. παρ.
άφιξής του στην πόλη ,

36), αρχιεράτευσε εδώ δώδεκα χρόνια, από το έτος της
1832, έως τη χρονιά της τελευτής του, 1844, οπότε και

ετάφη στο νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου. Σώθηκε δε και η ενεπίγραφη
μαρμαρόπλακα του τάφου του, διαστάσεων πλάτους
ρείται)

47

"

1,20

0,1

μ. , μήκους (όσο διατη

μ. και πάχους (ανώμαλου, κατά μέσον όρον),

0,17

μ. (εικ.

38).

Κωνσταντίνος Θ. Κυριακόπουλος , ''Εμμανουήλ Σκαρπέτης. Συγγραφέας γεωγραφι

κού έργου του ΙΗ' αιώνα: Επετηρίς των Καλαβρύτων , ΙΒ '-

11(1980-1981), σσ. 289 - 336,
336 : ο Κανέλλας "καί πολλούς τώv Τούρκων &.κροατάς fλαβεν". Μ εταξύ των τε
λευταίων ήταν, πριν το 1756, ο Σουλε"ίμάν Μπενάς Εφέντης, ο οποίος έγραψε και Ιστο
ιδίως σ.

ρία για τα Ορλωφικά.
48

Χατζόπουλος, ό. π. σ.

79:

''Ο σουλτάνος Σελήμ

1

εξέδωκε ειδικό φιρμάνι με το οποίο

αναγνώριζε επίσημα την Πατριαρχική Σχολή ... ".
49

Γριτσόπουλος, Αλμυρός: ΘρΗθΕγκ. τόμ.

(:σημ.
50

2 (1963)

στ.

211- 212.

(Παντελάκης) , ό . π.

45)

Σύμφωνα με τον Τρικαλινό , Αλμυρός

(1987) ,

σ.

31

αντλώντας από τον Κώστα Κα

λαντζή , 'Ή παιδεία στη Τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία": Πρόοδος , φ.

Αργύρnς π. π. Πεrpovώrnς

352 (7.4.1940).
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"Ιδού τό έπιτύμβιον:"

+

Γ '

Ύπό τό μάρμαρον τούτο κε ί:r:αι όγέρων Ιωακείμ

Ζητουνίου &πό Μεγάλα Βραγκινά τώv Αγράφων, (χρχιερατεύσας ε iς τό &πομε ί

ναν τής Επαρχίας του μέρος Άλμυρόν καί Κοκόσι χρόνους δώδεκα".

'Ανωθεν

τής Επιγραφής κ ε ί:r:αι σταυρός εν μέσ φ στεφάνης α φοίνικας κλάδων, πλαγίως

δ' (χριστερά fχiβδος ποιμαντορική 5 ' " 52 •
Πού άραγε εθάπτοντο οι Χριστιανοί πριν από την ανοικοδόμηση στα

1802

της βασιλικής του Αγίου Νικολάου; Πιστεύω στο ίδιο μέρος , γύρω από άλλη
προϋπάρχουσα εκκλησία, όπως θα φανεί αμέσως παρακάτω.
Πραγματικά με το σχόλιο για την ανοικοδόμηση της εκκλησίας του

40.

Αγίου Νικολάου στα
ναού"

53

1802

του Ν.

I. Γιαννόπουλου "μή ύπάρχοντος άλλου

δημιουργείται η υπόνοια, αν όχι η βεβαιότητα, ότι αυτή η εκκλησία ήταν

η πρώτη που χτίστηκε στον Αρμυρό την εποχή εκείνη της Τουρκοκρατίας.

54

Αυτό το συμπέρασμα δεν μπορεί να αληθεύει. Από χρονικό σημείωμα της
γειτονικής μονής Ξενιάς, δημοσιευμένο από τον ίδιο Ν.

I.

Γιαννόπουλο

55

(που

επαναλαμβάνει και ο Λαρισαίος Επαμεινώνδας Φαρμακίδης ), μαθαίνουμε
56

ότι το "Έτος

1743, έγεινε

μέγας σεισμός δπου έπεσαν σπίτια πολλά καί ε tς τά

χωρία καί ε tς τόν Άλμυρόν ε tς τήν Λάρισαν καί Τούρναβον. Τά τζαμία καί τά
καμπαναρε ία έρραγίσθησαν καί έπεσαν καί τά δένδρα έβάγησαν [=λύγισαν]".
Το να υπήρχε τότε και πριν εκκλησία στον Αλμυρό το θεωρώ βέβαιο, αλλ' όχι
και καμπαναριό. Ούτε και στη Λάρισα θα είχε επιτραπεί η ανύψωση καμπανα

ριού, κάτι που πρέπει να θεωρείται σίγουρο, λέω, και για τον Τύρναβο.

41.

Τεκμηριωμένη πληροφορία για την πρόσφατη προiJπαρξη εκκλησίας

στον Αλμυρό προέρχεται από κώδικα της Φιλάρχαιας Εταιρείας "Όθρυος" , που

51

Γιαννόπουλος , Φθιωτικά (1891),σ.46 , παρ.2

,

και Δύο Αλμυροί

(1904) ,

σ.23 (και

σημ.2).
52

Ο ίδιος, Δύο Αλμυροί

(1904),

53

Γιαννόπουλος, ό . π.

σημ.38).

54

Η εντύπωση αυτή επιτείνεται από όσα γράφει ο Τρικαλινός, Αλμυρός

(:

- 35, αντλώντας από άρθρο
(3.5.1937), που δεν είδα.
55

σημ.

2 της

σελ.

23.

Γιαννόπουλος , στο Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας

(1892-1895)

σ.

685.

(1987),

σσ.

του Ν . Γιαννόπουλου , στο έντυπο Πρόοδος, φ.

Σημειώνει στη σελ.

684 ότι δεν

( =ΔΙΕΕ) ,

32
199

τ.

4

διατήρησε την ορθογραφία του πρω

τοτύπου ε κ των Σημειωμάτων των γραμμένων στον νάρθηκα της Άνω Μονή ς Ξενιά ς.

Μάλλον από την ίδια πηγή αντλούν και οι συγγραφείς της παραγράφου μου
56

Φαρμακίδης, Λάρισα

της Ελλάδας

210

(1989), σ.

40.
(1926), σ. 206 ση μ. 2. Βλ. και Παπαζάχου Ι Παπαζάχου , Σεισμοί
259: "1743, February 12 ... " Μ( εγέθους) 6,8 (Richter).

lσropia, Αρχωολογiα, Λaoypaφia Αχαϊας ΦθΙώπδας

8
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παραλαμβάνω από το βιβλίο Βασίλη Παπαζάχου Ι Κατερίνας Παπαζάχου "Οι
Σεισμοί της Ελλάδας"

(1986), σελ. 264, από αφορμή σεισμού Μ( εγέθους) 6,8 της
Richter (Ρίχτερ) του 1773, μηνός Μαρτίου, στις 5 με το παλιό ημερο
λόγιο Ι στις 16 με το νέο: "... στον Αλμυρό αναφέρεται ότι στις 4 Μαρτίου (παλ.
ημερ.) έγινε σεισμός μέτριος και στις 5 Μαρτίου (παλ. ημερ.) την 3η ώρα της
κλίμακας

ημέρας [προφανώς σύμφωνα με την οθωμανική ώρα, που μετριέται από την
ανατολή του ήλιου] έγινε σεισμός μεγάλος και έπεσε ο πύργος και όλα τα σπί
τια βλάφτηκαν καθώς και η Ε υ α γ γ ε λ ί σ τ ρ ι α. Η γη νύχτα και μέρα δε στα
ματούσε να σείεαι. Κατόπιν, στις

14

Μαρτίου (παλ. ημερ.) την 4η ώρα της

νύχτας έγινε ξανά φρικτός σεισμός όταν όλος ο κόσμος βρισκόταν στην ε κ κ λ η
σία". (:η αραίωση δική μου).
Επειδή δε επί Τουρκοκρατίας άδειες για ανέγερση καινούργιων εκκλησιών
-κατά κανόνα- δεν παραχωρούνταν, αλλά για ανοικοδόμηση παλαιών ,S το πιο
7

πιθανό είναι ακριβώς στη θέση της παραπάνω εκκλησίας της Ευαγγελιστρίας

Αλμυρού, (που καταπονημένη από τους σεισμούς ερειπώθηκε) , να ανοικοδομή
θηκε ο Αη Νικόλας στα

1802.
42. Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω και πάλ ι τον πατέρα Τιμόθεο για την

παραχώρηση των σχεδίων αποτύπωσης και τις φωτογραφίες του ερειπωμένου
νού του

1980,

παραχώρηση που με έσωσε από βαρύ σφάλμα.

Ευχαριστώ δε την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την πρόσκληση
και εσάς για την υπομονή σας να με ακούσετε.

57

Πρβλ. Χώρας, Ανέγερσις ναών έπί Τουρκοκρατίας: "Ο iκοδομή καί Μαρτυρία", τ . ΒΌ

(1991), σσ. 525 κ. π.

(=ανάτυπον σσ.

7 κ .π. )

ιδίως

529 κ. π .

(ανατύπου σσ. llκλ.π.) , όπου

και η σχετική βιβλιογραφία .

Αργύρnς π. π. Πεrροvώcnς
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Γ '

Πapάpmpa Ι
Έγγραφο υπ ' αριθ.

1 της 21

Οκτωβρίου

1980.

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Κατερίνη

21

Όκτωβρίου

1980

ΠΡΟΣ

Τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τού

I.

Ν. Άγίου Νικολάου Άλμυροϋ

Μέ iδιαιτέραν χαράν καί συγκίνησιν σάς ι'χποστέλλω πλήρη τήν ι'χρχιτεκτο

νικήν καί στατικήν μελέτην τή ς Εκκλησίας μας, μέ τόν γνωστόν Τη ς ρυθμόν .
Άπό σήμερον ι'χρχίζει ό σκληρός ι'χγών διά τήν ι'χνέγερσίν Της. Ελπίζω

να σταθώ μεν ι'χντάξ ιο ι των προγόνων μας. Έστέ βέβαιο ι δτ ι καί ε iς τό
σημείον αi:ιτό θά ι'χγωνισθώ δι ' δλων τών δυνάμεών μου, προσφέρων
ταπεινήν ύπηρεσίαν εiς τόν προστάτην Άγιόν μου.
Μέ δλην μου τήν ι'χγάπην

(τ. Υ.)
Νίκος Παπαδημητρίου -Δούκας
Έγγραφον υπ' αριθ.

2 της 28

Μαρτ ίου

1981

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ Α ΠΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ

Εν Άλμυρφ τή

28

Μαρτίου

1981

ΠΡΟΣ

Τόν Κύριον Νικόλαον Παπαδημητρ ίου -Δούκαν
Νομάρχην Πιερίας

Κατερίνην
Άγαπητέ μας Κύριε Νομάρχα,

Μέ μεγάλη μας χαρά λάβαμε τήν ι'χρχιτεκτονικήν καί στατικήν μελέ
την τής ύπό ι'χνέγερσιν Εκκλησίας μας Άγίου Νικολάου καί Σάς εi:ιχα
ρ ιστού με θερμώς.
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Σaς

πληροφορούμεν

δτι

θά

προσκομίσωμεν

ταύτην

εiς

τόν

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας, διά τά περαιτέρω .
Μέ &γάπην
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ
ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Α ΜΕΛΗ

(Τ Υ.)

(τ. Υ.)

Αρχ. Τιμόθεος Σκαρ λάτος

Χρ . Στέφος

Κων . Αδάμος
Δημ . Βερ έ μης

Χρ. Κοντοστάθης

ΠΑΡΑΡΊ'ΗΜΑ Π

ρήστος

α ρ. Ά ναγνώστου

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
Τ ΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΕΝ

40

ΗΜΕΡΑΙΣ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΥΠΟΙΣ

ΝΙΚ. @ ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΣ

- ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(1960)

« Άφιερούται εiς αiωνίαν μνήμην τού
Θεοφιλεστάτου Έπισκό που Άλμυρού
Ίεροθέου καί τών μετ ' αυτού
συν ε ργασθέντων ίδρυτών τού ναού » .

Αργύρnς π. π. Πεrροvώrnς

213
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J"'

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
Τ ΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ Τ ΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ

Άρχιερατεύοντος τού Σεβασμιωτάτου 'Αρχιεπισκόπου Δημητριάδος
καί Άλμυρού κ.κ. Δαμασκηνού

ατζοπούλου, κατόπιν παρακλήσεως

τού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τού ώς ανωτέρω Ναού
τάτου εφημερίου Σοφοκλή Κ ου μ ιώτου , προέδρου ,
κουβάλα ,

3)

Μιχαήλ Β . Βασιλάκου ,

4)

2)

1) τού α iδεσιμω

Γεωργίου Δ. Μπου

Κωνσταντίνου Μ . Καρπέτη καί

5)

Νικολάου Ί. Κασσανδρινού.
Προέβην διά τού παρόντος πονήματος εiς τήν περιγραφήν τών γεγονό
των τής ανεγέρσεως τού Ναού τούτου παρά τών τότε- επί Τουρκοκρατίας

ρ ι στ ιανών, εuελπ ιστώ δέ, δτ ι τό ιστόρημα τούτο θέλε ι εύρίσκεσθα ι ώς

-

ανάγνωσμα παρά τών μεταγενεστέρων μας διά τήν γνώσιν τών γεγονότων
τής ανεγέρσεως, οtτινες μεταγενέστεροι καί θέλουν σεμνύνεσθαι επί
τούτφ.

'Ίνα δέ καλύτερον οι αναγνώσται τού παρόντος κατανοήσωσιν ου

μόνον τό μέγεθος τού επιτελεσθέντος θεαρέστου τούτου έργου , τής ανε
γέρσεως δηλ. τού ώς ανωτέρω Ίε ρού Ναού, αλλά καί τήν aφθαστον χρι

σταν ι κήν των πίστ ι ν , τούς κόπους, τούς όποίους κατέβαλαν ο ι τότε πρό
γονο ι ήμών

ρ ι στ ιανοί , ώς καί τάς παντοε ι δε ϊς κολακείας τάς όποία ς με

τεχε ιρίσθησαν παρά τοϊς τότε δυνάσταις τών χρόνων ε κείνων δηλ. τοϊς
Τούρκοις διά τήν απόσπασιν τής αδείας πρός ανέγερσιν τού Ναού καί
μάλιστα εν μέσφ Τουρκικού όχλου φανατικού τής εποχής εκείνης,

προέβημεν ε iς τήν εξ ιστόρησ ι ν τών γεγονότων, ώς έξή ς:
Κατά τούς χρόνους εκείνους- έτος

1802

καί πρότερον- σχεδόν δ πλη

θυσμός τής τότε πόλεως τού Άλμυρού ήτο Τουρκικός- Τουρκόπολις δηλ.
μέ

(7) τζαμιά- Τουρκικούς Ναούς διά τήν Μωαμεθανικήν θρησκείαν -

καί κατά συνέπειαν aπασαι σχεδόν α ι οiκίαι εν τ1:1 πό λει ώς καί οι γύρω
αγ ροί εν τ1:1 πεδ ιάδι ανήκον εiς τούς Τούρκους αγάδες η μπέηδες, οι
ολίγοι δέ ζώντες εiς τήν πόλιν τού Άλμυρού

ριστιανοί , περί τάς

40

οiκογενείας, εiργάζοντο, ώς γεωργοί, κολλήγοι τών Τούρκων, aλλο ι ώς
αγωγ ιάτ ες (κερατζ ή δες) aλλο ι δέ ώς επαγγελματία ι π. χ. κτίστα ι , τσαγκά-
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ρηδες, μαραγκοί καί όλίγοι εμπορευόμενοι (μπακάληδες).

' Ως εκ τού

συμπαγούς τούτου όγκου τών Τούρκων ευκόλως νοείται, δτι ου μόνον ή

διαμονή εν τή πόλει τών χριστιανών- Έλλήνων- δέν ήτο ύποφερτή , πολύ
δέ περισσότερον δέν ήτο δυνατόν νά εtναι ανεκτόν από τούς Τούρκους
νά εμφανισθή εν μέσφ πόλει Τουρκική σχεδόν « Ναός

ριστιανικός » .

Φαντασθήτε, λοιπόν , αγαπητοί μου αναγνώστα ι , πρός ποίας καί πόσας

δυσκολίας έπρεπε νά αντιπαλαίσουν οί πρώτοι συλλαβόντες τήν iδέαν
νά ίδρύσουν
ψυχήν

ριστιανικόν Ναόν , μεταξύ δ' αυτών καί ό αδάμαστος τήν

καί θεοφιλής επίσκοπος Ζητουνίου

(Λαμίας)

'Ιερόθεος. Καί όντως οί θαρραλέοι ούτοι όλίγοι

καί

' Αλμυρού

ριστιανοί μέ τό ψυχι

κόν των σθένος, μέ τήν θερμήν χριστιανικήν των πίστιν κατώρθωσαν με
τά μυρίας προσπαθείας νά τοίς δοθή ή αδεια παρά τής Αυτοκρατορικής

Τουρκικής Κυβερνήσεως πρός ανέγερσιν Ίερού Ναού εν Άλμυρώ ύπό τόν
απαράβατον δρον: δρον , δν έθεσε (κατά τήν παράδοσιν) ό δυνάστης τότε
τής Θεσσαλίας ' Αλή Πασάς, τού όποίου ή εξουσία έφθανεν έως τήν
περιφέρειαν 'Αλμυρού , « νά συντελεσθή ή ανέγερσις εν

40

ήμέραις καί

έξωθι τής τότε πόλεως » . Κατά παράδοσιν δέ γερόντων τρείς προύχοντες
τού τότε 'Αλμυρού οί: Δημ . Βαλουξής,

ρήστος Ντάγκρας καί Κωνστα

ντίνος Λ ιάνος απήχθησαν εiς τήν αυλήν τού Άλή Πασά ώς δμηροι διά
τήν εκτέλεσιν τού έργου αυτού εντός τής προθεσμίας τών

40 ήμερων,

εi δ '

αλλως αυτοί μέν ο ί Όμηροι θέλουν κρεμασθή η αποκεφαλισθή, τό δέ
ήμιτελές έ ργον τού ανεγε ιρομένου ναού θέλει κρημνισθή .
Ευτυχώς δμως εν τή ταχθείση προθεσμίι;χ συνετελέσθη ή ανέγερσις τού

Ναού (κτίσιμον καί στέγη) , ο ί δέ δμηροι απελύθησαν ελευθερωθέντες καί

επέστρεψαν εiς Άλμυρόν . Ή τότε δέ πόλις τού 'Αλμυρού εξετείνετο πρός
Δ . μέχρι τού σήμερον ακόμη σωζομένου καί όνομαζομένου « Πύργου τού
Μεμέτ εφέντη » πρός Α . δέ μέχρι τού σημερινού μύλου τού Δημ. Λιάνου

f]τοι διαχωριστική γραμμή τής τότε πόλεως από τής σήμερον τοιαύτης

δέον νά νοηθή από Β . πρός Ν. από τού μύλου Δημ. Λιάνου μέχρι τής ση
μερινής ο i κίας τού Δούκα , ανατολικώς τής γραμμής αυτής εξετείνετο ή
καί σήμερον καλουμένη θέσις « Μεργιάς » , πεδινή έκτασις διά τά γυμνά

σια τού έδρεύοντος τότε εν τή πό λε ι τουρκικού στρατού εν τφ κατεδα
φισθέντι πρό ετών

(1931-1932) στατώνι ,

κειμένφ δέ πρός Ν . τού 'Α λμυρού

Αργύρnς π. π. Πεφοvώrnς
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Γ '

καί πέραν τού χειμάρρου « Ξηριά » , εiς τό φαινόμενο υψωμα τού στρα
τώνος δηλ. τουρκικού.

Έπρεπε λοιπόν ό ναός τών

ριστιανών νά κτισθή έξωθι καί μακράν

τής τότε πόλεως, ϊνα μή ό τουρκικός όχλος αντικρύζη τούς χριστιανούς
-ραγιάδες- νά προσέρχωνται εiς τόν μέλλοντα νά ανεγερθή Ίερόν Ναόν
πρός τέλεσιν τών θρησκευτικών των καθηκόντων .

Πολύ δέ συνετέλεσεν κατά τήν παράδοσιν επιζώντων γερόντων &στε
νά δοθή ή άδεια από τό Τουρκικόν Κράτος ή ευμενής διάθεσις Τούρκου

τινός προύχοντος εν Άλμυρφ, τού όποίου ή σύζυγος ήτο χριστιανή καί ή

οικογένειά του ήτο συγγενής μέ τόν τότε Άλβανόν Διοικητήν τού 'Αλμυ
ρού , δστ ι ς μετά τ ι να καιρόν έδωκε ν ε iς γάμο ν τήν κόρην του ε iς τόν υ ίόν
τού Άλή πασά Βελήν , τόν αναλαβόντα βραδύτερον καί τήν Διοίκησιν
τής επαρχίας Άλμυρού.
ουτω λοιπόν κατόπιν τών ώς ανωτέρω προσπαθειών ελήφθη ή άδεια
από τούς Τούρκους καί τότε εν συσκέψει οί προύχοντες τού Άλμυρού μέ
επικεφαλής τόν τότε Έπίσκοπον Ζητουνίου (Λαμίας) καί Άλμυρού Ίερό

θεον εξέλεξαν μέρος τι τού « Μεργιά », πρός ανατολάς τής πόλεως κείμε
νον δπερ καί παρεχωρήθη παρά τού τότε Τούρκου Διοικητού διά τήν θε

μελίωσιν τού 'Ιερού Ναού. 'Αμέσως δέ μετά τήν δοθείσαν άδειαν τή πα
ρορμήσει τού σθεναρού Ίεράρχου Ίεροθέου τφχ ισε συντόμως ή εκσκαφή

τών θεμελίων καί ή μεταφορά καί συγκέντρωσις τών απαιτουμένων
ύλικών παρά τών φιλοθρήσκων

ριστιανών εργαζομένων μέ ζήλον

αξ ιοθαύμαστον πρός ταχυτέραν επιτέλεσιν τού έργου καί εντός τής
ταχθείσης προθεσμίας. Λέγεται δέ, δτι καί οί γείτονες χριστιανοί τών
πέριξ χωρίων Πλατάνου, Κοκκωτών , Βρυναίνης, Κωφών κ.λ.π. προθύμως

συνεισέφεραν εtτε εiς μεταφοράν ύλικών π.χ. ξύλα, πέτρες, πλάκες κ.τ.λ.
εtτε εiς εργασίαν πρός συντομωτέραν αποπεράτωσιν τού έργου.

Ότι δέ οί τότε εν Άλμυρφ κατοικούντες Έλληνες κατά πλειονότητα

ήσαν κολλήγοι εiς τούς Τούρκους καί κερατζήδες (αγωγιάτες) καταφαί
νεται καί εκ τής επιγραφής τής αναγινωσκομένης καί σήμερον έτι επί

τού τοίχου τού

' Ιερού Ναού. Τής επιγραφής δέ ταύτης τά πλείστα

γράμματα είναι ανάγλυφα, τινά δέ συμπεπλεγμένα , ενώ δηλαδή έπρεπε
μετά τήν λέξιν «επιτροπεύοντας » νά τεθή τό δν0μα τού επιτρόπου η τών
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επιτρόπων τού ναού ετέθησαν αί λέξεις « κολλήγων καί κερατζήδων » , καί

διά γραμμάτων οi:ιχί αναγλύφων, ως αί προηγούμενα ι λέξεις αλλά εγγλύ
φων καί δι ' άλλης χειρός. Φαίνεται λοιπόν δτι επηλθε φιλονεικία τις

μεταξύ των επιτρόπων καί των συνεργασθέντων εiς τήν αvέγερσιν τού
ναού κολλήγων καί κερατζήδων περί των εγγραπτέων ονομάτων. Καταφα
νές δέ καί εκ τούτου γίνεται, δτι οί τότε διαβιούντες εν τij πόλει όλίγοι

χριστιανοί ήσαν κατά τό πλείστον κολληγοι καί κερατζηδες καί όλίγοι
επαγγελματία ι. Οί

ριστανοί δέ ούτοι ήσαν f]ναγκασμένοι νά τελώσι τά

της θρησκείας των π.χ. βαπτίσεις, γάμους κ.λ.π . μεταβαίνοντες εiς τά γει

τονικά χωρία π.χ. Πλάτανον , Κωφούς, Κοκκωτούς κ.λ.π. η εiς τήν Μονήν
της Παναγίας Ξεν ιας.
Τήν έλλειψιν δέ ταύτην- Ίερού δηλαδή Ναού- εν τij πόλε ι τού 'Αλμυ

ρού κατεϊδεν aμα τij αφίξει του εiς ' Αλμυρόν ό εκ Κλεινοβού της
Καλαμπάκας Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ζητουνίου καί Άλμυρού Ίερό
θεος καί αμέσως εν συνεργασίι;χ μέ τούς τότε προύχοντες της πόλεως συνε

τέλεσε τά μέγιστα εiς τήν προώθησιν της ληφθείσης αποφάσεως διά τήν
αvέγερσιν τού Ίερού Ναού. Παρορμων δέ ό tδιος καί εvθαρρύνων τούς

χριστιανούς διά τήν ταχυτέραν προσπάθειαν εiς τήν αvέγερσιν επέτυ
χεν , &στε δντως εντός της ταχθείσης προθεσμίας νά κτισθij ό Ναός κατα

βαλών πολλάκις εiς διαφόρους παρουσιαζομένας αvάγκας καί δαπάνην
iδικήν του ίκανήν διά τήν πρόοδον τού έργου.
Ό επίσκοπος Ίερόθεος εν τφ σχεδίφ τού Ναού δέν απέβλεψεν εiς τήν
τότε μικράν

ριστιανικήν Κοινότητα, tνα καί ό Ναός ανάλογος γίνη

δηλ. μικρός κατά τό μέγεθος, ητοι δι ' όλίγους χριστιανούς, αλλ' έχων εiς

τόν νούν του , δτι μίαν ήμέραν- Έθνικοί πόθοι των ύποδούλων Έλλήνων
-αντί τού σήμερον τουρκικού πληθυσμού έμελλε νά εμφανισθij βραδύτε
ρον χριστιανικός- έλληνικός τοιούτος δηλαδή περισσότερος, αντί της

ηδη μικρας

ριστανικης Κοινότητος, τοιούτος δηλαδή μεγαλύτερος

έπρεπε, δσον τό δυνατόν , νά ίδρυθij καί ό

iερός Ναός τού

' Αγίου

Νικολάου καί εi:ιρυχωρότερος, &στενά δύνανται νά εκκλησιάζωνται εν
αi:ιτφ καί μόνφ οί βραδύτερον μέλλοντες νά συγκεντρωθούν εiς τήν πόλιν

τού Άλμυρού Έλληνες- χριστιανοί. Καί Όντως μετά τόσα έτη- μετά τό

1881

καί μετέπειτα- γενομένης απελευθερώσεως της Θεσσαλίας, τούς φυ-
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γόντας τότε Τούρκους ανεπλήρωσαν πολλοί Έλληνες εν των πέριξ χωρών
τής « υθρυος » , π . χ. εκ Κοκκωτών , Πλατάνου , Κωφών κ.λ.π . εκ τής Ήπεί

ρου , τής Μακεδονίας καί παλαιάς ελευθέρας Έλλάδος καί σuτως ηυξήβη
ό εν τη πόλε ι τού Άλμυρού έλληνικός πληθυσμός. Ο'ί':Jτω δέ ου μόνον όθε
μελιωθείς Ναός κατά τάς εμπνεύσε ις τού Ίεροθέου εσχεδιάσθη ευρύχω
ρος, αλλά καί εiς τόν όγκον- υψος εδόθη ώθησις, &στενά γίνη ανάλογος,

διό καί τό έδαφος εσκάφη βαθύτεροΥ tνα μή αυξανομένου τού 'ί':Jψους
εξωτερικώς προξενήση λόγφ τού . μεγέθους του αντίδρασιν από τόν
τουρκικόν όχλον καί προβούν εiς διαβήματα εiς τήν διοίκησιν τήν
τουρκικήν διά τό σταμάτημα τού έργου .

Κατ ' αυτόν τόν τρόπον ή εργασία εξηκολούθησε μέ γοργόν ρυθμόν τή
επιβλέψει πάντοτε τού Ίεροθέου, &στε νά καταστή δυνατόν εντός τής
προθεσμίας τών

40 ήμερων

νά αποπερατωθή τό κτίσιμον καί τό σκέπασμα

τού Ναού πρός αποφυγήν τυχόν δυσαρέστων συνεπειών. Καί όντως τήν

20ην Μdί:ου

1802

ετελέσθησαν τά εγκαίνια τού οικοδομηθέντος Ίερού

Ναού τού Άγίου Νικολάου μετά πανηγυρικήν λειτουργίαν τού Ίερο
θέου .

Μετά δέ τήν τέλεσιν των εγκαινίων έμεινε

-

κατά τήν παράδοσιν

-

κλειστός επί δύο έτη , καθ ' δσον δέν επέτρεπε τήν δίοδον όθωμανός τις
έχων περί τόν Ναόν

iδιόκτητον αγρόν , i)νοίχθη δέ κατόπιν πολλών

ενεργειών ένός iατρού Ήπε ιρώτου εiς τήν πόλιν των Ίωαννίνων . Λέγεται

δέ επίσης- κατά παράδοσιν- δτι είς όθωμανός φανατικός παρατηρήσας
τούς χριστιανούς νά μεταβαίνωσιν εiς τόν Ναόν καί ακούων νά σημαίνη
τό σήμαντρον τού Ναού απεβίωσεν εκ συγκοπής.
Ό αείμνηστος εκείνος ίεράρχης, ό τής τε Έκκλησίας καί τού Έθνους

πατήρ , εφρόντισεν ου μόνον ύπέρ των δούλων χριστιανών , αλλά καί διά
τήν μόρφωσιν των χριστι ανοπαίδων , &στε ταύτα νά εκμάθωσιν όλίγα
γράμματα καί μή λησμονήσωσι τήν μητρικήν των γλώσσαν , μεριμνήσας
καί διά τό ποίμνιόν του αλλά καί ύπέρ τού Έλληνισμού γενικώς. Δί

καιον δ θεν ήτο νά διακηρύττωσιν οί τότε ποιμενόμενοι παρ ' αυτού

ρι

στανοί: « Τοιούτος έπρεπεν ήμϊν Άρχιερεύς » .
Φαντάζεσθε λοιπόν τό μέγεθος τής προσπαθείας, τό ψυχικόν σθένος

καί τήν θερμήν χριστιανικήν πίστιν των όλίγων εκείνων χριστιανών , οί
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όποίο ι μέ πάντα τρόπον καί πάσαν αυτοθυσίαν συνειργάσθησαν εiς τήν

οiκοδόμησιν τού μεγάλου τούτου καί τρισυποστάτου Ναού εν τή πόλει

μας. Εtχον δμως τήν ευτυχίαν οί

ριστιανοί ούτοι νά έχωσιν επίσκοπον

ίκανώτατον τόν Ίερόθεον , ό όποίος μετά τήν φυγήν του εξ Άλμυρού εγέ
νετο επίσκοπος Παραναξίας καί μετέπειτα Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας εν
Α iγύπτφ διά τά πολλά του προτερήματα καί τήν μόρφωσιν . Καί εν Άλε

ξανδρεί<;χ δέ ευρισκόμενος δέν ελησμόνησε τήν αγαπητήν του πόλιν τόν
Άλμυρόν- καί iδί<;χ τό παρ' αυτού ίδρυθέν Σχολείον , τό όποιον καί εξη
κολούθει νά συντηρή διά τής συνδρομής του, ώς μαρτυρεί ή δωρητήριος

επιστολή τού αειμνήστου αυτού Ίεράρχου

- 1 Δεκεμβρίου 1829 -

πρός

τούς επιτρόπους τού Ίερού Ναού τού Άγίου Νικολάου πρός τούς όποίους,
ώς αναγράφεται εν τή επιστολή του: « τά μή εξοφληθέντα- δανεικά iδι
κά του χρήματα- γρόσια- διά τόν ναόν τά εδώρη σεν εiς τόν Ίερόν Ναόν

τού Άγίου Νικολάου » διατάξας διά τής επιστολής αυτής τούς επιτρό
πους νά αγορασθούν δι' αυτών κτήματα εν Άλμυρφ, tνα εκ των προσόδων
των μισθοδοτούνται ο ί δ ι δάσκαλο ι τού παρ ' αυτού συσταθέντος Σχο

λείου. (Ίδε Δελτίον Φιλαρχαίου Έταιρείας Άλμυρού 4ου τεύχος, σελίς

31

- δωρητήριος επιστολή) .
Δυστυχώς δμως καί ούτος ό ίκανώτατος ίεράρχης, αν καί τόσον πολύ
ηυεργήτησε τό χριστιανικόν πλήρωμα τής περιφερείας ' Αλμυρού , εν

Πλατάνφ δπου συνήθως διέμενεν , έπιε τό ποτήριον τής αχαριστίας.
Έσχηματίσθη δηλ. εν τφ χωρίφ αυτφ αvτ ιπολ ι τευομένη μερίς από κοτζα
μπάσηδες (προύχοντες) τού Πλατάνου , ή όποία μερίς δέν εδίστασε νά συ
κοφαντήση τόν Σεβάσμιον τούτον ίεράρχην εiς τόν Βαλήν

-

Τούρκον

Διοικητήν Λαρίσης, περί παρασκευαζομένου δήθεν επαναστατικού κι
νήματος εν τη επαρχί<;χ Άλμυρού υπό τάς εμπνεύσεις τού Ίεροθέου. Άμέ

σως δέ τότε ό Βαλής Λαρίσης διέταξε τόν έμπιστόν του σωματοφύλακα
Σελιχτάρ-αγάν νά σπεύση τό ταχύτερον εiς τόν Άλμυρόν καί προβή εiς

τήν σύλληψιν τού Ίεράρκου . Ό Σελιχτάρ αγας δμως εκ Λαρίσης σπεύδων
μέ τήν διαταγήν τού Βαλή εvυκτώθη εν τφ χωρίφ Βελεστίνφ καί ηvαγκά

σθη νά διανυκτερεύση εiς τό χάνι (ξενοδοχε ίον) τού χωρίου . Έκεί δέ εν

γενομένη όμιλί<;χ μέ τόν χατζήν ξενοδόχον- Έλληνα Ήπειρώτην- εξεμυ
στερεύθη τόν σκοπόν τού ταξειδίου του εiς τόν Άλμυρόν καί Πλάτανον.
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Ό ξενοδόχος τότε ευθύς ως έμαθε τόν σκοπόν τής αποστολής τού Σελ ι
χτάρ

- αγα

εκάλεσεν αμέσως εν καιρφ νυκτός καί απέστειλεν έμπιστόν

του πρόσωπον εiς Πλάτανον , \:να εiδοποιήση τόν Ίεράρχην περί τού

κινδύνου του. 'Όντως δέ ό Ίεράρχης λαβών γνώσιν τού επικρεμαμένου

κινδύνου του εξεπλάγη, ως ητο έπόμενον διά τά καταγγελλόμενα καί
προλαβών έφυγεν εν καιρφ νυκτός από τόν Πλάτανον .

Τήν νύκτα δέ φεύγων καί φθάσας έξωθι τού Πλατάνου απήγγειλεν
αράς εναντίον τών α iσχρών συκοφαντών του καί τών πρωταιτίων τής εξυ
φανθείσης τοιαύτης προδοσίας. « Κατηραμένοι οι Πλατανιώται , όσοι με
τέσχον εiς τήν τοιαύτην αiσχράν προδοσίαν ». Κατελθών δέ εν καιρφ νυ

κτός βεβιασμένως έφθασεν εiς τήν παραλίαν Τσιγγέλι , δπου εύρε πλοιά
ριόν τι , διά τού όποίου διεπεραιώθη εiς τό χωρίον Τρίκερι , όπόθεν διέ
φυγεν εiς Εuβοιαν απέναντι καί otnω διεσώθη ό Ίεράρχης, ό όποϊος

κατόπιν έγινε επίσκοπος τής Παροναξίας καί μετέπειτα Πατριάρχης εν
Άλεξανδρεί<;Χ τής Α iγύπτου ως καί ανωτέρω ανεγράφη. Τό έργον τού Σε

βασμίου τούτου Ίεράρχου καί η εν Άλμυρφ ποιμαντορία του θέλει μείνη
εiς αiωνίαν μνήμην του, δι' δσας εν γένει προσέφερεν ευεργεσίας εiς τό

χριστιανικόν κοινόν τής πόλεως τού Άλμυρού.

Ότι δέ όντως ό Άλμυρός επί τής τότε εποχής-

1802- εtχεν οικογενείας

τουρκικάς καί ελαχίστας χρστανικάς εμφαίνεται καί εκ τής επισκέψεως
τού 'Άγγλου αρχαιολόγου Δόδβελ γενομένης τ φ

1802, ό όπο ϊος ε iς έκθεσίν

του αναγράφει : « Εύρε τόν Άλμυρόν πόλιν μεγάλην εν μέσφ ευφόρου
κοιλάδος, πρωτεύουσαν τής Έπαρχίας

... ένεκα

τού ενσκήψαντος λοιμού

(πανώλης) ... φαίνεται ήδη η πόλις εγκαταλελειμμένη

... οι

Τούρκοι απο

τελούσι τό περισσότερον μέρος τού πληθυσμού » (περί χριστιανών δέν
αναφέρει τίποτε).

Κατά τό

1812 συνεπλήρωσαν τάς ελλείψεις τού

Ίερού Ναού iδίαις δα

πάναις επιχρίσαντες τό εσωτερικόν τού Ναού διά κονιάματος (σοβατί
σματα) οι δύο πλοίαρχοι κατά τήν εiς τόν Άλμυρόν άφιξίν των, ό κα

πετάν Άναστάσης- 1σως δέ νά εtναι ό καπετάν Άναστάσης Τσαμαδός
τρομερός θαλασσομάχος κατά τήν εναντίον τών Τούρκων επανάστασιν

τού

1821- καί ό καπετάν Δημήτρης, Σπετσιώται , ως καί εν επιγραφή εν τφ
Nαcp αναγράφεται, « Άρχιερατεύοντος τότε τού 'Επισκόπου Ζητουνίου

Άveγσυ ···
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Βραδύτερον τ(j:J
τά

' Ιωάννινα

επεσκέφθη τόν Άλμυρόν

1820

Πουκεβίλλ

« ' Αλμυρός Κατηλίκι ,

7

ι'χναγράφων

6

Γάλλος Πρόξενος εi ς

εiς γενομένην

έκθεσίν

του :

&ρας Β . Α. τής Λαμίας (Ζητουνίου) , παρά χεί

μαρρον ρέοντα πρός Α. εiς τόν κόλπον τού Άλμυρού, έχει Ναόν τιμώμε
νον επ' ονόματι τού ' Αγίου Νικολάου πρό ς Α . τής πόλεως. Τόν Ναόν

αυτόν εκτιμώσιν ιδιαζόντως οί ναυτικοί, χρησιμοποιούντες καί τήν πα
ραλίαν, ώς ι'χποβάθραν δι ' δλην τήν Θεσσαλίαν ... έσπευδον δέ εiς τόν
Ναόν αυτόν aμα τ~ ι'χποβάσε ι των , τιμώντες ώς προστάτην των ... ».

T(j:J 1832 ηλθεν εiς Άλμυρόν 6 επίσκοπος Ζητουνίου (Λαμίας) Ίωακείμ
διαμείνας « εiς τό μείναν τής επαρχίας του μέρος Άλμυρόν καί Κοκόσι
χρόνους δώδεκα » , ήτοι μέχρι τού

1844,

οπότε καί ετελεύτησεν ενταύθα

ταφείς εν τ(j:J νεκροταφείφ παρά τήν ε tσοδον τού ναού τού Άγίου Νικο
λάου (ώς νεκροταφείον τότε εχρησιμοποιείτο μέρος τι τής αυλής τού Άγ .
ικολάου πρός Α . μέχρι τού

1911 ,

6πότε ίδρύθη τό ν έον νεκροταφείον

έξωθι τής πόλεως Άλμυρού πρός Β . ). Ίδού δέ καί τό επιτύμβιον γραφέν
παρά τού iδίου 'Αρχιερέως « + ύπό τό μάρμαρον τούτο κείται

6

γέρων

Ιωακείμ Ζητουνίου aπό τά Μεγάλα Βραγκι(α)νά τών 'Αγράφων , ι'χρχιερα
τεύσας εiς τό μείναν τής επαρχίας του μέρος Άλμυρόν καί Κοκόσι χρό

νους δώδεκα » , aνωθεν δέ τή ς επιγραφής αυτής κείται Σταυρός εν μέσφ
στεφάνης εκ κλάδων φοί ν ι κος , πλαγίως δέ ι'χρ ιστερά ράβδος πο ιμαντο
ρική .

Κατά τό

1888

επεσκέφθη τόν Άλμυρόν (' Ημερολόγιον « Φήμη>> Ζωσ .

Έσφιγμενίτου , τόμος Α ,

1888, έτος Γ' ) 6 εκδότης τής « Φήμης » καί ι'χναγρά
φετα ι εν τ(j:J ήμερολογίφ του « Άλμυρός ... εκκλησία μία έξωθεν καί μακράν
τής πόλεως πρός Α. επ ' ο νόματι τού ' Αγ. Νικολάου οiκοδομηθείσα τ(j:J

1802, έχε ι 7

ίερε ίς

...

ε κκλησιαστικώς ύπάγετα ι σήμερον ε iς τόν μηροπο

λίτην Λαρίσης ... ».

Κατά τόν

14ον αtώνα επί αυτοκράτορος εν Κωνσταντινουπόλε ι

Άνδρονίκου τού Πρεσβυτέρου ή επαρχία Ά λμυρού ε ίχεν t διον επίσκο
πον , είναι δέ γνωστοί οί έξή ς :

1. ~Α ν θ ιμος - 1721 .
2. Νικηφόρος- 1725.
3. Ίερόθεος- 1802.
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ΆνθιμοςΊωακείμ-

Γ '

1812.
1832- 1844.

Τούτων δέ τών επισκόπων έδρα ήσαν τά γειτονικά χωρία, Κωφοί καί
Πλάτανος. Έπί τι να δέ χρόνον ύπήγετο δ Άλμυρός εtς τόν επίσκοπον Βε
λεστίνου, ως μαρτυρεί ή επί τής θύρας τού Διοικητηρίου (τουρκικού) τού

Άλμυρού εύρεθεΙσα εντοιχισμένη πλάξ μαρμαρίνη μέ τήν βυζαντινήν
επιγραφήν «δ Σός Ναός Κυρίου δ Ποιμενάρχης Μιχαήλ Βελεστίνου » καί
εtς ι'χναβάθραν τινά εύρεθείσαν εν Τζαμίφ (τουρκικφ ναφ) αναγράφεται
τό όνομα τού εtρημένου « Ποιμενάρχου Μιχαήλ » καί έτος τής aρχιερα

τείας του
σελίς

1275 μ . .

(Δελτίον τής Φιλ. 'Εταιρείας Άλμυρού, τεύχος Β',

21).

Ό Ναός τού Άγίου Νικολάου έχει πέριξ αυτού- Β.Α. έκτασιν αυλής
περί τά

5-6

στρέμματα δπου aρκετόν μέρος αυτής εχρησιμοποιείτο ως

νεκροταφείον . Εtς τόν Ναόν τού Άγίου Νικολάου μεταγενεστέρως εγέ
νοντο διάφορο επι σκευαί πρός ευπρεπισμόν τού Ναού εσωτερικώς π.χ.

εtς τό δάπεδον τού Ναού ι'χφΊ;lρέθησαν αί παλαιαί εγχώριοι πλάκες καί
ετέθησαν πλακάκια ωραία, επεσκευάσθησαν τά σοβατίσματα κ.τ.λ. , πα

ραμένει δμως δ Ναός οίος aπ ' aρχής εσχεδιάσθη καί κατεσκευάσθη. Σή
μερον δέ δ ναός συμπεριελήφθη σχεδόν εtς τό σχέδιον τής πόλεως, λόγφ
τής αυξήσεως τού πληθυσμού , καθ' δσον γύρω του εκτίσθησαν οtκοδομαί
νεώτερα ι , πρός Β. εργατικαί καί προσφυγικαί εκ Μικράς Ά σίας, ως καί
πρός Μ. καί πρός Α. πλησίον δέ καί πρός τά Β.Α. ίδρύθη καί τό Γυμνα
στήριον μέ ι'χνάλογον γήπεδον δ ιά τήν τέλεσ ι ν τών ι'χγώνων
τά όποία καθιερώθησαν aπό τό

1902-

« τά Κρόκ ι α » ,

« ύπό τήν πρόθυμον μέριμναν τής

Φιλαρχαίου Έταιρείας, λόγφ ελλείψεως έτέρου εtδικού Σωματείου τότε

εiς ανάμνησιν τών τελεσθέντων εγκαινίων τού Ναού κατά τό

1802 καί επί

τφ έορτασμφ τής έκατονταετηρίδος aπό τής ίδρύσεως τού Ναού . Τά
« Κρόκια» δέ ταύτα, ως ι'χγώνες ι'χθλητικοί εξηκολού θησαν καί μετέπειτα
νά τελώνται κατά περιόδους, καί τήν αυτήν ήμερομηνίαν , 20ην καί 21ην

Μα:iου έκάστου έτους.
Έγραφον εν Άλμυρφ κατά Άπρίλιον
ρ ίστος

1960

α ρ . Άν αγνώστου

Δημ/λος Συν/ούχος
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ

ΆΓΓΕΛΟΥ, Άλκης,

" 'Ο

Pouquevίlle καί ή 'Β.λάδα του" στο συλλογικό έργο

"Περιηγήσεις στόv 'Β.ληνικό χ~ο" (βλέπε πλήρη τίτλο εις: ΣΑΒΒΙΔΗΣ , Γ.Π.)
1968,σσ.

113-142,

(βλ. και σσ.

139-142

και σ.

151

στ. βΌ)

ΑΛΛΑΜΑΝΗ, Έφη "(Ή ζωή καί δράση τών ύποδούλων Ελλήνων.
Θεσσαλία": Ίστορία τού 'Ελληνικού Έθνους, τόμος

408,

ιδίως σ.

(βλ. πριν και σ.

394-395.

ΑΛΛΑΜΑΝΗ, Έφη,

368).

"τό Τανζιμάτ καί ο

-

1833-1881)
11 ( = 13) (1977), σσ. 394-

i

Επιπτώσεις του στή ζωή τώv κατοί

κων τής Θεσσαλίας": στα Θ εσσαλικά Χρονικά,

13 (1980),

σσ.

409-422.
40 ημέρα ις τού
Άλμυρός (1960), Βλ. Πα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Χρίστος Χαρ. , 'Ιστορικόν τή ς ανεγέρσεως έν
lερού Ναού Άγ. Νικολάου Άλμυρού Θ εσσαλίας,
ράρτημα Π.

ΑΡΑΒΑΝτΙΝΟΣ , Σπ.(υρίδων] Π.[αναγιώτ.]

-, (1 843-1906].

Ίστορία Άλή Πασa

τού Τεπελενλή, συγγραφείσα έπί τ'ή βάσει ανεκδότου έργου τού Παναγιώτου
Άραβαντινού, Έν Άθήναις: Έκ τού Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Σπυρί

δωνος Κουσουλίνου.
"Πύρρος". Σεπτέμβριος

1895.
1979

(Φωτοτυπική ανατύπωση:
σε

2 τόμου ς

'Αθήνα .

' Εκδόσεις

σε συνεχή σελιδοαρίθμηση)

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος Τρ . - "Επαρχία Άλμυρού": Θεσσαλικά Χρονικά,
έκτακτος έκδοσις

1935

.σσ .

113-131.

Αχαιοφθιωτικά: Πρακτικά του Α' Συν εδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών. Ιστορία ,
Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαί:ας Φθιώτιδας [στον Αλμυρό]

31/8-1/9/1991.
1993

(Επιμελητής έκδοσης Βίκτωρ Κοντονάτσιος) , Αλμυρός (Δήμος Αλμυρού)

(ISBN 960-7175-23-9).
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ , Απόστολος , Ε.

(1909-]

Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού (τό 

μος) Α' Αρχέ ς καί Διαμόρφωσή του. Έκδοση Β', Συμπληρωμένη κι ενημερωμέ 

νη . Θεσσαλονίκη: χ. έκδ. [αυτο έκδοση].

1974.
ΒΕΛΕΝΗΣ , Γιώργος [του Μιχαήλ].- [1942-] "Τό πολύκογχο Ίερό Βήμα τών τρι
συπόστατων έκκλησιών τής Τουρκοκρατ ίας" . (1453- 1850). στο συλλογικό έργο
"Έκκλησίες στήν Ελλάδα μετά τήν ~Αλωση " (Επιμ έλεια Χ. Μπούρα), τ . 2. Αθή
να: ΕΜΠ. 1982, σσ. 13-20.
ΒΕΛΕΝΗΣ , βλ. στο τέλος VELENIS
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Νικόλαος- [1830- 1923]. Θεσσαλία. [πρώτη έκδοση] έν 'Αθή
ναις, Έκ τού τυπογραφείου Έρμού 1880. Θεσσαλία [δ εύτερη έκδοση: ] Έκδό-

Αργύρnς π. π. Πεφοvώrnς
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της Κωνσ. Παρασκευόπουλος, Έν Βώλφ . Έκ τού τυπογρφείου Ι. Ν. Δομεστί
χου

21894.

Θεσσαλία (τρίτη έκδοση ). Επιμέλεια έκδοσης: Αλέξανδρος Ζού

κας. Πρόλογος τρίτης έκδοσης: Γιάννη ς Α. Σακκελίων (Λάρισα:) Περιφερεια-

κές εκδόσεις "έλα"

3

1995 (ISBN 960-85138-2-9.).

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ι.- "Τά τσιφλίκια τού Βελή -πασά, υίού τού Άλή-πα
σά". Μνήμων ,

2

(1972),σσ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,

135-158.
Νικόλαος 1.- [1866-1945].,

Τά Φθιωτικά , fμοι περιγραφή

τή ς Επαρχίας 'Αλμυρού ύπό ίστορικήν τ ε καί τοπογραφικήν έποψιν, Εν 'Αθή 

ναις : Έκ τού τυπογραφείου Πασσάρη και Βεργιανίτου .
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ι.

-

1991

[!αντί

1891].

"'Ιστορία καί ~ Εγγραφα τής Μονής Ξ ενιάς" στο

Δελτίον τή ς 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Έλλάδος
τόμ. Δ',

[ =ΔΙΕΕ],

(1892- [1895]), 653 - 692.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. " Ιστορικά Χρονικά σημειώματα τής 'Επαρχίας 'Αλμυ

ρού" "Νεολόγου

(1894), σσ. 915

' Εβδομαδιαία

' Επιθ εώρησις" Κωνσταντινουπόλεως , τ.

κ.π .. "Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αθηνών αριθμός Ρ

3

4445, 21.3.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. (ικόλαος).Ι.- 'Όί δύο μεσαιωνικοί Άλμυροί καί ό νύν .
(μεθ' ένός χάρτου έγχρώμου) μετά προσθήκης παρασημειώσεων έκ τών έσχά
τως ανακαλυφθέντων βυζαντηνών(!) αναγλύφων. (Ανατύπωσις έκ τώς Έπετη
ρίδος τού Παρνασσού Η' έτους). Έν Αθήναις: Τυπογραφε ίον "Έστία" Κ.

Κά ισν ερ και Ν. Καργαδούρη.

1904

(έγραψε αρχές Φεβρ.

1903).

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ι. "Χρ ιστιανικαί Έπιγραφαί Θεσσαλίας" (Inscriptions
chretiennes de Thessalie ). Bulletin de Correspondance Hellenique [ = BCH], 23
(1899), 396-416 σς. 396-406: Α' Έπιγραφαί τής έπαρχίας 'Αλμυρού, σελ. 416:
Ο ί έν τα ϊς πρόσθεν έπιγραφα ϊς αναφερόμενοι έπίσκοποι Αλμυρού. ( ανέκδο
τοι)".

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Ι. "Θεσσαλικαί Μελέται": Β' Μεγάλη Βυζαντινή Μονή
έν τφ Τουρκικψ Τεκκέ τών Μπκτασήδων". ΕΕΒΣ ,

ΓΡΠΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τάσσος Αθ.
Ήθική Έγκυκλοπαιδεία, τόμος

14 (1938), 436- 438.

[1910/1911 - "'Αλμυρός":
2 (1963), στήλες 211-212.

Θρησκευτική καί

-Δελτίον τή ς έν Αλμυρφ Φιλαρχαίου Έταιρείας "τής ~Οθρυο ς" (τεύχη έπτά.)
τεύχος
τεύχος
τεύχος
τεύχος

1.
2.
3.
4.

(28.4.1896- 20.8.1899) έν Βώλφ.
( = έπιγραφές 1899) Αθήνησιν
(20.5.1899 -4.8.1900) Αθήνησιν.
(5.8.1900 -25.6.1901) Αθήνησιν.
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τεύχος

τεύχος
τεύχος

5. (1901-1902) έν Αθήναις 1903.
6. (1903-1905) έν Αθήναις 1906.
7. (1908- 1911) έν Αθήναις 1911.

Στη Βιβλιοθήκη "Γενναδείου" Αθηνών: αριθ.

p 388.

"Θεσσαλικά Χρονικά" Έκτακτος έκδοσις, έπί τψ έορτασμψ τής Πεντηκονταετη

ρίδας από τής απελευθερώσεως τής Θεσσαλίας. Αθήναι: 'Ιστορική καί Λαο
γραφική Έταιρεία τών Θεσσαλών.

1935 (-1939).

ΘΩΜΑΣ Γιώργος. Η ανέκδοτη Χωρογραφία της ανατ.[ολικής] Θεσσαλίας από
το Γρηγόριο Κωνσταντά. Ένα χειρόγραφο του

1838.

Βόλος: χωρ. εκδ. (χωρ.

τυπογρ.).

1991.
ΚΑΛΑΝΤΖΗ -

ΣΜΠΥΡΑΚΗ, Αικατερίνη . "Μονή Ξενιάς. Πτελεόν- Αλμυρός:

Ιστορικοί Σκινδάλαμοι από τη Βυζαντινή περίοδο της Ιστορίας τους". Στα
'Άχαιοφθιωτικά" [τόμ. Α]

(1993), σσ. 177-186.

ΚΑΜΗΛΑΡΙ, Μυρτώ Ρήγα "Ίεραί Αναγραφαί, frr:oι Εξέτασις τώιι Ι::χκλησιώιι,
παρεκκλησίων, Εξωκκλησίων, μονώιι iχπό iχπόψεως Αρχαιοχριστιανικής τώιι
το [ς τέως δήμοις τού Πηλίου". Θεσσαλικά Χρονικά,

4 (1933),

σσ.

l:v

114-144, 5

(1934), σσ. 38-86.
ΚΟΚΙΔΗΣ Ι.[φικράτης

[1833-1922].

'Οδοιπορικά Ήπείρου καί Θεσσαλίας ύπό

τού παρά τψ Ύπουργείφ τών Στρατιωτικών Έπιτελικού Γραφείου , Έν Αθήναις:
Έκ τού Έθνικού Τυπογραφείου .

1880.

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μιχ. "Μιά οθωμανική πε ριγραφή τής Θεσσαλίας
Ίστωρ, τχ.

1 (1920

(1871":

Περ.

Μάρτιος) σσ.

ΚΟΡΔΑΤΟΣ Γιάνης

(!)

Κ. ,

56-74.
[1891 -1961].

"Ίστορία τής έπαρχίας Βόλου καί

Αγιάς. Από τά αρχαία χρόνια ώς τά σήμερα. Αθήνα : Εκδόσεις "20ος αιώνας.

(1960).
ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΙΔΗΣ, Απ. Γ. "Τά έν τψ Πηλίφ υρ ε ι παλαιά καί σύγχρονα Χρι
στιανικά Μνημεία

Ζαγορά": στο περιοδ. " ' Εκκλησιαστικός Φάρος" Αλε

-

ξανδρείας:

Έτος Λ'- Τόμος ΛΣΤ- Τεύχ. Δ' -

19371938-" 66-77
"""""Β' - 1938-" 201-224
1- 1938 - 328-334
"ΛΒ' " ΛΗ'" Α- 1939- "481-495
" ΛΑ' " ΛΖ' " Δ' - 1938 - " 109-121
"ΛΒ ' " ΛΗ' " Β' - 1939- "220-246

Σελ.

441-460

"ΛΑ' " ΛΖ' " Α' 11 11 11 11 11

11

Apyύpnς

n.

π. Πεφοvώrnς
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" " " " "Δ' - 1939 - "433-464
"Λϊ" ΛΘ ' " Α'- 1940-" 88-120
" " " " "Β' - 1940- "235-251
" " " " "r- 1940 - "305-334
- Β' συμπληρωμένη έκδοση (κάποτε

μετά το

1955).

Γ '

Αυτού του δυσεύρετου

δημοσιεύματος διαθέτω αποσπασματικά φωτοαντίγραφα εκ φωτοαντιγράφων
χωρίς τίτλο.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Ιωάννης Α.[ναστασίου]-, Νεωτάτη τής Θ εσσαλίας Χωρογρα
φία. Έν Π έστη: Έκ τού Ελληνικού Τυπογραφελίου Τράττνερτε και Καρολίου .

1836.

Επανέκδοση με Εισαγωγή- Σχόλια- Επιμέλεια Κώστας Σπανός . Λάρισα:

Εκδόσεις "Θετταλός".

1992. (ISBN: 960-85236-0-5).

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ, Ιωάννης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- ΛΑΡΙΣΣΑΙΟΣ- Ι. Αληθινή Ιστορία

του Λουκιανού Σαμοσατέως, (μετάφραση στη δημοττική
Τοπογραφία ενός μέρους της Θετταλίας

- 1817). 11.

- 1817. Ε iσαγωγή1989.

Ιστορική

Φροντίδα Μ. Μ.

Παπα"ίωάννου . Έκδοση δήμου Λάρισας. Αθήνα

ΜΑΓΝΗΣ, Νικόλαος Ι.[ωάννου], πιθανώς ο Νικόλαος Ιωάννου Παπαργύρης ή

Παπάς
κής

1804 - 1886* - Π εριήγησις ή Τοπογραφία τής Θεσσαλίας καί Θ ετταλι
Μαγνησίας .... Έν 'Αθήναις: έκ τού Τυπογραφείου τής Λακωνίας. 1860.

* (Σκουβαράς "Βιβλιόφιλος" , JΔ '

(1960), σσ. 32,33,36.

ΜΑΚΡΗΣ Κίτσος Α.

(1917-1988).
Οίκος "Μέλισσα" (1976).

Ή Λα'ίκή Τέχνη τού Πηλίου, ('Αθήνα:) Έκδ.

ΜΑΚΡΗΣ Κίτσος Α. "Μεταβυζαντινή και Νεώτερη Μαγνησία" στο συλλογικό
έργο:

Γ.

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

I

Π.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΛΟΥ-ΑΤΖΑΚΑ

I

Κ.Α.ΜΑΚΡΗΣ, Μαγνησία: Το Χρονικό ενός Πολιτισμού. 'Αθήνα: Γενική
Επιμέλεια Έκδοσης Μωϋσής και Ραχή λ Καπόν.

1982.

ΜΑΚΡΗΣ Κίτσος βλ. και ΣΚΟΥΒΑΡ ΑΣ , Βαγγέλης/Μακρής Κίτσος.
ΜΑΚΡΗΣ Κώστας Ι. "Ή σεισμικότητα τής περιοχής τής Θεσσαλική ς Λάρι

σας": Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Θεσσαλικών Σπουδών
πτεμβρίου

1980).

Θεσσαλικά Χρονικά, ΙΕ'

(1984)

σσ.

(17-21

Σε

17 - 26.

ΜΠΟΥΡΑΣ Χαράλαμπος Θ." Ό aρχιτεκτονικός τύπος τής βασιλικής κατά τήν

Τουρκοκρατία καί ό Πατριάρχης Καλλίνικος": στο συλλογικό τόμο Έκκλησίες
στήν Έλλάδα μετά τήν ~Αλωση. [Τόμος Α']

: (Άθήνα:) ΕΜΠ/Σπουδαστήριο
Ίστορίας τής 'Αρχιτεκτονικής. 1979, σσ. 159 - 168.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δ. 'Οθωμανικοί Κώδικες, τόμοι 1 - 4, Κωνσταντινούπολις 18891891.

226
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Ξ. Π.- Ι. Σ. (=Ι.Σ.Σαρρής)- " ' Αλμυρός (Θεσσαλίας)" στη Μ εγάλη Ελληνική
Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Δ', (Μάρτιος

ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ Σπυρίδων Κ.

1928), σσ. 48 κ.π.
[1852 - 1933] . Ό δοιπορ ικαί

σημειώσεις. Α' Οί

σεισμοί τή ς Χίου. Β' Ή στρατιωτική κατάληψ ις τής ~Αρτη ς καί τής Θεσσαλίας.

Έν Άθήν αις

1882.

Ο Σουρής έγραψε για τον συγγραφέα: "Ό Παγανέλης: λεί

ψανον τής σμίλης τού Φ ε ιδίου, εύρίσκεται στά σύννεφα καί στήν Οδό Σταδίου " :
"Υδ ρία" , τ.

42 (1987), σ.305 ,

στ . β'- γΌ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ Κ. Σ. 'Άπαγόρευσις τi')ς κωδωνοκρουσίας καί προνομ ιακή
κατή τόπους χρή σις εκκλησιαστικών κωδώνων καί σημάντρων έπί Τουρκοκρα

τίας" στο περιοδ. "Γρηγόριος Παλαμάς " , Θ ε σσαλονίκη, τόμος ΜΒ

(1959),

σσ.

110- 115, 204-214, 305-311.
ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ Βασίλης- ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ Κατερίνα , Οι Σ ε ισμοί της Ελλάδας,
Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Ζήτη .

1989.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γιάννης , "Η σεισμική δράση στην Ανατολική Θεσσαλία και
στις Βόρ ε ι ε ς Σποράδες κατά τον 19ο αιώνα" στο "Θεσσαλικό Ημερολόγιο" .

24

(1993), σσ. 257-266.
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Χαράλαμπος Κ. ,

01

Κανονισμοί τών 'Ορθοδόξων Έλληνικών

Κοινονήτων τού 'Οθωμανικού Κράτους καί τής Διασποράς. Τόμος πρώτος: Νο
μοθετικές Πηγές- Κανονισμοί Μακεδονίας. Έκδοση

-

Έπιμέλε ια Χαράλαμπου

Κ. Παπαστάθη. Θεσσαλονίκη: Έκδοτικός Οtκος Άφών Κυριακίδη 1984.
ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ Αργύρης [Παναγιώτη]- ,

[1 924-]

Ο iκισμοί καί 'Αρχιτεκτονικά

Μνημε ϊα στήν ορεινή Γορτυνία (Άρκαδία). Άθήνα : έκδοση ΤΕ.Ε. ,
ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ Αργύρης Π.

[1924 - ] -

1975.

"Ή πολύτρουλλη βασιλική τού Άγίου

Γε ωργ ίου Ζάχολης" στο συλλογικό τόμο : "'Εκκλησίε ς στήν Έλλάδα μετά τήν
Άλωση " [ ε πιμέλεια Χ. Μπούρα] . τ.

2. Αθήν α:

έκδ . Ε.Μ. Π.

1982, σσ. 257-270.
- [1924-] Οθωμανικά
aρχιτε κτονήματα Θ ε σσαλικού Αλμυρού ... Συμβολή Πρώτη Ι : Εμπλουτισμένο
ανάτυπο από τα 'Άχαιοφθιωτικά" Β', τόμος Β' (1997). Αλμυρός 1999, σσ. 23
- 124 και 1 - 10 (ευρ ετηρ ίου) .
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ.[ εώργιος] Π. [αναγιώτη ς ]-. [1929- 1995].- "Ό Μιλόρδος- ποιη
τή ς καί ό συνταγματάρχης - τοπογράφος (George Gordon Lord Byron και
William Martin Leake )" ε ις : Λουκ ίας ΔΡΟΥ ΛΙΑ - Αικ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ Αργύρης Π[αναγιώτη , του ] Π.[ έτρου]
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Αθήναι,

I

1991.
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