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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στις μέρες μας σε όλους μας γίνεται λιγότερο ή περισσότερο κατανοητό, η μεγάλη 

καταστροφή που συντελείται από τον άνθρωπο στο περιβάλλον. Το κόστος που 

"πληρώνει” το περιβάλλον για το σύγχρονο τρόπο ζωής με τις απεριόριστες ανέσεις, 

την πολυτέλεια και τον άκρατο καταναλωτισμό, και μάλιστα για ένα μόνο κομμάτι 

του ανθρώπινου πληθυσμού, είναι μεγάλο. Οι πληγές που έχουν ανοίξει στο κορμί του 

πλανήτη μας είναι βαθιές και αμφίβολο αν κάποτε θα κλείσουν. 

Επιτακτική ανάγκη πλέον για το μέλλον αποτελεί η εφαρμογή μιας αειφόρου 

ανάπτυξης, μίας ανάπτυξης δηλαδή που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του σημερινού 

ανθρώπου χωρίς να στερεί από τις επόμενες γενιές το δικαίωμα αυτό. 

Στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί και η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης της χώρας μας. Τα Προγράμματα τους, στην πλειοψηφία τους, στοχεύουν 

στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης των αυριανών πολιτών με σκοπό την αλλαγή 

στάσεων ζωής, ώστε να ανακοπεί η ολισθηρή αυτή πορεία προς την ολοκληρωτική 

καταστροφή του περιβάλλοντος και τελικά του ίδιου του ανθρώπου. 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, που λειτουργεί από το 

1999, έχει δεχθεί μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης αυτής, περίπου 17.000 μαθητές 

στους οποίους οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου προσπάθησαν, άλλες φορές με μεγαλύτερη 

επιτυχία άλλες όχι, να μεταδώσουν κάποιες από τις αρχές και τις αξίες που πρέπει να 

έχει ο αυριανός πολίτης ώστε να συνειδητοποιήσει την άσχημη κατάσταση στην οποία 

έχει περιέλθει το περιβάλλον και να αναλάβει ενεργό δράση για την προστασία του. 

Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών εκείνων που ευαισθητοποιημένοι οι ίδιοι πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, 

προσπαθούν μέσα από τη λειτουργία των Περιβαλλοντικών Ομάδων των σχολείων 

τους, να μεταλαμπαδευσουν τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες τους αυτές στους 

μαθητές τους. Στους εκπαιδευτικούς εκείνους που ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες 

αναλαμβάνουν, εκτός από την τυπική κάλυψη μίας ύλης, την ουσιαστική εκπαίδευση 

ενός υπευθύνου αυριανού πολίτη της χώρας. 

Κολτσιδόπουλος Ευριπίδης 

Βιολόγος, Υπεύθυνος του 

Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας 





ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Η Κοινότητα Μακρινίτσας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 

Μακρινίτσας στοχεύοντας αφενός στο να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής του Πηλίου και αφετέρου στο να καταστήσουν προσβάσιμο ένα μικρό μέρος 

από το έργο του μεγάλου μας λαογράφου-ερευνητή Κίτσου Α. Μακρή στον εκπαιδευτικό 

χώρο αλλά και στο ευρύ κοινό, αποφάσισαν μαζί με την 3η έκδοση του βιβλίου του «Ο 

ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΙΑΙΟΣ», Αθήνα 1955, 

να προβούν και στη 2η έκδοση του βιβλίου ο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΗΠΑΝΙΩΤΗΣ», 

Αθήνα 1957. 

Φυσικά στην ενέργεια αυτή συνετέλεσε και η προτροπή του ίδιου του Κίτσου Μακρή 

που στον πρόλογο του έργου αυτού γράφει: «Ο αναγνώστης που ξέρει την προηγούμενη 

εργασία μας για τον καπετάν Στέργιο Μπασδέκη και το γλύπτη Μίλιο συνάντησε τον 

μαστρο-Δήμο Ζηπανιώτη σαν αρχιμάστορα της κομπανίας που χρησιμοποιούσε το γλύπτη 

Μίλιο για διακοσμητή. Έτσι η σημερινή εργασία συνεχίζει την προηγούμενη γιατί οι δύο 

λαϊκοί τεχνίτες εργάσθηκαν στις ίδιες εκκλησίες...». Μαζί λοιπόν τα δυο αυτά βιβλία του 

Κίτσου Μακρή αποτελούν μια ενιαία μελέτη τόσο για τη βιογραφία όσο και για το έργο των 

χορηγών (Μπασδέκης) και των λαϊκών μαστόρων (Ζηπανιώτης) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 

για μερικά από τα ωραιότερα δείγματα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του Πηλίου. 

Η χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας που βοηθά στη μεταφορά του ενθουσιασμού 

με την οποία ο Κίτσος Μακρής προσεγγίζει λαογραφικά τα θέματα του κάνουν τα δυο 

βιβλία πολύτιμο και κατάλληλο βοήθημα για συγκεκριμένα προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης που παρέχει το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που το 

επισκέπτονται από όλη την Ελλάδα. Στα προγράμματα αυτά πέρα από την αυτή καθ’ αυτή 

μελέτη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Μακρινίτσας, που από μόνο του είναι ένας 

υπαίθριος εκθεσιακός χώρος της λαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας, γίνεται μια προσπάθεια 

και για τη μεταλαμπάδευση μιας ερευνητικής ματιάς στους συμμετέχοντες, οι οποίοι 

ευελπιστούμε να μιμηθούν τον Κίτσο Μακρή και να βοηθήσουν, επιστρέφοντας στα μέρη 

τους, στην καταγραφή και διάσωση των μνημείων της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 

των τόπων τους. Με αυτό το πνεύμα το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας χορηγεί τα δυο βιβλία σε 

κατάλληλη διαμορφωμένη θήκη ώστε να αποτελέσουν εφόδιο και εργαλείο στα σχολεία που 

συμμετέχουν στα προγράμματα του. 

Στην επανέκδοση αυτή, διατηρήθηκαν όλα τα στοιχεία της γλώσσας του πρωτοτύπου. 

Επιπλέον προστέθηκε η βιογραφία και η εργογραφία του Κίτσου Μακρή και ένα άρθρο του, 

το οποίο έγραψε αρκετά αργότερα, το 1973, με τίτλο «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» Θεσσαλική Εστία, Μάρτιος-Απρίλιος 



1973, Τόμος Α', Τεύχος 2, Λάρισα, σελ. 78-85, και το οποίο θέτει το χωρικό πλαίσιο 

για τα θέματα που πραγματεύονται τα δυο βιβλία, παραμένοντας σήμερα, στην εποχή των 

αντιαισθητικών συγκροτημάτων παραδοσιακών κατοικιών που αλλοιώνουν το χαρακτήρα 

του πηλιορείτικου χωριού, επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Κλείνοντας, πολλές ευχαριστίες 

οφείλονται στη γυναίκα του Κίτσου Μακρή, Κυβέλη και την κόρη του Θάλεια οι οποίες 

μας εμπιστεύτηκαν την επανέκδοση του έργου αυτού. 

Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007 

Παναγιώτης Βίγκλας 

Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του 

Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας 



ÊÉÔÓÏÓ Á. ÌÁÊÑÇÓ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο Κίτσος Α. Μακρής γεννήθηκε στη Λάρισα το 1917 και από το 1926 5ως το θάνατο 
του, το 1988, κατοικούσε στο Βόλο. Από το 1937 άρχισε τις έρευνες για τη λαϊκή τέχνη., 
αφορμή για τις οποίες στάθηκε μια παραίνεση του καθηγητή της Ιστορίας ης Τέχνης Δημ. 
Ευαγγελίδη, να ασχοληθεί με το Θεόφιλο, που είχε ζήσει και δουλέψει στο Βόλο. Το 1939 
εκδίδεται το πρώτο του βιβλίο «Ο Ζωγράφος Θεόφιλος», που υπήρξε η πρώτη ελληνική 
μελέτη για το θέμα αυτό. Με τη βοήθεια της γυναίκας του Κυβέλης, που είναι φωτογράφος, 
αποτύπωναν τα μνημεία της λαϊκής τέχνης του Πηλίου, βαδίζοντας πολλές φορές από 
χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι, στην αναζήτηση τόσο των λαϊκών στοιχείων όσο και 
των λαϊκών καλλιτεχνών. Από τη νεανική του ηλικία ήταν δραστήριο μέλος του σωματείου 
«Φίλοι των Γραμμάτων» και αρθρογραφούσε στη φιλολογική στήλη της εφημερίδας «Η 
Θεσσαλία». Την ίδια εποχή δούλευε και σαν τυπογράφος στην επιχείρηση του πατέρα του. 

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής πήρε ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος του Ε.Α.Μ. Νέων και υπεύθυνος του καλλιτεχνικού τμήματος της ΕΠΟΝ 
Θεσσαλίας. Την άνοιξη του 1944 ανέβηκε στα ορεινά της Καρδίτσας, μαζί με άλλους 
αγωνιστές, και εκεί παντρεύτηκε την Κυβέλη Ζημέρη. ΤΟ 1947 εξορίστηκε στην Ικαρία 
και μετά, για μεγάλο χρονικό διάστημα έζησε στην Αθήνα, επειδή στο Βόλο λόγω των 
πολιτικών του πεποιθήσεων, δεν μπορούσε να αναπτύξει ελεύθερα τις δραστηριότητες του. 
Γυρίζοντας στο Βόλο πρωτοστάτησε στην ίδρυση της «Δημοκρατικής Συνεργασίας» και 
από το 1951 ως το 1964 εξελέγη τρεις φορές Δημοτικός Σύμβουλος. Το 1955, μετά 
τους σεισμούς στη Μαγνησία, αγωνίστηκε για τη διάσωση των θησαυρών του λαϊκού μας 
πολιτισμού, με κίνδυνο πολλές φορές, της ζωής του. Από το 1964 ως το1982 υπήρξε 
Διευθυντής του παραρτήματος Θεσσαλίας του ΕΟΜΜΕΧ, εκτός από την περίοδο της 
δικτατορίας (1967-1974), οπότε απολύθηκε. Τα χρόνια εκείνα έζησε ζωγραφίζοντας 
κεραμεικά στο κατάστημα του, τη «Γωνιά της Τέχνης». Το 1986 έθεσε υποψηφιότητα 
για το αξίωμα του Δημάρχου του Βόλου. Ήταν μέλος του Δ.Σ. των «Φιλοτέχνων 
Βόλου», Πρόεδρος της «Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών», μέλος της «Διεθνούς Ένωσης 
Τεχνοκριτικών», της «Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών», της «Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας», μέλος του Δ.Σ. της «Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης» και Πρόεδρος 
του «Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδος - Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας». Επίσης ήταν 
Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS. 

Ο Κίτσος Μακρής ταξίδεψε σ ολόκληρη την Ελλάδα, αναζητώντας τις αλληλεπιδράσεις 
και εξελίξεις στη λαϊκή μας τέχνη. Τα τελευταία χρόνια επεξέτεινε τις έρευνες του στη 
μελέτη της λαϊκής τέχνης των χωρών της Βαλκανικής και τις αλληλεπιδράσεις της μ' αυτή 
του Ελλαδικού χώρου. Είχε περισσότερη εξειδίκευση στο λαϊκό εικαστικό έργο, προχωρώντας 
στη διερεύνηση του οικονομικού και κοινωνικού υποβάθεου, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το 
λαϊκό, καλλιτεχνικό εποικοδόμημα. Έδωσε περισσότερες από 450 διαλέξεις και μαθήματα σ 
ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε σε εφημερίδες και περιοδικά. Έκανε 
πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Πήρε μέρος σε 30 περίπου Συνέδρια, 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διοργάνωσε εκθέσεις για τη Λαϊκή Τέχνη του Πηλίου στη 
Γενεύη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και αλλού. Έχει εκδώσει 40 βιβλία και 



μελέτες, πολλά από τα οποία μεταφράστηκαν στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Σερβική. 
Για το έργο του τιμήθηκε με τον Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών το 1956, με το Κρατικό 
Βραβείο Μελέτης το 1960, με το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Φοίνικος το 1965, 
με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1976, με το χρυσό μετάλλιο φιλίας των λαών 
της Ελλάδας και της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας το 1984, με τιμητική 
διάκριση από το Δήμο Βόλου το 1987. Τέλος, το 1987 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Πέθανε ξαφνικά στην Αθήνα, το Δεκέμβριο του 1988, έχοντας ακόμη πολλά να προσφέρει 
τόσο στη Λαογραφία, όσο και στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας. 

Στη Λαογραφική Συλλογή του Κίτσου Μακρή συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 500 
αντικείμενα λαϊκής τέχνης, ιδίως έργα ζωγραφικής του Θεόφιλου, των Παγώνηδων, του 
Χριστόπουλου. Στο Αρχείο του υπάρχουν πάνω από 4.000 φωτογραφίες και 2.500 
διαφάνειες, ενώ η βιβλιοθήκη του περιλαμβάνει περίπου 3.500 βιβλία, πολλά από τα οποία 
είναι σπάνια, όπως και παλιά χειρόγραφα. Όλα αυτά, μαζί με το σπίτι του, σύμφωνα με 
δική του επιθυμία, δωρήθηκαν από την οικογένεια του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ 
η μικρή Συλλογή του από αρχαία αντικείμενα, δωρήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του 
Βόλου. 
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ΣΥΜΒΟΛΗ JTH ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ TON X0PIQH ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

Του ΚΙΤΣΟΥ Λ. ΜΑΚΡΗ 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Τά χωριά τοΰ Πηλίου" άσκοϋν μιαν 
ΙδιαΙτΕοπ γοητεία στον επισκέπτη τους. 
Αυτό, βέβαια, οφείλεται, σέ μεγάλο βα
θμό, στην ωραία αρχιτεκτονική των σπι- ' 
τιων τους, στίς θαυμαστές εκκλησίες 
καΐ στίς σκαλιστές βρύσες. 'Οφείλεται, 
ακόμα, στή μαγεία της φύσης τους, μέ 
την Ιδιαίτερη ομορφιά κάθε εποχής. Πέ
ρα, όμως, άπό τΙς λεπτομερειακές αυτές 
ομορφιές, το πηλιορείτικο χωριό Εχει μια 
ζίχωριστή αρμονία σα συνο»ο Που νά 
οφείλεται α υ τ ή ; Είναι, απλώς, ή γραφι
κότητα πού δημιουργείται καθώς τό χω
ριό αναπτύσσεται τυχαία, χωρίς νά ακο
λουθεί ώρισμένους άγραφους κανόνες ; 
"Ο απαιτητικός θεατής, πού δέ μαγεύεται 
άπό τήν εοκολη γραφικότητα, προσπαθεί 
νά ξεδιαλύνει τό μυστήαιο αυτής της αί
σθησης αρμονίας καΐ τάξης πού του δίνει 
τό πεοιδιάβασμα μέσα στα σοκάκισ τοΰ 
χωριοΟ. Δέν Εχει τον απλοϊκό φόβ.5 μή
πως ή αποκάλυψη των κρυφών νόμων πού 
διέπουν τήν αρμονία αυτή θα καταστρέ
ψει κάτι άπό τή μαγεία πού εξασκεί απά
νω του Ξέρει πώς οί νόμοι αυτοί δέν εί
ναι ψυχρά κατασκευάσματα ενός στεγνού 
μυαλοϋ. Είναι ή συλλογική ευαισθησία, 
πού, χωρίς ή Ιδια νά τα καταλαβαίνει, 
βρήκε τους νόμους πού δέν είναι άκαμ
πτοι, μά προσαρμόζονται πάντα στίς 
Ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης. 
Κανένας δέν Εχασε τή γοητεία άπό τά 
ηαιχνιδίσματα κοί τσακίσματα πού κάνει 

τό νερό, καθώς κατεβαίνει αλαφρό στά 
βουνίσια ρυάκια, επειδή ξέρει πώς ό νό
μος της βαρύτητας τό κινεί. Στή φύση 
καΐ στην αληθινή τέχνη οί νόμοι πλά
θουν ομορφιά σέ αφάνταστη ποικιλία 
μορφών. Χωρίς, λοιπόν, κανένα φόβο θα 
προσπαθήσουμε, στην εργασία αυτή, νά 
επισημάνουμε μερικά άπό τά συνθετικά 
στοιχεία του πηλιορείτικου χωρίου. 

θ ά πρέπει νάχουμε πάντοτε στό νου 
μας πώς τό χωριό δέν Εγινε για νά τό 
χαίρονται οί ερασιτέχνες αισθητικοί της 
πόλης άλλα για νά τό ζουν οί χωριάτες, 
μέ τους Ιδιαίτερους τρόπους εργασίας 
καΐ κοινωνικής ζωής. "Ετσι ή ομορφιά 
του οέν είναι μιά καλά τοποθετημένη 
ηθογραφική σκη\ογοαφία άλλα τό λου
λούδι πού βγαίνει μέσα άπό τό ίδρωπο-
τισμένο χώμα τής ζωής. θ ά πρέπει ακό
μα, νά ξέρουυε πώς οί δροι εργασίας 
καί κοινωνικής _ ζωής άλλαξαν και ή 
προσαρμογή τοϋ χωρίου στίς άλλα>ές 
αυτές είναι απαραίτητη προϋπόθεση της 
βιοσιμότητάς του. Για νά φέρουμε δύο 
μόνο παραδείγματα άπό τή ζω*ι τών πη
λιορείτικων χωριών θά σημειώσουμε πώς 
ή εξαγωγή τών προϊόντων δέ γίνεται 
πιά μέ καραβάνια ζώων άνλά μέ αυτο
κίνητα καί πώς Ενα μεγάλο μέρος τής 
παραγωγής τής έληας (βασικού τροϊόν-
τος του Πηλίου) δέ νίνεταιέπΐ τόπου άλ
λα σέ είδικά εργοστάσια (π. χ στό με
γάλο κονσερβοποιείο έλαιών τής Άγριας). 
Τά δύο α ύ τ α στοιχεία, καί άπειρα άλλα 
είναι φυσικό νά επιφέρουν καί τΙς άνά-
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λογες τροποποιήσεις στή σύνθεση του 
πηλιορείτικου χωριοΰ. 'Ακριβώς έδώ βρί
σκεται ή αξία τής Ερευνας τών νόμων 
για τους όποιου: μιλήσαμε πιό πάνω. ΟΙ 
λύσεις που απαιτούνται άπό τήν αλλαγή 
τών συνθηκών θά μπορέσουν νά προσ
αρμοσθούν στό χαρακτήρα τών χωριών 

•δταν Εχουμε κάπως προχωρήσει στό πνεύ
μα τής σύνθεσης τους. 

Ή σημερινή εργασία αποβλέπει περισ
σότερο στό νά επισημάνει τό θέμα καί 
τά προβλήματα πού απορρέουν άπό αυ
τό, παρά σ ι ό νά δώσει Ετοιμες λύσεις, 
ά^φικτες σέ μια προδρομική προσπά
θεια. 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

Πολλά άπό τά χωριά του Πηλίου δη
μιουργούνται γύρω άπό μεγάλα μονα
στήρια, (Μακρινίτσα - Παναγία Μακρινί-
τισσα, Πορταριά - Παναγία Πορταρέα, 
Ζαγορά - Παναγία Σωτήρα, Ά γ ι ο ς Λαυ-
ρέντος - μοναστήρι 'Αγίου Λαυρεντίου κ. 
άλλα). Στην ακολουθία τοΰ "Αγίου Γερα
σίμου, πού τυπώθηκε στην 'Ελληνική τυ
πογραφία του 'Ιασίου, στα 1820 μέ Εξο
δα τοΰ Μακρινιτσιώτη Γεωργίου Γούση, 
αναφέρεται γιά τή Μακρινίτσα (σελ. 25) 
«Έσυνάχθησαν καί Εκτισαν δσπήτια οί 
άνθρωποι τριγύρω τής εκκλησίας καί 
κατ' ολίγον ολίγον έσυγκροτήθη αρκετή 
πόλις πολυάνθρωπος καί φιλόχριστος...». 
"Άλλα χωριά_ προέρχονται άπό μικρούς 
οίκισμούς πού αναπτύσσονται καί άλλα 
άπό ομαδικές μετοικεσίες. Στην εκλογή 
τής τοποθεσίας τών χωριών σπουδαίο 
ρόλο Επαιξε καί ή καταλληλότητα για 
άμυνα άπό πειρατικές ή ληστρικές Επι
δρομές. Ό Διονύσιος Πύρρος, ό παλιός 
Θεσσαλός λόγιος γράφει στα 1848: «άνέ-
βημεν εις Μακρινίτσαν, πόλιν δ υ ν α τ ή'ν 
μέ κατοίκους 2.000». ' 

Σέ τρεις τύπους μπορούμε νά χωρί
σουμε τά πηλιορείτικα χωριά Ό πρώτος, 
6 α π λ ό ς , πού περιλαμβάνει καί τά 
περισσότερα χωριά, αποτελείται άπό Ενα 
κύτταρο μέ κεντρικό πυρήνα, δπου συγ
κεντρώνεται ή κοινωνική ζωή τοϋ χωριοΰ 
θρησκευτική, εμπορική καί ψυχαγωγική 
Γύρω άπό τόν πυρήνα αυτόν υπάρχει ή 
μάζα τών σπιτιών, μέ τά καλντιρίμια, 
πού ξεκινούν ακτινωτά καί προχωρούν 
ανάλογα μέ τή διαμόρφωση του εδάφους. 
Βασικό στοιχείο του κέντρου τοΰ χω
ριοΰ αποτελεί ή πλατεία. Κοντά της, λί
γο πιό πάνω - λίγο πιό κάτω, βρίσκεται 
ή κεντρική εκκλησία τοΰ χωριοΰ. Ω ρ α ί α 

Άμφι&έατρο 'Ay. Λαυρεντίου 

πιριγραφή τοΰ πηλιορείτικου χωρίου δ(-
νίΐ ό Νικόλαος Μάγνης έδώ καί εκατό 
περίπου χρόνια : 

<Είς τό κεντρικότερον μέρος έκαστου 
χωρίου είναι κτισμένη μεγαλοπρεπής εκ
κλησία προικισμένη καί προικιζομένη πάν
τοτε άπό τους ευσεβείς μέ κτήματα. 
Πλησίον αυτής, είναι ή πλατεία (παζάρ) λι
θόστρωτος, σκιαζομένη άπό υπερμεγέθεις 
πλατάνους,ένιός αυτής, ή έκτος είναι κρή
νη, χέουσα άφθονον καί ψυχρότατον ö6ap. 
Πέριξ τής πλατείας ύπάρχουσι καθίσματα 
λίθινα καί είς Εν μ έ ρ ο ς α ύ ι ή ς σ : ο ά ή περι-
στύλιον (χαϊάτι). Αύτοΰ πλησίον είναι κτι
σμένοι ξενώνες (χαίρια) ούτω τους όνο-
μάζουσιν εκεί, είς τους οποίους κατα-
λύουσιν οί διαβάται δωρεάν. ΑΪ εντός 
τών χωρίων οδοί είναι λιθόστρωτοι καί 
αί άγουσαι είς τά κεντρικότερα μέρη 
τών κτημάτων...»' 

Τά ίδια περίπου γράφει στή <θεσσα· 
λία» του καί ό παλιός δήμαρχος τοΰ Βό
λου, Νικόλαος Γεωργιάδης, μόνο πού — 
πιό μεθοδικός αυτός — συνδέει τήν περι
γραφή μέ τή λειτουργία τής κεντρικής 
πλατείας : «Κατά τό κέντρον δέ έκαστου 
χωρίου παρατηρείται πλατεία ίκανώς 

1. Ν. Μάγνηιος: Περιήγησις ή τοπογρα· 
φία της Θεσσαλίας και θειιαλικής Μαγνη
σίας. Έν 'Αθήναις 1860. σελ. 47. 

2. Διονυσίου Πύρρου τοΰ ΘετταλοΟ : Πε
ριήγησις Ιστορική καί β ογραφία. Έ ν 'Αθή
ναις 1848 σελ. 39. 
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ευρεία καί καλώς λιθοστρωμένη, σκιά-
ζομένη ύπό μεγάλων πλατάνων, ύτό τήν 
σκιάν τών οποίων ευκτιστοι κρήναι προ-
χέουσι διαυγές οδωρ. Ή πλατεία αοτη 
είναι ή αγορά τοΟ χωρίου, Ενθα άνά πά-
σαν Κυριακήν καί Εορτήν συνέρχονται οί 
κάτοικοι συναλλαττόμενοι προς αλλή
λους καί συζητοϋντες τά κοινά του χω
ρίου συμφέροντα.» ' 

Βασική αρτηρία του χωριοΰ είναι τό 
ανηφορικό καλντερίμι πού ξεκινάει ά π ό 
τό kactôTEpc σημείο τοϋ χωριοΰ καί 
άφοϋ περάσει άπό τή πλατεία, φτάνει 
<δςτά ψηλό Γερο ατ\·ιεϊο του. Τό καλντερί
μι αυτό φειδοσάρνεται ανάλογα μέ τίς υ
ψομετρικές διαφορές ώστε ή κλίση νά μήν 
είναι πολύ μεγάλη καί ή ανάβαση εύκο
λη στούο ανθρώπους καί στα υποζύγια-
Ά π ό τήν αρτηρία « ύ ι ή ξεκινούν πλάγι νά 
καλντερίμια—προσπελάσεις προς όλα τά 
σημεία τοΰ χωριοΰ. Χαρακτηριστικό είναι 
τό γεγονός δτι τά πιό φροντισμένα καλν
τερίμια τοϋ χωριοΰ ΐγονν ανταπόκριση 
μέ τά μονοπάτια ή τά καλντερίμια πού 
οδηγούν στίς κύριες αγροτικές περιοχές, 
δπου βρίσκονται τά χτήματα καί τά κα
λύβια τών χωρικών. Δίπλα τους, δπου 
αυτό είναι δυνατό, υπάρχουν βρύσες. 

Ή ακτινωτή διάταξη τών κυριότερων 
δρόμων τοΰ χωριοΰ γύρω άπό τό κέντρο 
του, εξυπηρετεί τή λειτουργία τοΰ χω-
ριοϋ.Ή εκκλησία καί τό εμπορικό κέντρο 
του είναι προσιτά άπό δλες τίς συνοι
κίες. ΟΙ χωριάτες γυρ 'ζοντας άπό τά 
χτήματα τό βράδυ περνούν άπό τήν πλα
τεία γ α ν' ανταλλάξουν είτε τά κοινω
νικά νέα τοΰ χωριοΰ είτε τΙς επαγγελ
ματικές πληροφορίες (πορεία τής καλ
λιέργειας, εμφάνιση ασθενειών τών φυ
τών σέ διάφορα σημεία κ. τ. λ.). "Ας μήν 
ξεχνοϋμε καί τό ρόλο τής βρύσης τοΰ 
χωριοΰ στή ζωή τών γ υ ν α κ ώ ν . Ή οπαο-
ξη δεύτερης ή καί τρίτης πλατείας στον 
απλό τύπο του πηλιορείτικου χωριοΰ δέν 
αλλάζει τό βασικό χαρακτήρα του για
τί μόνο ή κεντρική πλατεία συγκεντρώνει 
τα στοιχεία πού άναφέραιιε. ΟΙ άλλες 
Εχουν λειτουργία έποχ<α<ή ή περιστα
σιακή. 

Ό τύπος αυτός τοΰ χωριοΰ αναπτύσ
σεται πάντα ομόκεντρα απωθώντας ποός 
τα Εξω τά στοιχεία πού, ένώ Επρεπε νά 
είναι Εξω καί δίπλα άπό τό χωριό," μέ 
τήν ανάπτυξη του αγκαλιάζονται άπό 
αυτό. (Παραδείγματα οί μεταφορές τών 
νεκροταφείων τής Μακρινίτσας καί τοΰ 
Λαύκου, τών Βυρσοδεψείων τής Μακρινί
τσας καί άλλων). Μό\ο φυσικά ή άλλα 
εμπόδια έπηρρεάζουν τήν ομόκεντρη αύ
τη ανάπτυξη (ή ύπαρξη βαθειοΰ ρέμμα-

1. Νιχ. Γεω,ιγιάδου : Θεσσαλία. Έ ν Βό-
λφ 1894 σελ. 108. 

τος η* χαράδρας, μεγάλες εκκλησιαστικές 
Ιδιοκτησίες κ. τ λ.). 

Ά πλου τύπου χωριά του Πηλίου είναι 
ή Μακρινίτσα, ή ΓΙορταριά, ή Δράκια, ό 
"Αγιος Λαυρέντιος, ή Βυζίτσα, οί Πινα-
κάτες, οί Μηλιές, ô "Αγιος Γεώργιος, ο 
Λαΰκος, τό Προμύρι, τό Τρίκερι, ή 'Apya-
λαστή, τό Κα«αμπάσι, ή Νιάου, τό Μού-
ρεσι, ή Μακρυρράχη, τό 'Ανήλιο, τό Που
ρί, τό Κατηχώρι καί άλλα μικρότετρα. 

Ό σ ύ ν θ ε τ ο ς τύπος τοΰ πηλιορεί
τικου χωριοΰ αποτελείται άπό τέσσερα 
εφαπτόμενα κύτταρα, μέ Ιδιαίτερο τό κα-
6ένα τους πυοήνα κοινωνικής ζωής: Δέν 
πρόκειται γ ι α τέσσερα δ.αφορετικά χω
ριά, τό Ενα δίπλα στό άλλο, άλλα για 
Ενα ενιαίο σύνολο, πού ξεκινάει άπό Ενα 
άοχικό κύτταρο κι' άντϊ νά αναπτυχθεί 
σέ ομόκεντρους κύκλο.'ς, ακολουθεί τον 
κυτταρικό τρόπο πολλαπλασιασμού, τό 
διαμερισμό. Κλασικό παράδειγμα ή Ζα
γορά δπου α π ό τό αρχικό κύτταρο τής 
Παναγίας Ζαγοράς (Σωτήρος) δημιουρ-
γοΰνται καί μορφώνονται οί συνοικίες 
reu 'Αγίου Γεωργίου, τής 'Αγίας Κυρια
κής καί τής Περαχώρας. Κάθε μιά άπό 
τΙς συνοικίες αυτές Εχει Ιδιαίτερη ενο
ριακή εκκλησία, σχολείο καί κατασιή-
μ-χτα. Πάντως Ενα είναι τό κέντρο τοΰ 
χωριοΰ, δχι πάντοτε τό αρχικό, δπως 
στή Ζαγορά δπου τό κέντρο μετατοπί
στηκε στον "Αγιο Γεώργιο γιατί ή με
γάλη εκκλησία τής Παναγίας κάηκε καί 
ό αυτοκινητόδρομος Βόλου - Ζαγοράς 
σταματάει στον "Αγιο Γεώργιο. ΟΙ συ
νοικίες α υ τ έ ς συνδέονται μεταξύ τους μέ 
δρόμο πού αποτελεί καί τήν κύρια αρτη
ρία τοΰ χωριοΰ. Παρά τό χωρισμό τους 
σέ συνοικίες τά χωριά αυτά άποτελοΰν 
Ενα σύνολο καί τά ανώτερα Ιδρύματα εί
ναι κοινά. (Παλιότερα τό Έλληνομου-
σείον καί σήμερα τό Πολυμέρειο γυμνά
σιο Ζαγοράς, ή "Εμπορική Σχολή Γσαγ-
καράδας κ. τ. λ ) . 

Σύνθετου τύπου χωριά είναι ή Ζαγο
ρά, μέ τ'ις συνοικίες πού αναφέραμε, ή 
Τσαγκαράδα (συνοικίες Ταξιάρχη, 'Αγία 
Παρασκευή, "Αγίου Στέφανου, Ά γ . Κυ
ριακής) "Ανω Βόλος ("Αγιος 'Ονούφριος, 
"Αλλη μεριά Άνακασιά, 'Απάνω Μαχα
λάς). Ι ό χωρισμό αυτό τον ε ίχαν προ
σέξει καί οί παλιοί λόγιοι. Για τή Ζα
γορά οί Δημητριείς στα 1791 γράφουν : 
€διηρημί-νη.„ είς 4 μαχαλάδες είς τήν Πέ
ρα χώρα, 'Αγία Κυοιακή, "Αη Γιώργη κα! 
'Αγία Σωτήρα». Οί ίδιοι για τήν Τσαν-
καράδα; «είναι διηθημένη είς 4 μαχα
λάδες μέ 4 εκκλησίες». Ό Νικόλαος Μά-
γνης για τά ίδια χωριά γράφει : «καί 
διαιρείται (ή Τσαγκαράδα) είς τεσσάρας 
συνοικίας, ΙμαχαλάδεΟ ώ ; έκαστη Εχει 
ιδίαν έκχληοίαν». ' «Διαιρείται (ή Ζαγορά) 

1. Νιχ. Μάγνητο^ : op. cit. σελ. 82. 
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έίς τεσσάρας συνοικίας, έκαστη τών 
οποίων Εχει Ιδίαν '.κκλησίαν». ' Ό 'Ιωάν
νης Ρηματισίδης γιά τον "Ava Β ό λ ο : Ή 
κωμόπολις αϋτη είναι διηρημένη είς τεσ
σάρας συνοικίας* τοΰ 'Αγίου Όνουψρίου, 
τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου (Άνακασιά), τήν ά
νω ουνοικίαν K3tl τήν "Αλλην Μεριάν, 
Εχουσα έκαστη (δίαν έκκλησίαν, ίδιον 
άλληλοδιδακτικόν σχολείον καί Εν κοινόν 
έλληνικόν κατά τήν άνω συνοικίαν». * 

"ΑλΛα χωριά μέ τό ίδιο Ονομα καί μέ 
τό διαχωρισμό "Ανω-Κάτω ("Ανω Λε-
χώνια, Κάτω Λεχώνια, "Ανω Γατζέα — 
Κάτω Γατζέα) αποτελούν Ιδιαίτερο xS 
καθένα χωριό μέ ξεχωριστή λειτουργία 
καί φυσιογνωμία. 

Ό τρίτος τύπος, ό τύπος τοΰ έ π 1-
ν ε ι . ο υ , εξυπηρετεί τΙς θ α λ ά σ σ ι ε ; συγ 
κοινωνιακές ανάγκες ενός μεγάλου χω
ριοΰ (τό Χορευτό είναι έπίνε ο τ ή ; Ζα
γοράς, ή 'Αγία Κυριακή τών Τρικέρων 
κ. ο. κ.). 'Εδώ τό χωριό διαμορφώνεται 
κατά μήκος τής παραλίας, μέ μικρό βά
θος. Ό λ α τά κτίρια Εχουν στραμμένη 
τήν κύρια δψη τους προς τή θάλασσα. 
ΟΙ δύο ή τρεις δρόμοι τοΰ βάθους είναι 
παράλληλοι προς τήν παραλιακή οδό, 
καί συνδέονται μέ αρκετούς κάθετους. 

Συνήθως τά επίνεια βρίσκονται στον 
πιό κατάλληλο γιά λιαενισμό ορμίσκο 
τής περιοχής. Τέτοια χωριά είναι ή Ά
γρια, ή "Αφησσος, τό Χόρτο, ή Μηλίνα, 
ή Α γ ί α Κυριακή, τό Χορευτό κι* άλλα 
μικρότερα. 

"Ολα τά χωριά, καί τών τριών τύπων 
εκμεταλλεύονται τή φυσική διαμόρφωση 
του εδάφους γιά νά Εχουν καλό ήλιασμό 
καί αερισμό. "Ολα είναι στραμμένα προς 
τήν ανατολή ή τή μεσημβρία. Μόνη εξαί
ρεση τό χωριό Ανήλιο, που βλέπει προς 
τή δύση. Είναι χαρακτηριστικό τό ονομα 
του χωρίου αύτοΰ (Ανήλιο) πού, μέ τήν 
αντιδιαστολή πού κρύβει, δείχνει τή συ
νειδητή φροντίδα γιά τό σωστό ήλιασμό 
τών πηλιορείτικων χωριών. 

Πέρα ά π ' δλα αυτά, ή φροντίδα γιά 
τήν αξιοποίηση, άπό σπίτια καί πλατείες, 
τής θαυμαστής θέας πού παοέχει ή γύρω 
φύση, ή εναρμόνιση τοΟ σχήματος καί 
τοΰ χρώματος τών εκκλησιών καί τών 
γεφυριών στό γενικό τόνο, ή δημιουργία 
τών καλντεριμιών, οί απροσδόκητες προο
πτικές πού δημιουργούνται σέ κάθε γύ
ρισμα τών δρόμων, ή άφθονη βλάστηση 
— φυσική καί τεχνική — ο ί καλοχτισμένες 
βρύσες, τά χτιστά ρυάκια πού κελαΐδοΰν 
στην άκρη τών καλντεριμιών, δλα, σοφά 
στην απλότητα τους, δίνουν o t à πηλιο
ρείτικα χωρ;ά αυτή τή μαγευτική αρμο
νία πού σημειώσαμε στην αρχή. 

Άμφιύέατρο Άγ· ΛανριντΙον (δψη τής 
niartlas άπό τή 6ίση χ&ν ötaxßv) 

ΜΕΡΙΚΕΣ Χ4ΡΑΚΤΗΡΙΣΤΚΕΙ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Μ' δλο που τά πηλιορείτικα χωριά 
Εχουν, σέ κάθε τύπο, τήν ίδια σύνθεση, 
τήν ίδια αρχιτεκτονική τών σπιτιών καί 
τών εκκλησιών, ομοιόμορφη βλάστηση 
τ' άνατολ κά κι' ομοιόμορφη τά δυτικά, 
κάθε χωριό Εχει τήν Ιδιαίτερη φυσιογνω
μία του. Κανένα δέν είναι άν. ίγραφο ενός 
άλλου. Έ δ ώ ακριβώς είναι πού θαυμα
τουργεί ή επινοητικότητα τών κατοίκων 
τους. Κάθε περίπτωση ζητάει καί μιαν 
Ιδιαίτερη λύση. Kai είναι τόσες οί περι
πτώσεις πού δημιουργούν άπειρες λύσεις. 
Νά προσπαθούσε κανένας νά τίς επιση
μάνει δλες είναι σά νά επιχειρεί νά κά
νει μιά λεπτομερειακή περιγραφή δλων 
τών πηλιορείτικων χωριών, θ ά περιορι
στούμε μόνο σέ αερικές χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις, πού είναι αρκετές γ ι ά νά 
μας δώσουν μιά κάποια εικόνα α ύ τ ή ς τ ή ς 
Ικανότητας νά δίνονται λύσεις προσαρ
μοσμένες τόσο στίς- είδικές εδαφολο
γικές συνθήκες, δσο καί στην προγραμ
ματισμένη λειτουργία κάθε χώρου 

Στό χωριό "Αγιος Λαυρέντιος, πίσω 
άπό τό Ιερό τής εκκλησίας τοΰ Ά γ ι ο υ 

1. Νιχ. Μάγνητος : op. cit. σελ. 85. 
2. Σ. Ρηματιοίδου : Συνοπτική περιγραφή 

χή; Θεσσαλίας καί τίνων παρά τοις θίασο· 
λοϊς. εθίμων. Σμύρνη 11874 σελ,^23 - 24. 
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Αποστόλου τοΰ νέου υπάρχει μιά πλα
τεία δπου γίνεται, στό πανηγύρι, υπαί
θρια λειτουργία. Τό πανηγύρι τοΰ Ά γ ι ο υ 
Αποστόλου ταυ Νέου γίνεται κάθε χρό
νο στίς 16 Αυγούστου καί είναι άπό τά 
πιό πολυάνθρωπα τής περιοχής. "Ερχον
ται σ' αυτό δχι μόνο κάτοικοι τών κον-
τ,ν3ν χωριών, μα κι' άπό τό Βόλο, τό 
έσωττρικό τής θεσσαλ 'ας, κι' άπό τή 
Μακεδονία ακόμα. "Ως τά '875 ήταν Ενα 
μικρό τοπικό πανηγύρι πού γιορτάζον
ταν άπό τους ντόπιους αγωγιάτες. ' Αρ
γότερα πήρε τήν Εκταση πού Εχει σήμε
ρα, καί τότε δημιουργήθηκε ή ανάγκη 
νά διαρρυθμισθεί κατάλληλα ή πλατεία 
τής εκκλησίας. Ό χώρος Εχει διασκευα-

1. Σωκράτους Βαμβάκου : 'Ιστορία τοϋ 
χωρίου Άγιος Λαυρέντιος, άπό των αρχαιο
τάτων χρόνων μέχρι σήμερον. 'Αθήναι 1927 
σελ. 62. 

Ή υποδοχή τον χαλπιριμιοϋ χής Μαχρινίτσαί 
(Έργ. Ί·. Ταιχριχτοή) 

σθεΐ σέ Ενα λαμπρό αμφιθέατρο μ' εννιά 
τοξοειδείς αναβαθμίδες. Ε π ε ι δ ή προορί
ζεται γιά παρακολούθηση λειτουργίας 
οί αναβαθμίδες αυτές δέν Εχουν καθί
σματα, δίνουν δμως τή δυνατότητα σ' ό
λους νά βλέπουν. Στρωμμένες μέ πηλιο
ρείτικη πλάκα καί χτκ·μένες μέ ντόπια 
πέτρα προσαρμόζονται περίφημα στον 
περίγυρο τους. Κάτω απλώνεται ευρύ
χωρη ή πλακόστρωτη πλατεία, καί ό ανα
τολικός τοίχος τής εκκλησίας δημιουργεί 
ενα Ιδεώδες φόντο πού δέν άφίνει τά μά
τια καί τήν προσοχή νά ξεμακραίνουν. 
Μιά μικρή οκτάγωνη χτιστή εξέδρα, καγ
κελόφραχτη, υψώνεται πάνω άπό τό επί
πεδο της πλατείας γιά νά είναι Ορατοί 
οί λειτουργοί χι' άπό τό πλήθος πού·γε-
μίζει .τό χώρο. Σκάλες σοφά ρυθμισμένες, 
μικρές εξέδρες σέ διάφορα επίπεδα, εκ
μεταλλεύονται τΙς φυσικές υψομετρικές 
διαφορές καί μοιράζουν τό πλήθος σέ 
ποικίλους ομίλους. Διευκολύνουν τήν κυ
κλοφορία κα'ι δημιουργοΰν άπειρες γω
νίες οράσεως τών «δρωμένων». ΟΙ δγκοι, 
cl- γωνίες, τά ποικιλόσχημα επίπεδα, οί 
κλίσεις Εχουν συντεθεί μέ σοφία καί 
αίσθημα. 

Τό αμφιθέατρο τοΰ Α γ ί ο υ Λαυρεντίου 
είναι Ενας χώρος μοναδικός γιά τή δη
μιουργία τουριστικών εκδηλώσεων μέ το
πικό χρώμα, θ ά πρέπει έδώ νά διατυ
πώσουμε τήν ευχή νά δοθεί μεγάλη προ
σοχή στό ξαναχτίσιμο τής παληάς εκκλη
σίας πού καταστράφηκε άπό τους σει
σμούς. Είναι απαραίτητο νά προσεχτεί 
ή διατήρηση τοϋ αρχιτεκτονικού τύπου 
τής πηλιορείτικης βασιλικής, ή χρησιμο
ποίηση ντόπιων υλικών (τουλάχιστον δ-
σων είναι φανερά) καί ό σεβασμός στή 
διαρρύθμιση τοΰ χώρου. "Ολα εκεί είναι 
τόσο σοφά στην απλότητα τους, πού ο
ποιαδήποτε παραφωνία θά ενοχλεί πολύ. 

Στό χωριό Πουρί, στό ανατολικό Πή
λιο, ή κεντρική πλατεία είναι χωρκσμένη 
σέ τρία ημικυκλικά, σχεδόν ομόκεντρα 
επίπεδα, γιατί τό Εδαφος είναι ανηφο
ρικό. Σέ άλλα χωριά, σέ παρόμοια περί
πτωση, εφαρμόζεται ή λύση τής πολι
τείας · εξώστη, πού τή συγκρατεί ψηλός 
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άναλημματικός τοίχος. "Οχι πώς οί λύ
σεις εκείνες είναι κατώτερες. ΤΙς ση
μειώνουμε απλώς γιά νά αιτιολογήσουμε 
τήν αρχική μας διαπίστωση πώς κάθε 
χωριό Εχει τήν Ιδιαίτερη φυσιογνωμία 
του καί δέν εφαρμόζει ομοιόμορφες λύ
σεις. Τά τρία τοΰτα διαφορετικά επί
πεδα, μέ αρκετή υψομετρική διαφορά, 
δίνουν μ άν ανοδική κίνηση πού ακολου
θεί τή φορά τοΰ τοπίου. 

Ή πιό ενδιαφέρουσα ειδική περίπτωση 
βρίσκεται στή Μακρινίτσα, ανάμεσα στίς 
εκκλησίες τοΰ Άγιου Αθανασίου καί τοϋ 
Άγιου Γεωργίου. Ή εκκλησία τοΰ Άγιου 
Αθανασίου, άγνωστο πότε πρωτοχτι-
σμένη, επισκευάζεται γιά τρίτη φορά στα 
1792. Είναι τρίκλιτη ξυλοσκέπαστη βασι
λική. Δίπλα στή νότια πόρτα της είναι 
εντοιχισμένη ανάγλυφη επιτύμβια έπι-
γριφή τοΰ_ μοναχού Νείλου Μαλιασινοΰ, 
τής γνωστής βυζαντινής οικογένειας πού 
Εχτισε καί τό μοναστήρι της Παναγίας. 
"Αξίζει νά σας μεταφέρω μερικούς άπό 
τους τόσο συγκινητικούς στίχους τοΰ 
επιτύμβιου : 

Τον ναόν δειμάμενον, τον οελαοφόρον 
ούρανομήκη καί τερηνότατον δλον 
Ποιχιλόχροα κατεοτημένον όντα 
'Αλλ ' ώ &εατά, δρα α&ρει ξένα 
0 τύμβος ούτος, οϊμοι, φευ, και λέγειν 

χαί λΐ&ος ούτος δς πικρός ηώμα ηέλλει 
(αωϋεν χεύδει τον περίχλυτον άνδρα, 

Λίγο χαμηλότερα είναι ή εκκλησία 
του Άγιου Γεωργίου, τρίκλιτη κι' αυτή 
βασιλική, χτισμένη γύρω στα 1766. 

Τό θέμα, συνεπώς, είναι ή σύνδεση 
δύο θρησκευτικών χώΰων πού βρίσκον
ται σέ μικρή σχετικά απόσταση άλλα δια
φέρουν υψομετρικά. Πρέπει νά σημειωθεί 
ακόμα δτι ή απόσταση τών δύο εκκλη
σιών συμπίπτει μέ τήν κύρια ανηφορική 
αρτηρία τοΰ χωριοΰ, πού ξεκινάει άπό 
τήν Κουκουράβα καί ανεβαίνει στην πλα
τεία, γιά νά συνεχισθεί φειδωτά ώς τήν 
επάνω συνοικία- Καί οί δύο εκκλησίες 
περιβάλλονται άπό πλακόστρωτες πλα
τείες. 

Δημιουργήθηκε, λοιπόν, Ενα ανηφο
ρικό καλντερίμι, πολύ καλοκαμωμένο, 
μέ 81 άνετες αναβαθμίδες, «δρασκελιές». 
Δεξιά καί αριστερά του περιβάλλεται 
άπό δυό τοίχους άπό ξερολιθιά πού στέ
φονται άπό προπαντιώτικη πλάκα. ΟΙ 
τοίχοι ακολουθούν τήν κλίση τοϋ καλντε-
ριμιοΰ, μέ αραιές κλιμακώσεις. Κατά δια
στήματα, στα χείλια τών κλιμακώσεων 
αυτών, τοποθετήθηκαν μεγάλες πήλινες 
γλάστρες μέ αθάνατους. Εκείνον πού 
ανηφορίζει τόν υποδέχεται, ακριβώς στην 
είσοδο τοΰ διαδρόμου, μια βρυσοϋλα μέ 
δροσβρό νερό. Δίπλα στους τοίχους, 

Ό Φίλιππος Ταιχριχτοής 

κι άπό τΙς δυό πλευρές υψώνονται ψηλό-
κορμα κυπαρίσια, πού δίνουν καί τόν α
νάλογο θρησκευτικό τόνο άφοϋ ενώνουν 
δυό εκκλησίες. Στις δυό καταλήξεις τοΰ 
καλντεριμιοΰ υπάρχουν μερικά σκαλο
πάτια πού τό ανακουφίζουν άπό υπερ
βολική κλίση. Στην επάνω είσοδο, πάνω 
σέ χτιστές κολώνες καμαρώνουν οί γνω
στές πήλινες προτομές του Ρήγα καί τοϋ 
Διάκου, πού διακοσμούσαν άλλοτε πάμ
πολλες αυλόπορτες. Αυτές οί τόσο κοινές 
προτομές, τοποθετημένες στό περιβάλλον 
εκείνο παίρνουν μιαν εντελώς άλλη 
αξία. 

Τό ^κοινόχρηστο αποχωρητήριο, δίπλα 
ακριβώς άπό τήν πλατεία τοΰ Αγίου Ά-
θανασ'ου είναι χωνευτό βτόν άναλημα-
τι'κό τοίχο πού στηρίζει τήν πλατεία. 
"Ετσι, ένώ είναι τόσο προσιτό, συγχρό
νως είναι καί αθέατο 

Είναι μιά χαρά ν" ανεβαίνεις τό σκιε
ρό αυτό διάδρομο. Τά αρχικά σκαλοπά 
τια, πού φαρδαίνουν στό άνοιγμα, οέ 
υποδέχονται σαν ανοιχτή αγκαλιά, ένώ 
σέ καλωσορίζει τό σιγαλό τραγούδι τής 
βρυσούλας, πού σέψιλεύει δροσερό νερό. 
Καθώς διασχίζεις τό καλντερίμι, οί κο
λώνες τών κυπαρισόκορμων σέ συντρο
φεύουν στην πορεία σου. Αυτή ή ρυθμι
κή επανάληψη τοϋ ίδιου στοιχείου δη
μιουργεί μιά κίνηση πού παρασύρει τόν 
διαβάτη. 'Επάνω σέ ξεπροβοδοΰν, οίκείοι 
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μά σοβαροί καί αξιοπρεπείς, οί δυό ή
ρωες. Στην κάθοδο οί ρόλοι αλλάζουν 
μά στό διαβάτη απομένει ή ί δ ι α ευχά
ριστη αίσθηση οίκε ιότητας. Κάποτε σέ 
αγαπητό φίλο εξομολογήθηκα πώς α ι 
σθανόμουνα δικό μου τό κ ο μ μ ά τ ι τοΰτο 
τής Μακριν ίτσας. Μοΰ απάντησε πώς τήν 
ί δ ι α αίσθηση ε ίχε καί κείνος άν καί πρώ
τη φορά τ ό επισκέπτονταν, Δέν αμφι
βάλλω πώς όσοι τό επισκέφθηκαν τό 
ί δ ι ο θά αίσθάνονται 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΤΣΗΣ 
Ή τ ε λ ε υ τ α ί α περίπτωση μδς Εφερε 

στό Εργο τοϋ Φίλιππου Τσικρικτσή, τοϋ 
αυτοδίδακτου πολεοδόμου τής Μακρι
νίτσας. Δ ική του σχεδίαση καί πραγμα
τοποίηση ε ί ν α ι ή λύση πού σχολιάσαμε 
παραπάνω. Έ δ ώ πρέπει νά μνημονεύσω 
πώς τήν πρώτη Ενδειξη γ ι ά τήν ύπαρξη 
τοΰ αυτοσχέδιου ά λ λ α καταπληκτ ικού 
αύτοΰ πολεοδόμου μοϋ τήν Εδωσε ό συμ
πολίτης δικηγόρος καί μουσικός, αγα
πητός φίλος Μένιος Μουρτζόπουλος. Ή 
συστηματική Ερευνα Εφερε στό φώς καί 
ά λ λ α σ τ ο ι χ ε ί α τής ζωής καί τοΰ Εργου 
τ ο ΰ Φίλιππου Τσικρικτσή. Ή αποκάλυψη 
α υ τ ή ε ί ν α ι πολύτιμη δχ ι μόνο γ ι α τ ί δια
σώζει μιά μορφή που δέν τής Επρεπεν ή 
λήθη ά λ λ α καί γ ι α τ ί Εχουμε μιαν ασφα
λή Ενδειξη πώς οί δ ιάφορες λύσεις πού 
συναντοΰμε σ τ α πηλ ιορε ίτ ικα χωριά δέν 
ε ί ν α ι α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α καλής τύχης, καί 
τής δικής μας καλοπροαίρετης διάθεσης 
νά θαυμάζουμε, ά λ λ α σωστά προγραμ
ματισμένες εφαρμογές. "Εχουμε χειρό
γραφα τοΰ Τσικρικτσή δπου υποδεικνύον
τ α ι , μέ πολλές λεπτομέρειας, λύσεις δια
φόρων πολεοδομικών προβλημάτων τής 
Μακριν ίτσας. Τή χρήση τών χειρογράφων 
αυτών οφείλω στην καλωσύνη τ . ϋ άνε-
ψιοϋ τ ο υ κ. 'Ιωάννη Λεμική. 

"Ας σταθοΰμε τώρα γ ά λ ί γ ο σ τ α κα
θέκαστα τής ζωής τοΰ Φίλιππου Τσι
κρικτσή. Ή είκόνα του, πού διασώθηκε, 
μας. τόν παρουσιάζει σέ γεροντ ική ηλι
κ ί α . "Ενα φαρί>ύι μέτωπο κ α τ α λ ή γ ε ι σέ 
πυκνά φρύδια πού σκιάζουν δυό φωτεινά 
μ ά τ ι α γ ε μ ά τ α καλωσύνη κ ι ' ενεργητ ικό
τ η τ α . ΤΛ παχύ άσπρο μουστάκι του ενώ
ν ε τ α ι μέ τή .αφράτη διχαλωτή γεν ιάδα 
του. Ή Εκφραση τ ο ϋ προσώπου αποπνέει 
μιά ήρεμη αποφασιστ ικότητα καί φανε
ρώνει άνθρωπο πού ξ έ ρ ε ι νά οραματί
ζ ε τ α ι . Ό ίδ ιος, ά λ λ ω σ τ ε , σέ Ενα του χει
ρόγραφο σημειώνει μέ μιά πικρή είρωνία 
«δνειρα τής νύχτας». Μόνο που ό Τσι-
κρικτσής ε ίχε τήν Ικανότητα τά δνειρα 
τής νύχτας νά τά κάνει Εργα τής ημέρας 

Γεννήθηκε στή Μακριν ίτσα γύρω στα 
1825. Α κ ρ ι β ή χρονολογία τής γέννησης 
του δέν Εχουμε γ ι α τ ί τά χ α ρ τ ι ά τοΰ λη
ξ ι α ρ χ ε ί ο υ τής Μ α κ ρ ι ν ί τ σ α ς αρχίζουν άπό 
τά 1845. Γ ρ ά μ μ α τ α δέν Εμαθε στην παΐ; 
δική κ α ι νεανική του η λ ι κ ί α . Στην αρχή 

δούλεψε χτ ίστης στό χωριό του. Ή θη
τ ε ί α του αυτή τόν πλούτισε μέ πολύτιμη 
κατασκευαστ ική πείρα πού τήν αξ ιο
ποίησε αργότερα. "Οταν πια αποφασίσει 
νά ασχοληθεί μέ τ ά πολεοδομικά προ
βλήματα τής Μακριν ίτσας θά Εχει Ενα 
σταθερά τεχν.κό βάβρο στους οραματι
σμούς του. "Υστερα άνοιξε δικό του βυρ
σοδεψείο στή Μακριν ίτσα. ' 'Ηταν ή επο
χή πού ή κ α τ ε ρ γ α σ ί α τοΰ δέρματος ήταν 
Ενας άπό _τούς σπουδαιότερους πόρους 
τοΰ χωριοΰ αύτοΰ. Ό αδελφός του Χρή
στος ε ίχε βυρσοδεψείο στην 'Οδησσό. 
Παντρεύτηκε κ α ι Εκανε δύο παιδιά, τόν 
Δημήτριο καί τήν Α ικατερίνη. Ταξίδεψε 
πολύ : στή Ρωσία, στην Κωνσταντινού
πολη, στό "Αγ ιον "Ορος καί ά λ λ ο υ . Χα
ρακτηριστικό ε ί ν α ι πώς, ένώ ε ί ν α ι τόσο 
ταξε ιδεμμένος, δέ μ ε τ α φ έ ρ ε ι στό χωριό 
του Ετοιαες λύσεις, δπως κάνουν τόσοι 
επιστήμονες, ά λ λ α δλες του οί υποδείξεις 
καί οί κατασκευές ε ί ν α ι απόλυτα προσ
αρμοσμένες στό χώρο του. 

'Ογδόντα χρονών, σέ ή λ κ ί α πού ά λ λ ο ι 
Εχουν ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ε ι τά πάντα, ό Τσι-
κρικτοής α ισθάνεται τήν ανάγκη νά μάθει 
γράμματα- Πόσα χρωστάει ή νεοελλη
νική ζωή ο' αυτούς τους γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ 
νους τών γερατειών. "Ας θυμηθούμε τό 
σ τ ρ α τ η γ ό Μακρυγιάννη. Α γ α π ά ε ι τ ό χω
ριό του καί θ έ λ ε ι νά τό κ α λ υ τ ε ρ έ ψ ε ι . 
Πρέπει νά κ α τ α σ τ ρ ώ σ ε ι ύπομνήυατα πού 
νά τά σ τ ε ί λ ε ι στους κοινοτικούς άρχον
τ ε ς τοΰ χωριοΰ. Μέ τά κολυβογράμματά 
τ ο υ συνθέτει τά υπομνήματα του. Βέ
βαια στην ανορθογραφία του συναγωνίζε
τα ι μερικούς υποψηφίους τοϋ Πανεπιστη
μ ίου καί οί τόνοι τ ο υ δέν ανταποκρίνονται 
πάντα στην τονισμένη συλλαβή. Τοΰ τ ό 
παρατήρησαν. Πικαρισμένος ό θαλερός 
γέρος παίρνει καί γ ρ ά φ ε ι Ενα υπόμνημα 
δπου δέν βάζει ούτε Εναν τόνο. 'Αφού 
τ ε λ ε ι ώ σ ε ι καί υπογράψει προσθέτει άπό 
κάτω τρε ις τέσσερες αράδες μέ ο ξ ε ί ε ς 
κα!_ περισπωμένες καί σ η μ ε ι ώ ν ε ι : Τ ίς 
ο ξ ε ί ε ς καί περισπωμένες βάλτε τ ις ε σ ε ί ς 
δπου τ α ι ρ ι ά ζ ε ι . 

Ε π ε ι δ ή βλέπει πώς μέ υπομνήματα 
δέν πετυχαίνει τ ί π ο τ α , αποφασίζε ι , σέ 
η λ ι κ ί α 90 χρονών νά αναμιχθε ί στή διοί
κηση τής Κοινότητας. Στ Ις 24 Μαρτίου 
1914 ε κ λ έ γ ε τ α ι κοινοτικός σύμβουλος καί 
μένει δυό τ ε τ ρ α ε τ ί ε ς , ώς τ ις 6 Μ α ρ τ ί ο υ 
1922. 'Εκτός άπό τ ό Εργο του πού ε ί δ α μ ε , 
κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ε ι τ ό μονοπάτι μέ το ιχοποι ία 
άπό τήν Κουκουράβα ώς τόν " Α γ ι ο 'Ο
νούφριο, τ ό κ α λ ν τ ε ρ ί μ ι άπό τόν " Α γ ι ο 
Ν ι κ ό λ α ο ώς τή θέση Φείδι στό Σαρακηνό, 
τή γέφυρα στή θέση τοΰ Βυρσοδεψείου 
Κάπα καί ά λ λ α Εργα. Πέθανε σέ η λ ι κ ί α 
105 χρονών, στίς 27 Φεβρουαρίου 1930 
άπό γεροντ ικό μαρασμό. 

Ό Φίλιππος Τσικρ ικτσής ε ί χ ε πάντα 
τό χαμόγελο στα χ ε ί λ ι α καί μιά διάθεση 
χ ιουμουριστ ική. Ά π ε ι ρ α ε ί ν α ι τά άνέκ-
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δοτά πού τοϋ αποδίδονται. Κατέχουμε Ενα 
γράμμα προς τό γιό του άπό τίς 25 
Μαρτίου 1905. Πρόκειται γιά Ενα γράμμα 
πού ασχολείται μέ οικογενειακά κοί οι
κονομικά θέματα. Κι' δμως, πριν αρχίσει 
στή θέση τής ήμερομηνίαο σημειώνει : 

«Τό Ετος καί ημερομηνία σας τά γρά
φει ό υιός σας Φίλιππος» Πρανματικά 
στό τέλος τοϋ γράμματος προσθέτει λί
γ α λόγια ό εγγονός του καί βάζει κα'ι 
τή χρονολογία. 

"Ολα τά προβλήματα τοΰ χωρίου τόν 
ενδιαφέρουν καί σημειώνει τόν τρόπο μέ 
τόν οποίο πρέπει νά λυθοΰν. Ά π ό τά 
χειρόγραφα, πού μιά καλή τύχη μας δια
φύλαξε, ανθολογώ μερικές παράγραφες 
πού χαρακτηρίζουν τό θετικό τρόπο μέ 
τόν όποιο Εβλεπε τά πράγματα .ό Τσι-
κρικτσής καί πρότεινε τά μέτρα πού 
χρειάζονταν. 

—«Δια νά κερδίσωμε τή γέφυρα «μέ
γ α ρεΰμα» θά κόψωμε τά νερά είς δύο 
ρεύματα άπό τό βουνό. Τό Ενα μέρος είς 
της Πορταριάς τό ρεΰμα, τό άλλο είς 
της Καονδς τό ρεϋμα καί ασφαλίζεται ή 
γέφυρα».' 

—«Τά δέντρα πού θά φυτευθοϋν άπό 
Μπράνη βρύση εως τά πλατανάκια θ' α
νοίγουν οί -γούρνες άπό Ενα μέτρον ή 
μία κα'ι θά φυτεύονται άπό δυό δέντρα 
είς κάϋε μία». 

— «Είς τόν Ά γ ι ο ν Νικόλαον ευρίσκε
ται μία κακία κι' Εχει πολλούς κλώνους 
γιά φύτεμα». 

—«Είς τήν Ανωμαλία νά φυτεύσωμε 
αμπέλια». 

—«Ή πόρτα τής Σχολής νά τήν γυρί
σουν ανατολικά». 

—«Τά μάρμαρα τής Ά γ ι α ς Τριάδος 
νά σηκ6)θοϋν νά χρησιμεύσουν δια τήν 
γούρνα είς τήν άγοράν. 

Δύο μήνες πριν πεθάνει, ό Φίλιπποο 
Τσικρικτσής, τήν πρωτοχρονιά τοΰ 1930 
ενδιαφέρεται γιά ιήν εκκλησία τοΰ κοι
μητηρίου τής Μακρινίτσας. 'Ολόκληρη 
μελέτη κάνει' τεχνική και οικονομική. 

Βάζει πρώτα τή χρονολογία: I9J0 *|α-
νουάρι π ρ ώ τ η : 'Ιδού σημειώνω λίγα σχέ
δια δια τήν έκκλησίαν. 

1) Πρώτον θά επιβλέψουν οί επίτροποι 
τής Κοιμήσεως να γίνει είς τό κοιμη-
τήριον. 

2) Ή εκκλησία νά Εχει χώρον άνω 
τών 103. 

3) "Αμφια καί λοιπά άπό τήν έκκλη
σίαν τής Κοιμήσεως. 

4) ΕΙς τήν βρύση νά Ελθει τό νερό. 
5) Μία καμπάνα ΊΟΟ οκάδων. 
6) θ ά γίνουν καί τά εγκαίνια. 
7) Ή εκκλησία θά γίνει νά θάπτονται 

οι πλησιέστεροι άνω τής αγοράς κα'ι πη
γαδάκι κατά καθώς βούλεται ό καθείς. 

8) 01 συνδρομηταΊ προπληρωτέοι θ ά 
πληρώνουν. 

9) Ζήσης Λιβανός.. » Ακολουθούν πολ
λά ονόματα γνωστών Μακρινιτσιωτών. 
"Υστερα θυμάται πώς ξέχασε νά ονομα
τίσει τήν εκκλησία. Συμπληρώνει στην 
κάτω άκρη τής σελίδας. 

«Ή εκκλησία είς μνήμην τών 'Αρχαγ
γέλων θά εορτάζεται». 

"Λν γιά τό Φίλιππο Τσικρικτσή βρέ
θηκαν στοιχεία, δέ σημαίνει πώς είναι ό 
μόνος πού ασχολήθηκε μέ παρόμοια θέ
ματα στό Πήλιο. Είμαι απόλυτα σίγουρος 
πώς και σέ πολλά άλλα χωριά θά υπήρ
ξαν ανάλογοι οραματιστές - εκτελεστές. 
Δέν κρατήθηκε τό δνομά τους, είναι δ
μως τά δημιουργήματα πού μαρτυρούν 
τήν ύπαρξη δημιουργοΰ. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
"Ενα τόσο πλατύ θέμα, σαν τό θέμα 

τής σύνθεσης τών πηλιορείτικων χωριών 
δέ μπορεί νά ολοκληρωθεί, βέβαια, μέσα 
στα στενά δρια ενός άρθρου. Φιλοδοξία 
μας σήμερα είναι, απλώς, νά ξεχωρίσου; 
με τό θέμα σάν αντικείμενο μελέτης καί 
νά ποΰμε τίς πρώτες μας απόψεις. Τό 
ουσιαστικό είναι πώς τό αντικείμενο 
υπάρχει. 

Στον καλό αυτό τόπο πού ζοΰμε, δυό 
βήματα Εξω άπό τής πόλης τήν άχρωμη 
μονοτονία, μας περιμένει Ενας κόσμος 
γεμάτος ομορφιά καί ποίηση. "Ενας κό
σμος πού, ξέχωρα άπό τή χαρά πού 
προσφέρει στην καρδιά μας, ξυπνάει καί 
στό μυαλό λογής ερωτήματα καί μας ξα
νοίγει σέ απέραντα πελάγη λογισμών. 
Κι* άν ακόμα οί άπαντήσεις_ μας στα 
έ ρ ω ι ή μ α ι α δέν είναι πάντα ικανοποιη
τικές, μας μέ>ει τό μεγάλο κέρδος πώς 
τοϋτα τά τόσο κοντινά καί τόσο οικεία 
μας πράγματα μας προσφέρουν αφορμές 
γόνιμου πνευματικού μόχθου. Κα'ι είναι 
γόνιμος κα'ι μόνο πού υπάρχει. Ευλογη
μένος ό τόπος πού αναπαύει τήν ψυχή 
κα'ι παρακινεί τό μυαλό πάντα κάτι νά 
γυρεύει. 



ΣΤΗΝ ΚΓΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΗΠΑΝΙΩΤΗΣ 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Στην εκκλησία της 'Αγίας Παρασκευής Ζαγορας, ψηλά, στην κεντρική κόγχη τοο 
Ιερόν, ëva σκαλισμένο πρόσωπο, αινιγματικό, κοιτάζει προς τήν απεραντοσύνη τοϋ 
Αιγαίου. Elvat μια πέτρινη άντρίκια μορφή πού ξεπηδάει ζωηρά ανάμεσα άπα άλλα 
χαμηλά διακοσμητικά ανάγλυφα. Παχύ μουστάκι καί τετράγωνο σαγόνι δίνουν μια 
θεληματική Ικφραση στον άντρα αυτόν· Τα χείλια είναι σα να καταστέλλουν 8να 
λόγο πού πήγαινε να ξεπηδήσει. "Ετσι, καθώς προβάλλει μόνο ή μάσκα, χωρίς να 
συνεχίζεται άπό %ορ^Χ καί λαιμό, είναι σαν νάσπασε τήν πέτρινη επιφάνεια για ν' α
νασάνει τον άλμυρόν αγέρα τοϋ πελάγου. Πολλές φορές συλλογίστηκα πώς τό στό
μα του θα είχε μια γοητευτική ιστορία να πεϊ. Ένάμισην αιώνα περίμενε αμίλη
το, μα πάντα στην άκρια τών χειλιών τρεμόσβυνεν 6 λόγος. Kai ή ώρα ήρθε. 

Παλιά χειρόγραφα, καταχωνιασμένα στο παγκάρι τής εκκλησίας, πέτρινες επιγρα
φές, σκόρπιες πληροφορίες σέ βιβλία ήρθαν να συμπληρώσουν τον πρώτο λόγο ενός γέ
ροντα Ζαγοριανοϋ, πώς δ σκαλισμένος τοΰτος άντρας ήταν δ άρχιμάστορας τής 
εκκλησίας. Τ' δνομά του Δήμος Ζηπανιώτης. Ό αναγνώστης πού ξέρει τήν προη
γούμενη εργασία μας για τον καπετάν Στέργιο Μπασδέκη καί τό γλύπτη Μίλιο * 
συνάντησε τόν μάστρο - Δήμο Ζηπανιώτη σαν άρχιμάστορα τής κομπανίας πού χρη-
σιμοποιοϋσε τό γλύπτη Μίλιο για διακοσμητή. "Ετσι ή σημερινή εργασία συνε
χίζει τήν προηγούμενη γιατί οί δύο λαϊκοί τεχνίτες εργάσθηκαν στίς Ιδιες εκκλησίες. 
Μα μόνο αυτές οί δύο εργασίες είναι ενωμένες ; 'Όλες οί εργασίες πού άφοροι τή 
λαϊκή τέχνη τοο Πηλίου προσπαθούν ν' αναστήσουν \ιοργϊς καί τέχνες, δσο μπο-
ροϋν va χωρέσουν μέσα στα βιβλία. Είκοσι χρόνια, τώρα, μονογραφίες ετοιμάζουν 
τή σύνθεση για αλόαληρο τόν πολιτισμό τοο Πηλίου. Ή σύνθεση χρειάζεται ολικό 
πολύ καί ξεκαθαρισμένο. Μια εργασία για τήν ξυλογλυπτική τοϋ Πηλίου είναι έτοι
μη για δκδοση. Έ υφαντική τοϋ Πηλίου καί ή πολεοδομία τών χωριών του βρίσκον
ται ακόμα στό στάδιο τής συλλογής τοϋ ύλικοϋ. Τα στοιχεία για τήν κοινωνική 
καί οικονομική ζωή τοϋ τόπου δέν ίχουν ακόμα συμπληρωθεί. "Έτσι, δ 5ρό]ΐοζ για 
•τή συνθετική εργασία δέ φαίνεται σύντομος. 

Ό μάστρο - Δήμος Ζηπανιώτης δέν είναι, βέβαια, δ μοναδικός αρχιτέκτονας πού έρ-
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γάσθηκε στό Πήλιο, οδτε τό Ιργο τουίχει έντονη προσωπική σφραγίδα. Στή λαϊκ% 
τέχνη δ ρόλος τής προσωπικότητας τοϋ καλλιτέχνη είναι διαφορετικός άπό τήν 
προσωπική τέχνη. Τό ταλέντο, καί σέ μια δμαδική τέχνη έχει τή σημασία του, άλ
λα δχι στον ίδιο βαθμό μέ τήν προσωπική τέχνη. eH ζωντανή παράδοση δέν εξαφα
νίζει τήν ατομική αξιοσύνη* αντίθετα, τή βοηθάει γιατί τής δίνει ίνα σταθερό 
padpo. eO μάστρο - Δήμος είναι δνας χαρακτηριστικός εκπρόσωπος τής γενιάς τών 
άρχιμαστόρων πού δούλεψαν στό Πήλιο τους δυό τελευταίους αιώνες τής τουρ
κοκρατίας. Μελετώντας τό έργο του καί τά καθέκαστα τής δουλειάς του γνωρίζουμε. 
βλη τή γενιά τών άρχιμαστόρων τής εποχής του. 

Ό μάστρο - Δήμος έκανε μόνο εκκλησίες—τουλάχιστο γι αυτές υπάρχουν μαρ
τυρίες. Περιορίζονταν στίς κύριες οικοδομικές εργασίες. Οί άλλες εργασίες (τέμπλα, 
δάπεδα, τοιχογραφίες κτλ.) γίνονταν αργότερα καί πολλές γορϊς ϋστερα άπό άρκετα. 
χρόνια. Στίς περιγραφές τών εκκλησιών πού έχτισεν δ μάστρο - Δήμος δέν θα περιο-
ρισθοΰμε μόνο στό καθαρά αρχιτεκτονικό μέρος. Τό χτίσιμο είναι μια φάση τής κα
τασκευής μιας εκκλησίας, θα συμπεριλάβουμε καί άλλα στοιχεία γιατί σκοπός μας 
δέν είναι ν' άπο\ιο^ώσοΌ]ΐε μια προσωπικότητα άλλα να τήν τοποθετήσουμε μέσα 
στή διαδοχή τής λαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Παίρνοντας αφορμή άπό τα 
λαϊκό αυτό αρχιτέκτονα θα μελετήσουμε τήν εκκλησιαστική αρχιτεκτονική τοϋ Πη
λίου τό 18ο καί 19ο αιώνα. 

Καλό θα ήτανε ή εργασία αυτή να γινόταν άπό νέον αρχιτέκτονα. Ό συλλέ
κτης τοϋ ολικοΰ της, πριν αποφασίσει να τό επεξεργασθεί δ Ιδιος, τό πρόσφερε σέ 
μερικούς νέους αρχιτέκτονες, άλλα δέν τους βρήκε πρόθυμους. Αυτό δίνει καίτό χα
ρακτήρα τής μελέτης, πού δέν είναι ά ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή άλλα λ α ο γ ρ α φ ι κ ή . 
'Ακόμα καί μερικά στοιχεία πού φαίνονται καθαρά αρχιτεκτονικά (τρόπος χτισίμα
τος, αποτυπώσεις, γλυπτή διακόσμηση, αγκωνάρια κτλ.) στό βάθος είναι λαογραφικά. 

Ό μάστρο - Δήμος Ζηπανιώτης, δλοι οί άρχιμαστόροι τοϋ Πηλίου, ανώνυμοι 
κι ονοματισμένοι, μέ τα ταπεινά τους χτίσματα έδωσαν τό αρχιτεκτονικό σχήμα τής 
λαϊκής θρησκευτικότητας. Καθώς στό χτίσιμο τής εκκλησίας μεταχειρίζονται ντόπια 
υλικά, τήν πίτρα, τό ξύλο, τήν άσβεστη, τήν πλάκα, είναι σα να κάνουν λειτουργία. 
μέ τό ντόπιο μαϋρο «οίνο», τό πηλιορείτικο «έλαιο» καί τόν σταρένιο «&ρτο>. 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

Οί εκκλησίες τοϋ Πηλίου είναι βασιλικές οί περισσότερες, μονόκλιτες ή τρίκλι-
τες, καί λίγα σταυροθόλια Σέ τρεις κύριους τύπους μποροϋμε να τίς χωρίσουμε στίς 
μ ο ν ό κ λ ι τ ε ς ξ υ λ ό σ τ ε γ ε ς β α σ ι λ ι κ έ ς , στις τ ρ ί κ λ ι τ ε ς ξ υ λ ό σ τ ε γ ε ς 
β α σ ι λ ι κ έ ς , καί στις μ α ν ο κ λ ί τ ε ς μέ θόλο. Καθένας άπό τους τύπους αυτούς 
έχει άπειρες παραλλαγές. Κάθε πηλιορείτικη εκκλησία είναι καί μια παραλλαγή 
αυτών τών βασικών τύπων. Πολλοί παράγοντες επιδρούν στή δημιουργία αυτών τών 
ποικιλιών : Οί οικονομικές δυνατότητες τών κτητόρων (πού επηρεάζουν καί τίς δια
στάσεις καί τα ολικά), ή διαμόρφωση τοϋ εδάφους (αν είναι σέ κορυφή λόφου, σέ 
πλαγιά, στό %ί^τρο μιας πλατείας, σέ πολύ κατηφορικό Ιδαφος), ή θέση τους σχετι
κά μέ τό χωριό καί τίς προσπελάσεις (πού καθορίζουν τήν κύρια δψη τής εκκλησίας, 
καί τήν είσοδο της, μια πού δ προσανατολισμός της είναι πάντοτε δ ίδιος), γειτονι
κές οίκοΰοφίς προϋπάρχουσες ( πού επηρεάζουν τα φωτιστικά ανοίγματα, τήν τοπο
θέτηση τοϋ νάρθηκα κτλ.), ή χρήση (άν είναι καθολικό μοναστηρίου ή ξωκλήσι ή 
κεντρική εκκλησία χωριοΰ). 

Οί μ ο ν ό κ λ ι τ ε ς ξ υ λ ό σ τ ε γ ε ς β α σ ι λ ι κ έ ς έχουν μικρές διαστά
σεις καί είναι συνήθως ξωκλήσια. "Εχουν δίρριχτη σκεπή μέ πλάκες προπαντιώτι-
κες, δηλαδή σχιστολιθικές πλάκες πού βγαίνουν κοντά στό πηλιορείτικο χωριό Πρό-
παν. "Εχουν μια κόγχη ημικυκλική στον ανατολικό τοϊγρ ("Αγ. Γεώργιος κοντά 
στον Κισσό) καί σπανιότερα τρεϊς ("Αγ. Ιωάννης Μακρυνίτσας). Μερικά ξωκλήσια 
δέν Ιχουν καόθλου ανατολική κόγχη ('Αγία "Αννα 'Ανεμούτσας). Πολλές ψορϊς 
Ιχουν στή δυτική πλευρά ξύλινο υπόστεγο πλακοσκέπαστο (Παναγία κοντά στον 
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Κισσό). Είναι χτισμένες μέ πέτρα καί δέν ίχουν αξιόλογο γλυπτικό ή ζωγραφικό 
διάκοσμο. Εξαίρεση αποτελεί ή μικρή εκκλησία τοϋ 'Αγίου Ιωάννου Μακρυνίτσαζ, 
στην κεντρική πλατεία τοϋ χωριοΰ, πού έχει επιμελημένη ίσόδομη τοιχοποιία, χτι
στό δυτικό καί νότιο υπόστεγο (έξωνάρθηκα) καί πλούσια γλυπτική διακόσμηση. 

^A* «w' 4^W^ *$/&&* %*&*&- Vy~U*f A'Κ 

ÎV^V^ χ*^*- ψν>**φ£. ~A#^r^, ~*'<vbJU, fiX 

h fvv^V ^U^yfi^%c~ /*$*/" ' 

>/ 

'/ 
EIK. 1. Συμφωνητικό του μάστρο - Δήμου μέ τους ενορίτες τής 'Αγίας 

Παρασκευής Ζαγοράς 

Ξ υ λ ό σ τ ε γ ε ς τ ρ ί κ λ η τ ε ς β α σ ι λ ι κ έ ς είναι οί περισσότερες %αί 
μεγαλύτερες εκκλησίες τών χωριών τοϋ Πηλίου. 'Εξωτερικά φαίνονται σαν μονόκλι-
τβς γιατί ή δίρριχτη στέγη τους σκεπάζει καί τα τρία κλίτη. Τό μεσαίο κλίτος είναι 
πάντοτε ψηλότερο καί φαρδύτερο άπό τά δύο πλαγινά. Ή δροφή τους είτε είναι έπί-
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πέδη, καί τότε έχει ξύλινο ταβάνι ξυλόγλυπτο ("Αγ. 'Αθανάσιος 'Αγ. Γεωργίου 
Νηλείας) είτε καμαρωτή μέ μπαγδατί καί μέ γύψινες διακοσμήσεις ("Αγ. Γεώργιος 
Μακρυνίτσας). 

Τα κλίτη χωρίζονται μέ δυό σειρές χτιστές κολώνες άνα δυό ή τρεις ή τέσσε-
ρες. Οί κιονοστοιχίες αυτές συνδέονται μέ τοξοστοιχίες. Πολλές φορϊς στό ταβάνι 
υπάρχουν μικροί θόλοι ή φουρνικα μέ τσατμά, πού δέ φαίνονται εξωτερικά (Αγία 
Παρασκευή Ζαγοράς). Ό γυναικωνίτης σέ σχήμα Π, πιάνει τή δυτική πλευρα|καί 
μέρος άπό τή νότια καί βορεινή καί στηρίζεται στους εξωτερικούς τοίγους καί σέ τέσ-
σερες ή δξη άπό τίς κολώνες. Μερικές ^ορες πάνω άπό τό στηθαίο τοΰ γ.>ναικωνίτη 
υπάρχει καφάσι για να κρύβει τελείως τίς γυναίκες άπό τα αντρικά βλέμματα (Επι
σκοπή "Ανω Βόλου). Πάντως οί γυναίκες δέν πήγαιναν μόνο στό γυναικωνίτη άλλα 

ΕΙΚ. 2. Ό μάστρο - Λήμος (ανάγλυφο) 

καί στό αριστερό άπό τα κλίτη. 'Γπίρχει καί ëva à^inhozo πηλιορείτικο δημοτικό 
τραγούδι, πού περιγράφει μια τρίκλιτη βασιλική καί καθορίζει τή θέση τών πιστών 
στην εκκλησία : 

Μάστορα, πρωτομάστορα καί πρώτε στους μαστόρους 
πο^ρ^ες άπό τά Γιάννενα να χτίσεις εκκλησία 
κάν' την τρανή, κάν* την ψηλή, κάν' την στα δυό, στα τρία 
Ζερβά να είν' ή Παναγιά μέ δλα τα κορίτσια 
δεξιά να είναι ό Χριστός μ' δλα τα παλληκάρια 
στή μέση νάναι δ Σταυρός, να στέκουν οί Γερόντοι2. 

Εξωτερικά έχουν υπόστεγο είτε ξύλινο πλακοσκέπαστο (*Αγ. Κυριακή Ζαγοράς) 
είτε μέ κολώνες χτιστές ("Αγ. 'Ανάργυροι Πορταριάς), είτε μέ κολώνες μαρμάρινες 
("Αγ. Γεώργιος στό χωριό "Αγιος Γεώργιος Νηλείας). Τό υπόστεγο περιβάλλει τήν 
εκκλησία είτε άπό τις δύο πλευρές, δυτική καί νότια (Παναγία Μακρυνίτσας) είτε 
καί στή βορεινή ('Αγία Μαρίνα Κισσοϋ) καί καταλήγει τίς περισσότερες ψορϊς ανα
τολικά σέ παρεκκλήσια. Στην ανατολική πλευρά έχουν τρείς συνήθως κόγχες, μέ 
τή μεσαία μεγαλύτερη. Εξωτερικά οί κόγχες έχουν πολλές φορές χαμηλά διακο
σμητικά ανάγλυφα ("Αγ. Νικόλαος Πορταριάς). Ή τοιχοποιία τους είναι είτε απλή 
πέτρινη άσοβάτιστη, ή, πιό σπάνια σοβατισμένη (Γενέσιο Θεοτόκου Λαύκου) ή*ϊσο-
δομική αρφολο^Ύΐ^η (*Αγ. Παρασκευή Ζαγοράς). 
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Μ ο ν ό κ λ ι τ ε ς Β α σ ι λ ι κ έ ς μ έ θ ό λ ο. Είναι είτε μικρά ξωκκλήσια 
"Αγια Τριάδα στή θέση Πάλιτσι), είτε καθολικά μοναστηριών (Παναγία Ααμπινοϋς), 
είτε κεντρικές εκκλησίες χωριών ("Αγ. Ιωάννης Νιάου). "Ολες έχουν θόλο πού είτε 
κρύβεται άπό τήν κλίση τής σκεπής, πού φουσκώνει ελαφρά στην %οροφ^ τοϋ θόλου 
(Παναγία Ααμπινοΰς), είτε προβάλλει σαν ίντονο φούσκωμα τής πλακόστρωτης στέ
γης σέ σχήμα μισοϋ λεμονιοΰ (Εκκλησία Σταύρου Άνεμούτσας), είτε ξεχωρίζει σαν 
πολυεδρικός χαμηλός τροΰλος ("Αγ. 'Αθανάσιος Ααύκου). Ό ανοιχτός"τους έξωνάρ-

θηκας είναι, είτε χτιστός, καί τότε είναι μόνο στή δυτική πλευρά ("Αγ. 'Αθανάσιος 
Ααύκου), είτε ξύλινος πλακοσκέπαστος καί τότε μπορεί να προεκτείνεται καί στή 
νότια πλευρά (Ααμπινοϋ). "Εχουν ανατολικά τρεϊς κόγχες, έκτος άπό τα μικρά ξω
κλήσια, πού έχουν μία (Θεοτόκος στή θέση Μούζιες Ααύκου). Ή τοιχοποιία είναι 
είτε κοινή πέτρινη είτε Εσοδομική άρμολογημένη. 

Τα δάπεδα τών εκκλησιών βλων τών τύπων είναι πλακόστρωτα κι έχουν με
ρικές φορές άπλα διακοσμητικά πού σχηματίζονται άπό πελεκημένες πέτρες μέ άρ-
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μοώς άπό*στρογγυλεμένα βότσαλα, ποταμίσια ή θαλασσινά (Θεοτόκος Μουρεσιοϋ). 
Δυστυχώς πολλά άπό τα δάπεδα αυτά έχουν αντικατασταθεί αργότερα άπό τσιμεν
τένια βιομηχανικά πλακάκια. 
^2^,Έντελώς ίδιαίτερον τύπο παρουσιάζει ή εκκλησία τοΰ μοναστηρίου τοΰ "Αη-
Ααυρέντη, τρίκογχη βασιλική μέ ψηλοτύμπανο τρούλο, καί τρίπλευρες κόγχες. Λε
πτομερή της περιγραφή δημοσίευσε δ αρχαιολόγος Νικ. Γιαννόπουλος8. 

Ή σύντομη αυτή περιγραφή τών τριών βασικών τύπων τών εκκλησιών τοΰ 

ΕΙΚ. 4. Άγιος Αθανάσιος (νότια οψη) 

Πηλίου τους δυό τελευταίους αιώνες τής τουρκοκρατίας, αφήνει πάντα ανοιχτό τό 
πεδίο για μιά ειδική μελέτη τοΰ Θέματος. Έδώ έγινε γιά να νά τοποθετηθεί τό έργο 
τοϋ αρχιτέκτονα Δήμου Ζηπανιώτη. 

ΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ 

Πολύτιμο ντο^ου^ΐντο γιά τή μελέτη τών δρων μέ τους οποίους εργάσθηκε δ 
μάστρο - Δήμος καί δλοι οί αρχιτέκτονες καί οί μαστόροι τής εποχής του στό Πή
λιο, δημοσίευσε δ κ. 'Απόστολος Κωνσταντινίδης στό δυσεύρετο βιβλίο του €τά έν 
τφ Πηλίω δρει παλαιά καί σύγχρονα χριστιανικά μνημεία» 4. Τό ^το%θΌ\ιί^το αυτό 
είναι τό συμφωνητικό πού υπογράφηκε στή Ζαγορά στίς 21 Φεβρουαρίου 1803 με
ταξύ τοϋ μάστρο - Δήμου καί τών επιτρόπων τής εκκλησίας τής 'Αγίας Παρασκευής. 
Δημοσιεύεται σήμερα γιά πρώτη φορά σέ φωτοτσιγκογραφία (είκ. ]). Συνδυασμένο 
μέ τό έξοδολόγιο τής εκκλησίας, μέ τίς πέτρινες επιγραφές, μέ άλλους λογαριασμούς 
οικοδομικών εργασιών καί μέ διάφορα άλλα στοιχεία, φωτίζει τους δρους μέ τους 
οποίους εργάζονταν οί μαστόροι της εποχής αυτής. Τό κείμενο τοϋ συμφωνητικοϋ, 
διορθωμένο άπό λίγα μικρά παραναγνώσματα τής αρχικής του δημοσίευσης, είναι 
τό έξης : 
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»δια του παρόντος γράμματος φανερώνομεν ήμεΐς οί κάτωθεν ζουπανιότες/δτι 
Ισυμφώνησα έγώ δ μαστροδ^μος μέ τοΟ ένορΓτας τοϋ μαχαλ£ αγίας πα/ρασκευ?)ς νά 
φτειάσω την έκκλησίαν τους άγίαν παρασκευήν μερο/κάματο τόν άνθρωπον προς 
γρ' : 35 : τριανταπέντε την ήμέραν, τα δέ/μουλάρι προς γρ' : 25 : εικοσιπέντε την 
ήμέραν, μέ αυτήν την τιμήν έκα/βουλαρήσαμεν να μην πάρωμεν άλλο τίποτε δια γε-
μελίκι, ούτε μαν/δηλώματα, ούτε θεμελιάτικα, μόνον να μας δίδουν άπα μίαν όκά/ 
δακήν τήν ήμέραν, να μάς κάμωσι και δύω ζειαφέτια, και δχι άλλο/άπα αυτά ώς 
άνωθεν έγράψαμεν, προς τούτοις και τα μουλάρια μας δταν/δέν έχει χρείαν ή εκκλη
σία να δουλεύουν, να κάθωνται, και από τα/έντόπια μουλάρια άν πηγαίνουν να βοη-
ΑοΟν χάριν εύλαβείας, να μήν έμ/ποδίζωνται από ήμ£; τους μαστόρους, και να άρ-
χήσωμε τήν δουλείαν εις τάς/δεκαπέντε του άπριλλίου. δθεν έγινε τό παρόν είς δύω, 
και βαστά/τα κάθε μέρος τα Ινα, δια μανδηλώματα να μα; δίδουν γρ' : 25./*αί δχι 
άλλο τίποτε άπα-τα άνωθεν σημειωθέντα και έστω είς ένδειξιν : 

1803 Φευρουαριού : 21 
» έγώ δ μαστροδήμος βεβαιώνω 
» αναγνώστης σακελλαρίου μάρτυς 
» Νικόλαος 'Ιωάννου κασσαβ : μάρτυς 
» δημήτρης γιοργοδόπουλος μάρτης 
» νικόλαος παναγιώτου : γκίκα μαρτυρώ. 

Πρέπει να σχολιάσουμε μερικά σημεία αύτου του συμφωνητικού : 
« Φ α ν ε ρ ώ ν ο μ ε ν ή μ ε ΐ ς ο Ι κ ά τ ω θ ε ν ζ ο υ π α ν ι ό τ ε ς»: Ζου-

~πανιώ:ες, δηλαδή ήπειρώτες είναι οι τεχνίαες πού άναλαβαίνουν τδ χτίσιμο τής εκ
κλησίας. Σημειώσαμε σέ πολλές περιπτώσεις τή συμβολή τών τεχνιτών της Ηπεί

ρου στην ανάπτυξη της λαϊκής τέχνης του Πηλίου Πολυάριθμοι είναι και οί άρχι-

ΕΙΚ. 5. "Αγιος Αθανάσιος (^οριοανατολική γωνία) 
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τέκτονες και οί χτίστες πού δουλεύουν στδ Πήλιο. Ζουπανιώτες είναι και οΕ μαστό -
ροι πού έχτισαν στα 1766 τήν εκκλησία τοο 'Αγίου 'Αθανασίου στή Δράκια, δπως 
και πάμπολα σπίτια, γιοφύρια, εκκλησίες και βρύσες. Οί Ζουπανιώτες τεχνίτες έρ
χονται σέ κομπανίες μ' έναν άρχιμάστορα. "Εχουν, ακόμα και σήμερα, μια συνθημα
τική γλώσσα για να συνεννοούνται χωρίς να τους καταλαβαίνουν οί άλλοι. Π.χ. για 
να ειδοποιήσουν έναν χτίστη πού ξεχάστηκε και δεν ένοιωσε πώς ήρθε δ αφέντης 
του σπιτιού, τοϋ λένε: «ΜΑϊ, μη ξιφλιάζ'ς, ξέιυρ: b μ'χός*. Για να παραπονεθούν* 
για τήν καθυστέρηση τής πληρωμής τους λένε: «Δε φ'σάει τσάταλου». Γι αύτδ καΐ 
οί Πηλιορείτες, δταν θέλουν να πουν πώς ένας μιλάει ακατάληπτα λένε : Αυτός μι
λάει ζουπανιώτικα». 

Αργότερα βγαίνουν και ντόπιοι αρχιτέκτονες, δπως δ μάστρο - Γιώργος από τή 
Δράκια, πού έχτισε τα κελλιά τής Παναγίας στο νησάκι του Τρικεριου, οί αδελφοί 
Γ. και Π. Κοσμάδες άπα τις Μηλιές πού έχτισαν στα 1865 τή Σχολή τής Βυτί-
τσας μαζί μέ τον Ζ. Γεράση, και άλλοι. « ' Ό τ ι έ σ υ μ φ ώ ν η σ % έ γ ώ δ μ α-

ΕΙΚ. 6. *0 "Αγιος 'Αθανάσιος (τοιχογρας^ία) 

azpob'rwLoç»: 'Απα τή φράση αυτή φαίνεται πώς δ αρχιτέκτονας έγ,κροαωπεϊ 
δλο τό συνεργείο, διαπραγματεύεται και συνάπτει συμφωνίες για λογαριασμό δλων. 
«Μ έ τ ο υ ς έ ν ο ρ ί τ α ς τ ο υ μ α χ α λ ά α γ ί α ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς » : Μα
χαλάς = τούρκικα: συνοικία. Έίρο^με πώς πολλές συνοικίες των χωριών έπαιρναν το 
δνομά τους άπδ τήν εκκλησία τους. Ό μάστρο-Δήμος δέν πρωτοχτίζει τήν 'Αγία 
Παρασκευή άλλα τήν ξαναχτίζει στην Ιδια θέση. "Αλλωστε τδ έξοδολόγιο τής εκ
κλησίας αρχίζει άπδ τα 1740, δηλαδή έξηντατρία χρόνια πριν τήν "ξαναχτίσει δ μά
στρο - Δήμος μέ τους μαστόρους υου. €μ ε ρ ο κ ά μ α τ ο π ρ δ ς γ ρ ό̂ σ ι α 35* 
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τ ή ν ή μ ε ρ α » : CH πληρωμή δέ γίνονταν ξεκοπίς άλλα μέ τδ μεροκάματ 
8λικά τοο εργοδότη. Πόσοι ήταν οί μαστόροι τής κομπανίας; Στδ έξοδολόγι 
κλησίας σημειώνονται τα έξης : 

«άπα δεχατρις άπριλίου εος δεκάξι αύγούστου οποΌ φίγανε ή μαστορι 
τα μεροκάματα 

3.478 : προς π. 35 τους μαστόρους έστισαν 3.043.10». 
Δηλαδή γιά 80 περίπου μέρες πραγματοποιούν και πληρώνονται 3.4 

κάματα. Συνεπώς ή κομπανία πρέπει να αποτελείται άπα 4 3 - 4 5 μαστόρο 
χαρακτηριστικό πώς οδτε στα συμφωνητικό, 
ούτε στδ έξοδολόγιο τής εκκλησίας αναφέρε
ται ιδιαίτερη αμοιβή τοο αρχιτέκτονα. Αυτός 
εισέπραττε δλο τό ποσό, πλήρωνε τις τροφς 
και ορισμένα άλλα κοινά Ιξοία και έδινε στον 
καθένα τό μεροκάματο του, αρκετά χαμηλό
τερο άπό αυτό πού εισέπραττε. "Αλλωστε δεν 
άμιβονταν δλοι τό ίδιο, άλλα ανάλογα μέ τήν 
αξιοσύνη τους και τάγ^ρόνο προϋπηρεσίας τους. 

''Αλλες φορές ή συμφωνία γίνονταν μέ 
παροχή φαγητού, κυρίως στό χτίσιμο ιδιω
τικών σπιτιών. Τότε τό μεροκάματο ήταν χα
μηλότερο. cO επιστάτης στό χτίσιμο τοο σπι
τιού του Δ. 'Αθανασάκη στή Δράκια, δίνει στον 
ιδιοκτήτη σημείωμα των έξόβων : 

«ίδού α\)\ιεο^οΐ) τα οσα έξοδα έχο είς 
άργαιές κέ λυπα αλα 

ο, μέ' xdt 
ο τής έκ-

εστισαν* 

78 μέρο
υς, Είναι 

: ' - ^ f ••'.•!·• • • r " : ï m 

Ε Ι Κ . 7. Βασιλ. ΓρεβενίΕη και Μαρ
γαρίτη Μακριντζιώτη : Ό "Αγιος 

' Ιωάννης 

είς Μεροκάματα τους Μαςστόρους έχ<:ν 
έος συμερον/Μεροκαματα 20/τόν 25 τύν Ί -
μεράν Γρ (500, συμπληρώνει μέ μολύβι δ 
ιδιοκτήτης) 
διά ^ρο^ύ τού Μάςτορούς Γρ. 243» 

Τό χτίσιμο του σπιτιού κράτησε 60 
εργάσιμες μέρες γιατί στό ίδιο χαρτί σημειώ
νει δ ιδιοκτήτης 60 ημερομίσθια του επιστά
τη προς 36 γρόσια, c ï o δ έ μ ο υ λ ά ρ ι 
π ρ ο ς γ ρ ό σ ι α ε ι κ ο σ ι π έ ν τ ε : » Για 
τή μεταφορά των υλικών χρησιμοποιούσαν οί 
κομπανίες τών μαστόρων δικά τους μουλάρια. 
Στδ έξοδολόγιο τής έκκ>ησίας αναγράφεται : 

«1911 μεροκάματα προς 2 5 : 1*194.15». 

Δηλαδή για 80 περίπου εργάσιμες ήμερες πραγματοποιούνται 1911 μεροκά
ματα τών μουλαριών, πού πρέπει να είναι γύρω στα 25, άφοο — άλλωστε—σημειώ
νεται στό συμφωνητικό πώς «τα μ ο υ λ ά ρ ι α μ α ς δ τ α ν δ έ ν έ χ ε ι χρ είαν 
ή έ κ λ η σ ί α ν α δ ο υ λ ε ύ ο υ ν , ν ά κ ά θ ω ν τ α ι κ α ι ά π ό τ α ε ν τ ό π ι α . 
μ ο υ λ ά ρ ι α ά ν π η γ α ί ν ο υ ν ν α 6 ο ηΰ ο b ν χ ά ρ ι ν ε ύ λ α β ε ί α ς , ν & 
μ ή ν έ μ π ο δ ί ζ ω ν τ α ι ά π ό η μ ά ς τ ο υ ς μ α σ σ τ ό ρ ο υ ς » : Αυτό σημαί
νει πώς δεν επιτρέπονταν ή μίσθωση ντόπιων μουλαριών για ζίς μεταφορές οικοδο
μικών υλικών, άλλα μόνον ή δωρεάν παροχή υπηρεσιών, «χάριν ευλάβειας» τών ιδιο
κτητών τους. Τα μουλάρια τής κομπανίας έβοσκαν σέ κοινοτικά λιβάδια και γιά δι
καίωμα βοσκής υποχρεώνονταν οί μαστόροι να χτίζουν ορισμένου μήκους καλντερί
μια τοϋ χωριοϋ, ανάλογα μέ τόν αριθμό τών μουλαριών και τις μέρες παραμονής 
τους. « ν α μ ή ν π ά ρ ω μ ε ά λ λ ο τ ί π ο τ ε γ ι ά γ ε μ ε λ ί κ ι ^ ; Δηλαδή για 
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διατροφή τους. «ο δ χ ε μ α ν δ η λ ώ μ α τ α » ; "Οταν τελείωνε τδ χτίσιμο και έμ
παιναν τα ζευκτα τής σκεπής, τοποθετοϋσαν στην %ορυψη τής στέγης έναν πρόχειρο 
ξύλινο σταυρό στολισμένον μέ ένα στεφάνι ή ένα \^ποΌΥΑτο λουλουδιών Επάνω στό 
σταυρό αυτό τό κορίτσι τοϋ σπιτιοϋ ή, άν δέν υπήρχε κορίτσι, ή κυρά τοϋ κρεμοϋσε 
μαντήλια, πουκάμισα ή άλλα είδη. "Όταν υπήρχε πρόσφατο πένθος τοϋ ιδιοκτήτη ή 
Ιχτιζαν δημόσιο κτίριο (δπως στην περίπτωση μας) δίνονταν τό αντίτιμο τους σέ 
χρήμα. Τα μαντηλώματα ήταν εθιμικό δικαίωμα τών μαστόρων. Σσό συμφωνητικό 
φαίνεται πώς παραιτούνται άπό τό δικαίωμα τους αυτό, στό τέλος δμως, άφοϋ μπει 

3Πθθ3θΜθΙΟΟ/ΜΤΚΟΥ 

Ε IK. 8. "Αγιος 'Αθανάσιος Λαύκου (κάτοψη) 

και ή τελειωτική φράση «δ Θ ε ν έ γ ι ν ε ν τό π α ρ ό ν ε Ε ς δ ύ ο κ α ι β α σ τ ά 
τό κ ά θ ε μ έ ρ ο ς τ ό έ ν α»: μετανοιώνουν και ποοαΜτοΌν : « δ ι ά μ α ν δ η λ ώ -
μ α τ α ν ά μ ά ς δ ί δ ο υ ν γρ' 25» : Τό ποσό αυτό αναγράφεται και στό έξοδολόγιο 
τής εκκλησίας : «μανδηλώματα τους μαστόρους 0025». Δέχονται να μήν πάρουν 
« ο ύ τ ε θ ε μ ε λ ι ά τ ι κ α» : Σ δή θεμδλίωση τών σπιτιών ή τών γεφυριών έσφαζαν 
Ινα ζώο (αρνί ή κόκορα). Άφοϋ γυ^οντα^ στα θεμέλια τό αίμα, τό σφαγμένο ζώο 
τό έπαιρναν οί μαστόροι. Συναφής μέ τό έθιμο αυτό είναι και ή παράδοση τοϋ γε
φυριού τής "Αρτας, δπου έπρεπε να χτισθεί στα θεμέλια και ή γυναίκα τοϋ άρχιμά-
στορα, για να στεριώσουν. Επίσης οί ιδιοκτήτες, καθώς και γνωστοί και γειτόνοι 
έριχναν στα θεμέλια νομίσματα, πού τα μάζευαν οί μαστόροι, αφήνοντας μόνο Ινα-
δύο πού σκεπάζονταν άπό τό χτίσιμο «για τό γούρι», « μ ό ν ο ν ν α μ α ς δ ί δ ο υ ν 
ά π ό μ ί α ν δ κ ά ρ α κ ή ν τ ή ν ή μ έ ρ α ν , ν α μ α ς κ ά μ ω σ ι κ α ι δ ύ ω 
ζ ε ι α φ έ τ ι α» : Ζειαφέτια=γεύματα. 'Ακόμα και σήμερα στό Πήλιο οί μαστόροι 
απαιτούν άπό τους ιδιοκτήτες τών σπιτιών καθημερινά μια ποσότητα οϋζον ή ταί-
πονρον. « Ν ι κ ό λ α ο ς Ι ω ά ν ν ο υ Κ α σ σ α β : μ ά ρ τ υ ς » : eO Νικόλαος Κασ-
σαβέτης φαίνεται πώς έχει συντάξει και τό συμφωνητικό. 'Γπήρξε συμμαθητής τοϋ 
Ρήγα Φερραίου, κατά τή μαρτυρία τοϋ Χρ· Περραιβοϋ 5. Τήν πληροφορία αυτή επι
βεβαιώνει δ Φίλιππος 'Ιωάννου σέ γράμμα του προς τόν Ν. Μάγνη μέ χρονολογία 16 
Δεκεμβρίου 1859. eO Φίλιππος 'Ιωάννου σημειώνει, ακόμα, στό ίδιο γράμμα, πώς 
«δ Νικόλαος Κασσαβέτης έδίδαξε πολλά έτη και μέ πολύν κόπον έν τφ έλληνικφ 
τής Ζαγοράς σχολείφ, άλλ* ουχί συνεχώς* διότι ων 6γείας άκροσφαλοϋς ήναγκάζετο 
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πολλάκις να παραιτηθεί» 6. Έ σωστή σύνταξη και οί ασήμαντες ανορθογραφίες τοϋ 
συμφωνητικοϋ πείθουν δτι συντάκτης του είναι δ διδάσκαλος Ν. Κασσαβέτης, άφοϋ 
οί επίτροποι τής εκκλησίας δεν είναι πολύ γραμματισμένοι, δπως φαίνεται άπό τις 
ανορθογραφίες και τήν κακή διατύπωση τοϋ έξοδολδγιου. 

Στις δεκάξη Αυγούστου 1803 παραδίδεται ή εκκλησία, χτισμένη άπό τό μά
στρο - Δήμο και τους μαστόρους του. "Η εργασία τους περιορίζεται μόνο στό γιαπί. 
Τά σοβατίσματα, τα ξύλινα κουφώματα και οι άλλες συμπληρωματικές εργασίες έγι
ναν άπό άλλους μαστόρους. Στό έξοδολόγιο τής 'Αγίας Παρασκευής σημειώνονται 
άλλα έξοδα «απο δεκάξι αύγούστου εος τρις νοεμβριου οπού φίγαν κ αλι μαστορι».. 
'Ανάμεσα στα έξοδα αυτά αναφέρονται και τά έξης χαρακτηριστικά : 

«του μαστρογιάνι τζιαμιτζί δια μιρουκάμαια ιψου κγ] γιαλιά 153.10 
ης : 20 φορτοματα ξιλα κεσανίδια * ε άμου αγογι του λιανζικου 0005.05 
τα ωσα εξοδεύθισαν ης το ^εοτερο^ ής την πιζουλα γρ 253.35» 
Γιά να χτισθεί ή να επισκευασθεί μια εκκλησία χρειάζονταν πρώτα άδεια τοϋ 

Μητροπολίτη. Ένα βεράτι τοϋ 'Αχμέτ τοϋ Α', πού βγήκε τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1604 
και καθορίζει τά προνόμια τών μητροπολιτών, γράφει στό τέταρτο άρθρο «Τάς έν τ^ 
επαρχία αύτοϋ εκκλησίας και μοναστήρια χωρίς ίζροϋ δρισμοϋ ουδείς δύναται να 
άπαλλοτριοι άπό τών χειρών αύτοϋ, και άνευ αδείας αύτοϋ ούδ3ΐς δύναται να έπι-
σκευάζη ή άνεγείρη έπι τών αυτών θεμελίων ή εμποδίζει αυτά» 7, "Αδεια άπό τις 
τουρκικές αρχές απαιτούνταν μόνο για τά Χάσια (Πορταριά, Κατηχώρι, Μηλιές, 
Τσαγγαράδα, Ζαγορά κ.ά), ένώ τά βακούφια (Μακρυνίτσα, Δράκια, 9Αργαλαστήκ.ά.) 
«κτίζους έκκλησίαις δταν θέλουν» βπως αναφέρουν δ Κωσταντής και δ Φιλιππίδης 
στή Νεωτερική Γεωγραφία τους.8 Τό προνόμιο αυτό καταργήθηκε στα 1796 έξ 
αιτίας μερικών «συμβάντων» στό χτίσιμο τοϋ "Αγ. 'Ιωάννη Μακρυνίτσας. Γι αυτό, 

ΕΙΚ. 9. "Αγιος 'Αθανάσιος Λαΰκου (τομή στό μάκρος) 

στα 1800, οί κάτοικοι τοϋ eΑγίου Λαυρεντίου πήραν ρητή άδεια άπό τήν Τουρκική 
Κυβέρνηση γιά να χτίσουν τήν εκκλησία τοϋ °Αγίου 'Αποστόλου τοϋ Νέου, κι επει
δή δέν είχαν έτοιμες πλάκες γιά νά σκεπάσουν τήν εκκλησία μέσα στην προθεσμία, 
αναγκάστηκαν νά βγάλουν άπό τά σπίτια τους9. 
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Οί εκκλησίες χτίζονταν μέ έξοδα τών ενοριτών ή μέ δωρεές και τότε έμπαινε 
αέ πέτρινη ή γραπτή επιγραφή τό δνομα τών κτητόρων ("Αγ. 'Αθανάσιος 'Αγίου 
Γεωργίου Νηλείας κ.τ.λ.). 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΠΑΝΙΩΤΗΣ 

Οί βιογραφικές πληροφορίες γιά τό μάστρο - Δήμο Ζηπανιώτη είναι λειψές. 
Άπό τά στοιχεία πού προσφέρει τό συμφωνητικό και μερικές επιγραφές \ιπορο\)^ 
νά τή σκιαγραφήσουμε κάπως. Πρώτα - πρώτα τό επίθετο του δείχνει τήν καταγωγή 
του. Είναι ήπειρώτης. Ζουπανιώτες ή Ζχπανιώτες ή Ζηπανιώτες λέγονταν στό Πή
λιο δχι μόνον δσοι γ,ατά^οντΛν άπα τό Ζαπάνι άλ)ά δλοι οί ήπειρώτες, δπως έξω 

άπό τό Πήλιο δλοι οί πη
λιορείτες λέγονταν Ζαγο-
ριανοί. Προτίμησα τόν 
τύπο Ζηπανιώτης γιατί 
εμφανίζεται συχνότερα 
στις επιγραφές τών εκ
κλησιών πού έχτισε και 
γιά νά μή γίνεται σύγχυ
ση μέ τό συντοπίτη του 
και συνεργάτη του γλύ
πτη Μίλιο Ζουπανιοπο-
λίτη. Εργάσθηκε στό 
Πήλιο δέκα χρόνια περί
που. Πήγαινε πρώτα 
μόνος του, έκλεινε συμ
φωνίες κι οστερα έπαιρ
νε καΐ τους μαστόρους 
του. Τό συμβόλαιο μέ 
τους ενορίτες τής Αγίας 
Παρασκευής υπογράφη
κε στις 21 Φεβρουαρίου 
και ή εργασία άρχισε 

κΜ στίς 13 'Απριλίου 1803 
ΕΙΚ. 10. "Αγιος 'Αθανάσιος Λαύκου (τομή στο πλάτος) Ισως γιατί στό μεταξ, 

Θα έπρεπε νά τελειώσεύ 
άλλες υποχρεώσεις πού είχε αναλάβει. Μαζί μέ τους μαστόρους του έχει και τό συντο
πίτη του γλύπτη Μίλιο πού σκαλίζει τ!ς επιγραφές, τά bnép%pa και άλλα γλυπτά 
κοσμήματα, καθώς και τις ^ορ^ϊς διαφόρων αγίων σέ χαμηλό ανάγλυφο. Πιθανότατα 
δ Ιδιος γλύπτης σκάλισε σέ ανάγλυφο και τή μορφί] τοϋ μάστρο - Δήμου στην κόγχη 
τοϋ Upou τής 'Αγίας Παρασκευής (Είκ. 2). Τό ανάγλυφο αυτό παριστάνει τό μά
στρο - Δήμο σαν ένα νέο σχετικώς άντρα μέ παχύ καγκελωτό μουστάκι και μέ τό 
χαρακτηριστικό π\α^αρά ηπειρώτικο κεφά)ι. Τό πλατύ του σαγόνι τοϋ δίνει έκφραση 
θεληματική. Τό ίδιο θεληματική έκφραση έχει και τό στόμα του. Αντίθετα μέ τό 
αύ^ολο σχεδόν τών γλυπτών έργων τής εποχής του, πού παριστάνουν συγκεκριμένα 
άτομα, έδώ υπάρχει φανερή ή πρόθεση τοϋ καλλιτέχνη ν' αποδώσει ατομικά χα
ρακτηριστικά. 

Πρώτη παραγγελία παίρνει άπό τό Γεώργιο 'Αναγνώστη και τους δύο γιους 
του Νικόλαο καί 'Ιωάννη νά χτίσει τήν εκκλησία τοϋ 'Αγίου "Αθανασίου στό χωριό 
'Άγιος Γεώργιος Νηλείας. Τστερα γνωρίζεται μέ τόν πρώτο άρματωλδ τοϋ Πηλίου, 
τόν καπετάν Στέργιο Μπασδέκη, πού τοϋ αναθέτει τό χτίσιμο ή τό ξαναχτίσιμο δια
φόρων εκκλησιών, δπως θα δοϋμε, μέ λεπτομέρειες, στην περιγραφή τών έργων του. 
Μία παράδοση, πού υπάρχει ακόμα στό χωριό Ααϋκος, λέει πώς δ αρχιτέκτονας 
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πού έχτισε τόν 'Άγιο 'Αθανάσιο Ααύκου (δηλαδή δ μάστρο- Δήμος) αποκεφαλίστηκε 
άπό τόν καπετάν Στέργιο Μπασδέκη πού τόν έπιασε νά κλέβει στό χτίσιμο μιας 
άλλης εκκλησίας πού τοϋ ανέθεσε. Δέν υπάρχει τίποτα πού να επιβεβαιώνει ή νά 
-διαψεύδει τήν παράδοση αυτή. Πάντως μια τέτοια τιμωρία δέν ήταν ασυνήθιστη άπό 
τόν καπετάν Στέργιο. Υπάρχει, μάλιστα, στό μοναστήρι τής Λαμπινοΰς ανάγλυφο 
πού παριστάνει τόν κτήτορα Στέργιο Μπασδέκη νά αποκεφαλίζει μια γυναίκα. 

Ό μάστρο - Δήμος ήταν περήφανος γιά τή δουλειά του, γι αυτό πάντα στις 
πέτρινες, μαζί μέ τό δν:μα τών κτητόρων ή δσων συντελέσανε στην κατασκευή τής 
εκκλησίας, σημειώνει και τ' δνομά του, πράγμα πού δέν γίνεται συχνά στό Πήλιο. 
Μερικές ^ophç οί κομπανίες τών μαστόρων βάζουν μια επιγραφή πού αναφέρει μόνο 
τήν καταγωγή τους ("Αγιος 'Αθανάσιος Δράκιας : «1766 ΜΑΣΤΟΡΙ ΖΟΥΠΑ-
ΝΟΤΕΣ»). 

'Αρχοντικά δέ φαίνεται νά έχτισε ό μάστρο - Δήμος, ειδικευμένος στό χτίσιμο 
εκκλησιών. Θα έβαζε κι έκει τ' δνομά του σέ επιγραφή, δπως έκανε δ συντοπίτης 
του Κοσμάς στό σπίτι τοϋ Ντιντίκα στην "Αλλη Μεριά10. "Εχτισε μόνο τά κελλιά 
τοϋ μοναστηριού τών Ταξιαρχών, ανάμεσα Ζαγοράς και Χορευζου. 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΡΟ - ΔΗΜΟΥ 

" Α γ ι ο ς ' Α θ α ν ά σ ι ο ς (1795). Ή εκκλησία αυτή βρίσκεται στην επάνω 
συνοικία τοϋ χωριού "Αγιος Γεώργιος Νηλείας. Είναι τρίκλιτη βασιλική (Είκ. 3). 
Εξωτερικά τά τρία κλίτη σκεπάζονται άπό τή δίρριχτη πλακοσκέπαστη στέγη (Είκ. 4). 
Τό χτίσιμο τη^ είναι σχεδόν ίσοδομικό (χρ^ολο^ημίνο. Άπό τή δυτική και νότια 
πλευρά περιβάλλεται άπό ξύλινο πλακοσκέπαστο υπόστεγο, πού καταλήγει στην ανα
βολική άκρη τής νότιας πλευράς στό παρεκκλήσι του Άγιου Μόδεστου. Οί ξύλινες 
κολώνες τοϋ υπόστεγου ακουμπούν σέ χαμηλό πεζούλι. Μόνο ή βορειοδυτική γωνία 
τοϋ υπόστεγου κλείνεται άπό τοίχο, πού αφήνει μιά βορεινή πόρτα. Στό νότιο τοίχο 
φηλά, πάνω άπό τή στέγη τοϋ υπόστεγου έχει πέντε σιδερόφρακτα παράθυρα. 
Άλλα δύο, καθώς και μία πόρτα υπ&ρχονν κάτω άπό τή στέγη τοϋ υπόστεγου. Στδ 
δυτικό τοίχο, πάνω άπό τή στέγη τοϋ υπόστεγου έχει τρία παράθυρα, τό μεσαίο 

ΕΙΚ. 11. "Αγιος 'Αθανάσιος Ααύκου (πρόσοψη) 
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ψηλότερα και τ5 άκρινά χαμηλότερα. Κάτω άπό τή στέγη δύο πόρτες, μία στό κέν
τρο καέ μία στενότερη δεξιά, καθώς καί δύο σιδερόφραχτα παράθυρα. Ό βορεινδς 
τοίχος δέν έχει κανένα άνοιγμα (Είκ. 5). Στον τοίχο τοϋ ίερου έχει κόγχες. Ή με
σαία είναι μεγαλύτερη, πεντάπλευρη, μέ τρία στενά σιδερόφραχτα παράθυρα στίς 

ΕΙΚ.; 12. "Αγιος 'Αθανάσιος Ααύκου (επιγραφή) 

τρείς κεντρικές πλευρές. Οί δύο άκρινές κόγχες είναι μικρότερες, ημικυκλικές, χωρίΓ 
άνοιγμα. Και οί τρείς κόγχες είναι πλακοσκέπαστες. 

Πλούσιος είναι δ εξωτερικός διάκοσμος τής εκκλησίας. Πάνω άπό τήν πόρτα 
τοϋ νότιου ^i^o\jy μέσα σέ άβαθη κόγχη είναι ζωγραφισμένος 6 Άγιος Αθανάσιος. 
Γύρω. σέ σχήμα πέταλου, ζωγραφική ζώνη μέ τους Δώδεκα Απόστολους σέ προτο^ 
μέσα σέ κύκλους, πού τριγυρίζονται άπό κόσμημα (κλήμα). Επειδή αργότερα ή 
πόρτα έγινε ψηλότερη άπό τήν αρχική, έχουν κοπεί οί δύο απόστολοι πού βρίσκον-
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ταν στις άκριες τοϋ πέταλου. (Είκ. 6) Πάνω άπό τήν πόρτα τοϋ παρεκκλησίου, μέσα 
σέ άβαθη κόγχη, τοιχογραφία τοϋ 'Άγιου Μόδεστου. Ή εικόνα περιβάλλεται άπό 
ώραιο πεταλόσχημο κόσμημα. Αξιόλογος είναι καί δ γλυπτικός, ίρ^ο τοϋ γλύπτη 
Μίλιου. Περιγραφή του υπάρχει στό βιβλίο για τό γλύπτη Μίλιο. Στό νότιο τοίχο 

ΕΙΚ. 13. Μίλιου Ζουπανιοπολίτη : "Άγιος 'Αθανάσιος 

χρωματισμένη ανάγλυφη επιγραφή δίνει τό ιστορικό τοϋ χτισίματος τής εκκλησίας. 
Τό φόντο τής επιγραφής είναι μαύρο, τά γράμματα καί τά κοσμήματα πράσινα. Τα 
γράμματα και τά κοσμήματα είναι έξώγλυφα. 

•Έτος 1795 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Α 

t ΙΔΟΥ ΝΑΟΣ ΕΚΤΙΣΤΕ ΕΚ ΒΑΘΩΝ ΜΕΓΑΣ / ΕΝ ΥΠΟΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΣ 
ΠΗΑΙΟΓ ΟΡΟΥΣ / ΕΠΟΝΟΜΑΤΙ ΜΕΓΑΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΙ / ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥ-
ΟΝΤΟΣ Δ' ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / ΚΥΠΡΙΟΥ ΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΚΕΙ
ΝΟΥ/ ΟΤΟΙ ΜΕΝ ΕΙΣΙ ΚΤΙΤΟΡΕΣ ΤΟΥΔΕ ΤΟΥ ΤΟΥ/ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡ-
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ΓΙΟΣ ΥΙΟΙ ΑΥΤΟΥ / ΔΥΩ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ TE ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙ
ΠΟΙ ΟΣΟΙ ΔΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝΤΕΣ/ ΛΟΓΩ, ΕΡΓΩ TE ΚΑΙ ΑΓΑΘΗ ΠΡΟΑΙΡΕ-
ΣΕΙ./ ΕΞΟΙΝΤΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΕΙΡΟΠΛΑΣΙΟΥΣ / ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ ΤΟΥ 
ΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ/ΠΟΛΥΤΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΕ ΦΥΛΑΤΤΕ ΤΗΝ 
ΜΟΝΗΝ ΣΟΥ /ΜΗΔΕΙΣ ΩΣ ΘΗΡΑΝΗΜΕΡΟΣ ΕΜΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΣΟΥ 
/ΠΛΗΓΗΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΟΙΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΕΚΤΙΩΝΤΑΣ/ΙΑΤΡΕΥΕ 
ΘΕΡΑΠΕΥΕ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΩΝΙΩΝΤΑΣ / Ο ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΕΝ ΕΓΡΑΨΕ 
ΤΑΥΤΑ ΩΣ ΘΕΩΡΙΤΕ / ΑΝ ΗΝ ΚΑΙ ΜΙΞΟΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΝ ΤΑ ΚΑΤΗΓΟ
ΡΕΙΤΕ /ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΕΝ ΔΗΜΟΣ ΖΗΠΑΝΙΩΤΗΣ *. 

Πάνω άπό τήν πόρτα τοϋ δυτικοϋ τοίχου ϊ^χρωμο ανάγλυφο (μαϋρο - πρά
σινο · ώχρα). Στό επάνω \ιίρος τοϋ ανάγλυφου υπάρχει σταυρός μέ τό Χριστό σταυ
ρωμένο στό μέσο του. Πίσω άπό τό σταυρό, ή λόγχη καί δ σπόγγος, σε σχήμα V. 
Πάνω άπό τά πλαγινά σκέλη τοϋ σταυροϋ τά γράμματα IC XC NI - ΚΑ καί 
κάτω τους, αριστερά ή Παναγία (MP - ΘΥ) και δεξιά d 'Άγιος Ιωάννης (ΟΑΓ - ΙΩ). 
Στην κόγχη τοϋ ίεροΰ} εντοιχισμένα πλαγιαστά, δύο ανάγλυφα κυπαρισιών. Πάνω 
άπό τά τρία παράθυρα τής κεντρικής κόγχης τοϋ ίεροΰ, τρία ανάγλυφα για τά δποΐα 
γίνεται λεπτομερειακή ανάλυση στό βιβλίο γιά τό γλύπτη Μίλιο. 

Εσωτερικά ή εκκλησία χωρίζεται σέ τρία κλίτη. Τα ταβάνια είναι ξύλινα μέ 
άπλα ξυλόγλυπτα. Τό μεσαίο κλίτος είναι ^Χότερο άπό τά δύο άκρινά. Τό πάτωμα 
είναι νεώτερο μέ βιομηχανικά πλακάκια. Τό ξύλινο τέμπλο τής εκκλησίας, χαμη
λής τέχνης, έγινε στα 1872 άπό τόν Ά γιογιωργίτη Απόστολο Αθανασόπουλο. Στό 
τέμπλο, μεταξύ τών άλλων, έξη εικόνες καμωμένες στα 1866 άπό τό Βασίλειο Γρε-
βενίτη καί τό Μαργαρίτη Μακριντζιώτη (Εϊκ. 7). Τοιχογραφίες δέν έχει εσωτερικά 
ή εκκλησία. 

Στή δυτική πλευρά, σέ δψος 2.30 μ. άπό τό δάπεδο υπάρχει γυναικωνίτης. 

Επάνω στό γυναικωνίτη υπάρχουν δύο φαρδειές ξύλινες βαθμίδες γιά νά παρακολου

θούν καλύτερα οί γυναίκες τή λειτουργία. 

Ά γ ι ο ς Ά θ α ν ά σι ο ς Λ α ύ κ ο υ (1795). Τό μοναστήρι τοϋ Αγίου 
Αθανασίου βρίσκεται στή θέση Κωτέκ:, μιάμιση περίπου ώρα πορείας άπό τό χωριό 
Λαϋκος. Κτήτορας τής εκκλησίας είναι δ καπετάν Στέργιος Μπασδέκης. Είναι μο-
νόκλιτη Βασιλική μέ θόλο (Είκ. 8 - 9 - 1 0 ) . Στό κέντρο σκεπάζεται άπό Χό^ο ποα 
στηρίζεται σέ τέσσερα τόξα μέ σφαιρικά τρίγωνα. Ανατολικά, πάνω άπό τό ίερό, 
σκεπάζεται άπό πέτρινη καμάρα. Ό νάρθηκας είναι χτιστός καί αποτελεί ενιαίο σύν
ολο μέ τήν υπόλοιπη εκκλησία. Ή εκκλησία φωτίζεται άπό τρία νότια παράθυρα 
καί ένα βορεινό. Δυτικά ή εκκλησία έχει μια πόρτα, μετασκευασμένη αργότερα (στα 
1917) μέ δαπάνη'τοϋ Χρήστου, τοϋ Αλεξίου καί τοϋ 'Ιωάννη Κουτσογεώργη. Πι
θανότατα τό αρχικό υπέρ%υρο νά ήταν ϊρ^ο τοϋ γλύπτη Μίλιου, δ όποιος έκανε δλο 
τό γλυπτικό διάκοσμο. Τόν ϊδιο γ^ρόνο (1917) τοποθετήθηκε πάνω άπό τήν πόρτα 
τής εκκλησίας εικόνα τοϋ Αγίου Αθανασίου μέ έξοδα τοϋ Δημητρίου Ζαχαράκη. 
*0 νάρθηκας είναι πλακόστρωτος, ανοιχτός άπό τις τρεις πλευρές νόθια, δυτική καί 
βορδινή. 

Τό χτίσιμο είναι σχεδό ίσοδομικό. Τό αρμολόγημα έγινε μέ παχύ στρώμα 
άσβεστοκονίας μέ οριζόντιες καί κάθετες χαρακιές. Στην πρόσοψη (Είκ. 11) έχει τρείς 
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σκαλιστές πλάκες, έργα τοϋ γλύπτη Μίλιου. Ή αριστερή πλάκα είναι επιγραφή, 
πλαισιωμένη μέ κόσμημα άπό ένα σταυρό, κυματιστή γραμμή, πουλιά καί ρόδακες : 

ΟΥΤΟΣ Ο ΘΥΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑ]ΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΙ-

ΓΕ]ΡΘΥ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΣΘΥ ΕΚ ΒΑ]ΘΡΟΥ, ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕ] 

ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΘΥΟΥ ΖΥΛΟΥ ΚΥΝΟΥΜΕΝ]ΟΣ. ΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥ

ΓΕΝΙΟΥ Α|ΡΧΗΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ] ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΤΑΥΤΗΣ. ΠΡΟ]ΤΡΟΠΗ ΔΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΗΝΗΣΙ, ΤΟΥ]ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ 

ΓΡΙΓΟΡΙΟΥ ΕΚ]ΧΟΡΑΣ ΣΟΥΡΠΗ ΟΣΤΙΣ ΜΟΝΑΖΟΝ ] ΚΑΙ ΕΥΦΗΜΕΡΕΥΟΝ 

ΕΝ ΤΩ ΘΥΩ ΝΑΩ τούτω (Είκ. 12). 

Ή δεξιά πλάκα περιβάλλεται άπό σχηματοποιημένα φυτικά διακοσμητικά· 

Δημοσιεύθηκε στή μελέτη γιά τό γλύπτη Μέλιο. Στην επιγραφή αυτή αναφέρεται 

πώς κτήτωρ τής έκλησίας είναι δ Στέργιος Μπασδέκης καί αρχιτέκτων δ Δήμος 

Ζηπανιώτης. Ή μεσαία πλάκα είναι μεγαλύτερη καί παριστάνει τόν 'Άγιο Αθανάσιο 

καθισμένο σέ ^ρόνο (Είκ. 13). Τό ϊρ^ο αυτό τοϋ Μίλιου είναι άπό τά λαμπρότερα τής 

•τέχνης του. "Ολες οί αρετές τοϋ λαϊκοϋ αύτοϋ γλύπτη φτάνουν, στό ϊρ^ο αυτό, στό 

πιό Χαμπρό τους αποτέλεσμα. Τό παιχνίδι τών λεπτομερειών, πού γεμίζουν τό κλει

στό περίγραμμα, δημιουργεί άπειρα κοσμήματα σέ μια καταπληκτική σύνθεση. Πάνω 

άπό τό δεξί χέρι τοϋ αγίου έξώγλυφα γράμματα ΑΓ Α θ ('Άγιος Αθανάσιος). Στό 

κάτω μέρος τής εικόνας: ΕΝ Ε Τ Η - 1 7 9 5 ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ =Α. 

Στην ανατολική πλευρά ή εκκλησία καταλήγει σέ ημικυκλική κόγχη, πλακο-

^κέπαστη, μέ στενό σιδερόφραχτο παράθυρο. Πάνω άπό τό παράθυρο έσώγλυφη ή 

χρονολογία 1795. Ή κόγχη, έκτος άπό τά συνηθισμένα διακοσμητικά ανάγλυφα, έχει 

καί τέσσερα ανάγλυφα πού παριστάνουν τή θεία λειτουργία. 

Ή στέγη τής εκκλησίας προεξέχει μέ διπλή σειρά άπό πλάκες. Είναι δίρρι-

•χτη αλλά στή δυτική καί ανατολική άκρη τής κορυφής τά δύο της επίπεδα τέμνον

ται άπό τριγωνικό πλαγιαστό επίπεδο. Ό τροΰΧος είναι έξαγωνικός. Έ ανατολική 

καί δυτική του γωνία σκεπάζονται άπό τήν %opu^ri τής διρριχτης στέγης, ένώ οί 

δύο βορεινές καί οι δύο νότιες αποκαλύπτονται άπό τήν κλίση τών δύο κύριων επι

πέδων τής στέγης. 

Εσωτερικά ή εκκλησία έχει δάπε5ο νεώτερο άπό βιομηχανικά πλακάκια, πού 

έγινε στα 1952 μέ έξοδα τοϋ Θεοδόση Κομνά. Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οί τοιχο

γραφίες, έργα αυτοδίδακτου ζωγράφου. Στα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα είναι ζωγρα

φισμένα χερουβείμ. Στην κορυφή του θόλου ολόσωμος παντοκράτορας καί παρακάτω 

τρείς ολόσωμοι άγγελοι (Είκ. Η ) , κι" ανάμεσα τους τρία μικρά χερουβείμ. Τό φόν

το είναι σέ χρώμα ώχρας, απομίμηση χρυσοί. Στή στεφάνη τοϋ θόλου επιγραφή 

σβυσμένη σέ μερικά σημεία : ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ ΠΑΗ-

Ρ Η Σ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΗΣ ΔΩΞΗΣ ΣΟΥ ΟΣΑΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΨΙ-

ΣΤΟΙΣ... ΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣΙ 

Τό τέμπλο δέν έχει αξιόλογα σκαλίσματα καί είναι λαδομπογιατισμένο. 

Τό ιερό είναι πλακόστρωτο. 

Ά γ ι ο ς ' Ι ω ά ν ν η ς Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς , Σ υ κ ή ς (1795). Τό μοναστήρι 

αυτό βρίσκεται κοντά στό χωριό Συκή, δίπλα στό δρό\ιο πού ενώνει τό χωριό μέ τό 

bp6\io Βόλου — Άργαλαστής. Κι έδώ κτήτορας είναι δ Στέργιος Μπα^δέκης. Ή 

εκκλησία (καθολικό) τοϋ μοναστηρίου είναι στον ίδιο τύπο μέ τόν Άγιο Αθανάσιο 
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τοϋ Ααύκου μέ τήν διαφορά πώς οί δύο πλαγινοί τοίχοι (βορεινός καί νότιος) ε!ναΕ 

διαμορφωμένοι σέ ημικυκλικές κόγχες πού φωτίζονται άπό ένα παράθυρο (Είκ. 15). 
Ή στέγη του είναι πλακόστρωτη καί πάνω της προβάλλει δ χαμηλός οκτάγωνος 
τροφός. Ό νάρ^ψ,ας είναι πλακόστρωτος μέ χαμηλά πεζούλια στις τέσσερες γωνιές 
του. Άπό τό νάρθηκα στον κυρίως ναό περνάει κανείς άπό χαμηλή πόρτα, πού έχει 
μαρμάρινο ^περ^ρο, καμωμένο τόν Απρίλιο του 1839 άπό τους τεχνίτες Πέτρο, 
'Ιωάννη, Κοσμά μέ ιτός μαστόρος», δηλαδή μέ τους δοτβούς τους. Δεξιά κΓ αριστε
ρά μαρμάρινα ανάγλυφα, σκεπασμένα μέ απανωτά στρώματα άσβεστώματος, πού 
έχουν ένωθει μέ τό μάρμαρο. Χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ειδικός καθαριστής γιαΥ 
νά ξαναφανοϋντά ανάγλυφα αυτά, έργα ασφαλώς τοϋ γλύπτη Μίλιου. Τώρα μόλις δια
κρίνονται κάτω άπό τά άσβεστώματα. Αριστε
ρά σε κείνον πού μπαίνε^ τό ανάγλυφο παρι
στάνει δικέφαλο αετό πού σηκώνει σταυρό μέ 
τά σύμβολα τοϋ μαρτυρίου. Έκει σημειώνεται 
καί δ χρόνος τοϋ χτισίματος της εκκλησίας, 
1795. Τό δεξιό ανάγλυφο είναι ένας σταυρός. 
Στις δύο επάνω γωνίες είναι σκαλισμένοι δύο 
άγγελοι καί στις κάτω οί καβαλάρηδες άγιοι 
Γεώργιος καί Δημήτριος. Ή επιγραφή αναφέ
ρει πώς : 

t ΕΣΤΕΡΕΟΘΙ ΟΥΤΟΣ Ο ΘΥΟΣ 
ΚΑΙ ] ΟΙΕΡΟΤΑΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΟΥ 
ΕΝ ] ΔΩΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΒΑ]ΙΊΤΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕ ΕΞΟ-
ΔΙΑΣΕΝ ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΤΟΥ ] ΑΞΙΟΜΟΙ-
ΣΘΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΚΥ-
ΡΙ ] ΑΚΟΥ ΥΩΣΤΕΡΙΩ ΠΑΖΤΕΚΙ ΚΑΙ 
ΗΚΟΔΟΜΙ] ΘΙ ΔΙΑ ΧΟΙΡΩΣ ΤΟΥ ΜΑ-
ΣΤΡΟΔΙΜΟΥ ΖΟΥΠΑ. 

Στην κόγχη τοϋ ίεροΰ, εξωτερικά, υπάρ
χουν τρία μικρά ανάγλυφα: ένα πτηνό πού 
ραμφίζει φίδι (EU. 16), δύο άγγελοι πού 
κρατούν σταυρό (Είκ. 17), καί ένας δικέφα* 
λος αετός. 

Τό χτίσιμο είναι Εσοοομικό. Τοϋ ανοι
χτού νάρθηκα οί εσωτερικές επιφάνειες είναι 
σοβατισμένες έκτος άπό τήν ορογ^ δπου οί 
πωρόλιθοι της είναι ακάλυπτοι. 

Τό εσωτερικό τής κυρίως εκκλησίας φωτίζεται άπό τά δύο μικρά παράθυρα. 
πού είναι στή βορεινή καί στή νότια κόγχη. Τό ίερό φωτίζεται άπό Ινα μεγάλο πα
ράθυρο ανοιγμένο στό νότιο τοίχο κι άπό ένα πολύ στενό στην κόγχη. 

Τό εσωτερικό δέν έχει τοιχογραφίες. Τό τέμπλο είναι νεώτερο, χαμηλής τέχνης. 
Οδτε οί είκόνες τοϋ τέμπλου παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τό εσωτερικό τοϋ τρούλου-
είναι βαμμένο κόκκινο. Τό δάπεδο είναι πλακόστρωτο μέ άπλα γεωμετρικά σχέδια. 

Ή εκκλησία περιβάλλεται άπό αυλή πού κλείνεται δυτικά καί νότια άπό ψηλό 
τοίχο. Άπό τήν ανατολή καί τό βοριά κλείνεται ά.τό δίπατο χτίσμα πού έχει στό 
κάτω πάτωμα αποθήκες καί στό επάνω κελιά (Είκ. 18). 

Στον τοίχο ενός κελιοϋ, πού βρίσκεται στή νοτιανατολική άκρη τοϋ κτιρίου» 

ΕΙΚ. 14. "Αγιος Αθανάσιος Λαύ-
κου (τμ. εσωτερικής τοιχογραφίας) 
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υπάρχει αξιόλογο σχεδίασμα τοϋ Ά γ . Ιωάννη (Είκ. 19). Πιθανόν τό δωμάτιο αυτό 

νά ήταν άρχονταρίκι γιατί έκεϊ συνηθίζονταν οί τοιχογραφίες. Τό σχεδίασμα αυτό 

καμωμένο μέ τήν τεχνική τοϋ ψρείΥ.ΟΌ, ίσως άποτελοϋσε τό σχέδιο έγχρωμης ζω

γραφιάς, πού δέν τελείωσε. 

Α γ ί α Π α ρ α σ κ ε υ ή Ζ α γ ο ρ ά ς (1803). Έ εκκλησία αυτή βρίσκε

ται στή συνοικία Περαχώρα τής Ζαγοράς, τήν πρώτη πού συναντά κανείς καθώς 

ΕΙΚ. 15. "Αγιος 'Ιωάννης Συκής (κάτοψη) 

μ,παίνει στό χωριό άπό τό ορόμο Βόλου—Ζαγοράς. Ό μάστρο - Δήμος έχτισε στον 

ίδιο τόπο παλιότερης εκκλησίας. Τό έξοδολόγιο τής εκκλησίας αρχίζει άπό τά 1740, 

δηλαδή 63 χρόνια πριν συμφωνίσει μέ τους επιτρόπους της τό χτίσιμο τής εκκλησίας. 

Είναι τρίκλιτη Βασιλική (Εί*. 20). Καί τά τρία της κλίτη σκεπάζονται άπό 

δίρριχτη πλακόστωτη στέγη. Στα πλάγια της, βορεινό καί νότιο, έχει άπό ένα ξύλι

νο πλακοσκέπαστο υπόστεγο. Ασφαλώς θα είχε καί στα δυτικά άλλα τό χάλασαν 

μέ τή μεταγανέστερη επέκταση τής εκκλησίας. Οί ξύλινοι στήλοι της άκουμποϋν σέ 

χαμηλά πεζούλια. Τδ πάτωμα είναι στρωμένο μέ ορθογώνιες πηλιορείτικες πλάκες. 

Οί τοίχοι τής εκκλησίας, εξωτερικά, είναι σοβατισμένοι ως τό ύψος τών υπόστεγων, 

κι άπό έκει κι απάνω φαίνεται ή λιθοδομή άρμολογημένη. Τά δύο υπόστεγα κατα

λήγουν στ3 ανατολικά σέ παρεκλήσια. Τό νότιο παρεκλήσι, τοϋ Ά γ . Παντελεήμονα, 

έχει εξωτερικά, πάνω άπό τήν πόρτα, τοιχογραφία τοϋ αγίου, καμωμένη στά 1937 μέ 

έξοδα τοϋ Α. Χατζήνικολάου. Καί τό βορεινό παρεκλήσι, τής Αγίας Ματρώνας, έχει 

πάνω άπό τήν πόρτα του τοιχογραφία τής αγίας. 

Ή νότια πόρτα τής εκκλησίας έχει σκαλιστό μαρμάρινο υπέρθυρο κι επάνω 

του, μέσα σέ άβαθη αψίδα, εικόνα τής Αγίας Παρασκευής. Ά π ό τις δύο πλευρές 

τής πόρτας κτητορικές επιγραφές. 
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ΕΙΚ. 16. "Αγιος 'Ιωάννης Συκής (ανάγλυφο) 

Τό ιερό έχει τρεις κόγχες, δύο πλαγινές πεντάπλευρες καί μια κεντρική 

ένιάπλευρη (Είκ. 21) Στή μεσαία πλευρά τής κεντρικής κόγχης υπάρχει ανάγλυφο 

κεφάλι ανδρός πού, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, παριστάνει τόν αρχιτέκτονα τής εκ

κλησίας. 

Δυτικά ή εκκλησία έχει επεκτα

θεί, γι αυτό δλος δ δυτικός τοίχος 

κα^ μέρος άπό τό βορεινό καί νότιο, 

είναι νεώτερης κατασκευής (1904) 

άλλα ή επέκταση έγινε τόσο τεχνι

κά πού δέν ξεχωρίζει καθόλου ή πα

λιά τοιχοποιία άπό τήν καινούργια. 

Διαφορά μεγάλη μέ τ ' άλλα γλυπτά 

παρουσιάζουν τά μαρμάρινα πλαίσια 

τών παράθυρων καί τής πόρτας τοϋ 

δυτικού τοίχου. Δύο πέτρινα ανάγλυ

φα μέ σταυρούς, εντοιχισμένα α τόν 

ιοιο τοίχο, ασφαλώς προέρχονται άπό 

; ^ ν ^ Α ^ Λ :-*•. .-.•; HC&"*- : * ::-'• i τόν παλιό. Από τόν παλιό τοίνο ασ-
• ' 

φαλώς προέρχονται καί μερικά αγκω

νάρια μέ ποινίλα σκαλίσματα (Είκ1. 

Εσωτερικά ή εκκλησία χωρίζεται σε τρία κλίτη. Τά. δύο πλαγινά κλίτη έχουν 

επίπεδη .δροφή (μπαγδατί). Τό xev*c?^o κλίτος έχει καμάρα μέ γύψινα διακοσμητικά 

επιχρυσωμένα καί αγιογραφίες μέ^α σέ επιχρυσωμένα πλαίσια. 

Ό γυναικωνίτης, σέ σχήμα II βρίσκεται στή δυτική πλευρά καί προχωρεί στή 

βορεινό καί στή νότια. Τό τέμπλο 

!a^' ύ '•• -~\ cf. -έγινε στα 1810, πιθανότατα άπα τους 
ίδιους τεχνίτες πού έκαναν καί τό 
τέμπλο τής εκκλησίας του «Σταύρου 
Άνεμούτσας» u (Είκ. 23). Στοίχισε. 
δπως αναφέρει τό έξοδολόγιο τής εκ
κλησίας, γύρω στις 2700 γρόσια. 
Τό δάπεδο είναι στρωμένο μέ νεώτε
ρα -βιομηχανικά πλακάκια, ένώ τό 
ίερό διατηρεί τήν αρχική πλακό
στρωση. Οί κόγχες του ίερου είναι 
τοιχογραφημένες. Ή κεντρική έχει 
άσβετωθει καί οί τοιχογραφίες δια
κρίνονται αμυδρά. 

Ή εκκλησία φωτίζεται άπό 
πολλά παράθυρα : Πέντε σέ κάθε μα
κριά πλευρά, δύο στή δυτική καί 
τρία στενά στις κόγχες του ίεροδ. 

" Α λ λ ε ς έ κ κ λ η σ ί ε ς.Ό 
μάστρο - Δήμος Ζηπανιώτης έχτισε 
κι άλλες εκκλησίες πού έπαναλαμ- ΕΙΚ. 17. Άγιος Ιωάννης Συκής (ανάγλυφο) 
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βάνουν, μέ μικρές παραλλαγές, τους τύπους των εκκλησιών. Στα 1796, μέ έξοδα 
του Καπετάν-Στέργιου Μπασδέκη, χτίζει τήν εκκλησία του μοναστηρίου τής Π α
νά γ ί α ς Α α μ π η δ ώ ν α ς . Είναι μονόκλιτη βασιλική μέ θόλο. Στή δυτική καί 
νότια πλευρά έχει ξύλινο πλακοσκέπαστο υπόστεγο (Είκ. 24). Έκτος άπό. τήν αξιό
λογη γλυπτική διακόσμηση της ΐ 2 , έχει στό δυτικό τοίχο διακόσμηση άπό ζωγρα
φιστά πιάτα. : . 

Στις 20 Απριλίου 1797 άρχίΖει καί στις 6 'Ιουνίου τελειώνει τό χτίσιμο τής 
εκκλησίας του Ά γ. ' Ι ω ά ν ν η τ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ στή Βυζίτσα. Είναι 
τρίκλιτη βασιλική, μονόκογχη, μέ θόλο καί φουρνικά. Δυτικά προστέθηκε στα 1898 
κλειστός νάρθηκας. Στό νότιο υπόστεγο αξιόλογα είναι τά σκαλίσματα τών ξύλων 

ΕΙΚ. 18. "Αγιος 'Ιωάννης Συ^ής : Γενική άποψη 

του. Τό τέμπλο του είναι απλό μέ ζωγραφιστά στολίδια. Χαρακτηριστικές είναι μερι
κές εικόνες τοο τέμπλου (CH Σύναξςς τών Αποστόλων, Μέγας Άρχιερεύς κλπ.) 
καμωμένες στα 179^—1799 «δια• χιρός Κωνσταντίνου μηλιώτου». 

Ή εκκλησία τής 'Απότομης τ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ , ατά χωριό. Νιά-
ου, χτισμένη στα 180 i είναι τρίκλιτη, τρίκογχη βασιλική Είναι τρισυπόστατη. Μό
νο τό μεσαίο %Χιτος τιμάται στ' όνομα του Προδρόμου. Τό νότιο τιμάται στό δνομα 
τοϋ Ά γ . Σπυρίδωνα καί τό βόρειο τής Ά γ . Αικατερίνης. Τό τέμπλο καί τό παγκά-. 
ρι είναι ξυλόγλυπτα επιχρυσωμένα. Στό τέμπλο συναντούμε Ιργα ενός ά)λου πηλιο
ρείτη αγιογράφου, του «Κωσταντή Νιαότη». Έ εκκλησία αυτή έχει υποστεί πολλές 
αλλαγές πού άλλαξαν τόν αρχικό της χαρακτήρα. Οί πλάκες τής σκεπής έχουν αν
τικατασταθεί μέ γαλλικά κεραμίδια. CH τοιχοποιία σκεπάστηκε μέ σουβά. Οί ανά
γλυφες επιγραφές σκεπάστηκαν, μέ απανωτά άσβεστώματα καί σήμερα δέ διαβάζον
ται. Τις διάβασε πριν άπό πολλά χρόνια δ μηλιώτης λόγιος Ρήγας Καμηλάρης ΐ 8 . 

Η ΤΕΧΝΗ Τ Ο Ϊ 

Ό μάστρο - Δήμος δέ δημιούργησε, βέβαια, δικούς τους ρυθμούς στην έκκλη-
αστική αρχιτεκτονική τοΟ Πηλίου. Ακολούθησε τους τύπους πού είχαν διάδοση 
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στην εποχή του καί κυρίως τήν τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική καί τή μονόκλιτη μέ 
θόλο. Τό πρώτο πού πρέπει να εξετασθεί είναι γιατί επικράτησαν οί τύποι αυτοί στό 
Πήλιο περισσότερο άπό τά μισά του 18ου αιώνα. 

Τ ρ ί κ λ ι τ η β α σ ι λ ι κ ή . Σημαντικό ρόΧο στα εκκλησιαστικά πράγματα, 
άλλα και σ' ολόκληρη τήν πνευματική και κοινωνική ζωή τοο τόπου, παίζει δ Πα
τριάρχης Καλλίνικος. Γεννήθηκε στή Ζαγορά στα 1713. Τό κοσμικό του δνομα εί
ναι Κωνσταντίνος Χατζή Δημητρίου Μαυρικίου. Τά πρώτα του γράμματα διδάχθη
κε άπό τόν καλόγηρο Ραφαήλ στή Ζαγορά. Μετά άπό μια λαμπρή εκκλησιαστική 
σταδιοδρομία, δ Καλλίνικος ανέβηκε στα 1757 στον πατριαρχικό Qpovo. Λίγους μήνες 

ΕΙΚ. 19. "Αγιος 'Ιωάννης Συκής : Σχεδίασμα τοιχογραφίας 

έμεινε Πατριάρχης* άπό τις 16 'Ιανουαρίου ως τις 27 'Ιουλίου 1757 δπότε καθαιρέ
θηκε συνοδικώς και έξορίσθηκε στό δρος Σινά γιατί επικράτησαν οί οπαδοί τοϋ αντί
παλου του Κύριλλου. Λίγα χρόνια αργότερα, στα 1762, αθωώθηκε άπό τή Σύνοδο. 
Τό σχετικό συνοδικό έγγραφο έγραφε : «τήν συν τελεσθεί σαν καθαίρεσιν κατά τής αύ-
τοΟ Παναγιώτητος άνατραπήναι διόλου καί άνασκευασθήναι %αί ως ίστόν αράχνης 
διαλυθήναι καί ως μηδέν γεγονόταν λογισθήναι». Καί προσθέτει παρακάτω τδ ίδιο 
έγγραφο: «καί τό αίδέσιμον τή; πατριαρχικής αξίας άκωλύτως ώς καί πρότερον συμ-
ψορούμενος καί συλλειτουργού μένος καί ώς άρχιερεύς καί Πατριάρχης πρώην Κων
σταντινουπόλεως γνωριζόμενος καί τιμώμενος παρά πάντων». "Ετσι αποκαταστημέ
νος γύρισε δ Καλλίνικος στή Ζαγορά. Λαμπρή υποδοχή του έκαναν οί συμπατριώτες 
του. Τήν περιγράφει δ ϊδιος σέ ένα άπό τά πολλά έμμετρα χειρόγραφα του : 

Καί άδελφήν καί συγγενείς καί τό ίερατείον 
Καί γέροντας και προεστούς καί δλον τό χωρίον 
σχεδόν, είς προϋπάντησιν έξήλθεν έκ τής χώρας 
μακρόν έπί διάστημα σχεδόν μιας γε ώρας. 

Στή Ζαγορά έμεινε ως τό θάνατο του (1792). 'Έπαιρνε χρονιάτικο επίδομα, 
λειτουργούσε καί δίδασκε τους πιστούς u . Ό τεράστιος ρόλος πσύ έπαιξε στον τό-
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TÏO δ Καλλίνικος θά φωτισθεί δταν δημοσιευθεί ή σχετική μελέτη τοϋ άξιου φιλόλο
γου, καθηγητή στό Γυμνάσιο Ζαγοράς, κ. Βαγγέλη Σκουβαρα. "Εχουμε σημειώσει 
πώς οί τοιχογραφίες του Μοναστηρίου του Ά γ . Λαυρέντη προέρχονται άπό έμμετρη 
διήγηση τοο Καλλίνικου 1 5. 'Ενδιαφέρεται για τό χτίσιμο εκκλησιών καί πρωτοστα
τεί στδ χτίσιμο τής εκκλησίας του °Αγ. Γεωργίου Ζαγοράς, ενός άπό τά παλιότερα 
καί λαμπρότερα δείγματα τρίκλιτης πηλιορείτικης βασιλικής πού οί μεταγενέστερες 
παραμορφώσεις δέν κατάφεραν νά του σβύσουν τήν ομορφιά. Γράφει επιγράμματα γιά 
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επιγραφές εκκλησιών, δίνει οδηγίες γιά τό χτίσιμο τους καί ενδιαφέρεται γιά τήν 
αρχιτεκτονική τους. 9Από τόν καιρό πού είναι εξόριστος μελετάει τήν αρχιτεκτονική 
καί σχεδιάζει τήν εκκλησία του Σινά. Τότε κατασταλάζει στην προτίμαη προς 
τις τρίκλιτδς βασιλικές. Στό χειρόγραφο 97 τής βιβλιοθήκης Ζαγοράς, στή σελίδα 
240, κάνει ολοσέλιδη «ιχνογραφία τών αρχαίων εκκλησιών» (Είκ. 25). Σχεδιάζει, 
μέ κάθε λεπτομέρει, τρίκλιτη τρίΆογχ^ι βασιλική καί σημειώνει τό όνομα τοο κάθε 
ρ,ερους (πρόθεσις, αγία τράπεζα, διακονικόν, κάγκελοι, άγιον βήμα βόρειον κλί-
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τος,· στάσις τών ύποπιπτόντων, προπύλαια κλπ.). Τό σχεδίασμα αυτό δέ γίνεται για 
μελέτη' έχει χαρακτήρα διδακτικό και παραινετικό. Τό τονίζει δ ϊδιος στην προη
γούμενη σελίδα 239 i '«'Ιδού έσχεδιάσαμεν καί τήν ίχνογράφισιν τών αρχαίων 
εκκλησιών • ί'να-'έυρίσκοντές οί πνευματικοί εις τους κανόνας τών πατέρων τάς στά
σεις τών μετανούύντων μή άγνοώσι κλπ.».'Αφού αναφέρει λεπτομερώς τις διάφορες 
καταλήγει ;. « Έν τοις πορόϋσι δέ χρόνοις δια.τήν τών εθνών οίμαι έπικράτιαν ο& 
μόνον τά έν κανώσιν ακριβώς οΰ -τηρήται, αλλ5 αγνοούνται δλως 6πό τών πνευματι

κών αί τούτων στά εις* άς δρα δ μαθειν βουλόμενος' όπισθεν εις τήν ίχνογράφισιν* 
τών εκκλησιών» ι 6 . Μέ τή δημιουργία του πρόινκον του °Αγ. Γεωργίου Ζαγοράς 
καί μέ τϊς προτροπές του Καλλίνικου 6 τύπος τής τρίκλιτής βασιλικής παίρνει ευ
ρύτατη διάδοση στό Πήλιο. 

Γιά νά βλαστήσει, δμως, δ σπόρος πού έρριξε δ Καλλίνικος έπρεπε να υπήρχε 
τό κατάλληλο έδαφος. Πρώτα άπ' δλα έπρεπε νά προσαρμόζεται στις δυνατότητες 
τών οικοδομικών ολικών του τόπου : πέτρα γιά τήν τοιχοποιία (βλέπε πλιθόχτι,στες 
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εκκλησίες του κάμπου), ξυλεία άφθονη άπό τους απέραντους καστανιώνες του ανατο
λικού Πήλιου, μάρμαρο γιά τά γλυπτά άπό τά λατομεία τής Τζιάσταινης (νότιο Πή
λιο), σχιστόλιθο άπό τήν ίΐρόπαν. Τά υλικά, μέ τή σειρά τους, διαμόρφωσαν τόν ιδιαί
τερο τύπο τής πηλιορείτικης βασιλικής. 

Πρώ:ο χαρακτηριστικό της πηλιορείτικης βασιλικής είναι ή ^εναρμόνιση της 
μέ τό φυσικό της περιβάλλον Οί γραμμές καί οι όγκοι της δένονται μέ τις γραμμές 
καί τους δγκους τής γύρω της φύσης καί άπο:ελοϋν μαζί της ένα αύνοΧο αρμονικό. 

feL:: — - :•••- • ' - . > ' ' '.::. 1—J .... · S&fe* . .'. 

ΕΙΚ. 22. Ά γ ι α Παρασκευή Ζαγοράς (ανάγλυφο) 

OS διαστάσεις της είναι στην κλίμακα του φυσικού καί τεχνικοΟ της περίγυρου,, Ται
ριαστή είναι -καί χρωματικά, μέ τήν πλακόστρωση τής στέγης (πού μέ τά χρόνια μου-
σκλιάζει καί παίρνει λεπτότατες, γκριζοπράσινες αποχρώσεις), μέ τή γυμνή ή αρμοΧο-
γημένη τοιχοποιία (πού αφήνει τήν πέτρα στό ώραΓο φυσικό της χρώμα), μέ τό σοβά
τισμα μόνο τών εξωτερικών τοίχων πού είναι κάτω άπό τά υπόστεγα (δπου'τό φως. 
είναι λιγότερο καί.τό άσπρο χρώμα τής άσβεστης χάνει τήν κουραστική λαμπράδα 
του), με τή μεγάλη χρήση του ξύλου τής καστανιάς (πού μέ τόν καιρό σκουραίνει 
χαί φτάνει στον τόνο .της πέτρας). 

Δεύτερο χαρακτηριστικό της είναι οί αρχιτεκτονική της σαφήνεια. Έδώ κάθε 
μέλος έχει έναν προορισμό καθαρό. Τίποτα στην αρχιτεκτονική· δέ μπορεί νά είναι 
ϋμορφο δταν δέν είναι καί στατικά χρνριμο. Ή λειτουργία του κάθε μίρους όχι μό
νο δέν κρύβεται αλλά %%1 υποδηλώνεται μέ κάθε τρόπο. Οί τοίχοι δέχονται μέ άνεση 
τό ζχρος τής πλακοσκέπαστης στέγης. Οί ξύλινοι στύλοι τών υπόστεγων παίρνουν τό 
Ηρος τής στέγης των μέσω τών «μαξηλαριών», πού καί μέ τό σχήμα τους υπογραμ
μίζουν τό ρόΧο τους. Τά σταυρωτά μακρόστενα αγκωνάρια φανερώνουν τή χρησιμό
τητατουί", νά ενώνουν δύο κάθετους τοίχους (Είκ. 26). 

Μ ο ν ό κ λ ι τ η β α σ ι λ ι κ ή μ έ θ ό λ ο . Προέρχονται άπό βυζαντινά 
πρότυπα 1 7, Οί θόλοι καί τα τόξα χτίζονται άπό πωρόλιθους γιά νά είναι ελαφρότε
ρα. Τό διάστημα ανάμεσα στους τοίχους τής στέγης και στό πλαγιαστό επίπεδο τής. 
πλακόστρωσης γεμίζεται μέ χώμα, δπως φάνηκε σέ επισκευές εκκλησιών μετά τους 
σεισμούς του sΑπρίλη 1955. Εξωτερικά, άπό τήν άποψη τών οικοδομικών ολικών, 
έχουν τις ίδιες αρετές μέ τις τρίκλιτες βασιλικές. Οί μονόκλιτες βασιλικές ; μέ, θόλο 
ϊχουν στέγη μέ περισσότερη ποικιλία γιατί δ θόλος προβάλλει είτε μέ τή μορφή πο
λύγωνου χαμηλού τρούλου, είτε μ έ τ ή μορφή έξάρματος τής στέγης σέ σχήμα μισόö 
λεμονιού. cO εσωτερικός της γβρος είναι ενιαίος καί ή ενότητα του αυτή τονίζεται 

27 



άπα τον ημισφαιρικό θόλο. Σέ δσες έχουν χτιστόν καί ανοιχτό νάρθηκα (Ααυκος—-Συ* 
<κή), τά μεγάλα χτιστά τόξα του δίνουν ένα μνημειακό χαρακτήρα στην είσοδο. 

Μ ο ν ό κ λ ι τ η ξ υ λ ό σ τ ε γ η β α σ ι λ ι κ ή δέν έκανε δ μάστρο - Δή· 

ΕΙΚ. 23. Α γ ί α Παρασκευή Ζαγοράς (λεπτομέρεια του τέμπλου) 

μος. Είναι, άλλωστε, μικρά ξωκλήσια μέ πενιχρή διακόσμηση, CHεύκολη σχεδίαση 
καί κατασκευή τους δ̂έν απαιτούσε τήν παρουσία αρχιτέκτονα. Σέ καμιά τους δέ 
συναντούμε επιγραφή μέ όνομα αρχιτέκτονα. 

eO Μ α σ τ ρ ο - Δ ή μ ο ς Ζ η π α ν ι ώ τ η ς χτίζει στους παραδομένους 
τύπους τις εκκλησίες πού του άναθέτευν, δμως κάθε τύπος πρέπει νά προσαρμοσθεί 
στις ειδικές συνθήκες κάθε τοποθεσίας. Τό αλάθητο ένστικτο του τόν βοηθάει νά βρί-

ΕΙΚ. 24. Παναγία Λαμπηδώνα (άποψη) 
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σκει πάντοτε τήν πιο ικανοποιητική λύση. Στό μοναστήρι τοϋ εΑγ. 'Αθανασίου Ααύ
κου, μέ τήν ορθογώνια αυλή κάνει ορθογώνια μονόκλιτη βασιλική. Επειδή ή καμα-
ροσκέπαστη πύλη του μοναστηρίου είναι απέναντι σχεδόν άπδ τήν είσοδο τής εκκλη
σίας, κάνει ανοιχτό νάρθηκα μέ χτιστά μεγάλα τόξα πού είναι σα μια ανταπόκριση 
στην καμάρα τής πύλης. Στον "Αγιο 'Ιωάννη Συκής, δπουήαύλή είναι σχεδόν τετρά
γωνη, διαμορφώνει τους πλαγινούς τοίχους σέ ημικυκλικές κόγχες κι έτσι δλος δ χώ
ρος πού περιβάλλει τήν εκκλησία παίρνει ζωή. Έκτος άπό αυτό, ή είσοδος τοϋ μο
ναστηρίου είναι στην ανατολική πλευρά καί δ επισκέπτης του μοναστηρίου μπαίνον
τας μέσα άντικρύζει τις δύο κόγχες, ανατολική καί βορεινή. 

Στον 'Άγιο 'Αθανάσιο Αγίου Γεο^ργίου Νηλείας, επειδή τό μέρος δπου χτί-

ΕΙΚ. 25. Καλλινίκου : 'Ιχνογραφία τών αρχαίων εκκλησιών 
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στηκε ή εκκλησία είναι εκτεθειμένο στους βορεινούς άνεμους, κλείνει τή βορειοδυτική 
γωνία του υπόστεγου μέ τοίχο., 

"Οπως φαίνεται άπό τις.κατόψεις, πολλές εκκλησίες του είναι παράγωνες. Εί
ναι Ιύσ%οΧο μέ φωτογραφίες καί μέ λόγια νά δώσει κανένας τήν αίσθητική δικαιο
λόγηση άπό αυτά τά παράγων:άλματα. Μόνον δταν περπατήσει κανένας τήν κύρια 
προσπέλαση προς τήν εκκλησία, μέ τις διαδοχικές αλλαγές τής προοπτικής, αντι
λαμβάνεται με π^ση σοφία είναι υπολογισμένα αυτά. 

Ή ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμ-,υ" απασχολεί τό μάστρο - Δήμο. Μια άπό 

ΕΙΚ. 23. Ά γ ι α Μαρίνα Κιοσοΰ 

τίς^πιό διαδεδομένες πλάνες είναι ή αντίληψη πώς οί μεταβυζαντινές εκκλησίες είναι 
υπερβολικά σκοτεινές. 'Όταν ci πόρτες τους είναι ανοιχτές τότε τό φώς τους είναι 
αρκετό, δσο χρειάζεται γιά νά είναι αναπαυτικό καί γιά νά άξιοποιοονται οί αναμμέ
νες καντήλες. Μέ φωτισμό πού θα πλησίαζε σέ ένταση τό ύπαιθρο ούτε αυτοσυγκέν
τρωση είναι μπορετη ούτε οί καντήλες καί cl πολυέλαιοι δικαιώνονται αισθητικά. Ό 
μάστρο-Δήμος συγκεντρώνει τό φώς στό επάνω μέρος τής εκκλησίας, άπό κεί νά 
πέφτει μαλακό. Το τέμπλο, πού κοντά του έχει τ?ς καντήλες καί τά κεριά, φωτίζεται 
λιγότερο. Χαρακτηριστικό είναι πώς στον "Αγιο 'Ιωάννη Συκής οί άξονες τών πλα-
γινών παραθυριών κλίνουν προς τήν είσοδο γιά νά συγκεντρώνουν εκεί τό φώς. 

Ό μάστρο- Δήμος είναι καλό^ κατασκευαστής. Έ θεμελίωση, τό χτίσιμο, ή 
άρμοση των τόξων καί τών θόλων είναι καμωμένα μέ μεγάλη επιμέλεια. Είναι χα
ρακτηριστικό πώς μέ τους σεισμούς του 'Απρίλη 1955 καμιά του εκκλησία δέν 
ϊπεσε, ούτε έπαθε ανεπανόρθωτες ζημίες, ένώ άλλες στό ίδιο χωριό καταστράφηκαν 
τελείως (εΑγ. Γεώργιος Νηλείας). · . 

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, ITA ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥΣ 

Σύντομες, μονολεκτικές μερικές φορές, είναι οί κρίσεις τών λογίων τοο 18ου 
καί του 19ου αίώνα γιά τις εκκλησίες του Πηλίου. Στα 1791 δ Κωνσταντάς καί δ 
Φιλιππίδης στή «Νεωτερική Γεωγρχφία» τους, κάνοντας μια γενική περίγραοφή τών 
χωριών γράφουν πώς είναι «αί έκκλησίαις τους, καλαις, μεγάλαις, ζώγραφισμέναις 
al περισσότερες, στολισμένες καλλά δλαις*. Οί ευνοϊκοί αυτοί χαρακτηρισμοί δείχ
νουν πόσο οί εκκλησίες αυτές, οί πήλίοοείτίκες βασιλικές, ανταποκρίνονταν στις αι
σθητικές απαιτήσεις τής εποχής του?; Χαρακτηριστικό είναι πώς ο: ίδιοι συγγραφείς 
μιλώντας παρακάτω γιά τή βυζαντινή εκκλησία τής Σωτήρας Ζαγοράς γράφουν πώς 
είναι «μεγάλη αρκετά, σταυρολίθι μέ κουμπέ, ζωγραφισμένη άπό τό παλαιό, σ κ ο 
τ ε ι ν ή δ μ ω ς κ α ί χ ω ρ ί ς γ ο Ο σ τ ο». Ό Νικόλαος Μάγνης, στα 1860, 
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υτή γενική περιγραφή τών πηλιορείτικων χωριών σημειώνει πώς «είς τό κεντρικότε-
ρον μέρος έκαστου χωρίου είναι κτισμένη μεγαλοπρεπής εκκλησία» , 8 · Μιλώντας 
γιά διάφορες εκκλησίες μεταχειρίζεται συνήθως τά επίθετα «περικαλής» καί cκομ
ψός».βΟ'Ι. Ρηιιατισίδης στα 1874 3 9 γράφει πώς ή Ιΐορταριά έχει «δυό περικαλεις 
ναούς» και ή Μακρυνίτσα «πολλάς εκκλησίας, έξ ών ή πλησίον τής αγοράς κειμένη 
έπ' ονόματι τής Θεοτόκου είναι ή μεγαλύτερα καί ωραιότερα». Γιά τόν *Αγιο Λαυ
ρέντιο γράφει πώς έχει «έκχληοίας ωραίας». Ό Ζωσιμάς Έσφιγμενίτης, στά 1887, 
σχολιάζοντας τή Γεωγραφία τών Δημητριέων, ένώ αναφέρει άπειρες λεπτομέρειες γιά 
κάθε εκκλησία, ακόμα καί πόσοι παπάδες της ήταν έγγαμοι καί πόσοι άγαμοι, δέν 
κάνει καμιά καλαισθητική κρίση. Μόνον δ^αν αναφέρει τήν εκκλησία τής 'Αγίας 
Τριάδας Μακρυνίτσας σημειώνει πώς «είναι δλη έζωγραφ'.μένη κάλλιστα». Ό Ρήγας 
Καμηλάρης στά 1897 αποκαλεί τήν εκκλησία τών Μηλεών «ίλ:ϊστόρητον» καί υπο
σημειώνει : « Έ εκκλησία αύτη, πολύτιμον κειμήλιον διασωθέν, κινδυνεύει νυν νά κα
ταστραφεί δπό τής μανίας τών καινοτόμων οιτινες ήβουλήθησαν νά άνοίξωσι μεγάλα 
παράθυρα, νά καταστρέψωσι τόν δυτικον τοΓχον, νά ίδρύσωσι καφασιωτόν γυναικω-
νίτην κ. ά.» 3 ο . 

Ή λαϊκή μούσα, έκτος άπό τό τραγούδι πού αναφέραμε στην αρχή, δέν φαί
νεται νά ασχολήθηκε μέ τις εκκλησίες. νΑς μήν ξεχνούμε, όμως, πώς δεν έγινε συ
στηματική συλλογή τών δημοτικών τραγουδιών του Πηλίου. 
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