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Κείμενο – Φωτογραφίες, Τσάπου Ελένη 
Μαθηματικός, προϊσταμένη Γενικών Αρχείων Κράτους -Τ.Α. ΑΓΙΑΣ
Επιμέλεια δημοσίευσης, Αθηνά Καραδελή- Γεν.Γραμματέας ΣΣΙΛΤΕ

Ο Παραδοσιακός οικισμός,
Μεταξοχώρι Αγιάς Λάρισας

Το πράσινο τοπίο του με τα εξωκλήσια, τα 
καμπαναριά, το παλιό υδραγωγείο, τα παλιά 
αρχοντικά και τις ανθισμένες αυλές εντυ-

πωσιάζουν τον επισκέπτη. Το χωριό είναι από τα 
αρχαιότερα της περιοχής. Στα παλαιοχριστιανικά 
χρόνια υπήρχε οικισμός που ονομαζόταν Ρέτσιανη 
(που σημαίνει Ποταμοχώρι). Το 1927 ονομάστηκε 
Μελίσσι. Το 1929 πήρε το σημερινό του όνομα Με-
ταξοχώρι από την παραγωγή του μεταξιού. 

Το απότομο έδαφος και ο χείμαρρος δεν επέτρε-
ψαν ρυμοτομική λύση. Υπάρχει η κεντρική πλατεία 
και τέσσερις συνοικίες που έχουν τα ονόματα των 
εκκλησιών: Αγίου Νικολάου, Αγίας Παρασκευής, 
Αγίου Γεωργίου και προφήτη Ηλία. Η κεντρική 

Το Μεταξοχώρι ανήκει στον Δήμο Αγιάς Λάρισας. Είναι χτισμένο αμφιθε-
ατρικά στους πρόποδες του Κισσάβου σε λόφους που τους χωρίζει ένας 
χείμαρρος που συμβάλλει στον Άμυρο ποταμό της Αγιάς.

πλατεία με τις κερκίδες, τα μεγάλα πλατάνια, τα 
τρεχούμενα νερά και το παραδοσιακό καφενείο 
αποτελεί σημείο αναφοράς και ελκύει τόσο τους 
επισκέπτες, όσο και τους μόνιμους κατοίκους του 
χωριού.

Η τοποθεσία και το κλίμα της περιοχής ήταν από 
τα πλέον ενδεδειγμένα για την σηροτροφία. Οι κά-
τοικοι επιδόθηκαν με ζήλο τόσο στην παραγωγή 
του κουκουλιού, όσο και στην παραγωγή του με-
ταξόσπορου. Η σηροτροφία δεν απαιτούσε κεφά-
λαια, παρά μόνο για την αγορά του μεταξόσπορου 
και ήταν πολύ προσοδοφόρος. Όλη η οικογένεια 
βοηθούσε και μέσα στα αρχοντικά σε ειδικές κα-
τασκευές από ξύλο (κρεβατίνες) μεγάλωναν οι 

Μεταξοχώρι Πλατεία.
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μεταξοσκώληκες και έπλεκαν τα κουκούλια τους.
Στο Μεταξοχώρι παράλληλα άνθισε η βιοτεχνία. 

Από τις αρχές του 19ου αιώνα οι κάτοικοι ασχο-
λήθηκαν με την μεταξουργία, την κηροπλαστική, 
την κεραμοποιία, τα φυτώρια των δέντρων, την 
καπνοβιομηχανία, την κλωστοϋφαντουργία, την 
καλλιέργεια και επεξεργασία του βαμβακιού και 
την καλαθοπλεχτική. Άλλη πολύ σπουδαία βιοτε-
χνία ήταν η παρασκευή από το ριζάρι (φυτό που 
αφθονούσε στην περιοχή) ειδικής ουσίας για το 
βάψιμο των νημάτων. Με την συνύφανση μετα-
ξιού και βαμβακιού δημιούργησαν θαυμάσια κε-
ντητά τους τσιβρέδες και εξαιρετικά υφάσματα για 
τις «καλές ενδυμασίες» των κατοίκων. Ταυτόχρο-
να στο χωριό υπήρχαν υδρόμυλοι που άλεθαν το 
σιτάρι. Σε πολλά από τα προϊόντα γίνονταν εξαγω-
γές.

Η ακμή που γνώρισε το Μεταξοχώρι από το 
1850 και μετά δημιούργησε τα αρχοντικά που ταυ-
τόχρονα έπαιζαν πολλούς ρόλους. Ήταν χτισμένα 
σε τρία επίπεδα. Το υπόγειο χρησίμευε για τα ζώα 
της οικογένειας. Το ισόγειο ήταν το κατάλυμα των 
ιδιοκτητών. Ο πρώτος όροφος ήταν αποθηκευτι-
κός χώρος, αλλά χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την 
εκτροφή του μεταξοσκώληκα. Στα αρχοντικά έμε-
ναν ταυτόχρονα δύο, τρεις ή και παραπάνω οικο-

γένειες αδελφών και αυτό δικαιολογεί το μεγάλο 
μέγεθος των κτηρίων. Βασικά υλικά κατασκευής 
είναι η πολύ καλής ποιότητας πέτρα της περιοχής, 
το ξύλο και το κεραμίδι. Είναι χτισμένα με πέτρινη 
φέρουσα τοιχοποιία πλάτους 60 εκατοστών περί-
που, εμφανή τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. 
Το συνδετικό κονίαμα είναι φτωχό (αποτελείται 
από λάσπη κυρίως) και δίνει την εντύπωση ξερο-
λιθιάς. Τα κουφώματα είναι ξύλινα και τα πρέκια 
ξύλινα ή πέτρινα τοξωτά. Το δάπεδο του ισογεί-
ου είναι στρωμένο με πλάκες, ενώ για τον όροφο 
χρησιμοποιούσαν ξύλινες σανίδες που καρφώνο-
νταν σε επίσης ξύλινα δοκάρια. Όλα τα αρχοντικά 
έχουν ξύλινη στέγη με κεραμίδια, είναι ανεξάρτητα 
(χωρίς μεσοτοιχίες), και έχουν υψηλούς τοίχους 
περίφραξης που προφυλάσσουν την ιδιωτική ζωή 
και προσφέρουν ασφάλεια.

Το χωριό Μεταξοχώρι είναι χαρακτηρισμένο ως 
παραδοσιακός οικισμός. Διατηρητέα μνημεία του 
είναι: το Παρθεναγωγείο (σημερινό πολιτιστικό 
κέντρο), τα αρχοντικά των Φάβρ, Χατζημιχάλη, 
Καρπέτη, Τούλη, εφτά εκκλησίες-παρεκκλήσια 
και το υδραγωγείο με τις οχτώ πέτρινες καμάρες. 
Ο εξοπλισμός των σπιτιών είναι λιτός χωρίς ιδιαί-
τερο διάκοσμο. Εξαίρεση αποτελεί το αρχοντικό 
των Φάβρ που διέθετε τοιχογραφίες (έργα του 

Παρθεναγωγείο.
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ζωγράφου Ν. Αργυρόπουλου).
Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στους 

ιδιοκτήτες των διατηρητέων αρχοντικών.
Το Παρθεναγωγείο ήταν το πατρικό σπίτι του Ιε-

ρόθεου Κακκάλη ηγούμενου της Ι. Μονής της Πα-
ναγίας στο Μεταξοχώρι. Υπηρέτησε ως επίσκοπος 
Γαρδικίου και Θαυμακού και υπήρξε τοποτηρητής 
του Μητροπολίτη της Λάρισας. Είναι ευεργέτης, 
αφού δώρισε το αρχοντικό του, για να λειτουργή-
σει το πρώτο σχολείο θηλέων του χωριού. 

Το έτος 1872 εγκαταστάθηκαν στο Μεταξοχώρι 
ο Ελβετός Ευγένιος Φάβρ και η χορεύτρια Γαλλίδα 
σύζυγός του Στεφανία γνωστή με το όνομα ‘‘Μα-
ντάμα’’. Νοίκιασαν τα εκκλησιαστικά κτήματα του 
χωριού και ασχολήθηκαν με την μεταξουργία, την 
μακαρονοποιία, το εμπόριο του γίδινου μαλλιού, 
την εκμετάλλευση των κεφαλαίων τους. Στον 
χώρο της μονής της Παναγίας έκτισαν το αρχοντι-
κό τους (900 τ. μ. περίπου). Το στόλισαν με τοι-
χογραφίες, έπιπλα, αντίκες και έφεραν μία Ευρω-
παϊκή νότα στο χωριό. Ο Φάβρ αυτοκτόνησε και 
η Μαντάμα έζησε με συντροφιά τον οικονόμο του 
σπιτιού Ιταλό Κάρολο Βιανέλλι. Το πέρασμά τους 
από το Μεταξοχώρι είναι αμφιλεγόμενο. Η Μαντά-
μα στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας ύψωσε 
τη Γαλλική σημαία και έκανε το σπίτι της άσυλο. 

Έτσι διέσωσε και τους Έλληνες που κινδύνευαν 
όπως και σημαντικά αρχεία της περιοχής. Για την 
δράση της αυτή τιμήθηκε και από τις αρχές της 
περιοχής αλλά και από τον τότε Βασιλιά της Ελλά-
δας. Η υιοθετημένη κληρονόμος τους δεν άφησε 
απογόνους. Έτσι ένα μεγάλο τμήμα του αρχοντι-
κού σήμερα έχει καταρρεύσει. Οι τοιχογραφίες 
αφαιρέθηκαν και συντηρήθηκαν από την Εφορεία 
Νεότερων Μνημείων. 

Το αρχοντικό Χατζημιχάλη χτίστηκε στις αρχές 
του 19ου αιώνα. Με την αναπαλαίωση στο υπόγειο 
διατηρήθηκε το οικογενειακό εργαστήριο κηρο-
πλαστικής των λαμπαδάρηδων του χωριού. Ήταν 
το πατρικό σπίτι του λόγιου Θεόδωρου Χατζημι-
χάλη, ο οποίος άφησε ένα πολύ σημαντικό αρ-
χείο. Μελέτησε μόνος του τους αρχαίους Έλληνες 
συγγραφείς και άρχισε ο ίδιος να γράφει. Έγραψε 
λόγους πανηγυρικούς, επιμνημόσυνους, επική-
δειους, αλλά και ποιήματα, αφηγήματα, ιστορικές 
μελέτες και περιγραφές της περιοχής. Το έργο 
του είναι σημαντικό και οι ιστορικές μελέτες του 
φωτίζουν πτυχές της ιστορίας της περιοχής Αγιάς, 
όπως την απελευθέρωση από τους Τούρκους, το 
αγροτικό πρόβλημα, την εκπαίδευση, την κοινω-
νική κατάσταση στην περιοχή.

Πολλά αρχοντικά αφέθηκαν στην φθορά του 

Αρχοντικό Χατζημιχάλη.
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χρόνου και άλλα συντηρήθηκαν είτε από τους 
ιδιοκτήτες τους, είτε από καλλιτέχνες οι οποίοι τα 
αγόρασαν και τα χρησιμοποιούν ως δεύτερη κα-
τοικία. Έτσι το Μεταξοχώρι λέγεται και «χωριό των 
καλλιτεχνών» αφού πλάι στους καταγόμενους από 
το χωριό καλλιτέχνες, πανελλήνια γνωστοί πνευ-
ματικοί δημιουργοί δίνουν το παρόν στην περιοχή.

Το καλό κλίμα, η εύκολη πρόσβαση και το γό-
νιμο έδαφος κράτησε τους κατοίκους στο Μετα-
ξοχώρι που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την 
δενδροκαλλιέργεια. Κυρίως σήμερα παράγονται 
μήλα και κεράσια. Η γιορτή του κερασιού που 
ξεκίνησε το 1980 και λαμβάνει χώρα στις αρχές 
του Ιουνίου έχει γίνει θεσμός. Πλήθος κόσμου, 
επίσημοι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Πε-
ριφέρειας και της Επαρχίας Αγιάς επισκέπτονται 
το Μεταξοχώρι και παρακολουθούν τις πλούσιες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στο παλιό Δημοτικό σχολείο του Μεταξοχωρίου 
που παραχωρήθηκε από το Δήμο Αγιάς στεγάζεται 
το Τοπικό Αρχείο Αγιάς που ιδρύθηκε το 1978 από 
τον αείμνηστο Δημήτρη Αγραφιώτη. Οι άοκνες 
προσπάθειές του (1979 - 1999), είχαν ως αποτέλε-
σμα τη συγκέντρωση πλούσιου αρχειακού υλικού 
με εκκλησιαστικά έγγραφα και βιβλία, δημόσια 
και ιδιωτικά αρχεία, συλλογές, φωτογραφίες και 

Συνοικίες Αγ. Γεωργίου, Προφήτη Ηλία.

Πλατεία και συνοικία του Αγ. Νικολάου.

εφημερίδες που αφορούν στην ιστορία της περι-
οχής και εκτείνονται χρονικά από τον 17ο αιώνα 
έως σήμερα. Η ενεργός συμμετοχή του Αρχείου 
στις εκδηλώσεις του Δήμου Αγιάς, η διοργάνωση 
εκθέσεων αρχειακού και φωτογραφικού υλικού 
στους χώρους του και οι συχνές επισκέψεις σχο-
λείων, συλλόγων και ερευνητών αναβάθμισαν τη 
λειτουργία του.


