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Από τόμο σε τόμο

Αγαπητοί Φίλοι, 

Με τον 57ο τόμο αρχίζει η τέταρτη δεκαετία της έκδοσής μας. Ελπίζουμε ότι σύν Θεῷ 
θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε και άλλες άγνωστες σελίδες της θεσσαλικής 
Ιστορίας, με την δική σας συνδρομή και την αγάπη των συνεργατών μας, μελετητών 
και μεταφραστών.

Στα βιβλία τοπικής Ιστορίας, τα οποία κυκλοφορούν και λαμβάνουμε, η πλειοψηφία 
των παραπομπών γίνεται σε δημοσιεύματα του Θεσσαλικού Ημερολογίου, γεγονός το 
οποίο μας χαροποιεί και επιβεβαιώνει την χρησιμότητα της έκδοσής μας.

Κάθε φορά λαμβάνουμε πολλά βιβλία και γι’ αυτό δεν μπορούμε να τα παρουσιά-
σουμε σε έναν τόμο. Όσα μένουν τα παρουσιάζουμε στον επόμενο τόμο. Είναι αυτονό-
ητο ότι ευχαριστούμε όλους που μας τιμούν με την αποστολή του έργου τους.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2009 διοργανώθηκαν δύο συνέδρια στα οποία συμμετείχε με 
ανακοίνωσή του ο Κώστας Σπανός.

1) 1ο Καραγκούνικο Αντάμωμα, Παλαμάς 11-13.9.2009.
2) 4ο Επιστημονικό Συνέδριο. Η Πιερία στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια, Κατερί-

νη 25-28.11.2009.
Με δαπάνη του Δήμου της Δεσκάτης κυκλοφόρησε το βιβλίο του Κώστα Σπανού, 

Τα πρακτικά της εκκλησιαστικής και της σχολικής επιτροπής της Δεσκάτης (1.7.1912-
29.6.1916).

Ως 3ο παράρτημα του Θεσσαλικού Ημερολογίου κυκλοφόρησε το βιβλίο του Δημ. Γ. 
Καλούσιου, Ο κώδικας της Μητροπόλεως Λαρίσης, ΕΒΕ 1472: 1647-1868.

Για την απόκτηση φωτοαντιγράφων διάφορων πηγών μας διευκολύνουν ο κ. Αγαμέ-
μων Τσελίκας, δ/ντής του Ι.Π.Α/Μ.Ι.Ε.Τ και ο κ. Θανάσης Ζάχος, ο υπεύθυνος της μο-
νάδας μικροφωτογράφησης της Βιβλιοθήκης της Βουλής κ. Αθανάσιος Τσιρόπουλος, ο 
φίλος Θωμάς Ζαρκάδας, που διεκπεραιώνει τις υποθέσεις αυτές, και ο φίλος Γιάννης 
Μανίκας, που μας παρέχει αντίγραφα της πλούσιας ψηφιακής βιβλιοθήκης του.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στον προηγούμενο τόμο μας διέφυγαν μερικά λάθη και τα διορθώνουμε εδώ:
Στη σ. 54, στ. 8 από το τέλος, «Δύο συγγαφείς» να γίνει «Δύο συγγραφείς».
Στη σ. 147, στ. 8 του κειμένου, «τον Μακαρίο», να γίνει «τον Μακάριο». 
Στη σ. 240, στ. 7-8, «αξιοθαύμαστα», να γίνει «δυσάρεστα».
Στη σ. 262, στ. 4 από το τέλος, «έξι χρίνια», να γίνει «έξι χρόνια».
Στη σ. 274, στ. 18, «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» να γίνει «Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ».
Στη σ. 297, στ. 7 του κειμένου, «Ἀγορστοῦ», να γίνει «Ἀγοραστοῦ».
Στη σ. 346, αρ. 20, «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ζ. ΒΑΡΣΑΜΗΣ», να γίνει «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ζ. ΒΑΡ-

ΣΑΜΙΔΗΣ».
Στη σ. 352 (Περιεχόμενα), στ. 12 από το τέλος, «(1871)», να γίνει «1817».

 Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΘΗΜ	 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΘΗΜ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ ΑΦΕΤΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΜΙΑ ΒΕΒΑΙΗ ΤΑΥΤΙΣΗ

Μετέωρο είναι, μέχρι σήμερα, το πρόβλημα του εντοπισμού της αρχαίας πόλης 
Αφέτες ή Αφετές σε μία παραθαλάσσια περιοχή του Πηλίου. Βρισκόταν στις ακτές 
του Παγασιτικού Κόλπου ή έξω από αυτόν; Πρόκειται για μία πόλη που προστίθεται 
κι αυτή στις εφτά σημαντικότερες πόλεις, τις οποίες αναφέρει ο Όμηρος.1 Η πολίχνη, 
μάλιστα, δέθηκε: α) Με την Αργοναυτική εκστρατεία. και β) Με το αγκυροβόλημα 
στο λιμάνι της του στόλου του Ξέρξη, στα 480 π.Χ., και τη ναυμαχία που ακολούθησε, 
με τον ελληνικό στόλο, στα ανοιχτά του λιμανιού της. Σε ποια παραλία, λοιπόν, του 
Πηλίου απλώνονταν οι αρχαίες Αφέτες;

Υπερτερεί, σήμερα, η πεποίθηση ότι η πόλη βρισκόταν στην Άφυσσο,2 το επίνειο της 
Νιάου του κεντρικού Πηλίου, η οποία από τα 1882 παίρνει το όνομα των αρχαίων 
Αφετών,3 και ο παλιός Δήμος, όπως και ο σημερινός, έτσι ονομάζεται: Δήμος Αφετών. 
Ο πρώτος χρονολογικά, πάντως, που εντοπίζει τις Αφέτες (ή τους Αφέτες) στην 
Άφυσσο, είναι ο Νικόλαος Γεωργιάδης, στα 1881, χωρίς όμως να θεμελιώνει τη θέση 
του. Επικαλείται όχι αποδειχτικά στοιχεία (που δεν υπάρχουν), αλλά δύο φυσικά 
γνωρίσματα του τόπου: το ασφαλές λιμάνι και το άφθονο, τότε, νερό της παραλίας. 
Συγκεκριμένα σημειώνει: «Η ύπαρξις ενταύθα ασφαλούς λιμενίσκου και η πηγή του 
ύδατος με πείθουσιν όπως τοποθετήσω τους αρχαίους Αφέτας (εδώ)».4

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και αρκετοί ερευνητές, από κει και πέρα, παρα-
συρμένοι περισσότερο από την ονομασία Αφέτες που δόθηκε στη Νιάου το 1882. Ο 
Σταύρος Βασαρδάνης, μάλιστα, τοποθετείται ανεπιφύλαχτα: «(...) οι δε Αφέται είναι η 
σημερινή Άφησος».5

1. Πήλιο (συλλογική έκδοση), Βόλος 2006, 25.
2. Μου φαίνεται πιο σωστή η γραφή Άφυσσος παρά Άφησσος, όπως έχει επισημοποιηθεί 

σήμερα, αφού πιστεύω κι εγώ πως το τοπωνύμιο αποτελεί παραφθορά της ονομασίας Άβυσ-
σος, όπως λεγόταν μία παραλία του χωριού. Βλ. Νικ. Ι. Μάγνης, Περιήγησις ή Τοπογραφία της 
Θεσσαλίας και θετταλικής Μαγνησίας, εν Αθήναις 1860, 73.

3. Όλοι οι περιηγητές την αποκαλούν Νιάου. Το όνομα Αφέτες δόθηκε στα 1882 όταν δη-
μιουργήθηκε ο Δήμος Αφετών, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο αποδειχτικό στοιχείο (Γιάννης 
Κορδάτος, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα 1960, 322). Ο οικισμός Νιάου με-
τονομάσθηκε σε Αφέτες με το Β.Δ. της 15ης Μαΐου 1955 (ΦΕΚ Α 157/1955). Βλ. ΚΕΔΚΕ, Στοι-
χεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων. 34. Νομός Μαγνησίας, Αθήναι 
1962, 94-95.

4. Νικόλαος Γεωργιάδης, Θεσσαλία, εκδόσεις «Έλλα», Λάρισα 1995, 114.
5. Σταύρος Βασαρδάνης, Στη χώρα των Αργοναυτών και των Κενταύρων, εκδόσεις «Όμη-

ρος», Βόλος 1969, 81. Οπωσδήποτε θα στηρίχτηκε κι ο Βασαρδάνης στην παραδοχή του Νικ. 



4

Το τοπωνύμιο είναι γνωστό στη βιβλιογραφία των Αρχαίων, αλλά δεν εντοπίζεται 
με ακρίβεια. Αόριστα, για παράδειγμα, ο Στράβωνας παρατηρεί: «(...) πλησίον δέ [των 
Παγασών] καί Ἀφέται ὡς ἄν ἀφετήριόν τι τῶν Ἀργοναυτῶν».6 Ο Γιάννης Κορδάτος, 
πάλι, σημειώνει πως βρίσκονταν, μάλλον, κοντά στο στενό του Τρικερίου.7 Σε άλλη 
σελίδα, όμως, ο ίδιος πιθανολογεί την ταύτιση των Αφετών με τον σημερινό Πλατανιά, 
παρατηρώντας:8 «Ίσως στον όρμο Πλατανιά, στη νότια ακρογιαλιά της Μαγνησίας, 
μόλις κοντεύουμε να βγούμε απ’ το στενό Τρικέρων - Εύβοιας, πιο πέρα δηλαδή από 
την Ολιζώνα,9 ήταν αι Αφέται, όπως υποστηρίζει και ο Wace». Την ίδια πιθανολογία 
διατυπώνει και ο Κώστας Λιάπης.10 Αντίθετα, ο Στέφανος Κομμητάς ονομάζει Αφέτες 
την αριστερή είσοδο του Παγασιτικού κόλπου.11

Άλλοι συγγραφείς της Αρχαιότητας και των νεότερων χρόνων επιχειρούν και την αι-
τιολόγηση του τοπωνυμίου. Ονομάστηκαν, λένε, Αφέτες επειδή ήταν το «αφετήριον», 
παναπεί η αφετηρία των Αργοναυτών κατά τη μία άποψη, και κατά την άλλη επειδή 
εδώ άφησαν (αφέθη, έγινε «άφεσις») τον Ηρακλή που, διωγμένος από τους Αργο-
ναύτες, βγήκε από την Αργώ και έφυγε.12 Ωστόσο, ο Βαγγέλης Σκουβαράς αμφιβάλλει 
για τον συσχετισμό τού τοπωνυμίου με το ρήμα αφίεμαι (αφορμώμαι), επειδή αυτός 
«είναι περισσότερο φωνητική υπόθεση.13 Το πιθανότερο, συνεχίζει, είναι ότι το πόλι-
σμα αυτό ονομάστηκε έτσι επειδή ήταν άφετον (απαλλαγμένο από φορολογική ή δι-
οικητική εξάρτηση από άλλη ισχυρότερη πόλη)». Κοντά σ’ αυτή, όμως, την υπόθεση, 
προσθέτει κι άλλες δύο: Το τοπωνύμιο πιθανό να έχει σχέση με τη λατρεία κάποιας 
θεότητας, ίσως της Άρτεμης ή του Αφέσιου Δία, που λογιζόταν προστάτης των πλοίων. 
Για την ύπαρξη, μάλιστα, ενός ιερού τού Αφεσίου Διός στις Αφέτες, που τις ταυτίζει με 
τον σημερινό Πλατανιά, κάνει λόγο και ο Γιάννης Πατρίκος.14

Ας εξετάσουμε, όμως, την πρώτη άποψη που θέλει τις αρχαίες Αφέτες στη σημερινή 
Άφυσσο. Ταυτίζονται τα δύο τοπωνύμια;

Γεωργιάδη (ό. π.,) και στον Ιωάννη Εμμ. Νουχάκη (Ελληνική Χωρογραφία, εν Αθήναις 19013, 
397), ο οποίος σημειώνει: «Αφεταί - Αφήσου έκειτο η αρχαία πόλις Αφέται ή Αφεταί».

6. Στράβωνας, Θ, 5.15.
7. Γιάννης Κορδάτος, ό. π., σ. 77.
8. Γιάννης Κορδάτος, ό. π., σ. 78.
9. Για την Ολιζώνα, βλ. Γιάννης Κορδάτος, ό. π., σ. 76-77 (όπου και η σχετική βιβλιογραφία)· 

Κώστας Λιάπης, «Το Παλιόκαστρο της Ολιζώνας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 43 (2003) 353-374.
10. Κώστας Λιάπης, Πήλιον Όρος, έκδοση της Εταιρείας Ανάπτυξης του Πηλίου, Ζαγορά 

2001, 9.
11. Βίκτωρ Ν. Κοντονάτσιος, Το Αχίλλειο Αλμυρού, [Βόλος] 1999, 29.
12. Γιάννης Κορδάτος, ό. π., σ. 77, σημ. 3.
13. Βαγγέλης Σκουβαράς - Κίτσος Μακρής, Αρχαιολογικός και τουριστικός οδηγός Θεσ-

σαλίας, εκδόσεις «Όμηρος», Βόλος 1958, 162.
14. Γιάννης Πατρίκος, Νομός Μαγνησίας. Αρχαία ιστορία και αρχαιολογία. Χριστιανι-

κοί χρόνοι - Τουρκοκρατία - Νεώτεροι χρόνοι, Βόλος 1969, 17· πρβ. α) Ο ίδιος, Τουριστικός 
οδηγός Μαγνησίας, Βόλος 1971, 104. β) Γιώργος Θωμάς, «Ο Ξέρξης στη Μαγνησία το 480 π. 
Χ.», εφημ. Η Θεσσαλία, φ. 11.10.2009.
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Εικ. 1. Χάρτης της περιοχής μεταξύ των Αφετών και του Αρτεμισίου, όπου υπήρξαν 
αντιμέτωποι ο ελληνικός και ο περσικός στόλος (480 π.Χ.)
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Η απάντηση θα ήταν άμεση εάν επισημαινόταν κάποιο ισχυρό τεκμήριο από ανα-
σκαφική έρευνα. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν ανακαλύφτηκε ούτε ένα αποδειχτικό στοι-
χείο. Θα ανατρέξουμε, επομένως, και θα σταθούμε στις φιλολογικές πηγές. Έτσι, θα ξε-
κινήσουμε από τον πατέρα της Ιστορίας, τον Ηρόδοτο (484-410 π. Χ.). Είναι χρονολο-
γικά ο πρώτος που αναφέρει, με συχνότητα μάλιστα, το τοπωνύμιο Αφέτες, όταν πε-
ριγράφει την κάθοδο του περσικού στόλου από τη θάλασσα της Μαγνησίας, το 480 π. 
Χ. Ας παρακολουθήσουμε, όμως, τα καθέκαστα που μας ενδιαφέρουν.

Μετά τη συντριβή μεγάλου μέρους του στόλου των Περσών στη Σηπιάδα τού ανατο-
λικού Πηλίου, όσα καράβια γλίτωσαν προχώρησαν και αγκυροβόλησαν στις Αφέτες. 
Στην ίδια, δηλαδή, παραλία όπου 770 χρόνια πιο πριν βγήκαν έξω οι Αργοναύτες 
και πήραν νερό, εγκαταλείποντας εκεί τον ημίθεο Ηρακλή. Από το απέναντι, όμως, 
ακρωτήρι της Βόρειας Εύβοιας, το Αρτεμίσιο, τα εκεί συγκεντρωμένα ελληνικά πλοία, 
με στόχο να εμποδίσουν την κάθοδο των περσικών στη Νότια Ελλάδα, είδαν τα πολλά 
καράβια των Περσών στις Αφέτες και τα χρειάστηκαν. Φοβήθηκαν κι αποφάσισαν να 
φύγουν. Μπήκε, όμως, τότε στη μέση ο Θεμιστοκλής και συγκράτησε τους Έλληνες. Να 
πώς έχει το σχετικό κείμενο του Ηροδότου (Η,4): «Τότε δέ οὗτοι οἱ καί ἐπ’ Ἀρτεμίσιον 
Ἑλλήνων ἀπικόμενοι ὡς εἶδον νέας τε πολλάς καταχθείσας ἐς τάς Ἀφέτας καί στρα-
τιῆς ἅπαντα πλέα, ἐπεί αὐτοῖσι παρά δόξαν τά πρήγματα τῶν βαρβάρων ἀπέβαινε ἤ 
ὡς αὐτοί κατεδόκεον, καταρρωδήσαντες δρησμόν ἐβούλευον ἀπό τοῦ Ἀρτεμισίου ἔσω 
ἐς τήν Ἑλλάδα».

«Τότε, λοιπόν, οι Έλληνες που ανέφερα ότι έφτασαν και στο Αρτεμίσιο, με το που 
αντίκρυσαν πολλά καράβια να έχουν ρίξει άγκυρα στις Αφέτες και τα μέρη ένα γύρο 
γεμάτα στρατεύματα, διαπίστωσαν πως η κατάσταση των βαρβάρων εμφανιζόταν 
εντελώς διαφορετική από ό,τι πίστευαν και όχι τόσο άσχημη όσο υπέθεταν· κατακυ-
ριεύθηκαν, λοιπόν, από φόβο και σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν το Αρτεμίσιο και να 
τραβηχτούν πιο μέσα, στο εσωτερικό της Ελλάδας».15

Αλλά και οι Πέρσες έμαθαν από τις Αφέτες για την παρουσία ελληνικών πλοίων στο 
Αρτεμίσιο και σκέφθηκαν να εφαρμόσουν ένα πονηρό σχέδιο, να προβούν, δηλαδή 
σε μία κυκλωτική κίνηση, ώστε να πιάσουν τα ελληνικά. «Πρός ταῦτα ὦν τάδε ἐμηχα-
νεύοντο· τῶν νεῶν πασέων ἀποκρίναντες διηκοσίας περιέπεμπον ἔξωθεν Σκιάθου, ὡς 
ἄν μή ὀφθείησαν ὑπό τῶν πολεμίων περιπλέουσαι Εὔβοιαν κατά τε Καφηρέα καί περί 
Γεραιστόν ἐς τόν Εὔριπον, ἵνα δή περιλάβοιεν οἱ μέν ταύτῃ ἀπικόμενοι καί φράξαντες 
αὐτῶν τήν ὀπίσω φέρουσαν ὁδόν, σφεῖς δέ ἐπισπόμενοι ἐξ ἐναντίης» (Η,7.2).

«Λοιπόν, γι’ αυτόν το σκοπό έβαλαν σε εφαρμογή το εξής σχέδιο: ξεδιάλεξαν από το 
σύνολο των πλοίων τους διακόσια και τα έστειλαν στο πέλαγος που απλώνεται πέρα 
από την Σκιάθο, για να κινούνται έξω από το οπτικό πεδίο των εχθρών, καθώς θα έκα-
ναν πλέοντας το γύρο της Εύβοιας, κατά τον Καφηρέα και γύρω από την Γεραιστό κι 
ως μέσα στον Εύριπο, έτσι ώστε να τους βάλουν στη μέση, αφού από τη μία μεριά τα 
πλοία που θα έφθαναν εκεί θα έφραζαν το δρόμο της υποχώρησης των Ελλήνων και 
από την άλλη οι ίδιοι θα τους έκαναν επίθεση κατά μέτωπο».16

15. Ηροδότου Ιστορίαι. Ουρανία-Καλλιόπη, μετάφραση-σχόλια-αναλυτικά ευρετήρια, αρ-
χαίο κείμενο, Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος, εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα 1995, 18-19.

16. Ηροδότου Ιστορίαι..., σ. 20-21.
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Το ύπουλο σχέδιο των Περσών αντιλήφθηκε ένας Μακεδόνας, ο Σκυλλίας από τη 
Χαλκιδική, που είχε ακολουθήσει τους Πέρσες έως εδώ. Το έφερνε, όμως, βαρέως μέσα 
του και πήρε την απόφαση να αυτομολήσει στους Έλληνες του Αρτεμισίου. Πώς πέρα-
σε, όμως, απέναντι; Η γνώμη του Ηροδότου είναι πως πήγε με ένα πλοιάριο, αλλά οι 
παραδόσεις πρόβαλαν άλλη θέση· πέρασε, λένε, κολυμπώντας από τις Αφέτες στο Αρ-
τεμίσιο με βουτιές(!). 

«Λέγεται γάρ ὡς ἐξ Ἀφετέων δύς ἐς τήν θάλασσαν οὐ πρότερον ἀνέσχε πρίν ἤ ἀπίκε-
το ἐπί τό Ἀρτεμίσιον, σταδίους μάλιστά κῃ τούτους ἐς ὀγδώκοντα διά τῆς θαλάσσης 
διεξελθών» (Η,8.2).

«Λένε δηλαδή πως από τις Αφέτες βούτηξε στη θάλασσα και δεν βγήκε στην επιφάνεια 
παρά μόνο όταν έφτασε στο Αρτεμίσιο, αφού διάνυσε ογδόντα περίπου στάδια17 κάτω 
από τη θάλασσα».18

Η αναφορά του Ηροδότου στην απόσταση Αφετών - Αρτεμισίου (80 στάδια), δη-
λαδή οχτώ πάνω-κάτω μίλια, είναι η πιο ατράνταχτη, νομίζω, μαρτυρία για την ταύτι-
ση των αρχαίων Αφετών με τον σημερινό Πλατανιά.

Τελικά, το σχέδιο των Περσών απέτυχε και τα ελληνικά πλοία δεν άντεξαν άλλο. 
Κινήθηκαν εναντίον των περσικών για να αρχίσει η ναυμαχία. Πολέμησαν δυνατά και 
από τις δύο πλευρές, αλλά ήρθε «η νύχτα κι έδωσε τέλος στον αμφίρροπο αγώνα τους 
αυτής της ναυμαχίας. Οι Έλληνες, λοιπόν, γύριζαν με τα πλοία τους στο Αρτεμίσιο, 
ενώ οι βάρβαροι, που ο αγώνας τους είχε πολύ διαφορετική εξέλιξη από τις προσ-
δοκίες τους, στις Αφέτες».19 «(...) Νύξ ἐπελθοῦσα διέλυσε. οἱ μέν δή Ἕλληνες ἐπί τό 
Ἀρτεμίσιον ἀπέπλεον, οἱ δέ βάρβαροι ἐς τάς Ἀφέτας, πολλόν παρά δόξαν ἀγωνισά-
μενοι» (Η,11.3).

Εξυπακούεται, δηλαδή, ότι επέστρεψαν απέναντι από το Αρτεμίσιο και όχι, βέβαια, 
μέσα στον Παγασιτικό Κόλπο, όπου τοποθετούν κάποιοι συγγραφείς τις Αφέτες, όπως 
είδαμε στην αρχή. Την ίδια νύχτα, σύμφωνα πάλι με τον Ηρόδοτο, η θάλασσα τρικύμι-
σε. «Ὡς δέ εὐφρόνη ἐγεγόνεε, ἦν μέν τῆς ὥρης μέσον θέρος, ἐγίνετο δέ ὕδωρ τε ἄπλετον 
διά πάσης τῆς νυκτός καί σκληραί βρονταί ἀπό τοῦ Πηλίου· οἱ δέ νεκροί καί τά ναυ-
ήγια ἐξεφορέοντο ἐς τάς Ἀφέτας (...)». (Η,12.1).

«Και ό,τι είχε πέσει η νύχτα, όταν άνοιξαν οι καταρράκτες του ουρανού κι έβρεχε 
ολονυκτίς και να - κι ας ήταν κατακαλόκαιρο - βροντές τρομερές από το Πήλιο· και τα 
πτώματα των νεκρών και τα συντρίμμια των ναυαγίων να ξεβράζονται από το κύμα 
στη στεριά, στις Αφέτες».20

17. Το στάδιο, όπως είναι γνωστό, ήταν το βασικό μέτρο μήκους στους αρχαίους Έλληνες. 
Το ολυμπιακό στάδιο έφθανε τα 192,27 μ., ενώ το δελφικό τα 177,55 μ. Αν, λοιπόν, ο Ηρόδοτος 
εννοεί το ολυμπιακό στάδιο, τότε έχουμε απόσταση 8,5 περίπου μιλίων. Αν, όμως, λογαριάσου-
με το δελφικό, τότε βγαίνει απόσταση 7,7 μιλίων. Οποιονδήποτε, τώρα, χάρτη κι αν προσέξου-
με ή παλιό ψαρά της περιοχής κι αν ρωτήσουμε, θα διαπιστώσουμε πως η απόσταση ανάμε-
σα στον Πλατανιά και στο Αρτεμίσιο, απέναντι, είναι 8 πάνω-κάτω μίλια ή 14,5 περίπου χι-
λιόμετρα.

18. Ηροδότου Ιστορίαι..., σ. 20-21.
19. Ηροδότου Ιστορίαι..., σ. 24-25.
20. Ηροδότου Ιστορίαι..., σ. 24-25.
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Αν, λοιπόν, οι Αφέτες βρίσκονταν μέσα στον Παγασιτικό Κόλπο, δηλαδή στην 
Άφυσσο, όπως αβασάνιστα έχει υποστηριχθεί, πώς θα ήταν δυνατό τα πτώματα και τα 
ναυάγια της ναυμαχίας, ανάμεσα στο Αρτεμίσιο και στις Αφέτες, να περάσουν στον 
Παγασιτικό και να φτάσουν έως την σημερινή Άφυσσο;21

Σαν ξημέρωσε, όπως μας διαφωτίζει πάλι ο Ηρόδοτος, «οἱ δέ ἐν Ἀφέτῃσι βάρβαροι, 
ὥς σφισι ἀσμένοισι ἡμέρη ἐπέλαμψε, ἀτρέμας τε εἶχον τάς νέας καί σφισι ἀπεχρᾶτο 
κακῶς πρήσσουσι ἡσυχίην ἄγειν ἐν τῷ παραρεόντι. τοῖσι δέ Ἕλλησι ἐπεβοήθεον νέες 
τρεῖς καί πεντήκοντα Ἀττικαί (...). φυλάξαντες δή τήν αὐτήν ὥρην πλέοντες ἐπέπεσον 
νηυσί Κιλίσσῃσι· ταύτας δέ διαφθείραντες, ὡς εὐφρόνη ἐγίνετο, ἀπέπλεον ὀπίσω ἐπί 
τό Ἀρτεμίσιον» (Η,14.1-2).

«Τώρα, οι βάρβαροι που ήταν στις Αφέτες, αναγάλλιασε η ψυχή τους αντικρίζοντας 
να λάμπει το φως της ημέρας και κρατούσαν ακίνητα τα πλοία τους. Μέσα στην κακο-
τυχία τους ήταν μία ανακούφιση γι’ αυτούς να μπορούν να είναι ήσυχοι για την ώρα. 
Στους Έλληνες, όμως, ήρθαν για ενίσχυση πενήντα τρία πλοία αθηναϊκά (...). Καρτέρη-
σαν, λοιπόν, να φτάσει η ίδια ώρα και επιτέθηκαν σε πλοία των Κιλίκων· και αφού τα 
βύθισαν, με τον ερχομό της νύχτας γύρισαν με τα πλοία τους πίσω στο Αρτεμίσιο».22

Πάλι κι εδώ προβάλλεται η απόδειξη: Αφού οι Έλληνες όρμησαν με τα καράβια τους 
επάνω στα πλοία των Κιλίκων, που πλαισίωναν τον περσικό στόλο στις Αφέτες, λο-
γικό είναι να πιστέψουμε πως οι Αφέτες ήταν απέναντί τους, δηλαδή στον σημερινό 
Πλατανιά. Αν βρίσκονταν στην Άφυσσο, θα πρόφταναν οι Έλληνες να περάσουν μέσα 
στον Παγασιτικό για να πλεύσουν στις Αφέτες, και την ίδια μέρα να ναυμαχήσουν και 
να επιστρέψουν πάλι στο Αρτεμίσιο το βράδι;

Την τρίτη μέρα ξετυλίχτηκε νέος αγώνας στη θάλασσα, μεταξύ των ελληνικών 
και των περσικών καραβιών, πάλι στη θαλάσσια περιοχή τού Αρτεμισίου, όπου «οι 
δυνάμεις των αντιπάλων ισορροπούσαν», όπως υπογραμμίζει επίσης ο Ηρόδοτος.23 
Όλα, όμως, φάνηκαν μάταια για τους Έλληνες, αφού την ίδια μέρα έσπασε το μέτω-
πο του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες και τα πλοία των Ελλήνων αναγκάστηκαν να υπο-
χωρήσουν μπροστά στην άσχημη αυτή εξέλιξη.24

21. Ύστερα από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Πλατανιά, το 1993, αποκαλύφτηκαν, σε μία 
καμένη δασική έκταση, εφτά αρχαίοι τάφοι χωρίς καμία σήμανση πάνω. Δεν ειδοποιήθηκε 
καμία κρατική υπηρεσία, αλλά ο χημικός και ζωγράφος του Βόλου Δημήτρης Ψυχούλης, που 
βρισκόταν τότε στον Πλατανιά, υποστήριζε (και το έλεγε με βεβαιότητα και σε μένα) πως ήταν 
τάφοι περσών στρατιωτών, διότι είδε μέσα τριμμένα σάπια σίδερα, που πίστευε ότι προέρχο-
νταν από ακόντια. Το ότι οι Πέρσες έθαβαν τους νεκρούς στρατιώτες τους, το βλέπουμε κι 
ύστερα από τη μάχη των Θερμοπυλών. Εδώ όμως, επειδή οι νεκροί ήταν χιλιάδες, τους έθαψαν 
σε ομαδικούς τάφους (βλ. Ηροδότου Ιστορίαι..., σ. 25).

22. Ηροδότου Ιστορίαι..., σ. 24-27.
23. Ηροδότου Ιστορίαι..., σ. 27.
24. Σε ένα άλλο σημείο της εξιστόρησής του, ο Ηροδότος (Ζ, 193.2) αναφέρει πάλι τις Αφέτες. 

Δεν προσδιορίζει, όμως, τη θέση τους και το τοπίο της γραφής του είναι θολό. Γράφει συγκε-
κριμένα: «Οι βάρβαροι (...) όταν παρέκαμψαν το ακρωτήριο της Μαγνησίας (δηλαδή το σημε-
ρινό ακρωτήριο της Σηπιάδας Άκρας), έβαλαν πλώρη κατευθείαν στον κόλπο που στο μυχό 
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ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δεδομένα που μας παρέχει ο Ηρόδοτος, προσδιορίζεται πια 
ο τόπος των αρχαίων Αφετών. Ήταν στη θέση του σημερινού Πλατανιά. Ο τελευταίος, 
το ξαναθυμίζω, απέχει από το Αρτεμίσιο 15 περίπου χιλιόμετρα ή 8 πάνω-κάτω μίλια, 
και πλουτιζόταν με άφθονα τρεχούμενα νερά25 απ’ όπου υδρεύτηκαν και οι Αργο-
ναύτες και, 770 χρόνια πιο ύστερα, οι Πέρσες.

Κοντά στον Ηρόδοτο, και ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (295-195 π.Χ.), όπως παρατη-
ρούμε στα Αργοναυτικά26 του, το βιβλίο με το οποίο περιγράφεται η Αργοναυτική 
εκστρατεία. Ο Απολλώνιος παρακολουθεί τους Αργοναύτες στα παραθαλάσσια 
της Νότιας Μαγνησίας, πώς άφησαν την περιοχή τού σημερινού Πλατανιά και τρα-
βούσαν μπροστά. Σημειώνει συγκεκριμένα: «Αυτοί, λοιπόν, σαν βγήκαν από την 
κυρτή ακτή του λιμανιού (...) και πλέοντας γοργά πέρασαν το μακρύ Τισαίο (...).27 
Αμέσως η ομιχλώδης χώρα των Πελασγών,28 με τα πλούσια χωράφια, χάθηκε στον 
ορίζοντα κι εκείνοι περνούσαν τους βράχους του Πηλίου,29 προχωρώντας μπροστά, 
ενώ χανόταν και το ακρωτήριο Σηπιάδα.30 Φάνηκε τότε η θαλασσινή Σκιάθος και από 
μακριά (...) η στεριά της Μαγνησίας31 και ο τύμβος του Δόλοπα. Εκεί τους έβγαλαν 

του βρίσκονται οι Παγασές (εννοείται, βέβαια, ο κόλπος όπου απλώνεται ο σημερινός Πλατα-
νιάς). Σ’ αυτόν τον κόλπο της Μαγνησίας βρίσκεται ένα μέρος όπου λένε πως ο Ηρακλής, που 
τον είχαν στείλει να φέρει νερό, εγκαταλείφθηκε από τον Ιάσονα και τους συντρόφους του 
στο ταξίδι της Αργώς, όταν αρμένιζαν στην Αία για το χρυσόμαλλο δέρας· διότι ήταν, αφού 
προμηθευτούν νερό από εκεί, να αφεθούν στην ανοιχτή θάλασσα και από αυτό το περιστατικό 
ο τόπος πήρε το όνομα Αφέτες». Βλ. Ηροδότου Ιστορίαι. Ερατώ-Πολύμνια..., σ. 329.

25. Τα άφθονα νερά στον Πλατανιά έτρεχαν και στα 1799, φυσικά και πιο ύστερα, και 
γίνονταν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των γειτονικών χωριών Προμιρίου και Λαύκου, για 
πολλά χρόνια [βλ. σχετικά: α) Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, «Σελίδες από την ιστορία των χωριών 
Λαύκου - Προμιρίου», Κείμενα του Βόλου, 7 (Βόλος 1980) 641, και ανάτυπο, σ. 4. β) Γιώργος 
Θωμάς, «Καβγάδες για τα νερά στο Πήλιο τον 18o αιώνα», εφημ. Η Θεσσαλία, 8.2.1992]. Σήμε-
ρα μία μικρή ποσότητα νερού αναβλύζει στη μεγάλη ρεματιά του Πλατανιά, η οποία αυξάνεται 
κατά τους χειμερινούς μήνες. Ένα, εξάλλου, τρεχούμενο νερό κατεβαίνει από ένα πάνω-κάτω 
χιλιόμετρο ψηλά και αρδεύει με σωλήνες τον κάμπο του επινείου. Είναι το λεγόμενο Χλιο (πα-
ραφθορά του Χλιαρός). Ένα άλλο, τέλος, νερό και αρκετό μάλιστα, τρέχει 800 πάνω-κάτω 
μέτρα στα ανατολικά του Πλατανιά, όπως θα δούμε πιο κάτω.

26. Απολλώνιος Ρόδιος, Α, 559, 567-568, 580-591.
27. Την περιοχή του σημερινού Τρίκερι.
28. Η περιοχή του Αλμυρού και της Νέας Αγχιάλου.
29. Δηλαδή τα κοφτά προς τη θάλασσα του Αιγαίου βράχια του Τισαίου.
30. Το ακρωτήριο Σηπιάδα βρίσκεται στη δεξιά είσοδο του Παγασιτικού Κόλπου και ήταν 

το ακρότατο νοτιοδυτικό σημείο της πόλης Σηπιάδας, η οποία βρισκόταν στο Β.Α. Πήλιο. 
Έτσι λεγόταν και στα 1630, όπως παρατηρούμε στο Χάρτη της Θεσσαλίας του Γιόχαν Λάου-
ρενμπεργκ.

31. Εννοεί την πόλη Μαγνησία, για την οποία, βλ. Ν. Δ. Παπαχατζής, «Η σημερινή θέση της 
τοπογραφικής μελέτης της αρχαίας Θεσσαλίας», Θεσσαλικά, 2 (Βόλος 1959) 14· W. M. Leake 
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ενάντιοι εσπερινοί άνεμοι (...). Έμειναν έτσι δύο μέρες άπραγοι στην ακτή. Την τρίτη 
μέρα, όμως, μπήκαν στο πλοίο και τέντωσαν ψηλά τα πανιά. Την ακτή εκείνη και 
σήμερα32 ακόμα την ονομάζουν Αφέτες της Αργώς».33 Είναι φανερό πως πρόκειται για 
την ακρογιαλιά του σημερινού Πλατανιά.

Δυστυχώς, οι ξεκάθαρες αυτές θέσεις, για την ταύτιση των Αφετών με τον Πλατα-
νιά, πέρασαν απαρατήρητες από πολλούς ερευνητές ή παρανοήθηκαν, με αποτέλε-
σμα να επικρατήσει η άλλη άποψη πως οι Αφέτες βρίσκονταν μέσα στον Παγασι-
τικό, και πιο συγκεκριμένα στην Άφυσσο. Προσεχτικότεροι, όμως, δύο ξένοι αρχαι-
ολόγοι και συγγραφείς, ο Άγγλος A. Wace κα ο Γερμανός  Fr. Stählin εντοπίζουν τις 
Αφέτες στον Πλατανιά (με μικρές επιφυλάξεις ο πρώτος). Ο Wace, μάλιστα, πήγε μαζί 
με τον συνάδερφό του Droop, στα 1905, και ανέσκαψε μέρος του προϊστορικού οικι-
σμού στην παραθαλάσσια θέση Θεοτόκος, 10 περίπου χιλιόμετρα στα Ν.Α. του Προ-
μιρίου και άλλα τόσα περίπου στα ανατολικά του Πλατανιά. Ανήσυχος, μάλιστα, 
όπως φάνηκε να είναι, περιηγήθηκε όλη την περιοχή εξετάζοντας ερευνητικά τον τόπο 
και συλλέγοντας ιστορικά στοιχεία.34

Στον Wace στηρίζεται, βασικά, ο Γιάννης Κορδάτος για να κλίνει στο τέλος προς τη 
σωστή παραδοχή, με επιφύλαξη όμως, όπως είδαμε στην αρχή. Αντίθετα, χωρίς καμία 
επιφύλαξη τοποθετείται ο Ν. Α. Παπαχατζής παρατηρώντας: «Αφέται ή Αφεταί· μα-
γνητική θέση σημειωμένη στο χάρτη παρά τον όρμο του Πλατανιά· άλλοι νομίζουν πως 
βρίσκουνταν μέσα στον Παγασιτικό».35

Για τον Γερμανό Stählin δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι Αφέτες απλώνονταν στον 
σημερινό Πλατανιά, όπως βλέπουμε και στο χάρτη της Μαγνησίας που χάραξε ο 
ίδιος.36 Την ίδια ανεπιφύλαχτη θέση παίρνει και ο Er. Kirsten με το να τοποθετεί κι 
αυτός τις Αφέτες στον Πλατανιά, όπου «η μυθολογική παράδοση λέει ότι στο σημείο 

(μετ. Βασίλης Αργυρούλης), «Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1809-1810», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 
34 (1998) 103-104.

32. Δηλαδή, γύρω στο 250 π.Χ.
33. Η μετάφραση είναι από τα Αργοναυτικά των εκδόσεων «Κάκτος», σ. 65-67. 
34. Αρκετοί πληροφοριοδότες μου από το Προμίρι, γεννημένοι πριν από το 1900, θυμήθη-

καν καλά του Άγγλους οι οποίοι μάλιστα είχαν επιστρατέψει Προμιριώτες εργάτες για τις ανα-
σκαφικές έρευνές τους στη Θεοτόκο. Ο Wace, μου έλεγαν, ήταν πιο ανήσυχος κι έτρεχε παντού, 
κυρίως για να μαζεύει αρχαία νομίσματα που είχαν βρει οι κάτοικοι στον αρχαιολογικό χώρο 
της Θεοτόκου. Φυσικά, για να πλουτίσει τις γνώσεις του γύρω από την αρχαία ιστορία της 
περιοχής. Την πρώτη φορά, μάλιστα, που ανέβηκε στο Προμίρι, τον υποδέχτηκαν μόνο ο τότε 
δήμαρχος της Σηπιάδας Δήμος Ζαφειριάδης και δυο-τρεις άλλοι Προμιριώτες. Οι περισσότεροι 
κάτοικοι κρύφτηκαν διότι τον πέρασαν για ... φοροεισπράχτορα. Όταν, όμως, έμαθαν την 
αλήθεια, πήγαν και του παρέδωσαν αρκετά νομίσματα και κάποια πήλινα λυχνάρια που είχαν 
βρει, κατά καιρούς, στη Θεοτόκο.

35. Ν. Δ. Παπαχατζής, ό. π., σ. 7.
36. Fr. Stählin (μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), «Η Μαγνησία», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 16 (1989) 

35. Η μετάφραση, την οποία επιβεβαίωσε και ο εσθονός νεοελληνιστής Madis Veldi, είναι από 
το έργο του Fr. Stählin, Das hellenische Thessalien, Amsterdam 1967,2 56.
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Εικ. 3. Χάρτης της αρχαίας Μαγνησίας, κατά τον Fr. Stählin. 
(αναπαραγωγή Στ. Χλωρός).
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αυτό ο Ιάσονας εγκατέλειψε τον Ηρακλή όταν έπλεαν για την Κολχίδα, στέλνοντάς 
τον να πάρει νερό».37

Από τους σημερινούς υποστηριχτές της άποψης θυμίζω πάλι το Γιάννη Πατρίκο, που 
έχοντας υπόψη τη γεωγραφία της περιοχής, αλλά και προσέχοντας περισσότερο τον 
Ηρόδοτο, ταυτίζει τον Πλατανιά με τις Αφέτες. Ακριβέστερα γράφει:38 «Ο όρμος τού 
Πλατανιά στ’ αρχαία χρόνια πρέπει να ονομαζόταν Αφέται (...). Οι Αφέτες βρίσκο-
νταν απέναντι από το Αρτεμίσιο». Στην ίδια παραδοχή καταλήγει ο ίδιος δύο χρόνια 
πριν: «Έκειτο (το λιμάνι των Αφετών) απέναντι του Αρτεμισίου, πλησίον του σημερι-
νού όρμου Πλατανιάς».39

ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τι έμεινε σήμερα ως αποδειχτικό στοιχείο της ύπαρξης των Αφετών στον σημε-
ρινό Πλατανιά, έστω και ως μνήμη στην περιοχή; Σύμφωνα με μαρτυρίες, που έχω 
καταγράψει από παλιούς Προμιριώτες, είχαν επισημανθεί, κατά καιρούς, αρκετά 
αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη στις εκσκαφές για τα θεμέλια σπιτιών, στην ανατολική 
πλευρά του Πλατανιά, στον οικισμό Παλιά. Δεν τα πρόσεχαν, όμως, και χάνονταν. 
Αρκετά, επίσης, αρχαία αποκαλύφτηκαν και κατά τη διάνοιξη των θεμελίων τού ση-
μερινού ναού των Αγίων Αναργύρων, στον ίδιο οικισμό, το 1914. Εδώ εργάστηκε ως 
μαστορόπουλο και ο κατοπινός πληροφοριοδότης μου Γιώργος Ευστ. Δρίβας (1897-
1992), ένα δυνατό ηχείο μνήμης του Προμιρίου. Αντιγράφω, λοιπόν, από τις σημειώσεις 
μου στο χαρτί τις πληροφορίες που μου έδωσε ο ίδιος, το 1981: «Σκάβοντας για τα 
θεμέλια της εκκλησίας, βρίσκαμε θεμέλια μονοκόμματα, γιατί είχαν συνδετικό ιστό 
το κουρασάνι, και βρίσκαμε κομμάτια τοίχων παλιών, χτισμένα πάλι με κουρασάνι. 
Αλλά παρακάτω, σε βάθος ενός περίπου μέτρου, είδαμε κάτι σαν θολωτό χτίσμα που 
έμοιαζε με θολωτό τάφο.40 Έλεγαν, όμως τότε, πως βρήκαν εκεί κι ένα άγαλμα και για 
να μην έχουν μπλεξίματα με αστυνομίες, το έβαλαν σε μία βάρκα και το πέταξαν στη 
θάλασσα στ’ ανοιχτά του Πλατανιά».

Σύμφωνα με άλλες παραδόσεις του Προμιρίου, στην περιοχή του σημερινού ναού 
υπήρχε στην Αρχαιότητα ένα ιερό του Ποσειδώνα ή της Αρτέμιδας. Σύμφωνα με άλλες 
παραδόσεις, που ο κυριότερος εκφραστής τους ήταν ο Γιάννης Καραδέμητρος (1901-
1986), ένας συνειδητός εραστής της τοπικής ιστορίας, οι Αφέτες απλώνονταν από τον 
σημερινό Πλατανιά, κατά μήκος της ανατολικής ακτής, έως την περιοχή που αποκα-
λείται Αφελιάνες, οχτακόσια περίπου μέτρα μακριά. Από το άφθονο, μάλιστα, νερό 
τους,41 επέμενε ο Καραδέμητρος βασισμένος σε παλιές παραδοχές του Προμιρίου, 

37. Βαγγέλης Σκουβαράς - Κίτσος Μακρής, ό. π., σ. 162.
38. Γιάννης Πατρίκος, Τουριστικός οδηγός Μαγνησίας..., σ. 104.
39. Γιάννης Πατρίκος, Νομός Μαγνησίας..., σ. 17.
40. Χωρίς να έχω τη δυνατότητα ταύτισης, αφού λείπουν τα στοιχεία, θυμίζω πως στις 

Αφέτες υπήρχε ο τάφος του Δόλοπα. Οι Αργοναύτες, για να τιμήσουν τη μνήμη του, έσφαξαν 
και θυσίασαν αρνιά. Βλ. Απολλώνιος Ρόδιος, Α. 585-587· πρβ. W. M. Leake, ό. π., σ. 103.

41. Το νερό αυτό στις Αφελιάνες βγαίνει από μία αρχαία πηγή, όπως δείχνουν τα 
καταφαγωμένα μεγάλα βράχια γύρω της, αλλά σε μικρότερη ποσότητα. Πάντως, οι παραδόσεις 
του Προμιρίου, όπου υπάγεται η περιοχή, έλεγαν ότι το νερό αυτό σχημάτιζε, παλιότερα, 
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υδρεύτηκαν οι Αργοναύτες.
Αλλά και το τοπωνύμιο Αφιελιάνες πρέπει, νομίζω, να προήρθε από τις Αφέτες, να 

είναι παραφθορά της αρχαίας ονομασίας, όπως ομολογούν προμιριώτικες παραδόσεις. 
Ενισχυτικό, εδώ, στοιχείο είναι κι ένα σπασμένο κομμάτι πλακόπετρας με σκαλισμένα 
γράμματα «ΑΦΕΤ...», η οποία βρέθηκε πριν από την Κατοχή, κοντά στην πηγή τού νε-
ρού. Την αψήφισαν, όμως, και τη χρησιμοποίησαν ως οικοδομικό υλικό, στο γειτονικό 
καλύβι του Σταμούλη Ευστ. Δρίβα, που υψώνεται μέχρι σήμερα.42

Τελικά, η αδυναμία εξοικείωσης με τη σχετική βιβλιογραφία των παλιότερων Προμι-
ριωτών (κοινότητας, σχολείου, προυχόντων κ.λ.π.) ξάνοιξε ελεύθερο το πεδίο για την 
επικράτηση της άποψης, ότι οι αρχαίες Αφέτες απλώνονταν στη σημερινή Άφυσσο, αν 
και δεν υπήρχε η αναγκαία ιστορική επιβεβαίωση. Ωστόσο, οι παραπάνω μαρτυρίες 
είναι ατράνταχτες, νομίζω, στη θεμελίωση της θέσης του σημερινού Πλατανιά.

ποταμάκι που κατρακυλούσε στον κατήφορο κι έφτανε έως τη θάλασσα, 200-300 μέτρα κάτω. 
Το γνώριζαν, μάλιστα, κάποιοι ναυτικοί που ζύγωναν με τα πλεούμενά τους κι εφοδιάζονταν 
μ’ αυτό.

42. Ερεύνησα και με δυο-τρεις άλλους Προμιριώτες τους τοίχους του καλυβιού, αλλά δεν 
βρήκα ούτε υποψία αρχαίας πλάκας. Πιθανόν να έχει χτιστεί στο εσωτερικό κάποιου από τους 
τέσσερις τοίχους.
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CHRISTIAN HABICHT

O H. G. LOLLING ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(1882)*

Μετάφραση από τα γερμανικά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Στο δεύτερο μισό του έτους 1881 αποχώρησαν οι Τούρκοι από την Θεσσαλία, σε 
εφαρμογή τής από 2 Ιουλίου υπογραφείσας συμβάσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Την 
θέση τους πήραν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και οι Αρχές. Η συμφωνία ήταν ένα 
επακόλουθο αποτέλεσμα του Συνεδρίου του Βερολίνου, του έτους 1878. Η αλλαγή 
διευκόλυνε τα ταξίδια στη χώρα. Μόλις ύστερα από μισό έτος βρίσκουμε τον Lolling 
στη Θεσσαλία, στο πρώτο του θεσσαλικό ταξίδι, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 
1882. Ήταν τότε ηλικίας 33 ετών, ζούσε από δεκαετίας στην Αθήνα και ήταν, από 
τον προηγούμενο χρόνο, βιβλιοθηκάριος στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
Αθηνών. Μεταξύ των άλλων θεμάτων, τα οποία απασχολούσαν το Ινστιτούτο αυτό, 
ήταν η έρευνα για τις ελληνικές επιγραφές και γι’ αυτό έπρεπε να ταξιδέψει ο Loll-
ing στη Θεσσαλία. Εκτός αυτού, όμως, ο Lolling είχε επιφορτισθεί, το 1876, από τον 
Karl Baedeker με την συγγραφή ενός ταξιδιωτικού οδηγού για την Ελλάδα. Συνεπώς, 
υπήρχαν δύο διαφορετικές και επίσης αντίστοιχες αιτίες, οι οποίες καθόρισαν σ’ αυτόν 
το ταξίδι, σ’ αυτόν τον σχετικά απρόσιτο, ακόμα, ελληνικό χώρο.

Αμέσως μετά από αυτό το ταξίδι, ήδη τον Απρίλιο, τον κάλεσε μία βαριά αρρώστια 
της μητέρας του, στο σπίτι του, στο Larret κοντά στο Emden, μοναδική επάνοδός του 
στην πατρίδα, ύστερα από την διαμονή του στην Ελλάδα για 22 χρόνια. Συνάντησε 
την μητέρα του ακόμα ζωντανή, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες την συνόδεψε στον 
τάφο. Ήδη τον Ιούλιο βρισκόταν και πάλι στην Αθήνα και ακόμα τον ίδιο χρόνο, από 
τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, ακολούθησε το δεύτερο ταξίδι του στη Θεσσαλία, 
διάρκειας εξήντα ημερών.

Και πόσα άλλα έχει κάνει ο Lolling σ’ αυτά τα δύο ταξίδια του! Η απόδοση, στο σχε-
τικά μικρό διάστημα των εκατό ημερών, ήταν εξαιρετική, ιδίως σε τοπογραφικά απο-
τελέσματα και σε ευρήματα επιγραφών. Ο Lolling δεν έχασε καθόλου καιρό, για να τα 
καταστήσει γνωστά.Ήδη, στον 7ο τόμο του Athenischen Mitteilungen, του 1882, τον 
χρόνο του ταξιδιού του, δημοσιεύθηκαν τρεις μελέτες του με τίτλο Mittheilungen aus 
Thessalien (Πληροφορίες από την Θεσσαλία), τις οποίες ακολούθησαν, μέχρι το 1887, 

* Η μελέτη του μεγάλου επιγραφικού κ. Christian Habicht περιλαμβάνεται στον τόμο, His-
torische Landeskunde und Epigraphik in Griechenland. Akten des Symposiums veranstaltet aus 
Anlass des 100. Todestages von H. G. Lolling (1848-1894), in Athene vom 28-30.9.1994 (σ. 293-
298). Οφείλουμε πολλές ευχαριστίες στον αρχαιολόγο Φώτη Ντάσιο για την αποσαφήνιση των 
δύσκολων σημείων του κειμένου.
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κάτω από τον ίδιο τίτλο, άλλες πέντε δημοσιεύσεις,1 χωρίς να αναφερθούν και άλλες 
μικρότερες και ειδικότερες μελέτες.2 Παρεπιπτόντως σημειώνω, ότι οι πρώτοι 20 τόμοι 
του Athenischen Mitteilungen διατέθηκαν από τον Karl Wilberg στον γερμανό πρόξενο 
και βιβλιοπώλη, ο οποίος έφερε τον Lolling στην Αθήνα και για τέσσερα χρόνια τον 
απασχόλησε ως οικοδιδάσκαλο. Εκτός από το περιοδικό του Γερμανικού Αρχαιολο-
γικού Ινστιτούτου, αποτελέσματα των θεσσαλικών ταξιδιών δημοσιεύθηκαν και στα 
πρακτικά συνεδριάσεων της Ακαδημίας του Βερολίνου, του 1887, στα οποία περι-
ελήφθησαν τρία αποσπάσματα από τον ταξιδιωτικό οδηγό του Lolling, καθώς και 
στην δημοσιευμένη μελέτη του στον 3ο τόμο του Handbuch der Altertumswissenschaft 
(Εγχειρίδιο της Αρχαιολογικής Επιστήμης) του Iwan Müllers.3

Από τα αποτελέσματα της έρευνας του Lolling, μπορώ εδώ να περιγράψω μόνο τα 
σπουδαιότερα. Αρχίζω με την Τοπογραφία. Την τρίτη ημέρα, μετά την έλευσή του, στα 
μέσα Μαρτίου, επιστήθηκε η προσοχή στον Lolling, από έναν κάτοικο του Βόλου, τον 
βουλευτή Νικόλαο Γεωργιάδη, στην εύρεση τριών μεγάλων μαρμάρινων στηλών. Αυτές 
είχαν βρεθεί και οι τρεις στη χερσόνησο της Μαγνησίας, μεταξύ των Καλών Νερών και 
του Παλαιόπυργου, κοντά στο ρέμα Μπούφα. Το περιεχόμενο των εκατό, περίπου, 
στίχων ενός μεγάλου κειμένου (θα επανέλθω σ’ αυτό) πρόδιδε, κατά τον Lolling, ότι ο 
τόπος όπου βρέθηκαν οι στήλες ήταν το ιερό δάσος και το Μαντείο του Απόλλωνα Κο-
ροπαίου και ότι η Κορόπη θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί κοντά. Με μία μοναδική, σήμε-
ρα, ταχύτητα, ο Lolling έκανε γνωστό αυτό το συμπέρασμα καθώς και το κείμενο της 
επιγραφής, το έτος 1882, στο περιοδικό AM.4

Οι ανασκαφές του Αρβανιτόπουλου, οι οποίες έγιναν είκοσι, περίπου, χρόνια 
αργότερα, στον τόπο εύρεσης της επιγραφής, επιβεβαίωσαν την υπόθεση του Lolling 
και μεταξύ άλλων εντόπισαν το τείχος που περιέβαλε το Ιερό. Πλούσια ευρήματα, 
μεταξύ τους αρχιτεκτονικά τμήματα του ναού, υπόλοιπα από τις μετόπες, αρχαϊκές 
επιγραφές, θραύσματα μελανόμορφων αγγείων και πολλά αφιερώματα, δείχνουν την 
άνθηση του Μαντείου στον 6ο αι. π.Χ. Αντίθετα, η μεγάλη επιγραφή, που αποσα-
φηνίζει την λειτουργία του Μαντείου, ανάγεται στον μεταγενέστερο 2ο αι. π.Χ.5

Στον επόμενο 8ο τόμο του ΑΜ, ο Lolling εντοπίζει όχι λιγότερες από τρεις σημα-
ντικές πόλεις της Θεσσαλίας, την Φαϋττό στην Τετράδα Εστιαιώτιδα, τον Άτραγα 
στην Πελασγιώτιδα και την Φάλαννα στην Περραιβία. Ένα τιμητικό ψήφισμα για 

1. Βρίσκονται στους τόμους 7, 8, 9, 11 και 12 του Athenischen Mitteilungen (στο εξής ΑΜ).
2. Στους τόμους 8, 9, 11, 12 και 13 του ΑΜ.
3. «Thessalische Freilassungsinschriften» (Θεσσαλικές απελευθερωτικές επιγραφές), SBBer-

lin (1887) 557- 571. Περαιτέρω στον Κ. Baedeker (Hrsg.), Grieshenland (1883, 18882, 18933) 
και H. G. Lolling, «Hellenische Landeskunde und Topographie», (Ελληνική Γεωγραφία και 
Τοπογραφία), HAW, III (1887) 99-352· 921-923.

4. AM, 7 (1882) 69-76.
5. ΠΑΕ 1906, 123-126· ΠΑΕ, 1907, 175· ΑΜ, 31 (1906) 369. Δύο αφιερώσεις στον θεό που 

λατρευόταν στην περιοχή, βλ. IG, ΙΧ2, 1204, 1205. Για την χρονολόγηση της επιγραφής του 
Μαντείου (στα 116 π.Χ.), βλ. A. Wilhelm, Wst, 34 (1912) 411-414.
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έναν πολίτη της Γυρτώνης, το οποίο βρέθηκε δυτικά της Λάρισας, πάνω στον λόφο Αϊ-
Λιάς, κοντά στο Ζάρκο, λίγο βόρεια του Πηνειού, έπεισε τον Lolling να τοποθετήσει 
την Φαϋττό κοντά στο Ζάρκο.6 Η παλαιότερη έρευνα (Leake, Ussing, Γεωργιάδης) 
είχε υποθέσει ότι εκεί βρισκόταν η Φαρκαδόνα και η Φαϋττός αναζητούνταν σε άλλες 
θέσεις (Leake, Bursian).7 Η πόλη, κατά την διάρκεια του αντιοχικού πολέμου, το έτος 
191 π.Χ., κατακτήθηκε από ένα ρωμαϊκό στρατιωτικό σώμα.8

Μία πολύ σημαντική πόλη ήταν ο Άτραγας. Η πόλη αυτή αναφέρεται συχνά στους 
αγώνες του 2ου μακεδονικού και του αντιοχικού πολέμου. Ο Lolling καθόρισε την 
θέση του κοντά στο χωριό Αλήφακας [σήμερα Κάστρο], νοτίως του Πηνειού και νοτι-
οανατολικώς της Φαϋττού, με την βοήθεια μιας απελευθερωτικής επιγραφής, την οποία 
βρήκε εκεί.9 Στην πόλη ανήκε το ιερό του Ποσειδώνα, κείμενο σε μία μικρή απόστα-
ση, περίπου επτά χιλιομέτρων, κοντά στο εξωκκλήσι του Αγ. Νικολάου του Κουτσόχε-
ρου, το οποίο το είχε, επίσης, χαρακτηρίσει ως θέση του ο Lolling. Τα ευρεθέντα εκεί, 
αργότερα, αφιερώματα στον Ποσειδώνα επιβεβαίωσαν αυτό, καθώς και την υπόθεση 
του Lolling ότι το ιερό, ανήκε στον Άτραγα (και όχι στην Άργισσα).10

Την περραιβική πόλη Φάλαννα βρήκε ο Lolling στο Καστρί, μία περιοχή κείμενη βο-
ρειοδυτικά της Λάρισας και τρία χιλιόμετρα ανατολικά του Τυρνάβου. Την ταύτι-
ση έδωσε μία επιγραφή των αρχών του 2ου αι. π.Χ., η οποία, εντούτοις, θεωρήθηκε 
αργότερα ως μία δήλωση απελευθέρωσης από τον Φλαμινίνο, το 196 π.Χ., για τους 
Περραιβούς και άλλους. Με αυτή την επιγραφή, η πόλη έχασε το δικαίωμα να θεω-
ρεί ως πολίτες της, πολίτες συγγενών φύλων της γύρω περιοχής (Περραιβούς, Δόλο-
πες, Αινιάνες κ.ά.).11 Η Φάλαννα ήταν κοντά στην Ολοσσόνα, η σημαντικότερη πόλη 
των Περραιβών, σε μία ευνοϊκή θέση, στο δρόμο της Λάρισας, μέσω της διάβασης της 
Μελούνας, προς την Ελασσόνα, σε μία εύφορη πεδιάδα. Η πόλη έχει δώσει ταφικά 
ανάγλυφα, σπουδαίες επιγραφές και ιδιαίτερα ωραία νομίσματα του 4ου αι. π.Χ. Κατά 
την διάρκεια του πολέμου του Περσέα έπαιξε σημαντικό ρόλο.

Αυτά είναι σπουδαία και βέβαια αποτελέσματα του πρώτου ταξιδιού του Lolling 
στη Θεσσαλία. Απέναντι σ’ αυτά, όσο εγώ βλέπω, υπάρχει μία μόνο αξιομνημόνευτη 
αποτυχία, που δεν πρέπει να αποσιωπηθεί, η οποία, όμως, δεν μπορεί να μειώσει, σε 
καμιά περίπτωση, την προσφορά του Lolling, καθώς αυτός ακολούθησε μία γενικά 
ισχύουσα τότε άποψη, σύμφωνα με την οποία η ιδρυμένη το 294 π.Χ. πόλη από τον 
βασιλιά της Μακεδονίας Δημήτριο, η Δημητριάδα, αναζητήθηκε λίγο ανατολικότερα 

6. ΑΜ, 8 (1883) 125· IG, ΙΧ2, 489.
7. RE, ΧΙΧ 2 (1938) 1905, λήμμα «Phayttos» (E. Kirsten).
8. Τίτος Λίβιος, 36, 13.3.
9. ΑΜ, 8 (1883) 129-132. Η επιγραφή αυτή είναι η IG, ΙΧ2, 474.

10. Fr. Stählin, Das hellenische Thessalien, 1924, 101-103· πρβ. Br. Helly, ZPE, 35 (1979) 
241-254. Για την Άργισσα (Άργουρα κατά τον Lolling), βλ. D. Knoepfler, RPhil, 57 (1983) 47-57.

11. AM, 8 (1883) 109. Η επιγραφή είναι η IG, ΙΧ2, 1228. Για την Φάλαννα, πρβ. Fr. Stählin, 
ό. π., (Anm. 10) 30-31 και RE, ΧΙΧ 2 (1938) 1617-1620, λήμμα «Phalanna» (B. Lenk).

2. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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από τον σημερινό Βόλο, στο λόφο Γορίτσα. Πρώτος, όμως, ο Beloch, το 1911, χωρίς να 
έχει πατήσει το πόδι του στην περιοχή, απέδειξε ότι η Δημητριάδα βρισκόταν αντί στη 
Γορίτσα, απέναντι από την άλλη όχθη του χειμάρρου Ξεριά, νοτιοδυτικά του Βόλου, 
όπου τοποθετούνταν οι Παγασές, οι οποίες συνόρευαν, πράγματι, στα νότια με την 
Δημητριάδα, μαζί με την οποία είχαν αναπτυχθεί.12 Είναι αυτή η παλαιά, εσφαλμένη, 
ταύτιση της πόλης, η οποία παραπλάνησε τον Lolling και τον ανάγκασε να θεωρήσει 
την θέση του θολωτού τάφου του Διμηνίου (που δεν είχε ανασκαφεί τότε ακόμα) ότι 
ήταν το ομηρικό Ορμένιο.13

Δεκατέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του Lolling, δημοσιεύθηκε από την γραφίδα 
του Otto Kern ο αφιερωμένος στις θεσσαλικές επιγραφές IΧ2 τόμος των Inscriptio-
nes Graecae (IG). Ο τόμος περιλαμβάνει 1.356 επιγραφές. Περισσότερες από 280, από 
αυτές, είχαν μεταγραφεί από τον Lolling στα ταξίδια του και πολύ περισσότερες από 
200 δημοσιεύθηκαν από τον ίδιο για πρώτη φορά. Σ’ αυτές ανήκουν, επίσης, επιγραφές 
από την Υπάτη, την πρωτεύουσα της Αινίδας, η οποία ανήκε στη Θεσσαλία, με την 
ευρεία έννοια, αλλά ήδη από το 1881 ήταν ελληνική και ως εκ τούτου ήταν πιο εύκολα 
προσβάσιμη. Από την Υπάτη είχε ήδη δημοσιεύσει ο Lolling, στο ΑΜ του 1879, μία 
σειρά επιγραφών,14 αλλά το σύνολο ήρθε από αμφότερα τα ταξίδια του στη Θεσσαλία, 
το 1882.

Στο δεύτερο μέρος της εισηγήσεώς μου θα αναφερθώ σε μερικές επιγραφές, τις 
οποίες έκανε γνωστές, για πρώτη φορά, ο Lolling. Δυστυχώς, διατηρείται ελάχιστα 
ένα επίγραμμα από την Δημητριάδα (IG, IΧ2, 1135), το οποίο είναι της ρωμαϊκής 
εποχής, του 1ου αι., ίσως π.Χ., ίσως όμως και μ.Χ. Γνωστό είναι το παρακάτω: οι στίχοι 
αναφέρονται στην προσφορά πρωτόβγαλτων καρπών (ἄπαργμα=ἀπαρχή) ενός άνδρα 
στον Δία και μάλιστα ενός άνδρα ο οποίος, ευρισκόμενος στις όχθες του Δούναβη ([δε]
δορκότα τέρμονας Ἴστρου), οπλισμένους γύρω του ([συναγεί]ρας ἀμφί σ[ε] λαούς) και 
Κέλτες εξεδίωξε ([ἐξ]έβαλες Γαλάταν). Είναι βέβαιο, σχεδόν, ότι πρόκειται για έναν 
προξενικό εκπρόσωπο της Μακεδονίας. Ως πιθανοί προτάθηκαν ο M. Minicius Rufus, 

12. K. Beloch, Klio, 11 (1911) 442-445. Ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από αυτόν, αυτό το 
υποστήριξε και ο Ν. Γιαννόπουλος, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Βόλου (E. Meyer, στο Fr. 
Stählin - A. Meyer - A. Heidner [Hrsg.], Demetrias und Pagasai, [1934], 249, ο οποίος, επίσης, 
δίνει και την απόδειξη). Η ορθότητα αυτής της υποθέσεως έχει από τότε επιβεβαιωθεί με πολλά 
μονοσήμαντα ευρήματα. Βλ. επίσης, εν τέλει, τους εκδοθέντες τόμους Demetrias (1976 κ.εξ.), 
από τους V. Milojcic και H. Hauptmann.

13. ΑΜ, 9 (1884) 97-116· πρβ. τώρα RE, XVIII 1 (1939) 1105-1107, λήμμα: «Ormenion» (E. 
Meyer), ομοίως 1107-1109, λήμα: «Orminion» (το ίδιο).

14. ΑΜ, 4 (1879) 206-220. Για την μεθοριακή γραμμή του 1878, πριν από το Συνέδριο του Βε-
ρολίνου, για την προτεινόμενη μεθοριακή γραμμή στο 13ο πρωτόκολλο αυτού του Συνεδρίου, 
καθώς και για την οριστική μεθοριακή γραμμή, στις 24.5.1881, βλ. τους χάρτες 1 και 2 στο έργο 
του Κ. Ι. Αιλιανού, Η Αυστρο-Ουγγαρία και η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου 
(1878-1881), Θεσσαλονίκη 1988.
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εκπρόσωπος στα χρόνια 110-106 π.Χ., ο M. Terentius Varro Lucullus, 72-70 π.Χ., και ο 
Α. Didius Gallus υπό τον καίσαρα Τιβέριο. Βεβαιότητα όμως δεν υπάρχει.15

Στην εκκλησία του γραφικού ορεινού χωριού Μακρινίτσα, πάνω στο Πήλιο, άνωθεν 
του Βόλου, ο Lolling βρήκε την εκεί εντοιχισμένη επιγραφή της Δημητριάδας, προς 
τιμήν του Πομπήιου Magnus, των ετών 66-62 π.Χ., δεδομένου ότι ο Πομπήιος είναι ως 
«τό τρίτον αὐτοκράτωρ», δηλαδή αναφέρεται ως imperator για τρίτη φορά.16 Εγώ είδα 
το κείμενο τον Απρίλιο του 1967, ευρισκόμενο ακόμα στην ίδια θέση.

Μία από τις πιο εκτεταμένες και καλοδιατηρημένες επιγραφές, τις οποίες βρήκε ο 
Lolling, είναι μία πράξη απελευθέρωσης, με 149 στίχους, από την εποχή του εμφυλίου 
πολέμου, μεταξύ του Καίσαρα και του Πομπηίου.17 Αυτή, όταν μετέγραψε το κείμενό 
της ο Lolling, βρισκόταν στον Αλμυρό, σε μία περιοχή του Κρόκιου Πεδίου, στο 
νότιο άκρο του οποίου βρισκόταν η πόλη Άλος, και θεωρήθηκε ως μία επιγραφή τής 
Άλου, από αυτόν και από άλλους μεταγενέστερους ερευνητές. Είναι κυρίως γι’ αυτό 
σπουδαία η επιγραφή, διότι περιέχει τα ονόματα και των δώδεκα μηνών του έτους 
και μάλιστα έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να διαβαστούν στη σωστή σειρά τους. Ως εκ 
τούτου θεωρήθηκε από κάποιους ότι με την επιγραφή αυτή είχαν στα χέρια τους το 
πλήρες ημερολόγιο της Άλου.18

Δύο επιγραφές, οι οποίες βρέθηκαν στους Δελφούς, άλλαξαν την εικόνα. Σε μία 
συναφθείσα σύμβαση της Άλου με τις Φθιώτιδες Θήβες (την πόλη στο βόρειο άκρο 
του Κρόκιου Πεδίου) βρήκα ξανά το όνομα και το πατρώνυμο ενός πολίτη της 
απελευθερωτικής πράξης, όπως αυτό ενός πολίτη των Φθιωτίδων Θηβών, και σε ένα 
ψήφισμα της Αμφικτυονίας των Δελφών το όνομα και το πατρώνυμο ενός άλλου πολίτη 
που αναφέρεται στην πράξη απελευθέρωσης, ως όνομα ενός αντιπροσώπου των Θηβών. 
Τα ονόματα ταυτίζονται πλήρως, τα πρόσωπα όμως όχι, διότι αμφότερες οι δελφικές 
επιγραφές είναι δύο, περίπου, γενεές παλαιότερες από την πράξη απελευθέρωσης. 
Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία σ’ αυτό, ότι στους Δελφούς ονομάζονταν 
οι παππούδες και στην πράξη απελευθέρωσης οι εγγονοί και ότι η μεγάλη επιγραφή 
δεν ανήκει στην Άλο, αλλά στις λίγο πιο απομακρυσμένες και πολύ πιο σημαντικές 
Φθιώτιδες Θήβες και ότι, συνεπώς, το ημερολόγιο πρέπει να αποδοθεί σ’ αυτήν την 
πόλη και όχι στην Άλο.19

15. Για τον Minitius, βλ. J. και L. Robert, Bulletin épigraphique, 1954, 152· 1955, 136α. Για 
τον Lucullus, βλ. C. Corbato, RFIC, 81 (1953) 132-142. Για τον Didius, διοικητή της Μοισίας το 
36 μ.Χ., βλ. J. H. Oliver, GromByzSt, 8 (1967) 237- 239. Aκόμα περισσότερες προτάσεις στον W. 
Peek, Klio, 42 (1964) 319-327.

16. AM, 7 (1882) 239 (IG, IX2, 1134).
17. SBBerlin, 1887, 557-566 (IG, IX2, 109). Ένα τμήμα της επιγραφής ήταν ήδη γνωστό από 

παλαιότερα. Η πλήρης επιγραφή δημοσιεύθηκε από τον P. Foucart, BCH, 11 (1887) 364-372, 
δηλαδή ταυτόχρονα με τον Lolling.

18. RE, Χ 2 (1919) 1575-1576, λήμμα «Kalender», (H. Bischoff).
19. Ch. Habicht, Chiron, 2 (1972) 118-120· H. Kramolisch, «Die Strategen des Thessalischen 

Bundes vom Jahr v. Chr. bis zum Ausgang der römischen Republik», Demetrias, 2 (1978) 112-115.
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Με την εύρεση δύο σημαντικότατων επιγραφών του άρχισε ο Lolling, το 1882, την 
σειρά των «Mittheilungen aus Thessalien» (Πληροφοριών από την Θεσσαλία). Ήδη 
αναφέρθηκε η επιγραφή του Μαντείου του Απόλλωνα Κοροπαίου. Αυτή περιέχει 
δύο αποφάσεις της Δημητριάδας που αφορούν στο ιερό. Συντάχθηκαν μέσα σε έναν 
χρόνο, αμφότερες με αίτημα του ιερέα του Απόλλωνα, των στρατηγών και των 
νομοφυλάκων. Ο σκοπός τους ήταν να εξυψώσουν την τιμή και το κύρος του ιερού. 
Με έμφαση τονίζεται ότι η πόλη πρέπει να λάβει καλύτερα μέτρα για τις παραδόσεις 
(εὐκοσμία). Αυτό το οφείλει κανείς στον Θεό, ο οποίος δίνει πλουσιοπάροχα την 
συμβουλή του σε όλους που την ζητούν. Εν συναρτήσει με αυτό, μνημονεύεται ο 
ψηλός βωμός του Μαντείου και επίσης το γεγονός ότι το συμβουλεύονται πολλοί 
ξένοι. Για την διατήρηση της εξωτερικής τάξης, πρέπει να εκλεγούν τρεις πολίτες ως 
όργανα τάξης (ῥαβδοῦχοι). Σ’ αυτούς ανατίθεται η διαφύλαξη της τάξης απέναντι 
στους ενοχλητικούς και ασχημονούντες (ἀκοσμοῦντες). Στη συνέχεια γίνονται ειδικές 
ρυθμίσεις, πώς θα καταταγούν οι αιτούμενοι χρησμούς και πώς θα προσκληθούν, με 
την σειρά τους, (προτιμούμενοι εκτός σειράς μόνο εκείνοι στους οποίους είχε δοθεί 
το προνόμιο της προμάντευσης). Τις πολυάριθμες ειδικές ρυθμίσεις τις παραβλέπω· 
αναφέρω μόνο την μικρότερη δεύτερη απόφαση, η οποία ισχύει για την εξωτερική όψη 
του ιερού. Στο ιερό δάσος του Μαντείου είχαν καταστραφεί ή ξεραθεί (κατεφθαρμένα) 
πολλά δέντρα. Ο σκευοφύλακας πρέπει τώρα να καταστήσει γνωστό, με έναν λευκό 
πίνακα, και όλοι οι προσερχόμενοι αντιστοίχως να μάθουν ότι απαγορεύεται να 
κόβουν ή να κλαδεύουν δέντρα, να βόσκουν ή να κρατούν ένα ζώο. Δεν λέγεται, αλλά 
θα πρέπει να εννοηθεί ότι προβλεπόταν η φύτευση νέων δέντρων. Η μεγάλη επιγραφή 
ανήκει στους πιο φημισμένους θρησκευτικούς κανόνες των ελληνικών πόλεων και γι’ 
αυτό, κατά συνέπεια, δημοσιεύθηκε και σχολιάσθηκε πολύ συχνά. Τώρα βρίσκεται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου.

Το λαμπερό κομμάτι, από τα ιστορικά ευρήματα του Lolling, είναι ένας μεγάλος 
κατάλογος με 92 εκτεταμένους στίχους. Ο Lolling τον βρήκε στο νότιο νεκροταφείο της 
Λάρισας και τον ξέθαψε. Σ’ αυτόν αναφέρονται δύο επιστολές του βασιλιά Φιλίππου 
Ε΄ προς την πόλη και σχετικώς με αυτές τις επιστολές είναι τα επακολουθήσαντα 
αντίστοιχα δύο ψηφίσματα της Λάρισας. Οι τέσσερες επιγραφές, λόγω της 
σπουδαιότητάς τους, έχουν δημοσιευθεί περισσότερο από είκοσι φορές και συζητηθεί 
πολύ συχνότερα.20 Μία επιτροπή της πόλεως, που στάλθηκε, πληροφόρησε τον βασιλιά 
ότι η Λάρισα, εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων, χρειαζόταν νέους κατοίκους. Ως 
άμεση βοήθεια, ο βασιλιάς συμβούλεψε την πόλη ότι έπρεπε να απονείμει το δικαίωμα 
του πολίτη, σε όλους τους έλληνες εποίκους οι οποίοι ζούσαν στην περιοχή της. Αυτό 
θα ήταν προς όφελος της πόλεως και αυτού του ιδίου, διότι έτσι η χώρα θα μπορούσε 
να γίνει ισχυρότερη. Η πόλη, σύμφωνα με αυτό, αποφασίζει και ορίζει ότι θα πρέπει να 
καταγραφούν τα ονόματα όλων των νέων πολιτών και να δημοσιοποιηθούν.

20. H. G. Lolling, AM, 7 (1882) 61-66· IG, IX2, 517· Syll.2, 543· [J.-M. Hannick (μετ.) Gino 
Polese, «Παρατηρήσεις στις επιστολές του Φιλίππου Ε΄ του Μακεδόνα προς την πόλη Λάρισα 
(IG, ΙΧ2, 517)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 18 (1990) 15-21].
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Αργότερα, ύστερα από λίγο καιρό, ο βασιλιάς πληροφορήθηκε ότι αυτές οι 
πολιτογραφήσεις δεν είχαν γίνει. Έστειλε νέα επιστολή και με περισσότερη έμφαση. 
Επικαλέσθηκε σχετικώς το παράδειγμα της ρωμαϊκής πολιτικής για τα δικαιώματα και 
την δημιουργία αποικιών διαμέσου των Ρωμαίων. Μετά από αυτό, η πόλη τον έλαβε 
σοβαρά υπόψη, καθώς κατέστησε πλέον πολίτες της τούς αναφερόμενους μετοίκους. 
Στη δεύτερη απόφασή της, για την υπόθεση αυτή, ακολουθούν στη λίθινη επιγραφή 
τα ονόματα 200 νέων πολιτών, οι οποίοι ήταν όλοι, σχεδόν, Θεσσαλοί από τις πόλεις 
Κραννώνα και Γυρτώνη. Ο αριθμός τους, όμως, πρέπει να είναι μεγαλύτερος, αλλά το 
κάτω τμήμα της λίθινης στήλης, με περαιτέρω ονόματα, έχει χαθεί.

Ο αναφερόμενος πόλεμος, ο οποίος είχε πλήξει σοβαρά την Λάρισα, ήταν ο 
λεγόμενος ομοσπονδιακός συμμαχικός πόλεμος, από το 220 έως το 217 π.Χ.,  στον 
οποίο ο βασιλιάς Φίλιππος Ε΄ και οι σύμμαχοί του, μεταξύ αυτών και οι Θεσσαλοί, 
πολέμησαν εναντίον του Κοινού των Αιτωλών. Ο Πολύβιος μαρτυρεί ότι το έδαφος της 
Λάρισας δεινοπαθούσε από τις επιδρομές των Αιτωλών.21 Η πρωτοβουλία του βασιλιά, 
κατά τα φαινόμενα, ήταν μία προσπάθεια να βοηθήσει την πόλη για την αντιμετώπιση 
των ζημιών. Αυτό ήταν δυνατό μετά την ειρήνη του έτους 217 π.Χ. και η δεύτερη 
βασιλική επιστολή του Φιλίππου Ε΄, το έβδομο έτος της βασιλείας του, χρονολογείται 
στον Ιούλιο του 215 π.Χ. Ο Lolling και όλοι οι άλλοι ερευνητές (από τους οποίους 
όμως αληθώς μόνο ο Otto Kern μπόρεσε να δει ο ίδιος και να συγκρίνει την επιγραφή) 
χρονολογούν την πρώτη βασιλική επιστολή στην αρχή του πολέμου του 220 ή 219 
π.Χ. (η διαφορά εξηγείται από την αβεβαιότητα αν ο Φίλιππος Ε΄ ανήλθε στον θρόνο 
πριν ή μετά την 1η Δεκεμβρίου 221). Τον Σεπτέμβριο του 220 π.Χ. ο πόλεμος μόλις είχε 
αρχίσει και ούτε σ’ αυτό το έτος ούτε στο επόμενο 219 π.Χ. σημειώθηκαν στην περιοχή 
της Λάρισας πολεμικά γεγονότα. Ήταν δύσκολο να κατανοηθεί πώς υπέστη η Λάρι-
σα, τόσο νωρίς, καταστροφές και πώς μπόρεσε, παρά τον πόλεμο, να υπερκεράσει τις 
συνέπειές του. Σ’ αυτό, προφανώς, υπήρχε ένα πρόβλημα. «Η σύνταξη της πρώτης επι-
στολής έγινε, σύμφωνα με αυτό, το έτος 219 π.Χ. (21 του Υπερβερεταίου), ευθύς ως 
εξεράγη ο ομοσπονδιακός συμμαχικός πόλεμος», σχολιάζει ο Lolling. 

Η λίθινη στήλη περιέχει 8.500, περίπου, μικρά γράμματα, τα οποία έχουν μόνο 8 
χιλιοστά ύψος. Για την πρώτη ανάγνωση, όπως προδίδει το ημερολόγιό του, ο Lolling 
χρειάσθηκε περισσότερες ημέρες. Ένα δυνατό επικεντρωτικό φως είναι απαραίτητο 
για να μπορέσει κάποιος να διαβάσει τη στήλη. Ένα καλό έκτυπο βοηθάει αποφα-
σιστικά. Εν όψει των δυσκολιών, είναι φυσικό ακόμα και ένας καλός επιγραφικός 
να παραναγνώσει ένα ή δύο άλλα γράμματα. Πράγματι, στον 9ο στίχο ο Lolling 
παρανέγνωσε ένα γράμμα και το απέδωσε ως Βήτα ενώ η στήλη περιέχει σαφώς ένα 
Έψιλον. Αυτό, σε κάθε άλλη περίπτωση, θα ήταν αποδεκτό και εύκολα θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως μία απλή αβλεψία. Εδώ, όμως, ήταν επιβαρυντικό και όχι εύκολο να 
αποκαλυφθεί, διότι το εν λόγω γραμματικό στοιχείο τίθεται στη χρονολόγηση της 
πρώτης βασιλικής επιστολής και σημειώνει το έτος της βασιλείας του Φιλίππου Ε΄, 

21. Πολύβιος, Ε, 99, 4-5.
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2ο (Β) κατά τον Lolling, 5ο (Ε), σύμφωνα με την διορθωμένη ανάγνωση.22 Από αυτό 
συνάγεται ότι η πρώτη βασιλική επιστολή δεν γράφτηκε κατά τον χρόνο της έναρξης 
του πολέμου, αλλά τρία χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 217 π.Χ., τον χρόνο της 
σύναψης της ειρήνης της Ναυπάκτου. Ανάμεσα στις δύο βασιλικές επιγραφές, μεσολα-
βούσαν μόνο δύο, σχεδόν, χρόνια και όχι πέντε. Η παρέμβαση της πόλεως στον βασιλιά 
και η συμβουλή του, να απονεμηθεί στους έλληνες μετοίκους το δικαίωμα του πολίτη, 
οφείλονται ήδη στην επιτευχθείσα τότε ειρήνευση. Ένα μεμονωμένο γραμματικό στοι-
χείο κάνει εδώ, πραγματικά, την αποφασιστική διαφορά.

Με αμφότερα τα θεσσαλικά ταξίδια του και την κατάλληλη δημοσίευση των απο-
τελεσμάτων τους, ο Lolling έχει συμβάλει, με ένα σημαντικό κεφάλαιο, στην έρευνα 
της Θεσσαλίας. Μόνο ελάχιστες επιγραφές, από αυτές που μετέγραψε πρώτος, λείπουν 
από τις δημοσιεύσεις του. Ως εκ τούτου, λείπουν και από το Corpus των θεσσαλικών 
επιγραφών του Kern (IG, ΙΧ2) και μέχρι σήμερα, περισσότερα από 100 χρόνια μετά, 
παραμένουν αδημοσίευτες και ακόμα άγνωστες. Από τα ημερολόγια του Lolling, τα 
οποία φυλάσσονται στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, θα πρέπει να 
έλθουν και οι επιγραφές αυτές στο φως, καθώς και τα αντίγραφα άλλων επιγραφών, 
τα οποία είναι καλύτερα από τα μέχρι τώρα γνωστά.23 

Το πορτρέτο του, στον τόμο Archäologenbildnisse (Προσωπογραφίες Αρχαιολόγων) 
των Reinhard Lullies και Wolfgang Schiering, ανήκει σε εκείνους οι οποίοι, ως μέλη του 
Archäologischen Siminaris (Αρχαιολογικού Σεμιναρίου) της Göttinger, με τον δάσκαλό 
τους Friedrich Wieseler, του προσέφεραν για τα 70στά γενέθλιά του. Δείχνει τον Lolling 
μόνο λίγους μήνες πριν από το πρώτο του θεσσαλικό ταξίδι. Για την προσωπικότητά 
του, εκτός από τα γραπτά του, μαρτυρούν οι νεκρολογίες από εκείνους που τον γνώρι-
σαν ή είχαν σταθεί κοντά του, εκ των οποίων πιο λεπτομερής είναι εκείνη από την πένα 
του Paul Wolters στον τόμο του 1894 του Α.Μ. Μία βασική περιγραφή του χαρακτήρα 
του έκανε ο Rufus B. Richardson:24 «Από αυτούς που έχουν εμφανισθεί στα προσκήνια 
του αρχαιολογικού χώρου, κανένας δεν έχει δείξει λιγότερη επιθυμία να επιβεβαιώσει 
τα δικαιώματά του στην αρχαιολογική έρευνα, ή να προβάλει τον εαυτό του με κάθε 
τρόπο». Αυτό ήταν ως μία αυτονόητη υπαναχώρηση του προσώπου, επειδή ο Lolling 
δημοσίευσε αμέσως τα ευρήματα και τις ανακαλύψεις του, δηλαδή τις καθιστούσε 
προσιτές στο σύνολο των ενδιαφερομένων. Δεν ήταν δική του η άποψη ότι η πρώτη 
λέξη σε κάθε επιγραφή πρέπει να είναι και η τελευταία. Στον τόμο VII των I.G, ο 
Wilhelm Dittenberger δημοσίευσε γύρω στις 4.500 επιγραφές, από την Μεγαρίδα και 
την Βοιωτία. Με δεδομένο ότι ο Dittenberger ουδέποτε βρέθηκε στην Ελλάδα, 3.500, 
περίπου, επιγραφές, δηλαδή το 80%, βασίζονται στα αντίγραφα τα οποία έκανε ο 
Lolling. Ο Dittenberger δεν αρνήθηκε να το παραδεχθεί στον πρόλογό του. Όμως, το 
όνομα του Lolling εις μάτην το αναζητεί κανείς στον τίτλο του τόμου.

22. Ch. Habicht, στον τόμο Αρχαία Μακεδονία, 1 (Θεσσαλονίκη 1970) 275-279.
23. Βλ. στον ίδιο τόμο την μελέτη μου «Aus Lollings thessalischen Tagebüchern», σ. 273-276.
24. AJA, 9 (1894) 372.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΣΤΟΝ ΦΕΡΕΚΥΔΗ

Στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας υπάρχουν δύο μορφές με το όνομα 
Φερεκύδης. Ο πρώτος καταγόταν από τη Σύρο και ήταν φιλοσοφικός ποιητής. Ο δεύτε-
ρος, στον οποίο θ’ αναφερθούμε, καταγόταν από τη Λέρο και ήταν ιστορικός και γε-
νεαλολόγος. Ο ιστορικός, λοιπόν, Φερεκύδης μπορεί να γεννήθηκε στη Λέρο, απέκτη-
σε όμως την ιδιότητα του αθηναίου πολίτη και γι’ αυτό έμεινε στην ιστορία ως Φε-
ρεκύδης ο Αθηναίος. Η χρονολογία ακμής του, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, 
θα πρέπει να τοποθετηθεί στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. (Πασχάλιο Χρονικό, 1.306). Το 
κυριότερο έργο του, σύμφωνα με τον Σουίδα (216), ήταν η Αθηναϊκή Αρχαιολογία σε 
δέκα βιβλία, έργο το οποίο θα πρέπει να εκληφθεί ως ένα γενεαλογικό εγχειρίδιο, σε 
πεζό λόγο, με βάση το μύθο, στη γραμμή που ξεκίνησε ο Ακουσίλαος ο Αργείος τον 
6ο αι. π.Χ. Για το ίδιο έργο υπάρχουν και άλλοι τίτλοι, όπως Θεογονία, Αυτόχθονες, 
Γενεαλογίαι. Όπως είναι φυσιολογικό, η Θεσσαλία κατέχει σημαντική θέση μέσα στο 
έργο αυτό του Φερεκύδη. Θα παραθέσουμε, λοιπόν, τις αναφορές σε θεσσαλούς ήρωες 
και θεσσαλικές πόλεις, στα σωζόμενα αποσπάσματά του. Για την μελέτη είχαμε υπόψη 
μας το κείμενο των αποσπασμάτων του ιστορικού, το οποίο υπάρχει στον 1ο τόμο 
των Fragmenta Historicorum Graecorum και επιμελήθηκαν οι αδελφοί Κάρολος και 
Θεόδωρος Müller, για τις εκδόσεις Didot, το 1841. Ακολουθήσαμε και την αρίθμηση 
αυτής της έκδοσης. Μόνο που μεταφράσαμε στα ελληνικά, από τα λατινικά, τους 
τίτλους των αρχαίων συγγραμμάτων, απ’ όπου προέρχονται τα αποσπάσματα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

2. Σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο ΙΙ. 1235
Φερεκύδης φησίν, ὅτι Κρόνος ἀπεικασθεὶς ἵππῳ ἐμίγη Φιλύρᾳ τῇ Ὠκεανοῦ, καὶ διὰ 

τοῦτο διφυὴς ὁ Χείρων.
Ο Φερεκύδης αναφέρει ότι ο Κρόνος, αφού μεταμορφώθηκε σε άλογο, ενώθηκε 

ερωτικά με τη Φιλύρα, την κόρη του Ωκεανού, και γι' αυτό ο Χείρων έχει δύο φύσεις.

Η Φιλύρα, σύμφωνα με την επικρατούσα παράδοση, ήταν η μητέρα του Χείρωνα. Ο 
Απολλόδωρος, στο 2.23.1, αναφέρει αυτή την ιστορία. Σε πολλά σημεία θα δούμε ότι 
το μυθολογικό εγχειρίδιο, που στην ελληνιστική εποχή πέρασε κάτω από το όνομα του 
Απολλοδώρου, ακολουθεί τον Φερεκύδη. Ο Υγίνος, στον 138ο μύθο, προσθέτει την 
αυτονόητη λεπτομέρεια ότι από τη Φιλύρα πήρε το όνομά του και το ομώνυμο δένδρο.

8a. Σχόλια στους Πυθιόνικους	του Πινδάρου ΙΙΙ.60
Ἡ παρθένος Κορωνὶς ᾤκει παρὰ ταῖς ὄχθαις τῆς Βοιβιάδος λίμνης· ἡ δέ Βοιβιὰς 

λίμνη παρακειμένη τῇ Λακερείᾳ. Ὅτι δέ ἡ Κορωνὶς ἐν Λακερείᾳ ᾤκει πρὸς ταῖς πη-
γαῖς τοῦ Ἀμύρου, Φερεκύδης ἐν πρώτῃ ἱστορεῖ. Ἔνθα καὶ περὶ τοῦ κόρακος διηγεῖται, 
καὶ ὅτι Ἄρτεμιν ἔπεμψεν ὁ Ἀπόλλων, ἥ πολλὰς ἅμα γυναῖκας ἀπέκτεινε, καὶ ὡς τὸν 
Ἴσχυν Ἀπόλλων κτείνει, τὸν δὲ Ἀσκληπιὸν δίδωσι Χείρωνι.

Η παρθένος Κορωνίς κατοικούσε στις όχθες της Βοιβιάδας λίμνης. Και η Βοιβιάς 
λίμνη βρίσκεται δίπλα στη Λακέρεια. Το ότι η Κορωνίς κατοικούσε στην Λακέρεια, 



24

κοντά στις πηγές του Αμύρου το αναφέρει ο Φρεκύδης στο πρώτο βιβλίο της ιστορίας 
του. Εκεί διηγείται επίσης και για τον κόρακα και ότι έστειλε την Άρτεμη ο Απόλλων, 
η οποία σκότωσε πολλές γυναίκες, και ότι σκότωσε τον Ίσχυ ο Απόλλων και ότι 
παρέδωσε τον Ασκληπιό στον Χείρωνα.

Πάλι εδώ ο Φερεκύδης συμφωνεί με τον Υγίνο (202ο μύθος) και με τον Απολλόδω-
ρο (3.118). Η πόλη της Μαγνησίας Λακέρεια αναφερόταν, σύμφωνα με το Στέφανο 
Βυζάντιο (408.8), και από τον επίσης πρώιμο ιστορικό, σαν τον Φερεκύδη, τον Ελλάνι-
κο τον Μυτιληναίο.

8b. Στέφανος Βυζάντιος 256.14
Δώτιον, πόλις Θεσσαλίας. … Ἐκλήθη δὲ ἀπὸ Δωτίας τῆς  Ἐλάτου· Φερεκύδης δὲ, ἀπὸ 

Δώτιος τοῦ Ἀστερίου, καὶ Ἀμφικτυόνης τῆς Φθίου.
Δώτιο, πόλη της Θεσσαλίας. Ονομάστηκε από τη Δωτία του Ελάτου. Ο Φερεκύδης 

από την Δώτιδα, την κόρη του Αστερίου και της Αμφικτυόνης, κόρης του Φθίου.

Εδώ ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει διάφορες ετυμολογίες για το όνομα του Δωτίου, 
μία από τις οποίες προέρχεται από τον Φερεκύδη. Ο Αστέριος, γιος του Κομήτη, συμ-
μετείχε στην Αργοναυτική εκστρατεία (Απολλώνιος Ρόδιος, 1.35) και ήταν ιδρυτής 
της πόλης Αστέριον, η οποία αργότερα ονομάστηκε Πειρεσία (Στέφανος Βυζάντι-
ος, 138.18). Ο Φθίος, πατέρας της Αμφυκτυόνης, ήταν ο επώνυμος ήρωας της Αχαΐας 
Φθιώτιδας στη Θεσσαλία, γιος του Ποσειδώνα και της Λάρισας.

9b. Σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο 1.1 και σχόλια στους Πυθιόνικους	 του 
Πινδάρου προερχόμενα από τον Φερεκύδη, ΙΧ.29.

Ναΐδος καὶ Πηνειοῦ τὸν Ὑψέα Φερεκύδης.
Γιο του Πηνειού και της Ναΐδος (αναφέρει) τον Υψέα ο Φερεκύδης.

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (4.69.1) αναφέρει ότι τα παιδιά του Πηνειού και της νύμφης 
Κρέουσας ήταν ο Υψέας και η Στίλβη. Ο σχολιαστής του Απολλωνίου του Ρόδιου, με 
αφορμή μία αναφορά στην Κυρήνη, την οποία ερωτεύτηκε ο Απόλλων και η οποία 
έδωσε το όνομά της στην πόλη της Λιβύης, μας αναφέρει και την καταγωγή της από τον 
Υψέα, γιο του Πηνειού και της Ναΐδας νύμφης Κρέουσας.

Ακολουθούν τρία αποσπάσματα που αναφέρονται στο Θετίδειο της Θεσσαλίας.

16a. Σχόλια στους Νεμεόνικους	του Πινδάρου IV.81.
Ἔοικεν ὁ Πίνδαρος μνημονεύειν τοῦ Θετιδείου, περὶ οὗ ἐν πρώτῳ Φερεκύδης οὕτω 

γράφει· «Ἔπειτα Πηλεύς ᾤχετο εἰς Φθίαν, καὶ Θέτιν ἐπὶ τῶν ἵππων τούτων ἄγων, 
οἰκεῖ ἐν Φαρσάλῳ, καὶ ἐν Θετιδείῳ, ὃ καλεῖται ἀπὸ τῆς Θέτιδος ἡ πόλις».

Φαίνεται ότι ο Πίνδαρος αναφέρεται στο Θετίδειο, σχετικά με το οποίο γράφει ο 
Φερεκύδης στο πρώτο βιβλίο: «Έπειτα ο Πηλέας κατέφυγε στη Φθία κουβαλώντας τη 
Θέτιδα πάνω σ’ αυτά τα άλογα και κατοικεί στη Φάρσαλο και στο Θετίδειο, το οποίο 
ονομάζεται από τη Θέτιδα».

Εδώ ο Φερεκύδης αναφέρεται στην απαγωγή της Θέτιδας από τον Πηλέα, μετά από 
οδηγίες του Χείρωνα, γεγονός που αναφέρει και ο Απολλόδωρος (3.170). Ο σχολι-
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αστής του Πινδάρου αναφέρει το Θετίδειο με βάση το στίχο (Νεμεόνικοι, 4.51) του 
ποιητή που λέει ότι η Θέτιδα εξουσιάζει τη Φθία.

16b. Τζέτζης σχόλια στον Λυκόφρονα 175
Ὁ Πηλεὺς, κατὰ Φερεκύδην καθαίρεται ὑπ’ Εὐρύτου, τοῦ Ἄκτορος, οὗ θυγατέρα 

Ἀντιγόνην λαμβάνει, ἀναρτηθείσης δὲ ἐκείνης, ᾤχετο εἰς Φθίαν, καὶ Θέτιν ἄγων, ἐπὶ 
τῶν ἵππων ἥκει ἐν Φαρσάλῳ καὶ Θετιδείῳ, ὃ καλεῖται ἀπό τῆς Θέτιδος ἡ πόλις.

Ο Πηλεύς, σύμφωνα με το Φερεκύδη, εξαγνίζεται από τον Εύρυτο, το γιο του 
Άκτορα, την κόρη του οποίου Αντιγόνη παίρνει για γυναίκα. Μετά το θάνατο εκείνης 
από θηλιά, κατέφυγε στη Φθία και κουβαλώντας τη Θέτιδα πάνω στ’ άλογα φθάνει 
στη Φάρσαλο και στο Θετίδειο, πόλη που πήρε το όνομα από τη Θέτιδα.

Το κομμάτι αυτό, στην έκδοση που ακολουθούμε, τοποθετείται μετά από το 
προηγούμενο, ενώ αναφέρεται, εν μέρει, σε γεγονότα χρονικά προγενέστερα. Ο Άκτωρ, 
που αναφέρεται εδώ, ήταν βασιλιάς των Φερών της Θεσσαλίας. Ο Εύρυτος ή Ευρυτίων 
ήταν γιος του και, σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (1.68.4), έλαβε μέρος στο κυνήγι 
του καλυδωνίου κάπρου. Αυτός εξάγνισε τον Πηλέα από το φόνο του αδελφού του 
Φώκου και του έδωσε την κόρη του Αντιγόνη. Αργότερα, όμως, ο Πηλέας τον σκότωσε, 
κατά λάθος, και έτσι αναγκάστηκε να φύγει και από τη Φθία και να καταφύγει στην 
Ιωλκό (Απολλόδωρος, 3.164.2). Εκεί, σύμφωνα με το ίδιο χωρίο του Απολλοδώρου, 
δέχτηκε καθαρμό από τον Άκαστο, απέρριψε τις ερωτικές προτάσεις της γυναίκας 
του Αστυδάμειας, με αποτέλεσμα να διαβληθεί από την τελευταία και να προκληθεί 
η αυτοκτονία της γυναίκας του Αντιγόνης. Έτσι, υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στον 
Απολλόδωρο και στον Φερεκύδη. Ο πρώτος θεωρεί αιτία της φυγής τού Πηλέα από 
τη Φθία το ατύχημα με τον Ευρυτίωνα, ενώ ο δεύτερος θεωρεί αιτία της φυγής την 
αυτοκτονία της Αντιγόνης.

16c. Σχόλια Βενετικού κώδικα στην Ανδρομάχη	του Ευριπίδη 18
Τοῦτο ἀπὸ ἱστορίας εἴληφεν· αὖθις (Ι. αὖθι VRL αὐτόθι) γὰρ αὐτῇ συνῴκησε 

Πηλεὺς καὶ ἣ (καὶ ἐγέννησεν) Ἀχιλλέα· τὸ Θετίδειον διόπερ (Ι. διόπερ τὸ ] Θετίδειον) 
ἐστὶ πόλις Θεσσαλίας, ὥς φησι Φερεκύδης καὶ Σουίδας (sc. ἐν Θεσσαλικοῖς).

Αυτό πήρε το όνομα από κάποια ιστορία. Πάλι (ή εκεί) συγκατοίκησε μαζί της ο 
Πηλέας και του έκανε γιο, τον Αχιλλέα. Εξαιτίας αυτού, το Θετίδειο είναι πόλη της 
Θεσσαλίας, όπως αναφέρει ο Φερεκύδης και ο Σουίδας (στα Θεσσαλικά).

Ο Σουίδας, που αναφέρεται εδώ, δεν είναι βέβαια ο συγγραφέας του λεξικού του 
10ου αι. μ.Χ., αλλά ένας ιστορικός του 3ου αι. π.Χ., ο οποίος έγραψε Θεσσαλικά, 
τουλάχιστον σε δύο βιβλία, και ο οποίος αναφέρεται από τον Στράβωνα και το Στέφα-
νο Βυζάντιο.

17. Σχόλια στην Ιλιάδα του Ομήρου, ΙΙ. 175
Ἐκ τίνος Πηλεύς Πολυδώρην ἔσχεν; ὡς μὲν Στάφυλος ἐν γ΄ Θεσσαλικῶν, ἐξ Εὐριδίκης, 

τῆς Ἄκτορος θυγατρός. Φερεκύδης δὲ, ἐξ Ἀντιγόνης τῆς Εὐρυτίωνος. Ἄλλοι δὲ, ἐκ Λα-
οδαμείας τῆς Ἀλκμαίωνος.

In cod. Veneto praemissa huic loco sunt ista: 
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Ἡ διπλῆ, ὅτι Φερεκύδης τήν Πολυδώραν φησὶ ἀδελφὴν Ἀχιλλέως· οὐκ ἔστι δὲ καθ’ 
Ὅμηρον διαβεβαιώσασθαι.

Από ποια απέκτησε ο Πηλέας την Πολυδώρα; Όπως αναφέρει ο Στάφυλος, στο τρίτο 
βιβλίο των Θεσσαλικών, από την Ευριδίκη, την κόρη του Άκτορα. Ο Φερεκύδης όμως 
αναφέρει από την Αντιγόνη, την κόρη του Ευρυτίωνα. Ενώ άλλοι από τη Λαοδάμεια 
του Αλκμαίονα.

Στον κώδικα της Βενετίας προηγούνται σ’ αυτό το σημείο αυτά:
Η διπλή, διότι ο Φερεκύδης ισχυρίζεται ότι η Πολυδώρα είναι αδελφή του Αχιλλέα. 

Δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί από τον Όμηρο.

Ένα σχόλιο πάνω στον στίχο της Ιλιάδας Π.175 δίνει την αφορμή να αναφερθεί η 
πληροφορία του Φερεκύδη για την σχετικά άγνωστη αδελφή του Αχιλλέα Πολυδώρα. Ο 
Στάφυλος, που αναφέρεται εδώ, ήταν ιστορικός του 2ου αι. π.Χ., από τη Ναύκρατη της 
Αιγύπτου, που έγραψε Θεσσαλικά. Σύμφωνα με αυτόν, αντί για την Αντιγόνη (εγγονή 
του Άκτορα σύμφωνα με προηγούμενο χωρίο) ο Πηλέας νυμφεύεται την Ευριδίκη, 
κόρη του Άκτορα, ενώ προστίθεται και μία τρίτη άποψη ότι η Πολυδώρα ήταν κόρη 
του Πηλέα και της Λαοδάμειας, κόρης του Αλκμαίονα, η οποία δεν έχει καμία σχέση 
με τη γυναίκα του Πρωτεσιλάου, μια και η δεύτερη ήταν κόρη του Ακάστου. Με τον 
Φερεκύδη συμφωνεί και ο Απολλόδωρος (3.163) στο ότι η Πολυδώρα ήταν κόρη του 
Πηλέα και της Αντιγόνης.

18. Σχόλια στους Νεμεόνικους	του Πινδάρου, ΙΙΙ.55
Οὐ γὰρ (ὁ Πηλεὺς) μόνος εἷλε τὸν Ἰωλκόν, ἀλλά μετὰ Ἰάσονος καὶ τῶν Τυνδαριδῶν, 

ὡς ἱστορεῖ Φερεκύδης.
Διότι δεν κυρίευσε μόνος ο Πηλέας την Ιωλκό, αλλά μαζί με τον Ιάσονα και τους 

Τυνδαρίδες, όπως αναφέρει ο Φερεκύδης.

Σε προηγούμενο απόσπασμα αναφερθήκαμε στην ερωτική περιπέτεια του Πηλέα 
με την Αστυδάμεια, τη γυναίκα του βασιλιά της Ιωλκού Ακάστου. Αυτή η υπόθεση 
προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, δυσαρμονία στις σχέσεις του Ακάστου με τον Πηλέα 
και οδήγησε στην κατάληψη της Ιωλκού από τον δεύτερο, σε συνεργασία με τους 
Διόσκουρους και τον Ιάσονα. Την ιστορία, στην πλήρη της μορφή, αναφέρει σε δύο 
τμήματα ο Απολλόδωρος, στο 3.164, που αναφέραμε πιο πριν, και στο 3.173.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

23. Σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο, Ι.1213
Φερεκύδης ἐν τῷ δευτέρῳ φησὶν ὅτι Πολυδώρᾳ τῇ Δαναοῦ μίσγεται Πηνειός ὁ πο-

ταμός. Τῶν δὲ γίνεται Δρύοψ, ἀφ’ οὗ Δρύοπες καλοῦνται. Οἰκοῦσι δὲ ἐπὶ τῷ Σπερ-
χειῷ ποταμῷ.

Ο Φερεκύδης, στο δεύτερο βιβλίο, αναφέρει ότι ο ποταμός Πηνειός ενώθηκε ερωτικά 
με την Πολυδώρα, την κόρη του Δαναού. Από αυτήν την ένωση γεννιέται ο Δρύοψ, 
από τον οποίο πήραν το όνομα οι Δρύοπες. Κατοικούν κοντά στο Σπερχειό ποταμό.

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, ο Δρύοψ ήταν γιος του Σπερχειού και της Πο-
λυδώρας (Αντωνίνος Λιμπεράλις, 32.1). Η Πολυδώρα εδώ δεν είναι η κόρη του Πηλέα, 
αλλά άλλη ηρωίδα της Μυθολογίας, η οποία, σύμφωνα με άλλη πηγή (Απολλόδωρος, 
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3.168), ήταν γυναίκα του Πηλέα και του έκανε και γιο, τον Μενέσθιο. Πιθανόν στις 
πηγές να γίνεται και σύγχυση για τη σχέση Πηλέα - Πολυδώρας.

26. Σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο, IV.1515
… αὐτὸς δὲ ἔβη εἰς Λάρισσαν. Καὶ ἀφικόμενος, Ἀκρίσιον ἀναγνωρίζει, καὶ σὺν αὐτῷ 

ἕπεσθαι εἰς Ἄργος πείθει. Καὶ ὅτε δὴ ἔμελλον ἰέναι, συντυγχάνει ἀγῶνι νέων ἐν τῇ 
Λαρίσσῃ. Καὶ ὁ Περσεὺς ἀποδύεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ λαβὼν τὸν δίσκον, δισκεύει· 
τὸ δὲ πένταθλον οὔπω ἦν, ἀλλ’ ἰδίᾳ ἕνα ἕκαστον τῶν ἄθλων ἤθλουν· ὁ δὲ δίσκος 
τροχαλισθεὶς ἐπὶ τὸν πόδα τοῦ Ἀκρισίου, τιτρώσκει αὐτόν· καμὼν δὲ ἐκ τούτου οἱ 
Λαρισσαῖοι, πρόσθεν τῆς πόλεως, καὶ αὐτοῦ (Phav. αὐτῷ) ποιοῦσιν ἡρῷον οἱ ἐπιχώρι-
οι· Περσεύς δὲ ἀναχωρεῖ τοῦ Ἄργους.

… Και εκείνος μετέβη στη Λάρισα. Όταν έφτασε, αναγνώρισε τον Ακρίσιο και τον 
πείθει να τον ακολουθήσει στο Άργος. Όταν επρόκειτο να φύγουν, συνέβη να γίνεται 
αγώνας νέων στη Λάρισα. Ο Περσέας μπήκε στον αγώνα και, αφού πήρε το δίσκο, 
τον εξαπολύει. Τότε δεν υπήρχε το πένταθλο και εκτελούσαν ένα-ένα τα αγωνίσματα. 
Και ο δίσκος, αφού διέγραψε την τροχιά του, πέφτει στα πόδια του Ακρισίου και 
τον τραυματίζει. Αφού βασανίστηκε από αυτό το γεγονός, ο Ακρίσιος πεθαίνει στη 
Λάρισα. Και τον κηδεύει ο Περσέας και οι Λαρισαίοι στην είσοδο της πόλης και οι 
ντόπιοι του κάνουν κι ένα ηρώο. Ο Περσέας αναχωρεί για το Άργος.

Σ’ αυτό το σημείο τοποθετήσαμε το τέλος της ιστορίας του Περσέα, σημείο που 
αναφέρει τη Λάρισα. Η μορφή της ιστορίας του Φερεκύδη, που διασώζεται από το 
σχολιαστή του Απολλωνίου του Ροδίου, διαφέρει από τη διήγηση του Απολλοδώρου 
(2.47) στο σημείο που αναφέρει ότι ο Ακρίσιος και ο Περσέας συναντήθηκαν πριν από 
το ατύχημα στους αγώνες. Ο ίδιος σχολιαστής του Απολλωνίου του Ροδίου, στο 1.140 
του έργου του, ακολουθώντας τον Ελλάνικο, αναφέρει ότι ο Ακρίσιος ήταν ο ιδρυτής 
της Λάρισας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

37. Απολλόδωρος, ΙΙ.7.5
Ἀμάλθεια ἦν Αἱμονίου θυγάτηρ· ἣ κέρας εἶχε ταύρου. Τοῦτο δὲ, ὡς Φερεκύδης φησὶ, 

δύναμιν εἶχε τοιαύτην, ὥστε βρωτόν ἢ ποτόν ὅπερ ἂν εὔξαιτό τις, παρέχειν ἄφθονόν 
τε καὶ ἄπονον.

Η Αμάλθεια ήταν κόρη του Αιμονίου. Αυτή είχε ένα κέρατο ταύρου. Αυτό, όπως 
αναφέρει ο Φερεκύδης, είχε τόση δύναμη ώστε να προσφέρει σε μεγάλη αφθονία και 
άκοπα οτιδήποτε θα ευχόταν να φάει ή να πιει κανείς.

Οι Διόδωρος (5.70.3) και Στράβωνας (8.7.5) συμφωνούν απόλυτα με τα γραφόμενα 
από τον Φερεκύδη. Βέβαια ο μυθογράφος Παλαίφατος (45), στην προσπάθειά του για 
ορθολογική εξήγηση του μύθου, μετατρέπει την Αμάλθεια σε μία πλούσια ξενοδόχο, η 
οποία είχε φυλαγμένο το πλούσιο κομπόδεμά της σε ένα κέρατο και απ’ αυτό αγόραζε 
όλα τα αγαθά γι’ αυτήν και για τον εραστή της Ηρακλή. Σύμφωνα με το Στέφανο 
Βυζάντιο (49.6), ο Αίμων (και όχι ο Αιμόνιος που υπάρχει στο κείμενό μας) ήταν 
εγγονός του Πελασγού και πατέρας του Θεσσαλού.
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38. Σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο, Ι.1213
εἰς τὴν Δρυοπίαν. …  λῃστρικὸν δὲ τὸ ἔθνος, ὁμοροῦν τοῖς Μηλιεῦσιν, ὡς Φερεκύδης 

ἐν τῇ τρίτῃ φησίν.
Στη Δρυοπία. Είναι έθνος ληστών, το οποίο συνορεύει με τους Μηλιείς, όπως 

αναφέρει ο Φερεκύδης στο τρίτο βιβλίο.

Σύμφωνα με το Στέφανο Βυζάντιο (240.2), οι Δρύοπες πήραν το όνομά τους από τη 
Δρυόπη, κόρη του Ευρύπυλου, θεσσαλού ήρωα που πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο. 
Σύμφωνα, όμως με τον Αντωνίνο Λιμπεράλις (32.1) και τον Οβίδιο (Μεταμορφώσεις, 
9.331) η Δρυόπη ήταν κόρη του Δρύοπα, ήρωα τον οποίο συναντήσαμε, σε προηγούμενο 
απόσπασμα, ως γιο του Πηνειού.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

55. Σχόλια στους Πυθιόνικους	του Πινδάρου, IV.220
Ὑπερεία δέ κρήνη ἐν ταῖς Φεραῖς. …  Φασὶ δέ τινες, ἀπὸ Ὑπέρητος λαβεῖν αὐτὴν 

τοὔνομα, ὡς Φερεκύδης. Φησὶ γὰρ οὕτω· «Μέλας ὁ Φρίξου γαμεῖ Εὐρύκλειαν. Τῶν δὲ 
γίνεται Ὑπέρης, ὃς ᾤκει ἐπὶ τῇ κρήνῃ τῇ ἀπ’ αὐτοῦ κληθείση Ὑπερείᾳ».

Η Υπέρεια είναι μία κρήνη στις Φερές. Αναφέρουν μερικοί, ανάμεσά τους και ο 
Φερεκύδης, ότι πήρε το όνομα από τον Υπέρητα. Λέει μάλιστα τα εξής: «Ο Μέλας, γιος 
του Φρίξου νυμφεύεται την Ευρύκλεια. Απ’ αυτούς γεννιέται ο Υπέρης, ο οποίος κα-
τοικούσε κοντά στην κρήνη που πήρε το όνομά της απ’ αυτόν, δηλαδή στην Υπέρεια».

Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (1.83) ο Μέλας ήταν γιος του Φρίξου και της Χαλ-
κιόπης. Ο Στέφανος Βυζάντιος (650.18) αναφέρει ότι ο Υπέρης ήταν γιος του Λυκάονα.

56. Σχόλια στην Οδύσσεια	του Ομήρου, λ.28
Νηλεὺς ὁ Ποσειδῶνος καὶ Τυροῦς παῖς, ἐξελασθεὶς ὑπό Πελίου τοῦ ἀδελφοῦ τῆς 

Ἰωλκοῦ, ἀφίκετο εἰς Μεσήνην τῆς Πελοποννήσου. Καὶ λαβὼν παρὰ ἐγχωρίων, τὴν 
Πύλον κτίζει. Καὶ γαμεῖ Χλῶριν, τὴν Ἀμφίονος τοῦ Ἰάσου καὶ Φερσεφόνης τῆς Μίου 
θυγατέρα, βασιλεύει τε οὐ μόνον τῶν Πυλίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν Ὀρχομενῷ καὶ γίνεται 
εὐδαιμόνων. Ἡ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ.

Ο Νηλεύς, γιος του Ποσειδώνα και της Τυρώς, αφού διώχθηκε από την Ιωλκό εξαιτίας 
του αδελφού του Πελία, έφθασε στη Μεσσήνη της Πελοποννήσου. Αφού πήρε μαζί του 
ένα μέρος από τους ντόπιους κτίζει την Πύλο. Και νυμφεύεται τη Χλώριδα, κόρη του 
Αμφίονα, γιου του Ιάσου και της Φερσεφόνης, κόρης του Μίου, και βασιλεύει όχι μόνο 
στην Πύλο αλλά και στον Ορχομενό και γίνεται πολύ ευτυχισμένος. Αυτή η ιστορία 
υπάρχει στο Φερεκύδη.

Ο Απολλόδωρος (1.93) λέει τα ίδια. Εδώ μας σταμάτησε η σχέση του Νηλέα με τον 
θεσσαλό βασιλιά Πελία. Η γενιά του Νηλέα βασίλευε στην Πύλο μέχρι την κάθοδο των 
Δωριέων και έπειτα, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συνετέλεσε στον αποικισμό της 
Ιωνίας. Έτσι ήταν δεδομένο το ενδιαφέρον του αθηναίου γενεαλολόγου Φερεκύδη γι’ 
αυτή τη γενιά, μια και υπήρχε και ένας Αθηναίος Νηλέας, γιος του Κόδρου, ο οποίος 
ήταν αρχηγός των Μεσσηνίων, οι οποίοι αποίκησαν την Μ. Ασία. Όμως η Θεσσαλία 
δεν έλειπε και από εδώ.
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58. Σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο, Ι.411
Αἰσωνὶς πόλις τῆς Μαγνησίας, ἀπὸ τοῦ πατρὸς Ἰάσονος, ὡς καὶ Πίνδαρος φησὶ καὶ 

Φερεκύδης.
Η Αισωνίς είναι πόλη της Μαγνησίας που πήρε το όνομα από τον πατέρα του Ιάσο-

να, όπως αναφέρει ο Πίνδαρος και ο Φερεκύδης.

Ο Στέφανος Βυζάντιος (59.17) αναφέρει αυτή την πόλη ως Αίσωνα. Στο απόσπα-
σμα 273 του Πινδάρου (στην έκδοση του Snell, το 1975 για τη Bibliotheca Teubneriana) 
υπάρχει μόνο μία απλή αναφορά στη λέξη Αισωνίς. Άρα, αυτή η πόλη της Θεσσαλίας 
αναφερόταν σε κάποιο χαμένο ποίημα του Πινδάρου, το οποίο είχε υπόψη του ο 
σχολιαστής του Απολλωνίου και το αναφέρει εδώ.

59a. Σχόλια στην Οδύσσεια, του Ομήρου μ 70
Τυρὼ ἡ Σαλμωνέως, ἔχουσα δύο παῖδας ἐκ Ποσειδῶνος, Νηλέα τε καὶ Πελίαν, ἔγημε 

Κρηθέα. Καὶ ἴσχει παῖδας ἐξ αὐτοῦ τρεῖς, Αἴσονα, καὶ Φέρητα, καὶ Ἀμυθάονα. Αἴσο-
νος δὲ καὶ Πολυμίλας καθ’ Ἡσίοδον γίνεται Ἰάσων, κατὰ δὲ Φερεκύδην ἐξ Ἀλκιμέδης. 
Τελευτῶν δὲ οὗτος καταλείπει τοῦ παιδὸς ἐπίτροπον τὸν ἀδελφὸν Πελίαν, ἐγχειρίσας 
αὐτῷ καὶ τὴν βασιλείαν, ἵνα αὐξηθέντι τῷ υἱῷ παράσχῃ. Ἡ δὲ τοῦ Ἰάσονος μήτηρ 
Ἀλκιμέδη δείσασα, δίδωσιν αὐτὸν τρέφεσθαι Χείρονι τῷ Κενταύρῳ.

Η Τυρώ, κόρη του Σαλμωνέα, ενώ (ήδη) είχε δύο παιδιά από τον Ποσειδώνα, το 
Νηλέα και τον Πελία, παντρεύτηκε τον Κρηθέα και απέκτησε τρία παιδιά από αυτόν, 
τον Αίσονα, τον Φέρητα και τον Αμυθάονα. Από τον Αίσονα και την Πολυμίλα, 
σύμφωνα με τον Ησίοδο, γεννιέται ο Ιάσων, σύμφωνα όμως με τον Φερεκύδη από 
(τον Αίσονα) και την Αλκιμέδη. Όταν πέθανε αυτός αφήνει επίτροπο στο παιδί του 
τον αδελφό του Πελία, αφού του εμπιστεύτηκε τη βασιλεία, προκειμένου να την πα-
ραδώσει στο παιδί, όταν θα μεγάλωνε. Η μητέρα, όμως, του Ιάσονα Αλκιμέδη, επειδή 
φοβήθηκε (για το παιδί της), το παρέδωσε στον Κένταυρο Χείρονα.

Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (1.107) μητέρα του Ιάσονα ήταν η Πολυμήδη, κόρη του 
Αυτόλυκου. Όμως θα φανεί από το επόμενο απόσπασμα ότι η Αλκιμέδη, όπως έγρα-
ψε ο Φερεκύδης, ήταν η μητέρα του Ιάσονα κατά τον Απολλώνιο το Ρόδιο, συγγραφέα 
των Αργοναυτικών και σαφώς ειδικό πάνω στο θέμα. Και ο λατίνος επικός Βαλέρι-
ος Φλάκκος, ο οποίος επίσης έγραψε Αργοναυτικά, θεωρεί την Αλκιμέδη μητέρα του 
Ιάσονα.

59b. Σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο, Ι.45
Φερεκύδης συμφωνεῖ Ἀπολλωνίῳ, λέγοντι Ἀλκιμέδην μητέρα εἶναι Ἰάσονος, τὴν 

Φυλάκου θυγατέρα.
Ο Φερεκύδης συμφωνεί με τον Απολλώνιο, όταν αναφέρει ότι η Αλκιμέδη, η κόρη 

του Φυλάκου, ήταν μητέρα του Ιάσονα.

Ο Στέφανος Βυζάντιος (673.14) και ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (1.504) αναφέρουν 
ότι ο Φύλακος, παππούς του Ιάσονα, ίδρυσε την πόλη Φυλάκη στο όρος Όθρυς.

60. Σχόλια στους Πυθιόνικους του Πινδάρου IV.133
Ἡ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. «Ἔθυε, φησὶν, ὁ Πελίας τῷ Ποσειδῶνι, καὶ προεῖπε 

πᾶσι παρεῖναι. Οἱ δὲ ἦσαν οἵ τε ἄλλοι πολῖται, καὶ ὁ Ἰήσων· ἔτυχε δὲ ἀροτρεύων ἐγγύς 
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τοῦ Ἀναύρου ποταμοῦ. Ἀσάνδαλος δὲ διέβαινε τὸν ποταμόν· διαβὰς δὲ, τὸν μὲν δεξιὸν 
ὑποδεῖται πόδα· τὸν δὲ ἀριστερὸν, ἐπιλήθεται. Καὶ ἔρχεται οὕτως ἐπὶ δεῖπνον. Ἰδὼν δὲ 
ὁ Πελίας, συμβάλλει τὸ μαντήiον. Καὶ τότε μὲν ἡσύχασε. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ μεταπεμψάμε-
νος ἤρετο ὅ τι ποιοίη, εἰ αὐτῷ χρησθείη ὑπό τοῦ τῶν πολιτῶν ἀποθανεῖν. Ὁ δὲ Ἰήσων, 
πέμψαι ἂν εἰς Αἶαν αὐτὸν, ἐπὶ τὸ κῶας τὸ χρυσόμαλλον, ἄξοντα ἂν ἀπὸ Αἰήτεω. 
Ταῦτα δὲ τῷ Ἰήσονι Ἥρη ἐς νόον βάλλει, ὡς ἔλθοι ἡ Μήδεια τῷ Πελίᾳ κακόν». Ὅτι δὲ 
ἐκ τοῦ Ἀναύρου ποταμοῦ μόγις τὸ πέδιλον ἔσωσεν, ἱστορεῖ καὶ Ἀπολλώνιος (Ι, 10).

Η ιστορία υπάρχει στο Φερεκύδη. Θυσίαζε, αναφέρει (ο Φερεκύδης), ο Πελίας στον 
Ποσειδώνα και ζήτησε απ’ όλους να είναι παρόντες. Ήταν εκεί και άλλοι πολίτες και ο 
Ιάσων. Έτυχε να δουλεύει με το άροτρο κοντά στον Άναυρο ποταμό. Πέρασε τον πο-
ταμό χωρίς σανδάλια. Αφού πέρασε τον ποταμό, φοράει το σανδάλι στο δεξιό πόδι. 
Ξέχασε, όμως, το αριστερό σανδάλι. Και έτσι (χωρίς σανδάλι) έρχεται στο δείπνο. 
Μόλις το είδε ο Πελίας, το συνέδεσε με τον χρησμό. Αρχικά δεν έκανε τίποτε. Την 
επόμενη μέρα, αφού τον κάλεσε, τον ρώτησε τι θα έπρεπε να κάνει, αν θα ήταν ανα-
γκαίο να πεθάνει από κάποιον πολίτη. Και ο Ιάσων του απάντησε, να στείλει το συ-
γκεκριμένο πολίτη στην Αία, στο χρυσόμαλλο δέρας, για να το φέρει από τον Αιήτη. 
Αυτή τη σκέψη του έβαλε η Ήρα στο μυαλό, για να έλθει η Μήδεια και να προκαλέσει 
κακό στον Πελία. Ο Απολλώνιος εξιστορεί ότι το μόνο που έσωσε από το ποτάμι ήταν 
το πέδιλο.

Ο Απολλόδωρος (1.108-109) αναφέρει την ίδια ιστορία, όχι με ουσιαστικές διαφορές. 
Άλλωστε, είναι η επικρατούσα εκδοχή. Ωστόσο, η μικρή λεπτομέρεια, στην οποία δια-
φωνούν ο σχολιαστής του Πινδάρου από τη μια μεριά και ο Απολλόδωρος (στο σημείο 
που αναφέραμε) και ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (Αργοναυτικά 1.9) από την άλλη, είναι 
στο ότι η απώλεια του ενός σανδαλιού από τον Ιάσονα δεν οφειλόταν σε αφηρημάδα, 
αλλά σε μικροατύχημα. Και ο σχολιαστής του Πινδάρου νιώθει την ανάγκη στο τέλος 
να αναφέρει κι αυτή την εκδοχή του μύθου.

61. Σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο, Ι.4
Ὁ Ἀπολλώνιος καλεῖ τὴν Ἀργώ, ἀπὸ Ἄργου τοῦ κατασκευάσαντος· Φερεκύδης δὲ 

ἀπὸ Ἄργου τοῦ Φρίξου υἱοῦ.
Ο Απολλώνιος ετυμολογεί το όνομα Αργώ από τον Άργο, τον κατασκευαστή. Ο Φε-

ρεκύδης από τον Άργο, το γιο του Φρίξου.

Σύμφωνα με τον Απολλώνιο το Ρόδιο (1.324) και τον Βαλέριο Φλάκκο (1.93), η 
Αργώ πήρε το όνομά της από τον Άργο, γιο του Ακέστορα, ο οποίος και κατασκεύασε 
το καράβι. Ο Φερεκύδης μπερδεύει αυτόν τον Άργο με το γιο του Φρίξου και της Χαλ-
κιόπης, τον οποίο, μαζί με τ’ αδέλφια του, παρέλαβαν ως ναυαγούς οι Αργοναύτες στη 
νήσο Αρία, κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους (Απολλώνιος, 2.1088-1150, Βαλέρι-
ος Φλάκκος, 5.460-517). Ο ένας αδελφός του Άργου, ο Μέλας, αναφέρθηκε σε προη-
γούμενο απόσπασμα.

67b. Απολλόδωρος 1.9.19
Φερεκύδης αὐτὸν ἐν Ἀφέταις τῆς Θεσσαλίας ἀπολειφθῆναι λέγει, τῆς Ἀργοῦς 

φθεγξαμένης, μὴ δύνασθαι φέρειν τὸ τούτου βάρος.
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Ο Φερεκύδης αναφέρει ότι τον άφησαν στις Αφέτες της Θεσσαλίας, καθώς είπε η 
Αργώ ότι δεν μπορούσε να φέρει τέτοιο βάρος.

Εδώ ο μυθογράφος Απολλόδωρος αναφέρεται στον Ηρακλή και παραθέτει την 
πληροφορία, την οποία άντλησε από τον Φερεκύδη, ότι ο μέγιστος ήρωας των Ελλήνων 
κατέβηκε από την Αργώ στις Αφέτες της Θεσσαλίας. Ωστόσο, η επικρατούσα εκδοχή 
του μύθου λέει ότι ο Ηρακλής κατέβηκε από την Αργώ στη Μυσία, για να ψάξει τον 
αγαπημένο του Ύλα, τον οποίο είχαν αρπάξει οι Νύμφες (Απολλώνιος Ρόδιος, 1.207-
1311, Βαλέριος Φλάκκος, 3.521-725, Αργοναυτικά Ορφικά, 634-658).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

103a Σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο 3.62
Φερεκύδης· Ἀντίονος. (υἱὸς Ἰξίων). Φησὶ δὲ ὡς γαμήσας Δίαν τὴν Ἠιονέως θυγατέρα, 

πολλὰ ὑπέσχετο δώσειν δῶρα. Ἐλθόντος δὲ ἐπὶ ταῦτα τοῦ Ἠιονέως, βέρεθρον ποιήσας 
καὶ πυρακτώσας σκεπάζει αὐτὸ λεπτοῖς ξύλοις καὶ κόνει λεπτῇ.  Ἐμπεσών δὲ ὁ 
Ἠιονεύς ἀπόλλυται. Λύσσα δὲ τῷ Ἰξίονι ἐνέπεσε διὰ τοῦτο, καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἤθελεν 
ἁγνίσαι οὔτε θεῶν οὔτε ἀνθρώπων. Πρῶτος γὰρ ἐμφύλιον ἄνδρα ἀπέκτεινεν. Ἐλεήσας 
δὲ αὐτὸν ὁ Ζεὺς ἁγνίζει, καὶ ἁγνισθεὶς ἠράσθη τῆς Ἥρας. Ὁ δὲ Ζεὺς νεφέλην ὁμοιώσας 
Ἥρᾳ, παρακοιμίζει αὐτῷ. Καὶ ὕστερον ποιήσας τετράκνημον τροχόν, καὶ δεσμεύσας 
αὐτόν, τιμωρεῖται.

Ο Φερεκύδης…  του Αντίονα (γιος ο Ιξίων). Λένε ότι υποσχέθηκε ότι θα δώσει πολλά 
δώρα, αν παντρευτεί την κόρη του Ηιονέα Δία. Όταν, λοιπόν, ήλθε σ’ αυτόν ακριβώς 
το λόγο ο Ηιονεύς, ο Ιξίων έσκαψε έναν λάκκο, τον οποίο γέμισε με πυρακτωμένα 
σίδερα και τον σκέπασε με λεπτά ξύλα και λεπτή σκόνη. Και ο Ηιονεύς έπεσε μέσα και 
πέθανε. Γι’ αυτό τον λόγο ο Ιξίων έπεσε σε αθεράπευτη τρέλα και κανείς δεν ήθελε να 
τον θεραπεύσει. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σκότωσε συγγενή του. ο Δίας, όμως, 
τον λυπήθηκε και τον εξάγνισε. Μετά τον εξαγνισμό ερωτεύτηκε την Ήρα. Και ο Δίας 
του έδωσε για να κοιμηθεί μαζί του ένα σύννεφο που έμοιαζε με την Ήρα και έπειτα 
έφτιαξε έναν τροχό με τέσσερες ακτίνες, στις οποίες τον έδεσε τιμωρώντας τον.

Ο Διόδωρος (4.69) συμφωνεί με το χωρίο, θεωρώντας πατέρα του Ιξίονα τον Αντίονα.

103b. Σχόλια στους Νεμεόνικους	του Πινδάρου, ΙΙ.40
Τὸν Ἰξίονα οἱ μὲν Ἀντίωνος γενεαλογοῦσιν, ὡς Αἰσχύλος· Φερεκύδης δὲ, Πεισίω-

νος· ἔνιοι δὲ, Ἄρεος· οἱ δὲ, Φλεγύα· Ἀσκληπιάδης δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Τραγῳδουμένων 
οὕτω γράφει. Προσιστοροῦσι δὲ ἔνιοι, ὡς καὶ μανείη ὁ Ἰξίων, ὡς καὶ Φερεκύδης. Καὶ 
τὴν ἐπὶ τοῦ τροχοῦ δὲ κόλασιν αὐτῷ παρεγκεχειρήκασιν. Ὑπὸ γὰρ δίνης καὶ θυελλῶν 
αὐτὸν ἐξαρπασθέντα φθαρῆναί φασιν.

Άλλοι, όπως ο Αισχύλος, λένε ότι ο Ιξίων ήταν γιος του Αντίονα. Ο Φερεκύδης λέει 
ότι ήταν γιος του Πεισίωνα, άλλοι του Άρη, άλλοι του Φλεγύα. Ο Ασκληπιάδης στο 3ο 
βιβλίο των Υποθέσεων Τραγωδιών, που έγραψε, έτσι γράφει. Αναφέρουν επιπλέον με-
ρικοί, όπως ο Φερεκύδης, ότι τρελάθηκε ο Ιξίων. Του προσάπτουν επιπλέον και την τι-
μωρία του τροχού. Από τον ανεμοστρόβιλο και τις θύελλες σηκώθηκε στον αέρα και 
έτσι σκοτώθηκε.
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Το χωρίο αυτό έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο, θεωρώντας πατέρα του Ιξίο-
να τον Πεισίωνα. Και τα δύο αυτά αποσπάσματα παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη 
μελέτη1 μας. Πάλι παρατηρούμε ότι ο Φερεκύδης αναφέρει την επικρατούσα εκδοχή 
του μύθου του λαπίθη βασιλιά.

107. Στέφανος Βυζάντιος 77.8
Ἀλόπη, πόλις Θεσσαλίας, ἀπὸ Ἀλόπης τῆς Κερκυόνος, ὡς Φερεκύδης. … Ἔστι δὲ 

μεταξὺ Λαρίσσης τῆς Κρεμαστῆς καὶ Ἐχίνου.
Η Αλόπη είναι πόλη της Θεσσαλίας που πήρε το όνομά της από την Αλόπη, την 

κόρη του Κερκύονα, όπως αναφέρει ο Φερεκύδης. Βρίσκεται ανάμεσα από τη Λάρισα 
Κρεμαστή και τον Εχίνο.

Ο Όμηρος (Β 682) αναφέρει την Αλόπη ως πόλη του Πελασγικού Άργους· επίσης 
ως πόλη της Αχαΐας Φθιώτιδας την αναφέρει και ο Στράβων (9.4.9). Ο μυθικός ήρωας 
Κερκύων, πατέρας της Αλόπης, ήταν ληστής από την Ελευσίνα (Υγίνος 187).

Στα περισσότερα αποσπάσματα που παραθέσαμε, ο Φερεκύδης αναφέρει την επι-
κρατούσα εκδοχή των μύθων. Πιθανόν διότι ήταν από τους πρώτους που έγραψαν μυ-
θολογικά έργα. Καθώς προχωρούσαν οι χρόνοι της Αρχαιότητας φαίνεται πως ο κάθε 
μυθογράφος προσέθετε και από ένα καινούργιο στοιχείο στον μύθο, γεγονός που δεν 
είναι άσχετο με πολιτικές σκοπιμότητες, καθώς κάθε πόλη ήθελε και έναν μυθικό ση-
μαντικό ιδρυτή ή κάθε έλληνας βασιλιάς ήθελε και έναν σημαντικό μυθικό πρόγονο. 
Έτσι γίνεται πιο μεγάλη η λύπη μας, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, για την απώλεια 
του έργου του Φερεκύδη.

1. Δημ. Σακελλάρης, «Ο μύθος του Λαπίθη Ιξίονα στους έλληνες και λατίνους συγγραφείς», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 53 (2008) 37-38.
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DENVER GRANINGER

Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΕΤΡΑΙΟΣ

Μετάφραση από τα αγγλικά
ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ποσειδώνας Πετραίος1 εμφανίζεται ως ένας ανερχόμενος θεός στο επίκεντρο του 
πολιτιστικού και του γεωγραφικού χώρου της αρχαίας Θεσσαλίας. Το επίθετο Πε-
τραίος δείχνει προς την κατεύθυνση δύο σχετικών θεσσαλικών μύθων: την γέννηση 
του πρώτου αλόγου στη Θεσσαλία, από έναν βράχο, και την αποστράγγιση των θεσ-
σαλικών πεδιάδων, η οποία επιτεύχθηκε με την διάσπαση του βράχου των Τεμπών. 
Μία τοπωνυμιακή εξήγηση, σχετικά με αυτούς τους μύθους, είναι ότι ο Ποσειδώνας 
αποκαλούνταν Πετραίος επειδή κατείχε μία εξέχουσα λατρευτική θέση στη θεσσαλική 
Πέτρα. Ενώ η σχετική παράδοση με την καταγωγή του πρώτου αλόγου ή ενός μαγικού 
αλόγου αφθονεί, στον ρόλο της αποστράγγισης της Θεσσαλίας δεν υπάρχει παραλλη-
λισμός στον ελληνικό κόσμο, μολονότι κινούμαστε στα συμβατικά γνωρίσματα αυτού 
του θεού. Ο Ποσειδώνας, επίσης, έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στη θεσσαλική γενεα-
λογία και μάλιστα μερικές φορές κατηγορηματικά ως Πετραίος, όπως στην περίπτωση 
του Πηλέα και του Νηρέα. Ο αστερισμός αυτός της συσχέτισης των μύθων οδήγησε τον 
U. v. Wilamowitz - Moellendorf στο να θεωρήσει τον Ποσειδώνα Πετραίο ως τον «κυ-
ριότερο θεό της Θεσσαλίας».2 Ο M. Nilsson είναι λιγότερο βέβαιος για την σπουδαιότη-
τα του Ποσειδώνα στη Θεσσαλία. Αυτός παραδέχθηκε πως, μολονότι ο Ποσειδώνας 
ήταν ένας θεός πανελλήνιας εμβέλειας, οι σημαντικότερες λατρείες του εντοπίζονται 
στην Πελοπόννησο.3 Η σημαντικότητα της λατρείας του Ποσειδώνα στη Θεσσαλία 
ήταν ουσιαστική, αλλά συνολικά ο Nilsson προβληματιζόταν πολύ, σχετικά με το εάν 
ο Ποσειδώνας ήταν τόσο σημαντικός στους Θεσσαλούς για το έθνος τους, όπως ήταν 
π.χ. στη Βοιωτία.4

ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι επιγραφές ρίχνουν σχετικά ελάχιστο φως στη λατρεία του Ποσειδώνα Πετραίου. 
Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η ονοματοδοσία στην περιοχή, όπου το όνομα Πε-
τραίος είναι ένα κοινό όνομα. Σε καμία άλλη περιοχή, που ερευνήθηκε από το LGPN, 

1. Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα τμήμα του βιβλίου του D. Graninger, The Regional 
Cults of Thessaly, PhD. dissertation, Cornell 2006, σ. 207-222. Του οφείλουμε πολλές ευχαριστίες, 
όπως και στους αρχαιολόγους Φώτη Ντάσιο, για την αποσαφήνιση μερικών δύσκολων σημείων 
της μετάφρασης, και Στέλλα Κατακούτα για την εικόνα του νομίσματος και τον υπότιτλό της.

2. Willamovitz - Moellendorf, «Thessaliens Hauptgott.», 1956, τ. 1, 212.
3. Nilsson 1995, 71.
4. Nilsson 1961-1967, τ. 1, 447.

3. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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δεν υπάρχουν περισσότερα από πέντε άτομα με το όνομα Πετραίος. Στη Θεσσαλία 
υπάρχουν 23, από τα οποία πέντε, τουλάχιστον, υπήρξαν ταγοί του Κοινού των 
Θεσσαλών.5 Η χρονική περίοδος, την οποία καλύπτουν αυτά τα άτομα, είναι αρκετά 
μεγάλη. Αρχίζει από τον 3ο αι. π.Χ. και φθάνει στον 2ο και 3ο αι. μ.Χ. Οι E. Sittig 
και L. Robert δέχθηκαν ότι το όνομα αυτό είναι ένα θεοφορικό όνομα και απέδωσαν 
την γεωγραφική διασπορά του στην δημοφιλή παρουσία του Ποσειδώνα Πετραίου 
ανάμεσα στους Θεσσαλούς.6

Ο Ιπποδρόμιος, ο ενδέκατος μήνας του θεσσαλικού ημερολογίου (τέλος της άνοιξης-
αρχές του καλοκαιριού) και η εορτή Ιπποδρόμια είναι σχεδόν βέβαιο ότι σχετίζονταν 
με τον Ποσειδώνα. Τα Ποσειδώνια των Θεσσαλών επιβεβαιώνονται από μία επιγραφή 
του 1ου αι. μ.Χ. από την Λάρισα (IG, IΧ2, 614b): [_ _ _ _ _ _ _ _ _] / [Θε]σσαλῶν 
Πο[σειδώ]/[ν]ια παῖδας στάδι[ον] / δίαυλον, / ἄλλα Καισάρηα ἄνδρ[ας] / στάδιον 
καί ἀποβατ[ικῷ]. Δηλαδή: «Στα Ποσειδώνια των Θεσσαλών ο τάδε αναδείχθηκε νι-
κητής στο στάδιο και στον δίαυλο των παίδων, κάποιος άλλος στα Καισάρια ανα-
δείχθηκε νικητής στο στάδιο και στον αποβατικό των ανδρών». Παρ’ όλο που η απο-
κατάσταση του κειμένου της επιγραφής από τον Otto Kern φαίνεται σωστή, δεν είναι 
βέβαιο αν αυτή η εορτή μπορεί να συνδεθεί με τα Ιπποδρόμια. Η περιγραφή των 
Ποσειδωνίων, ως εορτή των Θεσσαλών, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν εορτή 
του Κοινού και όχι τοπική. Καθώς, λοιπόν, τα Ιπποδρόμια ήταν δημοφιλή και πιθανόν 
εορτή του Κοινού, είναι δυνατόν οι δύο αυτές εορτές (Ιπποδρόμια και Ποσειδώνια) να 
είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους και να ήταν ολόιδιες. Και πάλι, όμως, δεν είναι βέβαιο 
πως οποιαδήποτε από αυτές τις δύο εορτές μπορεί να συνδεθεί αποκλειστικά με την 
λατρεία του Ποσειδώνα Πετραίου.

Και ενώ δεν υπάρχουν δημοσιευμένες θεσσαλικές επιγραφές, οι οποίες να κάνουν 
απευθείας αναφορά στον Ποσειδώνα Πετραίο, υπάρχουν άλλες πλευρές της μορφής 
του Ποσειδώνα, αναφερόμενες στις επιγραφές της περιοχής, οι οποίες μπορεί να έχουν 
σχέση με τον Πετραίο. Η σύνδεση ανάμεσα στα άλογα και στον Ποσειδώνα, κοινό 
πράγμα σε όλο τον ελληνικό κόσμο, παρουσιάζεται με έναν ιδιαίτερα θεσσαλικό 
τρόπο, σε ένα μικρό corpus επιγραφών από μία περιοχή της ελληνιστικής Λάρισας. 
Μία μαρμάρινη στήλη, του 3ου αι. π.Χ. είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική:

Ἄσανδρος Ἱεροίτου ὑπέρ το vacat ῦ υἱοῦ
Ποσειδῶνι Ἰμψίωι. vacat
Δηλαδή, «ο Άσανδρος του Ιεροίτα [αφιέρωσε αυτό] στον Ποσειδώνα Ίμψιο υπέρ 

του γιου του».7

5. LGPN, IIIB, λήμμα «Πετραίος». Υπάρχουν, επίσης, γυναίκες οι οποίες φέρουν το ίδιο 
όνομα σε παραλλαγές: Πετραία και Πετραιονίκα. Για τους στρατηγούς του Κοινού των Θεσ-
σαλών, βλ. τους καταλόγους του Kramolisch 1978.

6. Sittig 1912, 72-74· Robert 1940.
7. Γιαννόπουλος 1930, 102. αρ. 3 (McDevitt 1970, 51 αρ. 366). Βλ. τώρα, Κοντογιάννης 1992, 

381-391 (φωτογραφία), (SEG 42,511). Ο Γιαννόπουλος ανέγνωσε την λέξη «Μυίωι» στον στίχο 
2, αλλά στη φωτογραφία του Κοντογιάννη φαίνεται καθαρά «Ἰμψίωι». Ο Άσανδρος και ο Ιε-
ροίτας αυτής της επιγραφής δεν είναι γνωστοί. Βλ. LGPN, ΙΙΙΒ, λήμματα «Ἄσανδρος» 43· «Ἱε-
ροίτας» 2.
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Ο Απ. Κοντογιάννης συνέδεσε αυτό το στοιχείο με άλλες τρεις επιγραφές οι οποίες 
είχαν την ίδια, περίπου, προέλευση και είναι οι εξής:8

1) Η υπ’ αρ. 1 του Ν. Γιαννόπουλου (1930, σ. 103), SEG 42, 512, η οποία είναι μία 
πολύ αποσπασματική αφιέρωση στον Ποσειδώνα Ίμψιο της ελληνιστικής εποχής.

2) Η υπ’ αρ. 2 του Ν. Γιαννόπουλου (1930, σ. 104), SEG 42,513, επίσης πολύ αποσπα-
σματική επιγραφή μιας ομάδας ζευγιτών ή χαλιναγωγών, πιθανότατα κάποιο είδος 
λατρευτικής πρακτικής, αφιερωμένη στον Ποσειδώνα Ίμψιο, η οποία χρονολογείται 
στον 3ο αι. π.Χ.

3) Η υπ’ αρ. 3 του Ν. Γιαννόπουλου (1930, σ. 104), SEG 42,514, μία αποσπασματική 
αφιερωματική στήλη, χωρίς να έχει διασωθεί το όνομα της θεότητας. Το ύψος της, 
όμως, είναι όμοιο με των δύο προηγούμενων αφιερώσεων στον Ποσειδώνα Ίμψιο.

4) Η SEG 42,515, μία αφιέρωση στον Ποσειδώνα Ζευξάνθιο, του 2ου αι. π.Χ.9 
Για την σημαντικότητα του επιθέτου Ίμψιος, παράβαλε τα παρακάτω δύο λήμματα 

του Ησυχίου:
ἴμψας· ζεύξας Θετταλοί. Δηλαδή, αυτός που ζευγάρωσε / χαλιναγώγησε στους Θεσ-

σαλούς.
Ἴμψιος ·  Ποσειδῶν ὁ ζύγιος. Δηλαδή, Ίμψιος Ποσειδώνας ο ζευγάς, ο χαλιναγωγός.
Ο Απ. Κοντογιάννης διευρύνει την έννοια του επιθέτου για να ενσωματώσει τις βα-

σικές αγροτικές δραστηριότητες, όπως είναι το όργωμα και η σπορά. Μία τέτοια ερ-
μηνεία, υποστηρίζει, ταιριάζει καλά με τον χώρο εύρεσης της επιγραφής, την σημε-
ρινή κωμόπολη Νίκαια, 8 χλμ. νοτιοδυτικά της Λάρισας, η οποία ενδεχομένως ανήκε, 
τότε, στην αγροτική περιοχή της Λάρισας και ίσως θα μπορούσε να ταυτισθεί με την 
κώμη Χάλκη της Λαρισαίας, η οποία είναι γνωστή από τον Στέφανο Βυζάντιο και 
τον Θεόπομπο ως Λαρισαία πόλις. Όμως, η τοπογραφική περιγραφή αυτών των συγ-
γραφέων είναι ασαφής και τα σημεία ανεύρεσης των επιγραφών είναι γνωστά κυρίως 
από πολύ παλαιές γραπτές μαρτυρίες, οι οποίες δεν προσδιορίζουν μία συγκεκριμένη 
προέλευση.

Το σημαντικότερο σημείο σύνδεσης είναι αυτό του Ποσειδώνα με την ζεύξη (ζυγό) 
ή την χαλιναγώγηση. Μετά την δημοσίευση του σημαντικού άρθρου του M. Detienne, 
έχει καταστεί κοινό σημείο αναφοράς η απόδοση της διαδικασίας της χαλιναγώγησης 
ενός αλόγου και του συνοδού του ως ανθρώπινη κατάκτηση από την Αθηνά, αλλά η 
κατάκτηση της φυσικής δύναμης του αλόγου αποδίδεται στον Ποσειδώνα.10 Πρέπει, 
όμως, να δεχθούμε ότι οι λεπτομέρειες, από τα λήμματα του Ησυχίου και από την 
αφιέρωση της Λάρισας, είναι πολύ λειψές. Η πράξη εφαρμογής του ζυγού ή των 
χαλινών, για έναν απροσδιόριστο σκοπό, μπορεί να είναι για αγροκαλλιέργεια, όπως 
υποστηρίζει ο Απ. Κοντογιάννης, ή ίσως για κάποιο άλλο λόγο, ίσως στρατιωτικό, 
συνδέεται όμως καθαρά με τον Ποσειδώνα.

8. Όλα δημοσιευμένα και σχολιασμένα στο, Κοντογιάννης 1992.
9. Κοντογιάννης 1992· πρβ. BulEp 1993, αρ. 322.

10. Dettienne 1971. Η διατύπωσή του, όμως, είναι πιο ακριβής.
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ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα φιλολογικά στοιχεία, για την λατρεία του Ποσειδώνα Πετραίου στη Θεσσαλία, 
είναι ασυνήθιστα πλούσια και ποικίλλουν:

1) Ο Βακχυλίδης, στον 14ο Επίνικο, στον Θεσσαλό Κλεοπτόλεμο, νικητή στην 
αρματοδρομία στα Πετραία, που διεξάγονταν προς τιμήν του Ποσειδώνα Πετραίου, 
στους στίχους 19-21 γράφει:

Κλεοπτολέμῳ δέ χάριν νῦν
χρή Ποσειδᾶνός τε Πετρ[αί-]
ου τέμενος κελαδῆσαι.

Δηλαδή: Έτσι τώρα, προς τιμήν του Κλεοπτολέμου, πρέπει να υμνήσουμε [αυτόν] 
στον ναό του Ποσειδώνα Πετραίου (μετ. του Cambell, με διόρθωση).

Η επικεφαλίδα του Επινίκου, που διασώθηκε στον πάπυρο, μας επιβεβαιώνει ότι ο 
Κλεοπτόλεμος υπήρξε νικητής, σε κάποιου είδους ιπποδρομία, στα Πετραία. Το ποίη-
μα αυτό είναι η αρχαιότερη μνεία του ναού του Ποσειδώνα Πετραίου και του αγώνα, 
ο οποίος διεξήχθηκε προς τιμήν του. Είναι λογικό, λοιπόν, να σκεφθούμε ότι τα Πε-
τραία διεξάγονταν εντός του ιερού χώρου, τον οποίο ο Βακχυλίδης είναι έτοιμος να 
υμνήσει.

2) Στους Πυθιόνικους, 4.136-138 του Πινδάρου, ο Πελίας αναφέρεται ως «Τυροῦς 
ἐρασιπλοκάμου γενεά» (γιος της Τυρώς με τα ωραία μαλλιά, σε μετάφραση του Race) 
και αποκαλείται από τον Ιάσονα «Παῖ Ποσειδᾶνος Πετραίου» (γιος του Ποσειδώνα 
Πετραίου). Στην Οδύσσεια (λ, 238-254), ο Ποσειδώνας μεταμορφώνεται σε Ενιπέα, 
στον θεσσαλικό ποταμό, ο οποίος σαγήνευσε την Τυρώ, με την οποία απέκτησε τον 
Πελία και τον Νηλέα. Αυτός ο μυθολογικός δεσμός, ανάμεσα στον Ποσειδώνα Πε-
τραίο και σε έναν ξεχωριστό παραπόταμο του Πηνειού, μας βοήθησε να διακρίνουμε 
μία πιο βαθιά σχέση ανάμεσα στον Πετραίο και στις άλλες επιχώριες όψεις του θεού. 
Ο συσχετισμός του Ποσειδώνα με ποταμούς είναι κάτι το κοινό και το φυσικό, αλλά 
πολύ πιο σημαντικό για την Θεσσαλία. Ο Ποσειδώνας λατρευόταν ως Κουέριος, που 
είναι ένας κοντινός παραπόταμος του Πηνειού, στο Κιέριο της Θεσσαλιώτιδας.11 Όπως 
θα φανεί από το 3ο κείμενο, ο Κουέριος ήταν ένας ποταμός ο οποίος είχε κατακλύσει 
την Θεσσαλία και όλη η περιοχή, στην Αρχαιότητα, ήταν αντικείμενο εκτεταμένων εα-
ρινών πλημμυρών, τις οποίες προκαλούσε το λιώσιμο του χιονιού στην Πίνδο.

3) Στα Σχόλια στους Πυθιόνικους (4,138α) αναφέρονται τα εξής: «παῖ Ποσειδᾶνος 
Πετραίου· Πετραῖος τιμᾶται Ποσειδῶν παρά Θεσσαλοῖς, ὅτι διατεμών τά ὄρη τά 
Θετταλικά, φημί δή τά Τέμπη, πεποίηκε δι’ αὐτῶν ἐπιτρέχειν τόν ποταμόν, πρότε-
ρον διά μέσης τῆς πόλεως ῥέοντα καί πολλά τῶν χωρίων διαφθείροντα. καί Καλλίμα-
χος (Εἰς Δῆλον, 105) φεῦγε δέ καί Πηνειός ἑλισσόμενος διά Τεμπέων, οἱ δέ, ὅτι ἐπί 
τινος πέτρας κοιμηθείς ἀπεσπερμάτισε, καί τόν θορόν δεξαμένη ἡ γῆ ἀνέδωκεν ἵππον 
πρῶτον, ὅν ἐπεκάλεσαν Σκύφιον».

«Παιδί του Ποσειδώνα Πετραίου· ο Ποσειδώνας τιμάται ως Πετραίος από τους Θεσ-
σαλούς επειδή, διατέμνοντας τα θεσσαλικά όρη, λέγω στα Τέμπη, δημιούργησε έναν 

11. IG, ΙΧ2, 265. Για τον ποταμό, βλ. Στράβωνας, Θ, 2.29· Θ, 5.14· Θ, 5.17.
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ποταμό να ρέει ανάμεσά τους, αφού πρώτα διέρχεται μέσα από την πόλη12 και κα-
ταστρέφει πολλά μέρη της περιοχής. Και ο Καλλίμαχος (Εις Δήλον, 105) λέει: και ο 
Πηνειός πέρασε στροβιλίζοντας μέσω των Τεμπών. Μερικοί λένε ότι ο Ποσειδώνας εκ-
σπερμάτωσε πάνω σε μία πέτρα, καθώς κοιμόταν, και με τον εμποτισμό της γης από το 
σπέρμα γεννήθηκε ο πρώτος ίππος, τον οποίο ονόμασαν Σκύφιο».

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το πρώτο θεσσαλικό άλογο φέρεται να έχει 
γεννηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως και ο Εριχθόνιος, ο γιος του Ηφαίστου στην Αθήνα.13 
Η σπουδαιότητα του επιθέτου συνδέεται με την τομή που έκανε ο Ποσειδώνας στα 
θεσσαλικά βουνά και την υπαινισσόμενη αποστράγγιση της θεσσαλικής πεδιάδας.14

Ο Βακχυλίδης (Διθύραμβοι 18.19-29) αναφέρει τον Ποσειδώνα ως Λυταίο, ένα επίθε-
το το οποίο μπορούμε να συνδέσουμε με το σύνολο των θεσσαλικών μύθων που έχουν 
αναπτυχθεί:

τόν ὑπέρβιόν τ’ ἔπεφνεν
Σίνιν, ὅς ἰσχύϊ φέρτατος
θνατῶν ἦν, Κρονίδα Λυταί-
ου σεισίχθονος τέκος.
«Αυτός (ο Θησέας) κατακρεούργησε τον φοβερό Σίνην, ο οποίος ήταν ο πιο δυνατός 

από τους θνητούς, παιδί του γιου του Κρόνου Λυταίου, αυτός που ταρακουνάει την 
γη, ο απελευθερωτής» (μετ. του Campell). Υπάρχει ένα λήμμα στον Στέφανο Βυζάντιο, 
σχετικό με την έρευνά μας γύρω από τον Ποσειδώνα Πετραίο:

Λυταί· χωρίον Θεσσαλίας, διά τό λῦσαι τά Τέμπη Ποσειδῶνα καί σκεδάσαι τό ἀπό 
τοῦ κατακλυσμοῦ ὕδωρ.

«Λυτές· μία περιοχή στη Θεσσαλία, η οποία ονομάσθηκε έτσι επειδή ο Ποσειδώνας 
έλυσε (διάνοιξε) τα Τέμπη και διασκόρπισε τα νερά του κατακλυσμού. Ο κατακλυσμός 
τον οποίο αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος μπορεί να υπονοεί τον κατακλυσμό του 
Δευκαλίωνα και της Πύρρας, ο οποίος έχει βαθιές θεσσαλικές ρίζες.

4) Τα Σχόλια στον 4ο Πυθιόνικο (138b) αναφέρουν τα εξής: «ἐπίθετον Ποσειδῶνος 
ὁ Πετραῖος. φασί δέ καί ἀγῶνα διατίθεσθαι τῷ Πετραίῳ Ποσειδῶνι, ὅπου ἀπό τῆς 
Πέτρας ἐξεπήδησεν ὁ πρῶτος ἵππος· διό καί Ἵππιος ὁ Ποσειδῶν».

12. Μία πιο διευρυμένη χρήση της λέξης «πόλις».
13. Nilsson 1995,71. Τα σχόλια στον Λυκόφρονα (766) τοποθετούν την γέννηση του Σκύφιου 

στην Αθήνα, στον Κολωνό Άρειο, δημιούργημα του Ποσειδώνα Μελάνθου και της Γης.
14. Για τον Ποσειδώνα και την αποστράγγιση της Θεσσαλίας, βλ. Ηρόδοτος, Ζ, 129: «Αὐτοί 

μέν νῦν Θεσσαλοί φασι Ποσειδέωνα ποιῆσαι τόν αὐλῶνα δι’ οὗ ῥέει ὁ Πηνειός, οἰκότα λέγο-
ντες. ὅστις γάρ νομίζει Ποσειδέωνα τήν γῆν σείειν καί τά διεστῶτα ὑπό σεισμοῦ τοῦ θεοῦ 
τούτου ἔργα εἶναι, καί ἄν ἐκεῖνο ἰδών φαίη Ποσειδέωνα ποιῆσαι. ἔστι γάρ σεισμοῦ ἔργον, ὡς 
ἐμοί ἐφαίνετο εἶναι, ἡ διάστασις των ὀρέων». «Οι Θεσσαλοί, λοιπόν, οι ίδιοι λένε πως ο Πο-
σειδώνας έκανε το αυλάκι απ’ όπου κυλά ο Πηνειός, και η άποψή τους είναι λογική. Διότι, 
όποιος πιστεύει ότι ο Ποσειδώνας είναι κοσμοσείστης κι ότι τα χάσματα τα οποία ανοίγει 
ο σεισμός είναι έργα αυτού του θεού, βλέποντάς το θα έλεγε πως και τούτο το έκανε ο Πο-
σειδώνας. Διότι, η προσωπική μου άποψη είναι πως το χάσμα ανάμεσα στα βουνά αυτά είναι 
αποτέλεσμα σεισμού». (Μετ. Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος, στην έκδοση του Γκοβόστη).
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«Το Πετραίος είναι ένα επίθετο του Ποσειδώνα. Λένε, επίσης, ότι διεξάγεται ένας 
αγώνας προς τιμήν του Ποσειδώνα Πετραίου, εκεί όπου αναπήδησε ο πρώτος ίππος 
από τον βράχο. Γι’ αυτό ο Ποσειδώνας ονομάζεται και Ίππιος». Το κείμενο αυτό 
πρέπει να συγκριθεί με το παρακάτω 5ο.

5) Etymologicum Magnum: «Ἵππιος ὁ Ποσειδῶν· ὅτι δοκεῖ πρῶτον ἵππον γεγεννηκέναι 
Σίσυφον ἐν Θεσσαλίᾳ, τῇ τριαίνῃ πέτραν παίσας. ὅθεν ἱερόν Ποσειδῶνος Πετραίου 
καθίδρυται ἐν Θεσσαλίᾳ».

«Ποσειδώνας Ίππιος· λέγεται έτσι επειδή νομίζουν ότι ο πρώτος ίππος, ο Σίσυ-
φος,15 γεννήθηκε στη Θεσσαλία, όταν ο Ποσειδώνας χτύπησε τον βράχο με την τρίαινά 
του. Γι’ αυτό ανεγέρθηκε ένα ιερό του Ποσειδώνα Πετραίου». Ο Nilsson συνέδεσε 
το περιεχόμενο του 5ου κειμένου με αυτό του 4ου και υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο 
λόγος διεξαγωγής των αγώνων βρίσκεται πίσω από το περιεχόμενο του 5ου, μολονότι 
αναφέρεται καθαρά μόνο η λέξη ἱερόν.16 Όταν τεθούν στη σειρά οι δύο αυτές πηγές, 
τότε και οι δύο αναφορές, τα Πετραία και το ιερό του Ποσειδώνα Πετραίου, ενώνονται 
περιθωριακά με την περιοχή όπου γεννήθηκε το πρώτο άλογο.

6) Απολλώνιος ο Ρόδιος, Αργοναυτικά, Γ. 1240-1245:
«οἷος δ’ Ἴσθμιον εἶσι Ποσειδάων ἐς ἀγῶνα,
ἅρμασιν ἐμβεβαώς, ἤ Ταίναρον ἤ ὅγε Λέρνης
ὕδωρ ἠέ καί ἄλσος Ὑαντίου Ὀγχηστοῖο,
καί τε Καλαύρειαν μετά δή θαμά νίσσεται ἵπποις
Πέτρην θ’ Αἱμονίην, ἤ δενδρήεντα Γεραιστόν·
τοῖος ἄρ’ Αἰήτης Κόλχων ἀγός ᾖεν ἰδέσθαι».
«Όπως τρέχει με το άρμα του ο Ποσειδώνας στους αγώνες των Ισθμίων ή στο Ταίνα-

ρο ή στα νερά της Λέρνης ή και στο άλσος του Υάντιου Ογχηστού και στη συνέχεια 
διέρχεται ακόμα από την Καλαύρεια με τους ίππους του και την Αιμονία Πέτρα ή την 
δεντρόφυτη Γεραιστό, έτσι ήταν και ο Αιήτης, ο άρχοντας των Κόλχων, βλέποντάς 
τον» (μετ. του Seaton). Ο σχολιαστής εξηγεί την παράξενη φράση Πέτρην Αἱμονίην 
ως «Θεσσαλίδα Πέτραν. χωρίον δέ ἐστιν, ἐν ᾧ Ποσειδῶνος ἄγεται ἀγών, ὡς ἀπό τοῦ 
τόπου Πετραῖον καλεῖσθαι». «Αιμονία Πέτρα· Θεσσαλική Πέτρα. Είναι μία περιοχή 
όπου διεξάγονται αγώνες προς τιμήν του Ποσειδώνα και γι’ αυτό καλείται Πετραίος 
από την τοποθεσία αυτή».17 Η πιο αποκαλυπτική πλευρά του χωρίου του Απολλωνίου 
και η εκφραζόμενη άποψη του σχολιαστή είναι η αναφορά που γίνεται στην ύπαρξη 
ενός θεσσαλικού ιερού του Ποσειδώνα Πετραίου, σε έναν κατάλογο λατρείας του θεού, 
μαζί με άλλες περιοχές λατρείας των Ελλήνων, ιδιαιτέρως των Ισθμίων, του Ταινάρου, 
του Ογχηστού, της Καλαύρειας και της Γεραιστού.18 Ο σχολιαστής συμπεραίνει ότι 
το Πετραίος είναι από μία, άγνωστη κατά τα άλλα, θεσσαλική περιοχή που λέγεται 

15. Πρόκειται για παραφθορά, μάλλον, του ονόματος Σκύφιος.
16. Nilsson 1995, 71.
17. Σχόλια στον Απολλώνιο τον Ρόδιο, 1244α (Wendel).
18. Για την διερεύνηση των κοινών χαρακτηριστικών των τριών από αυτούς τους τόπους 

λατρείας, βλ. Schumacher 1993. Ο συγγραφέας τονίζει την υπαίθρια χωροθέτηση και την λει-
τουργία ως χώρου αβάτου του καθενός από αυτά τα ιερά.
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Αργυρό ημίδραχμο της θεσσαλικής νομισματικής ένωσης (σε μεγέθυνση), μετά τα μέσα 
του 5ου αι. π.Χ. Βρέθηκε σε ανασκαφή μιας οικίας του 5ου αι. π.Χ. στα Φάρσαλα. Στον 
εμπροσθότυπο (επάνω) ίππος που ξεπηδά από τον βράχο· στον οπισθότυπο (κάτω) ένας 

κόκκος σίτου και επιγραφή ΦΕ - ΤΑ. (Η εικόνα είναι της ΙΕ΄ ΕΠΚΑ της Λάρισας).
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Πέτρα.19 Ο βράχος από τον οποίο εκπήδησε ο Σκύφιος ήταν, προφανώς, γνωστός ως 
Πέτρα. Το όνομα Αιμόνιος αναφέρεται στον Αίμονα, πατέρα του Θεσσαλού, και κα-
νονικά, στην λογοτεχνία της ελληνιστικής εποχής, σημαίνει Θεσσαλός.20

ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Με δεδομένη την σπουδαιότητα των θεσσαλικών αλόγων, στον στρατιωτικό και 

στον αγωνιστικό τομέα, δεν θεωρείται έκπληξη η επιδεικτική παρουσία τους στα θεσ-
σαλικά νομίσματα της κλασικής και της ελληνιστικής εποχής. Σε μία σειρά περιπτώσε-
ων, όμως, μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα από αυτήν την σπουδαιότητα του 
αλόγου και να προσέξουμε την συγκεκριμένη σχέση του με τον Ποσειδώνα, ίσως ως 
Πετραίον.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΕΤΡΑΙΟΣ(;) ΚΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ

Τύπος Πόλη Χρονολογία Αναφορές/
σημειώσεις

1. Εμπρ. Νέος που συγκρατεί 
έναν ταύρο.
Οπισθ. Ίππος με συρόμενο 
χαλινάρι

Λάρισα
Κραννώνα
Φαρκαδόνα
Φερές

479-440 π.Χ. SNG, Thessalia 38 
(Κραννώνα) με τρίαινα 
στον οπισθ.· 93
98-101 (Λάρισα)· 209-
211 (Φαρκαδόνα)· 234-
235 (Φερές).

2. Εμπρ. Το μπροστινό μέρος 
ενός ίππου να αναπηδάει από 
τον βράχο. Οπισθ. Κόκκοι σι-
τηρών εκτυπωμένοι σε ένα 
τετράγωνο πλαίσιο.

Φερές 479-450 π.Χ.

SNG, Thessalia 236

3. Εμπρ. Η Αθηνά. Οπισθ. Το 
μπροστινό μέρος ενός ίππου να 
αναπηδάει από τον βράχο με 
θάμνους από ελιές.

Όρθη(;) 350-200 π.Χ. SNG, Thessalia 183

4. Εμπρ. Πρόσοψη της Άρτε-
μης(;). Οπισθ. Ο Ποσειδώνας 
καθήμενος σε βράχο, με τρίαινα 
και ένα δελφίνι

Σκοτούσσα 320-200 π.Χ. SNG, Thessalia 253

19. Αλλά, βλ. Ηρόδοτος Ε. 92β, όπου ο πατέρας του Κύψελου είναι ο Αετίωνας, γιος του 
Εχεκράτη από την Πέτρα. Το όνομα Εχεκράτης και η μνεία του Ηροδότου αναφέρουν ότι το όνο-
μα της οικογένειας ήταν Λαπίθες κι έτσι μία σύνδεσή του με θεσσαλική καταγωγή είναι πιθανή.

20. Βλ. Hunter ad Argonautica 3, 1090. Περισσότερες αναφορές στη λατινική λογοτεχνία: 
Βιργίλιος, Γεωργικά, 1.12 και τα σχόλια σ’ αυτό το σημείο· Λουκανός, 6. 396 και τα σχόλια 
σ’ αυτό το σημείο. Ελαφρώς διαφορετική διατύπωση στον Στάτιο, Θηβαΐς, 4. 43 και στον 
σχολιαστή Λακτάντιο Πλακίδιο σ’ αυτό το σημείο.
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Η ερμηνεία των κινήτρων για τον κάθε τύπο νομισμάτων είναι άκρως υποκειμενική. 
Οι προβαλλόμενες στο παρακάτω σχόλιο προτάσεις πρέπει να εξετασθούν δεόντως.

Η ζωηρή εικόνα των νομισμάτων του 1ου τύπου έχει επισύρει την προσοχή πολλών 
νομισματολόγων και ιστορικών της θρησκείας. Η παρουσία αυτού του είδους των νο-
μισμάτων, σε τόσο πολλές θεσσαλικές πόλεις του 5ου αι. π.Χ., δηλώνει ότι οι εικόνες 
είχαν μεγάλη σχέση με την περιοχή. Η σύνδεση των παραστάσεων με τον Ποσειδώνα 
εξασφαλίζεται από την παρουσία της τρίαινας στην κοπή των νομισμάτων της 
Κραννώνας. Δεν είναι βέβαιο εάν μία τέτοια εμφάνιση στον οπισθότυπο μας δίνει το 
δικαίωμα να ερμηνεύσουμε ότι η πάλη με τον ταύρο, όπως φαίνεται στον εμπροσθότυ-
πο, σχετίζεται με τον Ποσειδώνα.21 Οι σκηνές αυτές της πάλης με τον ταύρο, στα θεσ-
σαλικά νομίσματα, έχουν αποδοθεί στα αποκαλούμενα μινωικά Ταυροκαθάψια και 
πιο συγκεκριμένα στην ταυροθηρία, η οποία περιλαμβάνεται στους καταλόγους των 
νικητών στα θεσσαλικά Ελευθέρια και στους αγώνες των Στενών, καθώς και σε ένα 
ζεύγος επιγραφών των αρχών του 1ου αι. μ.Χ., από την Λάρισα (IG, ΙΧ2, 535-536), 
οι οποίες περιλαμβάνουν τα ονόματα των ανδρών, σε ομάδες των τεσσάρων ή επτά 
ατόμων, οι οποίοι είναι «οἱ τόν ταῦρον πεφειράκοντες» (αυτοί που κυνήγησαν τον 
ταύρο».22 Ενώ η σχέση του Ποσειδώνα με τους ταύρους είναι παραδοσιακή, οι ταύροι, 
κατά τα άλλα, δεν εμφανίζονται ως κεντρικό σημείο στον θεσσαλικό μύθο ή στη λα-
τρεία του Ποσειδώνα Πετραίου.

Μπορούμε, επίσης, να θεωρήσουμε ότι οι σκηνές που παρουσιάζονται δεν είναι 
σκηνές διαδοχικής ή συμπτωματικής λειτουργίας του Ποσειδώνα, αλλά δύο χωριστές 
στιγμές οι οποίες ανήκουν σε δύο διαφορετικές τελετουργίες. Οι απεικονίσεις των δύο 
πλευρών παρουσιάζονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη και αυτό συμβαίνει σε πάρα 
πολλές θεσσαλικές κοπές της κλασικής και της ελληνιστικής εποχής. Η σκηνή του ίππου 
που τρέχει, έχοντας χαλινάρι αλλά χωρίς αναβάτη, είναι, οπωσδήποτε, κάτι το οποίο 
θυμίζει την σκοτεινή τελετουργία των αρματοδρομιών στον Ογχηστό της Βοιωτίας, 
όπως περιγράφεται από τον Όμηρο, στον Ύμνο στον Απόλλωνα (230-233).

Η απεικόνιση ενός αλόγου που αναπηδάει από έναν βράχο, στον 2ο και 3ο τύπο 
των νομισμάτων, μπορεί να θυμίζει την θεσσαλική παράδοση, την σχετική με τον Πο-
σειδώνα Πετραίο και την γέννηση του πρώτου αλόγου. Στην περίπτωση των Φερών, 
ο Gardner πρότεινε μία άλλη ερμηνεία: το άλογο που αναπηδάει από τον βράχο, κατ’ 
αυτόν, ήταν μία αναφορά στην Υπέρεια Κρήνη των Φερών.23 Η πηγή Υπέρεια φαίνεται 
πολύ καθαρά σε έναν αριθμό νομισμάτων των Φερών, χωρίς να συνδέεται με το άλογο 
το οποίο αναπηδάει από τον βράχο. Και ενώ αυτό δεν προσφέρει κανενός είδους 
απόδειξη εναντίον του Gardner, αντιμάχεται την ερμηνεία του. Εάν η ερμηνεία για το 
άλογο που αναπηδάει από τον βράχο επιβεβαιώνει τον Ποσειδώνα Πετραίο, τότε είναι 
δυνατόν να θεωρηθεί ότι η παρουσία του σιταριού, στην άλλη όψη των νομισμάτων 
του 2ου τύπου, ο οποίος είναι κοινό σύμβολο στα θεσσαλικά νομίσματα της κλασικής 

21. Μουστάκα 1938,22· Head 1911, 293-294.
22. Στη θεσσαλική διάλεκτο, το ρήμα φειράω είναι αντίστοιχο του θηράω.
23. Gardrer 1883, XXXVI-XXXVII.



42

εποχής, τότε είναι και ένας υπαινιγμός στην μεταμόρφωση της θεσσαλικής γης, από 
πλημμυρισμένη σε κατάλληλη για καλλιέργεια.

Η κοπή νομισμάτων από την Σκοτούσσα του 4ου τύπου έχει κάποια στοιχεία, 
όπως είναι ο Ποσειδώνας, η τρίαινα και ο βράχος, τα οποία συντείνουν προς αυτό το 
συμπέρασμα. Η παρουσία των δελφινιών, όπως έφθασαν σ’ εμάς, δεν σχετίζονται με 
καμία πλευρά του μύθου.24 Ένας αποθέτης κομματιών από μαρμάρινα αναθηματικά 
δελφίνια, ένα από τα οποία φέρει την επιγραφή [Ποτ]ειδοῦνι και χρονολογείται την 
περίοδο 350-300 π.Χ., ήρθε στο φως στο χωριό Πρίνος, κοντά στην αρχαία Τρίκκη.25 
Τα ευρήματα αυτά, από μία θέση βαθιά στην ενδοχώρα, υποδηλώνουν μία εννοιολο-
γική σχέση της Θεσσαλίας με την θάλασσα, καθώς και με τον υδροφόρο ορίζοντα της 
Θεσσαλίας στον μύθο.

ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Θεσσαλία των Τετράδων δεν έχει αποδώσει ακόμα αδιάσειστα αρχαιολογικά 
στοιχεία για την λατρεία του Ποσειδώνα Πετραίου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σχεδόν κάθε περιοχή στην Ελλάδα έχει την δική της παράδοση όπου εντοπίζεται 
η γέννηση του πρώτου αλόγου του Ποσειδώνα.26 Η σύνδεση, όμως, αυτής της αιτι-
ολογίας με την αποστράγγιση της θεσσαλικής γης είναι μοναδικό στοιχείο και δίνει 
στον θεό αυτό μία απαράμιλλη θέση στο θεσσαλικό μύθο. Τα στοιχεία δεν μας δίνουν 
καθαρή εικόνα, σχετικά με την θέση του ιερού του Ποσειδώνα Πετραίου. Στην περι-
οχή των Τεμπών ίσως ήταν η καταλληλότερη θέση, αλλά αυτό παραμένει απλώς μία 
πιθανότητα, εξαιτίας της έλλειψης κάθε αρχαιολογικού ή επιγραφικού υλικού. Αν και 
δεν υπάρχουν στοιχεία, τα οποία να συνδέουν τον Ποσειδώνα με τον Απόλλωνα και 
τα Τέμπη, είναι σημαντικό ότι και οι δύο αυτές θεότητες έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς 
με την περιοχή όπου και οι δύο λατρεύονταν σε κοντινή, σχετικώς, απόσταση, στον 
Σωρό και στο περραιβικό Πύθιο.

Η δημοτικότητα του ονόματος Πετραίος και η αναφορά του Βακχυλίδη στα Πε-
τραία, τα οποία διεξάγονταν προς τιμήν του, δείχνουν ότι ο Ποσειδώνας Πετραίος 
ήταν μία από τις βασικές μορφές λατρείας στη Θεσσαλία. Μερικές ακόμα, επιπλέον, 
γνώσεις για το είδος της λατρείας του μπορούμε να συνάξουμε από τα αίτια των θεσ-
σαλικών Πελωρίων, τα οποία εορτάζονταν προς τιμήν του Δία Πέλωρου, που μπορεί 
να έχει κάποια κοινά γνωρίσματα με τον Ποσειδώνα Πετραίο. Ο Αθήναιος (ΙΔ, 45) 
αναφέρει το παρακάτω απόσπασμα από τον Βάτωνα τον Σινωπέα (FGrHist 268 FS):

«Ο Βάτωνας, ο ρήτορας από την Σινώπη, στο έργο του Περί Θεσσαλίας και Αι-
μονίας, εμφανίζει την εορτή των Σατουρναλίων σαφώς ελληνικότατη, λέγοντας ότι οι 
Θεσσαλοί την ονομάζουν Πελώρια, και γράφει τα εξής: Όταν οι Πελασγοί πρόσφεραν 
δημόσια θυσία, κάποιος άνδρας, ονομαζόμενος Πέλωρος, ανάγγειλε στον Πελασγό 
ότι, επειδή έγιναν μεγάλοι σεισμοί στην Αιμονία, χωρίσθηκαν τα όρη των Τεμπών και 

24. Burkert 1985, 137.
25. Τζιαφάλιας 1985 (SEG 40.503: BullEp 1993, αρ. 309).
26. Burkert 1985, 138.
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από το άνοιγμα αυτό τα νερά της λίμνης όρμησαν και χύθηκαν στην κοίτη του Πηνει-
ού. Έτσι, η περιοχή, στην οποία μέχρι τότε λίμναζαν τα νερά, άρχισε να στεγνώνει και 
εμφανίσθηκαν θαυμαστές πεδιάδες, στο μέγεθος και στο κάλλος. Όταν, λοιπόν, άκου-
σε αυτά ο Πελασγός, παρέθεσε στον Πέλωρο ένα πλούσιο τραπέζι, καλά στολισμένο. 
Και οι παρευρισκόμενοι, από φιλοφροσύνη, έφεραν και αυτοί ό,τι καλύτερο είχαν και 
το παρέθεσαν στο γεύμα για τον αγγελιαφόρο. Ο ίδιος ο Πελασγός και οι άλλοι αξιω-
ματούχοι τον υπηρετούσαν με την χαρά και την αφοσίωση που άρμοζε σε μία τέτοια 
περίπτωση. Γι’ αυτό, λοιπόν, λένε ότι αφού έγιναν κύριοι της περιοχής, μιμήθηκαν την 
εορτή που έγινε τότε... και θυσιάζοντας στον Δία Πελώριο στολίζουν και παραθέτουν 
τραπέζια με λαμπρότητα και τελούν την εορτή με τόση φιλανθρωπία, ώστε δέχονται 
όλους τους ξένους στην εορτή τους, απελευθερώνουν τους φυλακισμένους και βάζουν 
τους δούλους σε κλίνες για να δειπνίσουν με κάθε άνεση, υπηρετούμενοι από τους 
κυρίους τους. Με λίγα λόγια, ακόμα και τώρα [3ος/2ος αι. π.Χ.], οι Θεσσαλοί έχουν 
αυτήν την εορτή ως την πιο μεγάλη εορτή τους και την ονομάζουν Πελώρια» (μετ. 
Gulick). Ενώ ούτε ο Ζεύς Πέλωρος ούτε τα Πελώρια είναι, κατά τα άλλα, γνωστά στη 
Θεσσαλία, ή ακόμα και αλλού, είναι πιθανόν ο Ποσειδώνας Πετραίος να εορταζόταν, 
με κάποια μορφή, κατά την διάρκεια αυτού του κλασικού πανηγυριού, με μία πράξη 
αντιστροφής [των ρόλων και των υποχρεώσεων], όταν οι άρχοντες υπηρετούσαν τους 
υπηρέτες τους.27
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BRUΝO HELLY

ΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Μετάφραση από τα γαλλικά
GINO POLESE

11ο

ΜΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗΓΙΑ Ή ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ;

Το θέμα που αφορά στον ετερόκλητο χαρακτήρα του αρχικού θεσσαλικού έθνους 
είχε τεθεί, πριν από έναν αιώνα, από τον K. J. Beloch, σύμφωνα με τον οποίο οι Τετράδες 
προέρχονταν από εθνικά ανεξάρτητες κοινότητες, οι οποίες συνενώθηκαν, πολύ 
αργότερα, με εκείνη της Θεσσαλιώτιδας ώστε τα τέσσερα προϋπάρχοντα «καντόνια» 
να τεθούν σε μία ενιαία συνομοσπονδία. Η θέση αυτή έτυχε μεγάλης αποδοχής31 και 
όλοι οι ιστορικοί την ασπάσθηκαν. Ο P. Carlier την επανέλαβε στο έργο του, το οποίο 
αποτέλεσε για μένα την αφετηρία, καθώς αναφέρεται στους θεσσαλούς ταγούς.

«Είναι πιθανόν η εμφάνιση της ταγείας να είναι ταυτόχρονη με την δημιουργία 
του Κοινού των Θεσσαλών, το οποίο χρονολογείται μάλλον στον 7ο αι. π.Χ. Θα μπο-
ρούσαμε να προτείνουμε την ακόλουθη εξέλιξη: αρκετοί μικροί θεσσαλοί βασιλείς, 
στηριζόμενοι στις αντίστοιχες αριστοκρατίες, ένωσαν τις δυνάμεις τους, αρχικά, σε 
κοινές εκστρατείες· μετά την νίκη τους απέδωσαν στη συνένωσή τους έναν μόνιμο χα-
ρακτήρα ώστε να διατηρήσουν την κυριαρχία τους επί των γειτονικών λαών, οι οποίοι 
τώρα θεωρούνται Περίοικοι των Θεσσαλών. Ένας από αυτούς τους βασιλείς επιλέχθη-
κε για να ασκήσει την ανώτατη αρχηγία του Κοινού. Χωρίς να υπάρχει αναγκαστικά 
ένας σαφής κανόνας διαδοχής, η ομοσπονδιακή εξουσία έπρεπε να περάσει σε μία 
άλλη δυναστεία μετά από κάποιον θάνατο. Για να μην κυριαρχούν μερικές ομάδες οι-
κογενειών ή μερικών περιοχών, απαιτήθηκε η ομοφωνία για τον διορισμό του ταγού. 
Λίγο αργότερα, ίσως κατά τα τέλη του 7ου ή στις αρχές του 6ου αι. π.Χ., ένας από 
τους αρχηγούς του Κοινού, ο Αλεύας ο Πυρρός, έδωσε στο Κοινό μία πιο συγκεντρω-
τική οργάνωση. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (απ. 497 και 498 του Rose), η περιοχή 
διαιρέθηκε σε τέσσερες Τετράδες και σε τμήματα αρκετά μεγάλα, για να συντηρηθούν 
κάποιοι ιππείς και οπλίτες. Πιθανόν η καθιέρωση των Τετράδων να είχε ως σκοπό να 
λειτουργήσει ως τροχοπέδη στις φυγόκεντρες τάσεις, οι οποίες ήταν απόρροια κυρίως 
της ανάπτυξης των πόλεων στη Θεσσαλία. Όταν οι φυγόκεντρες τάσεις θριάμβευσαν, 
κατά τον 5ο αι. π.Χ., η ταγεία εξασθένησε μαζί με το Κοινό».

Στις παρατηρήσεις αυτές πρέπει να επανεξετάσουμε δύο σημεία: το πρώτο αφορά 
την υποτιθέμενη ύπαρξη μιας ανώτατης διοίκησης, η οποία έγινε μόνιμη, ενώ αρχικά 

31. Η διατύπωση ανήκει στον F. Gschnitzer (Hermes, 1954, 453), ο οποίος συνόψισε σωστά 
τις θέσεις όπου βρίσκονταν αντιμέτωπες (βλ. παρακάτω).
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δεν ήταν. Το δεύτερο αφορά την διαδικασία συνένωσης του θεσσαλικού κράτους μέσω 
μιας διοικητικής μεταρρύθμισης, την οποία οι αρχαίες πηγές αποδίδουν, σαφέστατα, 
στον Αλεύα τον Πυρρό.

Κατ’ αρχήν, πρέπει να δούμε, ξεκινώντας από τα κείμενα τα οποία διαθέτουμε, εάν 
οι θεσσαλοί αρχηγοί, τους οποίους ταυτοποιήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ως 
ἀρχούς ή ἄρχοντες και δευτερευόντως ως βασιλεῖς, ασκούσαν την στρατιωτική δι-
οίκηση μονίμως και σε όλους τους Θεσσαλούς. Όσον αφορά την παλαιότερη εποχή, 
διαπιστώνουμε ότι κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να πληροφορούμαστε για 
την ύπαρξη μιας στρατιωτικής επιχείρησης υπό την αρχηγία κάποιου ἀρχοῦ των Θεσ-
σαλών, δεν πρόκειται τόσο για μία συνολική διοίκηση όλων των Θεσσαλών, αλλά ίσως 
για πολυάριθμες, μάλλον, ομάδες οι οποίες αποστέλλονταν σε εξωτερικές αποστολές.

Την κατάσταση αυτή οι ιστορικοί δεν κατάφεραν συχνά να την αναγνωρίσουν με 
σαφήνεια, σε αντίθεση με την M. Sordi, η οποία την κατανόησε σαφώς. Δεν μπορούμε, 
όμως, να δεχθούμε τα συμπεράσματά της, σχετικώς με την «διασπορά» των τοπικών 
αρχηγιών σε αυτόνομες τοπικές μονάδες και σχετικώς με την απουσία μιας ενιαίας 
εξουσίας, μέχρι την εμφάνιση ενός ομοσπονδιακού, του Αλεύα από την Λάρισα.

Είναι αλήθεια ότι τα κείμενα, τα οποία παρουσιάζουν την αρχηγία των Θεσ-
σαλών ως ενιαία, αναφέρονται όλα σε πρόσωπα ή σε γεγονότα μεταγενέστερα του 
Αλεύα, πράγμα που δικαιολογεί αυτήν την τοποθέτηση. Εντούτοις, θα ήταν χρήσι-
μο να εξετάσουμε προσεκτικότερα τα κείμενα αυτά. Το αρχαιότερο, μία μαρτυρία 
του Ηροδότου, είναι ιδιαίτερα σαφές όταν αναφέρεται στον Κινέα. Η αποστολή μιας 
ομάδας στρατιωτών, με σκοπό να στηρίξουν τους Πεισιστρατίδες στην Αθήνα, απο-
φασίσθηκε από όλους τους Θεσσαλούς, «κοινῇ γνώμῃ χρεώμενοι χιλίους ἱππεῖς καί 
τόν βασιλέα σφέτερον Κινέην». Πολύ σωστά το σημείωσε ο Swoboda, έστω και αν 
επεξηγεί το «βασιλεύς σφέτερος» σε «ihren Tagos - δικός τους ταγός). Τονίζει, πράγματι, 
ότι η κατάσταση έχει αντιστοιχίες: «Το ίδιο προκύπτει από άλλες πηγές στις οποίες 
αναφέρονται οι κοινές αποφάσεις και πράξεις των Θεσσαλών: Ηρόδοτος, Ζ, 130 και 
172· Θουκυδίδης Α, 102.4· Β, 22.3. Κατά τον Θουκυδίδη (Δ, 78.3), προσπάθησαν οι φι-
λικά διακείμενοι προς την Αθήνα Θεσσαλοί να εμποδίσουν την διέλευση του Βρασίδα 
διά μέσου της Θεσσαλίας και του δήλωσαν ότι «ἀδικεῖν ἄνευ τοῦ πάντων κοινοῦ πο-
ρευόμενον».32 Έτσι, σε κάθε μία από αυτές τις ευκαιρίες βρίσκουμε την έκφραση μιας 
κοινής θέλησης των Θεσσαλών.

Επομένως, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς ο Swoboda και οι μετά από αυτόν ιστορικοί 
κατάφεραν να ερμηνεύσουν ανάποδα το κείμενο του Θουκυδίδη (Β, 22), σχετικώς με 
τους στρατιώτες που στάλθηκαν στην Αττική το 431 π.Χ. Γι’ αυτούς τους ιστορικούς, οι 
πόλεις έστειλαν στρατιώτες στα πλαίσια της ομοσπονδιακής συμμαχίας με την Αθήνα, 
φυσικά, όχι όμως μετά από ομοσπονδιακή απόφαση, «όταν βασίζεται σε μία ομόφωνη 
απόφαση του Κοινού».33 Με επιδεξιότητα επιδιώκεται να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ 

32. H. Swoboda, Griech. Staatskunde, II, 1479, αρ. 4.
33. O H. Swoboda (ό. π.), παραπέμποντας στο, E. Meyer, Theopomps Hellenika, σ. 248, 

παρατηρεί ορθώς ότι «αυτές οι θεσσαλικές πόλεις τελούσαν κάποτε υπό την εξουσία ενός 
ηγεμόνα», αλλά προφανώς εννοεί ότι «η ορθή ερμηνεία της φράσης παλαιόν ξυμμαχικόν, το 
οποίο στήριξε την αποστολή της βοήθειας, ενδεχομένως αναφέρεται στο σύνολο του πληθυ-
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των συμπεριφορών και των αποφάσεων. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν το λέει ο Θουκυδίδης, 
ούτε προς την μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση, όταν αναφέρει τα ονόματα των 
πόλεων της Θεσσαλίας, οι οποίες έστειλαν στρατιώτες για να υποστηρίξουν τους 
Αθηναίους στην αρχή του πελοποννησιακού πολέμου: «Ἡ δέ βοήθεια αὕτη τῶν Θεσ-
σαλῶν κατά τό παλαιόν ξυμμαχικόν ἐγένετο τοῖς Ἀθηναίοις, καί ἀφίκοντο παρ’ 
αὐτούς Λαρισαῖοι, Φαρσάλιοι, Πειράσιοι, Κραννώνιοι, Πυράσιοι, Γυρτώνιοι, Φε-
ραῖοι. Ἡγοῦντο δέ αὐτῶν ἐκ μέν τῆς Λαρίσης Πολυμήδης καί Ἀριστόνους, ἀπό τῆς 
στάσεως ἑκάτερος, ἐκ δέ Φαρσάλου Μένων· ἦσαν δέ καί τῶν ἄλλων κατά πόλεις ἄρχο-
ντες» (Β, 22,3).

Η τελευταία αυτή φράση, η οποία αναφέρεται στους αρχηγούς κάθε ομάδας στρα-
τιωτών, «κατά πόλεις», δεν αποκλείει ρητά την ιδέα μιας κοινής ομοσπονδιακής 
απόφασης. Επειδή ο Θουκυδίδης δεν αναφέρει εμφανώς κανέναν ανώτατο αρχηγό, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Θεσσαλοί δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν επ’ αυ-
τού.34 Αντιθέτως, δύο σημεία στον Θουκυδίδη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκει-
ται, πράγματι, για μία εκστρατεία την οποία αποφάσισε το Κοινόν, πρώτον διότι η εκ-
στρατεία δρομολογήθηκε σύμφωνα με τους όρους της συμμαχίας, η οποία είχε υπογρα-
φεί στο παρελθόν, «κατά τό παλαιόν ξυμμαχικόν», και δεύτερον διότι οι ομάδες των 
στρατιωτών οργανώθηκαν «κατά πόλεις».

Σήμερα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν υφίστατο στρατός του Κοινού, ανεξάρτη-
τος από τις ομάδες αυτές τις οποίες παραχωρούσαν οι πόλεις.35 Η διατύπωση «κατά 
πόλεις» δεν έρχεται σε αντίθεση, όπως συνήθως πιστεύουμε, στην «κατά κοινόν», απλά 
την συμπληρώνει. Αυτό προκύπτει σαφώς από τα ψηφίσματα του 3ου και του 2ου αι. 
π.Χ., όπου π. χ. η ομοσπονδιακή προξενία αποδιδόταν «κατά τάς θεσσαλικάς πόλεις», 
όπως και η κατανομή των ποσοστών του σιταριού, τα οποία έπρεπε να αποδώσουν οι 
πόλεις, ανά Τετράδα, περίπου το 130 π.Χ.,36 όταν το ζήτησε ο Μέτελλος. Αυτό θα γίνει 
σαφές όταν θα παρουσιάσω λεπτομερώς την στρατιωτική οργάνωση, την οποία κα-
θιέρωσε ο Αλεύας.

σμού της Θεσσαλίας».
34. Μελετώντας την οργάνωση του θεσσαλικού στρατού (κεφ. IV) θα αποδείξω ότι, 

αντίθετα, ο Θουκυδίδης δίνει μία πληροφορία πολύ ορθή, σχετικώς με την διοίκηση και την 
οργάνωση αυτής της ομάδας στρατιωτών.

35. Αυτό το είδε πολύ καλά η M. Sordi, La lega tessala…, σ. 112-113 και 316, με την σημ. 7 
(παραπέμποντας ακριβώς στον Θουκυδίδη, Β, 22,3 και στον Ξενοφώντα, Ελληνικά, Δ, 3.8) και 
320 (με την σημ. 1, παραπέμποντας στον Ξενοφώντα, Ελληνικά, ΣΤ, 1.8). Μπορώ, τώρα, να το 
αποδείξω. Θα το δούμε στο κεφ. IV.

36. Θα αναφερθούμε στα ομοσπονδιακά ψηφίσματα τα οποία παρέχουν στους ξένους την 
προξενία «ἐμ πάσαις ταῖς κατά Θεσσαλίαν πόλεσιν», IG, ΙΧ2, 103: ένα ομοσπονδιακό ψήφισμα 
για κάποιον από την Δημητριάδα [Δ. Ρ. Θεοχάρης, «Έρευναι εν Δημητριάδι Ι», Θεσσαλικά, 3 
(1960) 80-81; αρ. 2=SEG, ΧΧΙΙΙ (1968) 448], ένα ομοσπονδιακό ψήφισμα για την εξαγωγή ενός 
αποθέματος σιταριού στη Ρώμη, στο δεύτερο μισό του 2ου αι. π.Χ. [Κ. Γαλλής, ΑΔ, 31 (1976), 
Αθήναι 1984, Χρονικά, σ. 176-178=SEG, XXXIV (1984) 568].
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Όμως, θα πει κάποιος, ότι οι μαρτυρίες αυτές δεν παραπέμπουν σε μία παλαιότε-
ρη περίοδο, προγενέστερη της μεταρρύθμισης του Αλεύα. Πριν από αυτό, όπως 
υπέθεσε η M. Sordi, οι Θεσσαλοί δεν είχαν ενιαία οργάνωση. Είναι γεγονός, όμως, 
ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στην διατύπωση «κατά πόλεις», η οποία μπορεί να 
δηλώνει τις ομάδες των στρατιωτών που συμμετείχαν στον πρώτο ιερό πόλεμο, για 
να αρνηθούμε την ύπαρξη μιας ενιαίας συμβολής των Θεσσαλών ως αμφικτυονικός 
λαός. Επιπλέον, για μία περίοδο ακόμα πιο παλαιά, διαθέτουμε τώρα ένα θετικό, πι-
στεύω, παράδειγμα, το οποίο φωτίζει την συλλογική δράση των Θεσσαλών. Πρόκει-
ται για εκείνο της Αίας της Μαλίδας, με την οποία ασχολήθηκα παραπάνω και έδει-
ξα ότι εντασσόταν στην προσπάθεια κατάκτησης, την οποία είχαν αρχίσει οι Θεσ-
σαλοί ήδη από τον 8ο αι. π.Χ., προς την κοιλάδα του Σπερχειού και της Μαλίδας. 
Και αυτό διότι, όταν ο Σοφοκλής αναφέρει την πόλη ως κτήση των Θεσσαλών, «παν-
κληρία Θεσσαλών», δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την έκφραση με την ίδια σημασία 
που έχει η λέξη κλήρος, από το απόσπασμα του Αριστοτέλη, το οποίο θα εξετάσω λε-
πτομερώς παρακάτω: η Αία δεν είναι θεσσαλική πόλη που διαιρείται ολόκληρη σε 
κλήρους,37 ούτε είναι ένα θεσσαλικό τμήμα ανάμεσα σε άλλα. Η σημασία που πρέπει 
να αποδώσουμε στη λέξη «πανκληρία» απορρέει από την ίδια την λέξη κλήρος στο 
εξεταζόμενο ιστορικό πλαίσιο: εάν ένας κλήρος είναι ένα τμήμα κατακτημένο ή εποι-
κισμένο, το οποίο αποδόθηκε σε μία μικρή ομάδα αποίκων,38 τότε η έκφραση «παν-
κληρία Θεσσαλών» δηλώνει την ύπαρξη μιας κατακτημένης περιοχής που ανήκει στο 
σύνολο του Κοινού των Θεσσαλών.39 Στηριζόμενος σ’ αυτήν την μαρτυρία, νομίζω ότι 
πρέπει να θεωρήσω πως η ύπαρξη μιας κτήσης τέτοιας φύσης, έξω από την Θεσσαλία, 
εγγυάται ότι το θεσσαλικό έθνος είχε, ήδη από την εποχή του ληλάντιου πολέμου, την 
ικανότητα να ασκήσει, επ’ ονόματί του, έναν διοικητικό και στρατιωτικό έλεγχο στις 
κατακτημένες περιοχές, όπως κάθε οργανωμένο κράτος.

Επομένως, οι Θεσσαλοί έχουν μία μακρά παράδοση ενιαίας αρχηγίας, έστω κι αν 
η έκφραση αυτής της παράδοσης μπορεί να είναι πολύμορφη. Όμως, από τα κείμενα 
που μας την γνωστοποιούν μπορούμε να αντλήσουμε μόνο φευγαλέες ενδείξεις, όταν 
πρόκειται να φωτίσουμε την παλαιότερη κατάσταση, δηλαδή να μάθουμε αν αρχικά, 
και εν πάση περιπτώσει πριν από τον λιλάντιο πόλεμο, το θεσσαλικό κράτος ήταν 
ενωτικό ή όχι. Μόλις είδαμε ότι τις κατακτήσεις των Θεσσαλών στα νότια μπορούμε 
να τις θεωρήσουμε όχι ως αποτέλεσμα μεμονωμένων εκστρατειών από κάποιους θεσ-
σαλούς «πρίγκιπες», οι οποίοι, λίγο έως πολύ, συγκρίθηκαν, από τους σύγχρονους, με 
τους φεουδάρχες του Μεσαίωνα, αλλά ως κατακτήσεις ενός λαού που ενεργεί με ορ-

37. Βλ. παραπάνω την αντίφαση του J. Corvisier, σχετικώς με την έκφραση του Σοφοκλή, 
σ. 138.

38. Βλ. παρακάτω, κεφ. V. σ. 287-294 (στο πρωτότυπο έργο του Br. Helly).
39. Πρβ. Pfeiffer, Fragments of Sophocles, 915: «η πανκληρία ερμηνεύεται από τον Πολυδεύκη 

(10, 12) ως το αντίστοιχο του όρου παμπησία ή παγκτησία των τραγικών ποιητών, δηλαδή 
περιουσία ή μεγαλοϊδιοκτησία. Αυτό συμφωνεί με τα στοιχεία τα οποία αποκόμισε ο Tucker 
από τον Αισχύλο (Χοηφόροι, 484) και κυρίως από τον Ευριπίδη (Suppl. 14). Αλλά η Αία δεν 
μπορεί να υπήρξε εδώ κάποια εγκατάσταση, η οποία ανήκε απολύτως σ’ αυτούς (...)».
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γανωμένο τρόπο, υπό την καθοδήγηση των αρχηγών του. Όμως, τα άλλα στοιχεία, τα 
οποία προτάθηκαν από τους ιστορικούς, φαίνονται ασύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, 
την οποία τώρα πρέπει να εξετάσουμε.

ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΡΧΗΓΙΑ;

Για να απορρίψουν την ιδέα μιας ενιαίας οργάνωσης των Θεσσαλών, ήδη από πολύ 
παλαιά, μερικοί πρόβαλαν το επιχείρημα του φαινομενικά πρόσκαιρου χαρακτήρα 
της θέσης του ανώτατου αρχηγού των Θεσσαλών, θέση την οποία κατείχαν πρόσωπα 
τα οποία αποκαλέσθηκαν ομοσπονδιακοί ταγοί. Από τα κείμενα προκύπτει ότι ο «αρ-
χηγός» αναφέρεται μόνο επειδή διοικούσε «ἐν καιρῷ πολέμου» και μόνο τον καιρό του 
πολέμου.40 Με αφετηρία αυτό και σύμφωνα με ένα κλασικό σχήμα της ιστορικής φιλο-
σοφικής εξέλιξης, μπορούμε να θεωρήσουμε μία προοδευτική, μεταβολή μιας πρόσκαι-
ρης αρχηγίας προς μία μόνιμη θέση: όσο διαρκούσε η εμπόλεμη κατάσταση και αφού ο 
αρχηγός κατόρθωσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επιτυχία, μπορούσε ή έπρεπε να 
διατηρήσει τα καθήκοντά του.

Η ανάλυση των πηγών, όμως, αποδεικνύει ότι οι καταστάσεις είναι πολύ πιο σύνθε-
τες. Όπως, όμως, το τόνισα στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι βέβαιο ότι η αρχηγία 
των Θεσσαλών δεν αποτελεί μία υπηρεσία δυναστείας· δεν συγχέεται με την βασι-
λεία, αλλά δεν εξυπακούεται ότι ήταν πρόσκαιρη και οι αρχαίες μαρτυρίες δεν μας 
επιτρέπουν να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η αναφορά στους πιο παλαιούς θεσ-
σαλούς πολεμικούς αρχηγούς εστιάζεται αποκλειστικώς στο γεγονός ότι σκοτώθηκαν 
στη μάχη, γεγονός το οποίο δεν προσδιορίζει τίποτα σχετικώς με την διάρκεια της αρ-
χηγίας τους. Δεν γνωρίζουμε τίποτα γι’ αυτούς, ούτε για τα καθήκοντά τους, πριν από 
τις εκστρατείες ή τις μάχες που τους καθιστούν γνωστούς. Μπορούμε, όμως, να εκμε-
ταλλευτούμε άλλες πληροφορίες.

Για να στηριχθεί η άποψη μιας πρόσκαιρης αρχηγίας αναφέρθηκε η διατύπωση 
«κἐν ταγά κἐν ἀταγίαι», γνωστή από την λεγόμενη επιγραφή τού Σωταίρου, η οποία 
προέρχεται από το Θητώνιον.41 Επειδή ήθελαν, οπωσδήποτε, να αναφέρουν αφελώς 
την έκφραση αυτής της επιγραφής στην υποτιθέμενη ομοσπονδιακή ταγεία και με αφε-
τηρία μία αυθαίρετη ερμηνεία της επιγραφής τού Θητωνίου, μερικοί ιστορικοί κατέλη-
ξαν να αναρωτιούνται αν η αταγία, η περίοδος ειρήνης, δεν αντιστοιχούσε ταυ-
τοχρόνως σε μία περίοδο ομοσπονδιακής αρχηγίας. Έτσι κατέληξαν ευκολότερα στην 
εξαρχής αδυναμία του θεσσαλικού έθνους.42 Μπορούσαν, επίσης, να εικάσουν ότι τα 

40. Την θέση αυτή ανέπτυξε πληρέστερα ο W. D. Westlake, Thessaly…, σ. 25-26.
41. IG, IX2, 257. Έχω ήδη αναφερθεί σ’ αυτήν την επιγραφή, στο κεφ. Ι. (σ. 30) και 

επανέρχομαι για άλλη μία φορά, για να επιβεβαιώσω την ερμηνεία, στο κεφ. VI, σ. 334.
42. M. Sordi, ό.π., σ. 111-112 και 337-340. Μία περίληψη των συμπερασμάτων βρίσκουμε 

στον P. Carlier (La royauté…, σ. 415-416), ο οποίος, ενώ δίνει στην διατύπωση της IG, ΙΧ2, 257 
την μοναδική σημασία που μπορεί να έχει, συμφωνεί όμως και αυτός με την άποψη της ανι-
κανότητας των μεγάλων θεσσαλικών οικογενειών «να συμφωνήσουν για να εκλέξουν έναν 
«ταγό με ομοφωνία των πόλεων ή τουλάχιστον των Τετράδων». Καμία, όμως, αρχαία πηγή και 
ποτέ δεν έκανε την παραμικρή μνεία σε μία τέτοια προϋπόθεση για τον ορισμό των αρχηγών 
του έθνους, ούτε καν για τον Ιάσονα των Φερών (βλ. παρακάτω).

4. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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μέτρα που ελήφθησαν στο Θητώνιο είχαν μόνιμο χαρακτήρα και έπρεπε να ισχύουν 
και σε περίπτωση «χηρείας της ομοσπονδιακής εξουσίας». Όπως συνήθως, θέλησαν 
να αντιπαραθέσουν την διακυβέρνηση των πόλεων με εκείνη του έθνους. Έχω την 
γνώμη ότι οι ιστορικοί αυτοί δεν σκέφθηκαν να εξετάσουν το κείμενο με περισσότε-
ρο κοινό νου· θα διαπίστωναν ότι οι θεσσαλικές κοινότητες μπορούσαν, κάλλιστα, να 
διοικούνται από τις αρχές τους, χωρίς αυτό να εμποδίζει την ύπαρξη του έθνους, και 
να ισχύουν κανόνες εφαρμοζόμενοι σε όλους. Θα σημειώσω εδώ ένα μόνο από τα ση-
μεία της διαφωνίας. Οι σχολιαστές σημείωσαν, ορθώς, ότι στην επιγραφή οι τοπικοί 
«επώνυμοι» αξιωματούχοι δεν αποκαλούνται ταγοί αλλά ὑλωροί.43

Αυτό αποτελεί έναν από τους λόγους που πίστεψαν μερικοί ότι η αναφερόμενη εκεί 
ταγεία ήταν ομοσπονδιακή. Μπορούμε, όμως, να δώσουμε μία άλλη εξήγηση: κατά 
την χρονολογία της επιγραφής, γύρω στα μέσα του 5ου αι. π.Χ., και τουλάχιστον στο 
Θητώνιο, αλλά και αλλού οπωσδήποτε, οι ταγοί ίσως δεν υπήρχαν ακόμα ως ένα 
«επώνυμο»44 σώμα, ή μάλλον ως οι σημαντικότεροι πολιτικοί αξιωματούχοι, αυτοί 
οι οποίοι αναφέρονται πρώτοι στις επιγραφές. Στον Άτραγα, όμως, τρεις επιγραφές, 
που χρονολογούνται μεταξύ του τέλους του 6ου και των αρχών του 4ου αι. π.Χ.,45 εμ-
φανίζουν, όσον αφορά στην αρχαιότερη, τρεις ταγούς, οι δύο άλλες άρχοντες, τρεις 
ή πέντε ή έξι τον αριθμό, χωρίς να είναι δυνατό να αντλήσουμε κάποια θετική πλη-
ροφορία σχετικώς με την θέση των μεν ούτε των δε, μέσα στην πόλη. Πράγματι, στον 
Άτραγα για τους ταγούς, όπως και στο Θητώνιο για την θέση των υλωρών, δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι υπήρχε προτεραιότητα, ανωτερότητα ή υποταγή των ταγών, σε 
σχέση με τους άρχοντες, ούτε αν οι τελευταίοι αντιπροσωπεύουν ή όχι τους πρώτους, 
εφόσον, και αυτό είναι βέβαιο, οι ταγοί είναι και αυτοί άρχοντες.

Είναι απαραίτητο να εμβαθύνουμε στο θέμα. Η ερμηνεία της διατύπωσης της επι-
γραφής του Θητωνίου, την οποία αναφέρω εδώ, αφορά μία υποτιθέμενη ομοσπον-

43. Σχετικά με την αρχή αυτή, βλ. Αριστοτέλης, Πολιτικά, VII, 25 (1321b 30) και VIII, 11, 
4 (1331b 14), ο οποίος λέει ότι οι άρχοντες είναι επιφορτισμένοι με «τά περί τήν χώραν», σε 
αντίθεση με τους αστυνόμους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη του άστεως. Κατά τον E. Meyer (ό. 
π., σ. 234-235) οι επώνυμοι αυτοί ανήκουν στην παλαιά εποχή, κάτι σαν τοπικοί άρχοντες, 
όπως στη Σπάρτη, στη Θήρα ή στην Κυρήνη. Αποτελούν τους επιζήσαντες ενός φυλετικού 
κράτους, όπου οι πληθυσμοί ζούσαν «όπως οι Γερμανοί στα τευτονικά δάση». Αντικαταστάθη-
καν από τους ταγούς, «από τους αξιωματούχους οι οποίοι δέχθηκαν τον τίτλο του πρίγκιπα» 
και οι οποίοι είναι μεταγενέστεροι των τοπικών αρχόντων, των υλωρών, των οποίων η πα-
λαιά κατάσταση διατηρείται μόνο στο γεγονός ότι παραμένουν επώνυμοι. Γνωρίζουμε σήμερα 
ότι το σώμα των υλωρών είναι γνωστό και κατά την ελληνιστική εποχή (3ος-2ος αι. π.Χ.) στις 
Φερές. Βλ. Α. Κακαβογιάννης, «Φεραίοι υλωρείσαντες», ΑΔ, 33 (1978) 314-324.

44. Τον όρο αυτό πρέπει να εκλάβουμε εδώ ως «ψευδοεπώνυμο», σύμφωνα με την διατύπω-
ση του L. Robert: η ετήσια αναφορά του σώματος των ταγών (όπως στους Γόννους) αποτελεί 
για μας το διακριτικό χαρακτηριστικό μιας δεδομένης χρονιάς, έστω και αν η πόλη (ή η 
συνομοσπονδία) έχει επισήμως έναν επώνυμο, π.χ. τον ιερέα του Ασκληπιού στους Περραιβούς. 
Βλ. σχετικώς, όσον αφορά τις απογραφές θεσσαλών επωνύμων από τον Sherk, τις σωστές πα-
ρατηρήσεις του R. Gautier (Bull. epigr., 1991, 161, σ. 455).

45. Τις έχω αναφέρει στο κεφ. Ι, σ. 31-32.
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διακή ταγεία των Θεσσαλών, η οποία δεν υπήρξε ποτέ. Σε προηγούμενο κεφάλαιο 
απέδειξα ότι κανένα κείμενο, καμία αρχαία πηγή πριν από τον Ξενοφώντα (και αυτός 
μιλάει μόνο για τον Ιάσονα των Φερών) δεν αναφέρει ποτέ τον ταγό ως ανώτατο 
αρχηγό των Θεσσαλών. Επομένως, η διατύπωση «κἐν ταγά καί ἐν ἀταγίαι» δεν μπο-
ρεί να αναφέρεται στη γενική αρχηγία των Θεσσαλών. Η ερμηνεία της πρέπει να πε-
ριορισθεί σε όρους πολύ πιο απλούς από αυτούς που νομίζουμε. Κατά την γνώμη 
μου, όπως ήδη το έχουν πει πολλοί ιστορικοί κι όπως το τόνισε, επίσης ο J. Shadwick 
διορθώνοντας την μορφολογική ερμηνεία του ζεύγους ταγά-ἀταγία,46 η διατύπωση 
μπορεί να αντιστοιχεί μόνο στην έκφραση «ἐν πολέμῳ καί ἐν εἰρήνῃ» των ψηφισμάτων 
των πόλεων στη Θεσσαλία και αλλού. Αν εκλάβουμε στην κυριολεξία τους τα στοιχεία 
της διατύπωσης, σίγουρα σημαίνουν ότι αρχικώς υπήρχαν ταγοί των Θεσσαλών μόνο 
στις πόλεις και μόνο σε καιρό πολέμου. Παρακάτω θα παρουσιάσω τις παρατηρήσεις 
του R. Arena σχετικώς με μία εποχή όπου οι εξουσίες είναι ήδη πολιτικές και συνήθεις. 
Θα δούμε τότε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διατύπωση, που βεβαιώθηκε 
στο Θητώνιο, σε μία υπόθεση σχετικώς με την φύση και την καταγωγή του ταγού στις 
θεσσαλικές πόλεις.47

46. Βλ. παραπάνω στο κεφ. Ι, σ. 33. Ο P. Carlier (ό.π.) κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα.
47. Ο ορισμός αυτός δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση με την επιγραφή των Βασαιδών (BCH, 

1970, 161-189). Η «ταγά», η οποία αφορά μόνο ένα μέλος της «συγγενείας» των τεσσάρων οικο-
γενειών, είναι το ίδιο καθήκον το οποίο ασκείται στα πλαίσια της πόλης.
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ΧΡΗΣΤΟΣ  Κ. ΚΑΦΕΣ

Ο  ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΚΑΚΑΤΖΕΛΙ
ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΗΣ  ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ

   Λίγα χιλιόμετρα ανατολικά του οικισμού Παλιάμπελα της Βερδικούσιας και απέ-
ναντι από την περιοχή Κοπανούλι βρίσκονται διάσπαρτα τα ερείπια ενός διαλυμέ-
νου οικισμού, ο οποίος, σύμφωνα με το όνομα της περιοχής, ονομαζόταν Κακατζέλι. Η 
ύπαρξη αυτού του οικισμού ήταν άγνωστη μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Αυτό που γνω-
ρίζουν οι περισσότεροι Βερδικουσιώτες είναι ότι ο διερχόμενος δίπλα από την περι-
οχή ορμητικός χείμαρρος, ο οποίος κατέρχεται από τον ορεινό ογκο του χωριού μας, 
διασχίζει τον οικισμό Παλιάμπελα και εκβάλλει στον ποταμό Τιταρήσιο, ονομάζεται 
Καρκατσέλι. Το υδρωνύμιο είναι φανερό ότι είναι παραφθορά του τοπωνυμίου Κακα-
τζέλι – Κακατσέλι, καθώς οι κάτοικοι το συσχέτισαν με το καρκατσέλι, το λαϊκό όνο-
μα της ακρίδας. Το τοπωνύμιο Κακατζέλι είναι κυριωνύμιο : Κάκας + Τζέλης. Το όνο-
μα Κάκας1 - Κάκος είναι υποκοριστικό του  ονόματος Κυριάκος και το Τζέλης - Τσέ-
λης είναι ένας άλλος τύπος του ονόματος Τσέλιος, υποκοριστικό του ονόματος Στέργι-
ος. Το τοπωνύμιο, λοιπόν, δείχνει ότι η περιοχή του οικισμού ανήκε, προφανώς, σε κά-
ποιον μεγαλοκτηνοτρόφο που ονομαζόταν Κάκας (Κυριάκος) Τζέλης. 

    Ο οικισμός ήταν κτισμένος στην πλαγιά ενός λόφου, με ανατολικό προσανατολι-
σμό και καταπληκτική ορατότητα προς την κοιλάδα του Τιταρησίου. Περιβαλλόταν 
από μία έκταση μερικών χιλιάδων στρεμμάτων, η οποία είναι σχεδόν πεδινή, με μικρές 
λοφώδεις εκτάσεις, και χρησίμευε ως χειμαδιό των κτηνοτρόφων που κατέφευγαν εκεί. 
Πρόσφατα επισκεφθήκαμε την περιοχή και μετρήσαμε τα σωζόμενα ερείπια 50, του-
λάχιστον, σπιτιών και στο νότιο τμήμα του οικισμού τα ερείπια του κοιμητηρίου του. 
Σύμφωνα με όσα μας είπαν γέροντες της Βερδικούσιας, στην περιοχή αυτή ξεχειμώνια-
ζαν Αλβανοί Γκέκηδες. Στην πραγματικότητα πρέπει να ήταν βλαχόφωνοι του ηπειρω-
τικού χώρου οι οποίοι ίσως μιλούσαν και αρβανίτικα. Αυτοί, γύρω στα 1800, εγκατέ-
λειψαν την περιοχή και αποτραβήχτηκαν σε κάποια περιοχή του νομού των Τρικάλων, 
αφήνοντας πίσω τους κάποιες οικογένειες ντόπιων, οι οποίοι παραχείμαζαν, επίσης, 
εκεί με τα κοπάδια τους. Στη θέση, όμως, των πολλών που έφυγαν ήρθαν με τα κοπά-
δια τους αρκετοί βλαχόφωνοι κτηνοτρόφοι από την  Σαμαρίνα, οι οποίοι το καλοκαί-
ρι μετέφεραν τα κοπάδια τους στα ψηλώματα απάνω από την Βερδικούσια. Με το πέ-
ρασμα του χρόνου ο πληθυσμός του οικισμού μεγάλωσε, μαζί και τα κοπάδια, με απο-
τέλεσμα να υπάρχει στενότητα στη βοσκή των ζώων. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, 
οι Σαμαριναίοι ζήτησαν την άδεια, σύμφωνα μα την τοπική παράδοση, από τον πανί-
σχυρο Αλή πασά των Ιωαννίνων για να αγοράσουν το χειμαδιό για τα ζωντανά τους 
και να φύγουν από εκεί οι ντόπιοι κτηνοτρόφοι.΄Ετσι πολλοί από τους κατοίκους του 
οικισμού εγκαταστάθηκαν στη Βερδικούσια,όπου έγιναν γνωστοί με το επώνυμο Καρ-

1. Κώστας  Σπανός, «Κακούσιος και Κάκας, δύο παράξενα ονόματα», εφημ. Νέα της Δε-
σκάτης, 78 (1991) 4.
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Εικ. 1. Η περιοχή του διαλυμένου οικισμού Κακατζέλι και στο βάθος το βουνό 
της Βερδικούσιας, η οποία μόλις διακρίνεται στην άκρη πάνω δεξιά.

   Εικ. 2. Τα ερείπια σπιτιών του διαλυμένου οικισμού Κακατζέλι. 
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κατζέλης – Καρκατσέλης. Όσοι Βερδικουσιώτες φέρουν αυτό το επώνυμο λένε ότι οι 
πρόγονοί τους ήρθαν από τον οικισμό Κακατζέλι – Καρκατσέλι.

   Η εγκατάσταση των Σαμαριναίων, στο χειμαδιό της κοιλάδας του Τιταρησίου, με 
ή χωρίς την άδεια του Αλή πασά, επιβεβαιώνεται από τις καταγραφές των αφιερωτών 
στην πρόθεση 421 του Μεγ. Μετεώρου. Στο φ. 67α της πρόθεσης αυτής καταχωρίσθη-
καν τα ονόματα των αφιερωτών από τους οικισμούς «πρετόρι, βλαχογιάνη, σαμαρίνα, 
παλαιόκαστρον, μαγούλα, Αμούρι» του έτους 1805.2 Είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι αρκε-
τές οικογένειες κτηνοτρόφων της Σαμαρίνας παραχείμαζαν στην περιοχή του οικισμού 
Κακατσέλι, οπότε η εγκατάλειψή του από τους ντόπιους κατοίκους έγινε γύρω στα 
1800, όπως προανέφερα. Με  το πέρασμα του χρόνου, τον 19ο αιώνα, η περιοχή του πε-
ριήλθε στην κυριότητα της Κοινότητας του Βλαχογιανίου, όπου ανήκει μέχρι σήμερα.

    Για την ύπαρξη του οικισμού έχουμε μία γραπτή μαρτυρία, προερχόμενη από την 
πρόθεση 215 της Μονής του Βαρλαάμ των Μετεώρων, του έτους 1613/1614. Στη σ. 69 
αυτής της πρόθεσης αναφέρονται τα ονόματα δύο αφιερωτών (Δημητρίου, Παρίση) 
από τον οικισμό Κακατζέλη.3 Στην έκδοση της πρόθεσης ο Κώστας Σπανός, σημείωσε 
τα εξής γι’ αυτόν τον οικισμό : «Απροσδιόριστος οικισμός, μάλλον στην περιοχή Κα-
τζέλο του Κουτσόχερου της Λάρισας», διότι αγνοούσε την ύπαρξη του τοπωνυμίου 
Καρκατζέλι – Καρκατσέλι της Βερδικούσιας. Στη σ. 69 της ως άνω πρόθεσης, μετά τον 
οικισμό Κακατζέλη ακολουθεί η Βερδικούσια και μετά ο Κουτζόχηρος – Κουτσόχερο. 
Τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Κακατζέλι βρισκόταν στην περιοχή της Βερδικού-
σιας, καθώς το Καρκατζέλι είναι πιο κοντά στο όνομα του οικισμού παρά το Κατζέλο 
του Κουτσόχερου. Η άποψή μας αυτή βρίσκει σύμφωνο και τον κ. Κώστα Σπανό, με-
λετητή της πρόθεσης 215.

2. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρό-
θεση 421 του Μεγ. Μετεώρου, 1592/93 – 19ος αιώνας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 33 (1998) 145.

3. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην 
πρόθεση 215 της Μονής του Βαρλαάμ, 1613/1614 – 19ος αιώνας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 23 
(1993) 94, αρ. 76 και 24 (1993) 172.
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 1821 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

Μεταξύ των πολλών Αγραφιωτών, οι οποίοι πλαισίωσαν τα σώματα των οπλαρχηγών 
του 1821, συγκαταλέγεται και ο Δημήτριος Αγραφιώτης, του οποίου δεν μπορούμε να 
προσδιορίσουμε την ιδιαίτερη πατρίδα. Στον φτωχό φάκελό του, με τα δύο έγγραφα, 
αναφέρεται ως Αγραφιώτης, πατριδωνύμιο το οποίο καλύπτει τον μεγάλο ορεινό όγκο 
των θεσσαλικών και των ευρυτανικών Αγράφων, με τους πολλούς οικισμούς τους. Οι 
πληροφορίες γι’ αυτόν, όπως συμβαίνει και με πολλούς άλλους αγωνιστές του 1821, 
είναι πενιχρές και τις αντλούμε από την αίτηση της χήρας του και από το πιστοποιητικό 
των αρχηγών στα σώματα των οποίων υπηρέτησε.

Ο Δημήτριος Αγραφιώτης, με την έναρξη της Επανάστασης, κατατάχθηκε στο σώμα 
του Γρηγόρη Λιακατά, από τον Κλεινοβό (Κλεινό) της Καλαμπάκας, αρματολού της 
περιοχής και γαμπρού του Νικολού Στουρνάρη, έως τις 28.2.1826, οπότε ο Λιακατάς 
σκοτώθηκε στο Μεσολόγγι, και στη συνέχεια, μέχρι το 1829, στο σώμα του Δημητρίου 
Μακρή, αρματολού του Ζυγού.

Υπηρετώντας στο σώμα του Λιακατά συμμετείχε στις μάχες τις οποίες έδωσαν οι 
επαναστάτες στην περιοχή της Πύλης των Τρικάλων, στις 30.7.1821,1 στα Άγραφα και 
στο Καρπενήσι, στις 8-9.8.1823 εναντίον του Μουσταή Σκόνδρα πασά.2 Στις αρχές του 
1826 βρέθηκε μαζί με τον Λιακατά στη φρουρά η οποία υπερασπιζόταν το νησάκι 
Ντολμά. Μετά τον θάνατο (28.2.1826) του Λιακατά, υπηρετώντας στο σώμα του Δημ. 
Μακρή, συμμετείχε σε διάφορες μάχες, ήτοι: της Δόμβραινας (τέλη Οκτωβρίου - αρχές 
Νοεμβρίου 1826), της Αράχωβας (19.11.1826), του Διστόμου (Ιανουάριος του 1827), 
του Πειραιά (13.4.1827), της Ναυπάκτου (15.3.1829), στην ανάκτηση του Μεσολογγίου 
(6.5.1829), στις μάχες κοντά στη Θήβα (10-24.6.1829) και της Φοντάνας (13.9.1829).

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ»

Ο φάκελος του Δημητρίου Αγραφιώτη περιέχει μόνο δύο έγγραφα, τα οποία είναι 
τα εξής:

1) Μία αναφορά της χήρας του Μαριγώς, την οποία συνέταξε στο Μεσολόγγι, στις 
20.6.1865, ο Ιωάννης Μάνεσης,3 επειδή αυτή ήταν αγράμματη. Η χήρα του Δημ. Αγρα-
φιώτη αναφέρει ότι ο σύζυγός της ήταν μπουλουκτσής,4 τον καιρό της Επανάστα-
σης, και δηλώνοντας την οικτρή οικονομική κατάστασή της παρακαλεί την Επιτροπή 

1. Ν. Κ. Γιαννούλης, Το αρματολίκι Ασπροποτάμου κι οι Στορναραίοι, Αθήνα 1981, 50.
2. Δημ. Φωτιάδης, Η Επανάσταση του 21, εκδόσεις Ν. Βότση, Αθήνα 1977, ΙΙ, 343-353, όπου 

όμως δεν αναφέρεται συμμετοχή του Λιακατά.
3. Ο Ιωάννης Μάνεσης (1801-1891) ήταν αγωνιστής του 1821, από την Αιτωλοακαρνανία. 

Αναφέρεται ως ταγματάρχης. Βλ. Κώστας Αλ. Πετρονικολός, Αιτωλοακαρνάνες μαχητές του 
21, Αθήνα 1979, 134.

4. Μπουλουκτσής < τουρ. böluk (όμιλος, λόχος)· λοχίας.
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του Ιερού Αγώνα, «ἐν τῇ εὐθυδικίᾳ της», να απονείμει στον σύζυγό της τον ανήκοντα 
βαθμό του μπουλουκτσή «μετά τῶν παραρτημάτων του καί τῆς δεούσης περιθάλψε-
ως».

2) Ένα πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε στο Μεσολόγγι, στις 10.6.1865, και υπέγρα-
ψαν τρεις αιτωλοακαρνάνες αγωνιστές: ο προαναφερόμενος Ιωάννης Μάνεσης, ταγ-
ματάρχης, ο Κων. Βλαχόπουλος,5 και ο Γιώργος Ρούτζος.6 Οι τρεις αγωνιστές πιστο-
ποιούν ότι η Μαριγώ ήταν χήρα του μπουλουκτσή Δημ. Αγραφιώτη και κάτοικος του 
Μεσολογγίου, ότι ο σύζυγός της υπηρέτησε στα σώματα του Γρηγ. Λιακατά και του 
Δημ. Μακρή και αναφέρουν τις μάχες στις οποίες συμμετείχε.

Δυστυχώς, από τα δύο ως άνω έγγραφα, δεν προκύπτει η ηλικία του Δημ. Αγρα-
φιώτη, η γενέτειρά του και ο χρόνος του θανάτου του. Δεν γνωρίζουμε, επίσης, το 
αποτέλεσμα της αίτησης της χήρας του Μαριγώς ούτε αν ο ίδιος είχε υποβάλει τα δι-
καιολογητικά του το 1846 ή το 1833.

Τα έγγραφα του φακέλου «Δημήτριος Αγραφιώτης»

1ο

Ἀναφορά Πρός
τῆς Μαριγῶς, κατοίκου Μεσολογγίου τήν Σεβ. Ἐπιτροπήν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος
χήρας τοῦ ἐπί τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος Διά
μπουλουκτσῆ Δημητρίου Ἀγραφιώτου τοῦ κυρίου Νομάρχου Αἰτωλίας κλπ.

Ἐν Μεσολογγίῳ τῇ 20 Ἰουνίου 1865

«Περί ἀπονομῆς τοῦ ἀνήκοντος βαθμοῦ τῷ συζύγῳ μου, ὡς μπουλουκτσῆ, μετά τῶν 
παραρτημάτων του καί τῆς δεούσης περιθάλψεως».

Συμμορφουμένη μέ τό ἀριθ. 12 τῶν ὁδηγιῶν τοῦ 1846, ὑποβάλλω εὐσεβάστως, ὧδε 
συναπτόμενον πιστοποιητικόν τῶν ἐπιζώντων ἐν τῇ πόλει μας ἀνωτέρων ἀξιωμα-
τικῶν ἐπί τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος, ὡς καί νῦν, περί τῶν ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους τῆς ἐπα-
ναστάσεως στρατιωτικῶν ἐκδουλεύσεων τοῦ μακαρίτου συζύγου μου, ἀξιωματικοῦ 
ὄντος, καί τῆς οἰκτρᾶς ἤδη καταστάσεώς μου, καί παρακαλῶ τήν Σεβ. ταύτην ἐπι-
τροπήν, ἵνα λάβῃ ὑπ’ ὄψιν αὐτό καί, ἀφοῦ ἐκτιμήση ἐν τῇ εὐθυδικίᾳ της αὐτάς, καί 
τήν νῦν κατάστασίν μου, ἄς ἀποφανθῆ ἐπί τῆς ὑποβαλομένης αἰτήσεώς μου, κατά τά 
ἀνέκαθεν ὑπό τῶν ἐθνοσυνελεύσεων ἐψημισμένα, καί το Εον ψήφισμα τῆς ἐν Ἀθήναις 
πρώτης Ἐθνοσυνελεύσεως.

Πεποιθεῖα εἰς τόν πατριωτισμόν, καί τήν ἑλληνικήν καρδίαν τῶν Ἀρχιαγωνιστῶν 
Μελῶν τῆς Σεβ. ταύτης ἐπιτροπῆς, ὅτι δέν θέλει ἀνεχθῆ καί τήν ἀδικίαν ἐπί πλέον καί 
τῶν χηρῶν τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ἀποδέχομαι ἀπόφασίν της, σύμφωνον 
μέ τάς εὐχάς τῆς εὐγνώμονος πατρίδος.

5. Κώστας Αλ. Πετρονικολός, ό. π., σ. 54, όπου αναφέρεται ότι «πέθανε μετά την Επανάστα-
ση». Η υπογραφή του εδώ δείχνει ότι πέθανε μετά το 1865. Καταγόταν από την Νικόπολη της 
Πρέβεζας.

6. Καταγόταν από το Μεσολόγγι. Βλ. Κώστας Αλ. Πετρονικολός, ό. π., σ. 174.
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Το πιστοποιητικό των αγωνιστών του 1821 Ιω. Μάνεση, Κων. Βλαχόπουλου και 
Γιώργου Ρούτζου (10.6.1865).
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Εὐπειθεστάτη
διά τήν ἀναφερομένην ὡς ἀγράμματος

κατ’ ἐντολήν της Ἰωάννης Μάνεσης

2ο

10774

[ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ]

Οἱ ὑποφαινόμενοι, ἐπί τῇ ὁριζομένῃ ὑπό τοῦ Ποινικοῦ Νόμου ποινῇ καί τῇ ὑπο-
χρεώσει ἡμῶν εἰς τήν προσήκουσαν πολιτικήν ἀποζημίωσιν

πιστοποιοῦμεν εὐσυνειδήτως
Ὅτι ἡ φέρουσα τό παρόν μας Μαριγώ, κάτοικος Μεσολογγίου, ὑπάρχει νόμιμος 

σύζυγος τοῦ κατά τόν ἱερόν ἀγῶνα μπουλουκτσῆ Δημητρίου Ἀγραφιώτου, καί ἀποζῆ 
μένουσα ἐν τῇ χηρείᾳ της.

Ὅτι ὁ μακαρίτης σύζυγός της Δημήτριος Ἀγραφιώτης ὑπηρέτησε στρατιωτικῶς τήν 
πατρίδα ἀπό τό πρῶτον τῆς ἐπαναστάσεως ἔτος 1821 ἕως τοῦ 1830, ὑπό τήν ὁδηγίαν 
του Γρηγ. Λεκατᾶ,7 καί τοῦ Δημητρίου Μακρῆ, ἤτοι:

1) ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ Γρηγ. Λεκατᾶ ἀπό το 1821 ἕως τοῦ 1826, καί παρευρέθη εἰς 
τάς μάχας ἔξω τῶν Τρικάλων, εἰς Ἄγγραφα (!), εἰς Καρπενήσιον κατά τοῦ Σκόνδρα 
πασιᾶ, καί εἰς τήν τελευταίαν πολιορκίαν τοῦ Μεσολογγίου κατά τό ἔτος 1825-1826.

2) ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ Δημητρίου Μακρῆ, εἰς ἥν κατετάχθη μετά τήν ἔνδοξον 
ὑπεράσπισιν τοῦ Ντολμᾶ κατά τῶν ἀλλεπαλλήλων ἐφόδων τοῦ ἀραβικοῦ στρατοῦ 
καί τόν ἔνδοξον θάνατον αὐτόθι τοῦ ἀρχηγοῦ του Γρηγορίου Λεκατᾶ, ἀπό τό ἔτος 
1826, ἕως τό 1830, καί παρευρέθη εἰς τάς μάχας τῆς Δομβραίνης, Θηβῶν, Ἀραχώβης, 
Διστόμου, Φουντάνας καθώς καί εἰς Πειραιᾶ, τῆς Ναυπάκτου, καί τῆς ἀνακτήσεως 
τοῦ Μεσολογγίου.

Ὅτι ἡ φέρουσα τό παρόν μας σύζυγός του, ὡς πάντῃ ἀκτήμων, καί ἄστεγος, χρίζει 
τῆς καταλλήλου ἐθνικῆς συνδρομῆς, καί περιθάλψεως.

Πρός βεβαίωσιν τῶν ἀνωτέρω στρατιωτικῶν ἐκδουλεύσεων τοῦ ἐπί τοῦ ἱεροῦ 
ἀγῶνος τούτου Μπουλουκτσῆ παρέχομεν τῇ χήρᾳ αὐτοῦ Μαριγῷ τό παρόν μας κατά 
συνείδησιν..

ἐν Μεσολογγίῳ τήν 10. Ἰουνίου 1865
οἱ πιστοποιοῦντες

 Ἰωάν(νης) Μάνεσης Κων. Βλαχόπουλος γιωργιως ῥουτζος
 ταγματάρχης

Ἐπικυροῦται τό γνήσιον τῶν ἀνωτέρω τριῶν ὑπογραφῶν.
Μεσολογ. τήν 26. Ἰουνίου 1865

Ὁ Δημαρχιακός Πάρεδρος
(τ.σ) Σω. Θ. Μοχαριάδης (;)

7. Το σωστό «Λιακατάς».
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SLAW0MIR  SPRAWSKI

Ο  ΙΑΣΟΝΑΣ  ΤΩΝ  ΦΕΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟ  ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ

Μετάφραση από τα αγγλικά
Ελένη Γαλανούλη

Η περίπτωση της Ιστιαίας

Η έναρξη της πολιτικής καριέρας του Ιάσονα είναι εντελώς άγνωστο σε εμάς. Ως 
μέλος της κυβερνώσας δυναστείας των Φερών ανήκε, όπως και ο πατέρας του, στην 
ομάδα των θεσσαλών αριστοκρατών, οι οποίοι δεν ήταν ενεργά αναμειγμένοι στην 
αντι-σπαρτιατική πολιτική, κατά την διάρκεια του κορινθιακού πολέμου. Αυτό όμως 
που ήθελε ο Ιάσονας, κατά το μοντέλο του Λυκόφρονα, ήταν να αποκτήσει απολυταρ-
χική εξουσία σε ολόκληρη την χώρα. Το πρώτο βήμα των προετοιμασιών του θα πρέ-
πει να ήταν η στρατολόγηση ενός στρατού μισθοφόρων, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί 
ως εργαλείο για την πραγματοποίηση των σχεδίων του, όπως και στην περίπτωση άλ-
λων θεσσαλών δυναστών, όπως ο Αρίστιππος ο Μήδιος. Εφόσον δεν γνωρίζουμε   κά-
ποια ανησυχία εκ μέρους των Σπαρτιατών, μπορούμε να υποθέσουμε, με ασφάλεια, ότι 
επιχείρησε να δράσει με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρήσει καλές επαφές μαζί τους και 
να αποφύγει κάθε πιθανή παρέμβαση. Όπως και να έχει, έπρεπε να κάνει βήματα για 
την βελτίωση των σχέσεων με τους κυριότερους πολιτικούς των γειτονικών κρατών. Η 
πρώτη τολμηρή του κίνηση, που μαρτυρείται σε πηγές, σημειώθηκε όταν ο Ιάσονας ενε-
πλάκη στην εγκαθίδρυση της τυραννίας του Νεογένη στην Ιστιαία της Εύβοιας.

Η Ιστιαία βρίσκεται στο βόρειο μέρος της Εύβοιας, που αρχικά χαρακτηριζόταν από 
το κοινό όνομα Ελλοπία. Το πεδίο της πόλης περιελάμβανε την περιοχή μιας μικρής 
παραλιακής πεδιάδας, η οποία ήταν αποκομμένη από το υπόλοιπο του νησιού από μία 
ορεινή κορυφογραμμή, πάνω από την οποία, ακόμα και σήμερα, δύσβατοι δρόμοι οδη-
γούν τον ταξιδιώτη μέσα από μακρές και στενές κοιλάδες.  Η απόμερη αυτή περιοχή   
από την μία πλευρά κρατούσε τους  Ιστιαίους  σε  κάποια απομόνωση, σε σχέση με άλ-
λους κατοίκους της Εύβοιας, και από την άλλη  αύξαινε την στρατηγική σημασία τής 
πόλης τους. Η Ιστιαία κείται στα νερά ενός στενού θαλάσσιου πορθμού, ανάμεσα στο 
βόρειο άκρο της Εύβοιας και στην νήσο Σκιάθο, και στην Μαγνησία και στην Αχαΐα 
Φθιώτιδα,   στην ηπειρωτική χώρα, η οποία, σ’ αυτό το σημείο, περιβάλλει την διέξοδο 
του Παγασιτικού Κόλπου με δύο βραχίονες. Η ελάχιστη απόσταση από την ηπειρωτι-
κή χώρα, η οποία  ποικίλλει σε απόσταση από 1,5 έως 10 χιλιόμετρα, δίνει την δυνατό-
τητα να διατηρείται άμεση επαφή ανάμεσα στις δύο ακτές και διευκολύνει τον έλεγχο 
των βόρειων – νότιων θαλάσσιων δρόμων και των προσβάσεων στο κυρίως λιμάνι της 
Θεσσαλίας, στις Παγασές. Η ευκολία με την οποία είναι δυνατό να περάσεις απέναντι 
στο νησί, από αυτό το σημείο, έφερε στην επιφάνεια το ενδεχόμενο μιας αποβατικής 
επιχείρησης, με σκοπό την κατάληψη ολόκληρου του νησιού ή την χρησιμοποίησή του 
ως μία εναλλακτική κατεύθυνση προς την Βοιωτία, αντί για τις Θερμοπύλες. Μαζί με 
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την κοντινή περιοχή των Θερμοπυλών και τα ορεινά φαράγγια της Τραχίνας, αυτοί οι 
πορθμοί σχημάτιζαν μία πύλη που έδινε πρόσβαση στην Κεντρική και στη Νότια Ελ-
λάδα.1  Ο Ηρόδοτος (Η, 175-176) αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος στη στρατηγική σημα-
σία αυτής της τοποθεσίας, αφού κοντά στην Ιστιαία βρίσκεται το μέρος το οποιο ονο-
μάζεται Αρτεμίσιο, εκεί όπου ο ελληνικός στόλος επιχείρησε να συγκρατήσει τον στό-
λο του Ξέρξη. Αυτό το μέρος επιλέχθηκε ακριβώς επειδή είχε την δυνατότητα να διατη-
ρεί άμεση επαφή με τις ηπειρωτικές δυνάμεις, οι οποίες  είχαν τοποθετηθεί, τότε, στην 
περιοχή των Θερμοπυλών.

Το 446 π.Χ. οι Αθηναίοι έδιωξαν τους Ιστιαίους  και στη θέση τους έφεραν περί-
που 2.000 κληρούχους. Μαζί τους ήρθε και ένα καινούριο όνομα για την πόλη: Ωρε-
ός. Δεν έχουμε καμία βεβαιότητα ως προς το εάν οι Αθηναίοι ίδρυσαν την πόλη τους 
σε μία νέα τοποθεσία ή σε αυτή της παλιάς πόλης. Όπως και να είναι,  και τα δύο ονό-
ματα, Ιστιαία και Ωρεός, χρησιμοποιήθηκαν αργότερα, εμφανιζόμενα σε πηγές εναλ-
λάξ. Χάρη στη νίκη των Σπαρτιατών επί των Αθηναίων, το 404 π.Χ., οι Ιστιαίοι ξανα-
κέρδισαν την πατρίδα τους, γεγονός για το οποίο παρέμειναν ευγνώμονες στους ευερ-
γέτες τους.2 

Ο Διόδωρος καταγράφει ένα ταξίδι του Χαβρία στην Εύβοια, το έτος 377/376 π.Χ.. 
Αυτό λέγεται ότι συνέβη σε ένα χρονικό διάστημα σύντομο από τότε που οι Αθηναί-
οι πέρασαν έναν νόμο, ο οποίος  απαγόρευε την καλλιέργεια γης εκτός της Αττικής, ο 
οποίος ταυτίζεται με το Διάταγμα του Αριστοτέλη (άνοιξη του 377 π.Χ.). Οι νησιωτι-
κές πόλεις ήταν ανάμεσα στις πρώτες που συμμετείχαν στην νεότευκτη Δεύτερη Αθη-
ναϊκή Συμμαχία αν και δεν συμπεριελάμβανε την Ιστιαία. Ο Διόδωρος (ΙΕ, 30.1-2) 
προσπαθεί να εξηγήσει την αιτία που οι κάτοικοί της απεχθάνονταν τους Αθηναί-
ους: δηλαδή ότι η πόλη είχε παραδοσιακά σχετιστεί με την Σπάρτη, τουλάχιστον από 
τον καιρό του πελοποννησιακού πολέμου, και αυτή η σχέση είχε μόλις ενισχυθεί. Λίγο 
πριν από την αποβίβαση του Χαβρία, κάποιος Νεογένης, συνοδευόμενος από τον Ιά-
σονα των Φερών, συγκρότησε έναν στρατό και κυρίευσε την ακρόπολη της Ιστιαίας 
και  μετά από αυτό το γεγονός  ανακήρυξε τον εαυτό του τύραννο όλης της χώρας και  
του Ωρεού (ΙΕ, 30.3):  «βραχύ μέν πρό τούτων τῶν χρόνων Νεογένης τις ὄνομα μετ’ Ἰά-
σονος τοῦ Φεραίου συλλέξας στρατιώτας κατελάβετο τήν τε ἀκρόπολιν τῶν  Ἑστιαί-
ων, καί τύραννον ἑαυτόν ἀπέδειξε ταύτης τῆς χώρας καί τῆς τῶν Ὡρειτῶν πόλεως». 
Ο Διόδωρος, πάλι, (ΙΕ, 30.3-5) παρατηρεί ότι εξαιτίας της βιαιότητας της διοίκησής 

1. Ο ιωνικός τύπος Ιστιαία είναι ο αντίστοιχος του αττικού τύπου Εστιαία. Για σύνδεση 
ανάμεσα στη θεσσαλική Εστιαιώτιδα και στην Εστιαία, βλ. Στράβωνας, Θ, 5.17. Πρβ. F. Geyer, 
«Histiaia», RE Suppl. 4 (1924) 749-757˙ W. P. Wallace, The Euboian League and its Coinage 
(Numismatic Notes and Monographs 134), New York 1956, 1, σημ. 1. Για το Αρτεμίσιο, βλ. C. 
Hignett, Xerxes Invasion of Greece, Oxford 1966, 149-155, 165-167.

2. Θουκυδίδης, Α.114˙ Θεόπομπος, FGH 115  F  387˙ Διόδωρος, ΙΒ, 7.22˙ 22.2˙ Στράβωνας, 
Ι΄.4.45-46˙ Πλούταρχος, Περικλής, 24. Πρβ. F. Geyer, ό. π., σ. 750˙ J. A. O. Larsen, Greek Federal 
States, Oxford 1968, 97-100˙ Μ. F. McGregor, «Athen and Hestiaia», Studies  presented to E. 
Vanderpool (Esperia Suppl.19), 1982, 101-111˙ D. M. Lewis, « The Thirty Years’ Peace», CAH , V 
(Cambridge 1992) 134-135˙ S. Wheeler, An Island apart. Travels in Evia, London 1992, 218-219˙ S. 
Hornblower – J. Boardman, «Histiaea», Oxford Classical Dictionary, Oxford 1996, 712.
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του, οι Σπαρτιάτες έστειλαν κάποιον Θεριπίδη για να τον καταστείλει. Ο Σπαρτιάτης 
πρώτα προσπάθησε να πείσει τον Νεογένη να εγκαταλείψει το κάστρο. Στη συνέχεια, 
όταν οι προσπάθειές του απέτυχαν, συγκέντρωσε τους κατοίκους με σκοπό να «πολε-
μήσουν για την ελευθερία», έκανε έφοδο και κατέκτησε το κάστρο και αποκατέστησε 
την ελευθερία στον Ωρεό. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η Ιστιαία παρέμεινε πιστή 
στη Σπάρτη. Αντιμετωπίζοντας, λοιπόν, τέτοιες καταστάσεις ο Χαβρίας ερήμωσε την 
χώρα, οχύρωσε το μέρος που λέγεται Μητρόπολη και μετά, αφού άφησε μία  φρουρά, 
αναχώρησε για τις Κυκλάδες.

Μία ακριβής χρονολόγηση των γεγονότων είναι μάλλον δύσκολη, ειδικά καθώς  ο 
Ξενοφώντας σιωπά για αυτά, αν και αναφέρει  ένα άλλο γεγονός στον Ωρεό, το οποίο 
μπορεί να χρονολογηθεί την ίδια, περίπου, περίοδο. Αυτή είναι η δεύτερη εισβολή τού 
Αγησιλάου στην Βοιωτία (άνοιξη – καλοκαίρι 377 π.Χ.), μετά την οποία οι Θηβαίοι, 
για μία φορά ακόμη, έχασαν τις σοδειές τους και υπέφεραν από πείνα. Ως μέτρο ανα-
κούφισης έστειλαν δύο τριήρεις με δέκα αργυρά τάλαντα στις Παγασές, στη Θεσσα-
λία, για την αγορά δημητριακών. Στο ταξίδι του γυρισμού τα πλοία πιάστηκαν σε 
μία ενέδρα του Αλκέτα, του αρμοστή του Ωρεού. Η αποστολή αναχαιτίστηκε και 300 
άντρες, οι οποίοι επέβαιναν στα πλοία, φυλακίστηκαν. Εξαιτίας, όμως, της αμέλειας 
του Αλκέτα, οι Θηβαίοι κατάφεραν όχι μόνο να σπάσουν τα δεσμά της φυλακής τους 
αλλά και να καταλάβουν και το κάστρο. Σε αυτήν την κατάσταση, ξέσπασε μία επα-
νάσταση  στην πόλη κατά της σπαρτιατικής κυριαρχίας και ο Ξενοφώντας προσθέτει 
ότι οι Θηβαίοι δεν είχαν πια καμία άλλη δυσκολία στο να αποκτήσουν δημητριακά. 
Εφόσον οι Παγασές ήταν το λιμάνι των Φερών, όπως συνήθως πιστεύεται – αν και ο 
Ξενοφώντας δεν λέει τίποτα γι’ αυτό –  ο Ιάσονας θα πρέπει να ήταν αναμειγμένος σ’  
αυτά τα γεγονότα. Αυτό που πρέπει, λοιπόν, να γίνει είναι να προσδιορισθεί η χρονο-
λογία των γεγονότων και οι πιθανές σχέσεις ανάμεσά τους.3 

O J. Mandel συνδυάζει και τις δύο αφηγήσεις σε μία λογική αλληλουχία. Προτεί-
νει ότι όταν οι Θηβαίοι κατάφεραν να κατακτήσουν τον Ωρεό και να εκδιώξουν την 
σπαρτιατική φρουρά, ο Νεογένης κατέλαβε την ακρόπολη με την βοήθεια του Ιάσονα 
και εγκαθίδρυσε την δική του τυραννία. Εξαιτίας της σκληρότητάς του, η διάρκεια της 
εξουσίας του ήταν σύντομη. Οι Σπαρτιάτες εκμεταλλεύτηκαν, προς το συμφέρον τους, 
την τοπική δυσαρέσκεια και έστειλαν τον Θεριπίδη, ο οποίος καθαίρεσε τον τύραννο 
και αποκατέστησε τις καλές σχέσεις του παρελθόντος. Η δράση του Νεογένη ήταν το 
αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας ανάμεσα στον Ιάσονα και  στους Θηβαίους, διό-
τι μόνο μέσω της κοινής τους προσπάθειας θα ήταν δυνατόν γι’ αυτούς να αναλάβουν 
τον έλεγχο της Ιστιαίας και να διασφαλίσουν τον διάπλου ανάμεσα στις Παγασές και 
στην Βοιωτία.4 

Αυτή η ανακατασκευή εγείρει κάποια σημαντικά προβλήματα. Ο Διόδωρος τοποθε-
τεί, ξεκάθαρα, την καθαίρεση του Νεογένη λίγο πριν από την άφιξη του Χαβρία στο 

3. Fr. Stählin, Das Hellenische Thessalien, Stuttgart 1924,103-106˙ H. D. Westlake, Thessaly in 
the Fourth Century, London 1935, 48-49.

4.  J. Mandel, «Iason : The Tyrant of Pherae, Tagus of Thessaly, as Reflected in Ancien Sources 
and Modern Literature. The image of the «New Tyranr», RSA, 10 (1980) 54-55.
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νησί, η οποία πρέπει να έγινε αρκετά νωρίς γι’ αυτόν, ώστε να του δώσει την δυνατό-
τητα να πλεύσει κατευθείαν για τις Κυκλάδες. Η  αναζήτηση των Θηβαίων για δημη-
τριακά συνέβη μόνο όταν  ο Αγησίλαος είχε καταστρέψει τις σοδειές τους και τερμά-
τισε την στρατιωτική του εκστρατεία, δηλαδή όχι νωρίτερα από τα τέλη του καλοκαι-
ριού. Πολύ λίγος χρόνος παραμένει, λοιπόν, για να στριμώξουμε τα πάντα μέσα στην 
ίδια χρονιά: το ταξίδι  των Θηβαίων για την αναζήτηση  δημητριακών, η φυλάκιση του 
πληρώματος στην Ιστιαία, η ανατροπή του αρμοστή Αλκέτα, η άφιξη του Νεογένη, η 
σκληρή διακυβέρνησή του  και η επέμβαση του Θεριπίδη. Για να δεχτούμε την χρονο-
λόγηση του Mandel, το ταξίδι του Χαβρία πρέπει να μετατοπιστεί στο 376 π.Χ. Ένα 
επιχείρημα κατά του συμπεράσματος αυτού είναι το γεγονός ότι ο Διόδωρος το τοπο-
θετεί αμέσως μετά την συμμαχία, ανάμεσα στη Θήβα και στην Αθήνα, και το ξέσπα-
σμα του πολέμου. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο συγχρονισμός του Διοδώρου είναι 
εσφαλμένος ( ένα λάθος το οποίο απαντάται συχνά στα βιβλία ΙΕ και ΙΣΤ  του έργου 
του ) παραμένουν άλλες ανακρίβειες.5  Ο Ξενοφώντας διηγείται το ταξίδι στις Παγασές 
με σκοπό να δείξει το πώς έλυσαν οι Θηβαίοι το πρόβλημα της πείνας, λόγω  της έλλει-
ψης των δημητριακών. Και γι’ αυτόν το λόγο, στο τέλος της αφήγησής του, εξηγεί ότι, 
μετά την κατάληψη του κάστρου και την αντι-σπαρτιατική επανάσταση, οι Θηβαίοι 
μπορούσαν να αγοράσουν δημητριακά χωρίς καμία δυσχέρεια. Εάν αυτή η κατάστα-
ση είχε αλλάξει γρήγορα και οι Σπαρτιάτες είχαν επιστρέψει στον Ωρεό, μέσα σε διά-
στημα  μηνών, αυτή η σημείωση δεν θα είχε και πολύ νόημα.  

Μία διαφορετική χρονολογία προτείνεται από τον W. H. Parke, σύμφωνα με τον 
οποίο μπορούμε να ταυτίσουμε αυτόν τον Θεριπίδη (εφόσον δεν μπορούσε να βρε-
θεί κανένας στη Σπάρτη που να φέρει αυτό το όνομα) με τον Εριππίδα, διοικητή των 
σπαρτιατικών δυνάμεων στη Θήβα. Εφόσον ο Εριππίδας κατηγορήθηκε και εκτελέ-
στηκε, μετά την απώλεια της Θήβας το χειμώνα του 379/378 π.Χ., η δραστηριότητά του 
στην Εύβοια θα έπρεπε να χρονολογηθεί το καλοκαίρι του 379 π.Χ. Η παρέμβαση στην 
Ιστιαία και η κατάκτηση των νήσων Πεπαρήθου και Σκιάθου μπορεί να θεωρηθεί 
ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την επέκταση της σπαρτιατικής κυριαρχίας 
στην περιοχή. Για τον Ιάσονα η βοήθεια την οποία έδωσε στον Νεογένη έμελλε να είναι 
ένα από τα πρώτα του εγχειρήματα. Αυτό προοριζόταν να είναι το πρώτο του βήμα 
προς την κατάκτηση όλης της Θεσσαλίας.6 Είναι δύσκολο να διαφωνίσουμε με το επι-
χείρημα ότι για τις Φερές, την μοναδική θεσσαλική πόλη με πρόσβαση στη θάλασσα, 
η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ήταν  ένας υπέρτατος σκοπός, ειδικά εάν αναλογιστού-
με τις ποντοπόρες φιλοδοξίες του Ιάσονα και τις συμπράξεις του με την Θήβα. Όμως, 
η κύρια αδυναμία αυτής της πρότασης είναι η ταύτιση του Θεριπίδη με τον Εριππίδα. 
Αν και κάτι τέτοιο έχει γίνει αποδεκτό από πολλούς μελετητές, παρ’ όλα αυτά δεν έχει  
γίνει κοινή άποψη (opinio communis)  και αναμφίβολα δεν θα γίνει ποτέ.7 

5. A. Andrews, « Diodoros  and Ephoros. One source of Misunderstanding», The Craft of the 
Ancien Historian. Essays in Honour of Chester G. Starr , Lanham 1985, 189-197 ( ed. J. W. Eadie ).

6. H. W. Parke, «Herippidas, Harmost at Thebes», CQ, 21 (1927) 159-165.
7. Η. D. Westlake, ό. π., σ. 69, σημ. 4˙ Μ. Sordi, La lega tessala fino ad Alessandro Magno, 

Roma 1958,157.
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H M. Sordi, η οποία υποστήριξε την χρονολόγηση του Parke, παρατήρησε ένα σίγου-
ρο αντι-σπαρτιατικό ρεύμα στις θέσεις του Ιάσονα. Να πώς θα πρέπει να γεννήθηκε 
η πεποίθηση ότι ο Ιάσονας έκανε μία πολιτική στροφή 180 μοιρών, όσον αφορά στη 
Σπάρτη και σταμάτησε να υποστηρίζει τον σκοπό της. Η προηγούμενη πολιτική ακο-
λουθούνταν από τον Λυκόφρονα. Αυτό ενισχύεται από την παρέμβαση στην Ιστιαία, 
τις πωλήσεις των δημητριακών στους Θηβαίους και τις καλές του σχέσεις με τους τε-
λευταίους  (που κλιμακώθηκαν όταν τον κάλεσαν στο πεδίο των Λεύκτρων ως σύμμα-
χο) και τελικά την συμμαχία του με την Αθήνα. Ο Ξενοφώντας, επίσης, αναφέρει την 
δηλωμένη προθυμία του Ιάσονα να αναλάβει την ηγεσία όλων των στρατών που πολε-
μούσαν εναντίον της Σπάρτης. Παρ’ όλα αυτά, όμως, φαίνεται ως υπερβολική απλού-
στευση να θεωρούμε τις πολιτικές του ως καθαρά και σταθερά αντι-σπαρτιατικές. Ζώ-
ντας σε έναν κόσμο όπου ο σημερινός σύμμαχος θα μπορούσε γρήγορα να γίνει ο αυρι-
ανός εχθρός, και απολαμβάνοντας μία φήμη για την ικανότητά του να εκπλήσσει τους 
εχθρούς του, το να ασπαστεί, αυστηρά, μία και μοναδική στάση είναι κάτι που δύσκο-
λα αναμένεται από τον Ιάσονα. Είναι αμφιλεγόμενο ότι ξεκίνησε την σταδιοδρομία 
του με αντι-σπαρτιατικές πράξεις, ειδικά καθώς δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις, οι 
οποίες  να τεκμειριώνουν την υποστήριξή του στον Νεογένη ως μία τέτοια πράξη.8 Η 
παρατήρηση του Διοδώρου, στην εισαγωγή της αφήγησής του για την Εύβοια, υπαι-
νίσσεται ότι το γεγονός έλαβε χώρα λίγο πριν από την άφιξη του Χαβρία, το οποίο 
μπορεί να σημαίνει ότι η τυραννία του Νεογένη ήταν απλά ένα μικρό επισόδειο. Όμως, 
αυτό αντικρούεται από την πληροφορία ότι ανατράπηκε λόγω της βίαιης και αλαζο-
νικής διακυβέρνησής του (ἄρχοντος δ’ αὐτοῦ βιαίως καί ὑπερηφάνως).9 Η σπαρτιατι-
κή παρέμβαση ήταν, επομένως, όχι μία άμεση αντίδραση στην κατάκτηση του φρουρί-
ου, επειδή ο Νεογένης έπρεπε να έχει χρόνο για να αποδειχθεί ένας σκληρός εξουσια-
στής και επιπλέον ήταν η φύση τής διακυβέρνησής του, η οποία φαίνεται (σύμφωνα με 
την αφήγηση του Διοδώρου) πως προκάλεσε εξαρχής την παρέμβαση. Είναι περιττό, 
βέβαια, να πούμε πως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι κατηγορίες για σκληρό-
τητα μπορούν να κατασκευαστούν εναντίον οποιουδήποτε τυράννου και να χρησιμο-
ποιηθούν ως μία βολική δικαιολογία για παρέμβαση. Προς αρκετά μεγάλη έκπληξη, ο 
Διόδωρος ισχυρίζεται ότι οι Σπαρτιάτες αποφάσισαν να απομακρύνουν τον Νεογένη, 
ενώ οι κάτοικοι  συμμετείχαν  μόνο όταν τους κάλεσε ο αρμοστής Θεριπίδης. 

Άξιο, επίσης, απορίας είναι το πόσο εύκολη αποδείχτηκε η καθαίρεσή του και πόσο 
δύσκολο το να εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο ο Ιάσονας παρέμεινε τόσο απαθής. 
Ίσως έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα είδος εσωτερικής διαμάχης (στάσιν), την οποία 

8. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.10˙ Μ. Sordi, ό. π., σ. 154: «Κατά το έτος 385 π.Χ., επομέ-
νως, ή νωρίτερα, ο Λυκόφρονας έπρεπε να είχε πεθάνει και ο Ιάσονας έπρεπε να είχε διαδεχθεί 
τον πατέρα του στην ηγεμονία των Φερών, εγκαινιάζοντας μία φιλοθηβαϊκή πολιτική και, ως 
εκ τούτου, επήλθε, κατά το μάλλον ή ήττον, ανοιχτή ρίξη με την Σπάρτη». ( Η μετάφραση της 
σημείωσης αυτής της Μ. Sordi, έγινε από τον Τζίνο Πολέζε). Σύμφωνα με τον Η. D. Westlake (ό. 
π., σ. 70) «ο Ιάσονας δεν διέκειτο εχθρικά προς την Σπάρτη υποστηρίζοντας τον Νεογένη, αλλά 
και διέκειτο εχθρικά, βεβαίως, καθώς προμήθευε με σιτηρά την Θήβα». 

9. Διόδωρος, ΙΕ, 30.3.
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και ο Ιάσονας και οι Σπαρτιάτες πιθανόν να έχουν προσπαθήσει να  χρησιμοποιήσουν 
προς όφελός τους. Ο Ιάσονας, μας λένε, είχε αναμειχθεί στην συγκρότηση του στρα-
τού του Νεογένη. Ίσως να συνεισέφερε με ένα απόσπασμα μισθοφόρων, για την κατο-
χή του οποίου θα γινόταν αργότερα τόσο διάσημος. Φαίνεται, μάλλον, ότι ήταν μία με-
μονωμένη περίπτωση παρά μία προσπάθεια να θέσει, για τα καλά, την δική του φρου-
ρά στην Ιστιαία. Με το να προσφέρει λίγη βοήθεια στην εγκαθίδρυση ενός τυράννου, 
πολύ πιθανόν υπολόγιζε  να κάνει έναν σύμμαχο σ’ αυτή την στρατηγική τοποθεσία. 
Ο Νεογένης θα μπορούσε, κατά πάσα πιθανότητα, να βασιστεί σε μία μερίδα πολιτών, 
αλλά αυτό μάλλον κατέληξε να είναι ανεπαρκές. Η αναφορά του Διοδώρου ότι ανάμε-
σα στους Ιστιαίους υπήρχε μεγάλη συμπάθεια για την Σπάρτη πρέπει να είναι υπερβο-
λική, αφού, αμέσως μετά, εγκατέλειψαν την Σπάρτη πρόθυμα, υποστήριξαν τους φυ-
λακισμένους Θηβαίους, που δημιουργούσαν ταραχές, και εκδίωξαν τον αρμοστή Αλ-
κέτα. Επομένως, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι Σπαρτιάτες απλά εκμεταλλεύτη-
καν την δυσαρέσκεια των Ιστιαίων, εξαιτίας της βάναυσης διακυβέρνησης  του τυράν-
νου, για να κάνουν την εμφάνισή τους και να τους καλοδεχθούν  κάποιοι, αν όχι όλοι 
οι κατοίκοι, ως ευεργέτες και προστάτες. Έπειτα εγκατέστησαν την δική τους φρου-
ρά και ονόμασαν νέο αρμοστή, αν και είναι δύσκολο να πούμε εάν αυτό έγινε αμέσως 
μετά την παρέμβαση.

Η εξέγερση των φυλακισμένων Θηβαίων, από την άλλη πλευρά, φάνηκε χρήσιμη για 
τους αντιτιθέμενους στη συνεργασία με την Σπάρτη, και τους δόθηκε  μία ευκαιρία να 
αναλάβουν τον έλεγχο της πόλης. Όπως και να έχει η κατάσταση, δεν αναφέρονται 
ξανά  άλλες προσπάθειες  αποκατάστασης της επιρροής του στην πόλη, όπως θα ανα-
μενόταν εάν συνεργαζόταν με τους Θηβαίους σ’ εκείνη την περιοχή.

Ο Ιάσονας και οι Θηβαίοι
Ο H.D. Westlake θεωρεί ότι η σειρά των περιγραφόμενων παραπάνω γεγονότων ση-

μαίνουν ότι από την πρώτη στιγμή της πολιτικής του δραστηριότητας, ο Ιάσονας έδει-
ξε μία εχθρότητα εναντίον της Σπάρτης και μία επιθυμία να συνεργαστεί με την Θήβα. 
Αρχικά αυτό δεν προοριζόταν να είναι κάτι παραπάνω από φιλικές σχέσεις, χωρίς κα-
μία συγκεκριμένη δέσμευση. Ο Ιάσονας χρησιμοποίησε την ανάμειξη της Σπάρτης, στη 
διαμάχη με την Θήβα και την Αθήνα, με σκοπό να επιδιώξει τις δικές του ανεξάρτη-
τες πολιτικές στη Θεσσαλία. Μετά το 374 π.Χ., ως μέλος της λεγόμενης Β΄ Αθηναϊκής 
Συμμαχίας, ο Ιάσονας αυτόματα έγινε σύμμαχος των Θηβαίων. Μία προηγούμενη δι-
μερής συμμαχία πρέπει να είχε γίνει πριν από τη μάχη των Λεύκτρων, εφόσον ο Ιάσο-
νας εμφανίζεται εκεί ως σύμμαχος των Θηβαίων. Το 374 π.Χ., σύμφωνα με τα λεγόμε-
να του Πολυδάμαντα, μία τέτοια συμμαχία πρέπει να βρισκόταν ακόμα στο στάδιο 
του σχεδιασμού: « καί μήν Βοιωτοί γε καί ἄλλοι πάντες ὅσοι Λακεδαιμονίοις πολε-
μοῦντες ὑπάρχουσί μοι σύμμαχοι».10 Η M. Sordi φαίνεται να τοποθετεί την συμμαχία 

10. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.10. Ο U. Wilcken [«Zu Iason von Pherai», Hermes, 59 (1924) 
1123-127] τονίζει ότι ο Ξενοφώντας, μολονότι χρησιμοποιεί τον ενεστώτα, αναφέρεται στο 
μέλλον. Πρβ. H. D. Westlake, ό. π., σ. 89. σημ. 2. 
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στην αρχή της τυραννίας του Ιάσονα, καθώς τονίζει την σημασία της για τις εσωτερι-
κές σχέσεις της Θεσσαλίας. Όπως και οι Σπαρτιάτες, έτσι και οι Βοιωτοί υπήρξαν κά-
ποτε η πηγή της εναντίωσης στις προσπάθειες του Λυκόφρονα να θέσει την Θεσσαλία 
υπό τον έλεγχό του. Κάνοντας μία συμμαχία με την Θήβα, ο Ιάσονας απέτρεψε τους 
ανταγωνιστές του από την  βοήθεια των Θηβαίων εναντίον του.11

Όμως, οι αποδείξεις δεν είναι τόσο ξεκάθαρες όσο φαίνεται να προτείνουν οι θεω-
ρίες. Οι καταγεγραμμένες αναφορές για την θηβαϊκή κατάληψη του Ωρεού δεν περιέ-
χουν καμία ένδειξη για οποιαδήποτε συνεργασία, ανάμεσα σ’ αυτούς και στον Ιάσο-
να. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για κάποια συμμαχία μέχρι την μάχη 
των Λεύκτρων. Μολονότι ο Ξενοφώντας και ο Διόδωρος διαφέρουν κατά πολύ στην 
παρουσίαση της συνεισφοράς του Ιάσονα στη μάχη, συμφωνούν στην επιβεβαίωση 
της συμμαχίας του με την Θήβα. Ο Ξενοφώντας δηλώνει ότι οι απεσταλμένοι της Θή-
βας, οι οποίοι αναζητούσαν βοήθεια, στάλθηκαν στην Αθήνα και στον Ιάσονα, ο οποί-
ος ήταν σύμμαχός τους (πρός μέντοι Ἰάσονα σύμμαχον ὄντα).12 Ο Διόδωρος αναφέρει 
την άφιξη ενός συμμαχικού αποσπάσματος από την Θεσσαλία: « [ἦλθε δέ καί συμμα-
χία Θετταλῶν».13 Πέρα από αυτές τις φευγαλέες αναφορές, τίποτα δεν μπορεί να ει-
πωθεί με καμία βεβαιότητα περί αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μπο-
ρούμε να παρατηρήσουμε ότι σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, του οποίου η αφήγηση εί-
ναι πολύ περισσότερο σεβαστή, ο Ιάσονας έφτασε στα Λεύκτρα μόνο μετά το τέλος της 
μάχης και αυτό έπειτα από την επιμονή των Θηβαίων.14 Κάποιος αποκτά την εντύπωση 
ότι οι απεσταλμένοι ήταν απασχολημένοι με τις διαπραγματεύσεις, προτού ο τύραν-
νος αποφασίσει να εμφανιστεί στο προσκήνιο: «διαλογιζόμενοι πῆ τό μέλλον ἀποβή-
σοιτο». Δεδομένης της  στάσης του στα Λεύκτρα και του γεγονότος ότι οι πηγές ποτέ 
δεν αναφέρουν την ανάμειξή του στις επιδιώξεις του συμμάχου του, η εικόνα της συ-
νεργασίας του, η οποία προκύπτει, είναι περίεργη. Φαίνεται σαφές ότι είτε η συμμαχία 
ήταν κάθε άλλο παρά αυστηρή και δεν παρείχε άνευ όρων αμοιβαία βοήθεια, είτε ότι 
οι πλευρές οι οποίες συμμετείχαν καθυστερούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους. Προτού προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σ’ αυτές τις ερωτήσεις, πρέπει να μελε-
τήσουμε τις αποδείξεις για τους πιο προσωπικούς δεσμούς του Ιάσονα με τους θηβαί-
ους πολιτικούς ηγέτες.

Στην περιγραφή του Πλουτάρχου για την ζωή του Πελοπίδα, αναφέρεται μία ρομα-
ντική ιστορία, για την συνάντησή του με την Θήβη, κόρη του Ιάσονα. Ο θηβαίος πολέ-
μαρχος παρενέβη, μετά τον θάνατο του Ιάσονα,  σε μία διαμάχη ανάμεσα στις θεσσα-
λικές πόλεις και στον Αλέξανδρο των Φερών, από τον οποίο αιχμαλωτίστηκε και ρί-
χτηκε στη φυλακή. Εκεί, παρά την εχθρότητα του Αλεξάνδρου, υποτίθεται ευνοήθη-
κε από τους κατοίκους των Φερών. Η Θήβη, που ήταν σύζυγος του Αλεξάνδρου, επί-

11. H. D. Westlake, ό. π., σ. 70-71 και 88-89˙ Μ. Sordi, ό. π., σ. 160˙ E. D. Frolov, Greceskie 
tirany (IV v. Do  n. e.), Leningrad 1972, 88-89 ˙ J.  Mandel, ό. π., σ. 54-55.

12. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 4.20.
13. Διόδωρος, ΙΕ, 54.5.
14. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 4.20.

5. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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σης έδειξε κάποιο ενδιαφέρον γι’ αυτόν. Κατά την διάρκεια μιας συνάντησης, της απο-
κάλυψε ότι υπήρξαν φίλοι με τον Ιάσονα και, από την στιγμή που κέρδισε την εμπι-
στοσύνη της (κάτι το οποίο δεν ήταν δύσκολο, δεδομένης της οργής της για τον σύζυ-
γό της),της έδωσε πνευματική στήριξη και ηθικές συμβουλές.15

    Στον Αιλιανό16  και δύο φορές  στον Πλούταρχο17 αναφέρεται  το δώρο, το οποίο 
υποτίθεται ότι είχε παρουσιάσει σε έναν άλλον διακεκριμένο Θηβαίο, τον Επαμεινών-
δα. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ο Επαμεινώνδας ήταν ένας φτωχός άνθρωπος. 
Όταν ο Ιάσονας το έμαθε αυτό, του έστειλε ως δώρο ένα ποσό χρημάτων. Όπως άρ-
μοζε σε έναν ενάρετο δημοκρατικό ηγέτη, ο Θηβαίος το απέρριψε, διότι θεώρησε ότι 
θα ήταν λάθος να το δεχτεί. Αυτό το ανέκδοτο, όπως και το άλλο για τον Πελοπίδα, 
είχε σκοπό να δώσει έμφαση στον εξαιρετικό χαρακτήρα των θηβαίων ηρώων. Αυτές 
οι ιστορίες μπορεί να είναι ή να μην είναι αληθινές. Γνωρίζουμε ότι μετά τον θάνατο 
του Ιάσονα η χήρα του έζησε στη Θήβα. Μερικοί συμπεραίνουν από αυτό ότι θα πρέ-
πει να καταγόταν από εκεί. Αυτή η υπόθεση μπορεί να είναι ή να μην είναι αξιόπιστη, 
αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό ότι αυτό ήταν το μέρος που επέλεξε για κατοικία της. 
Μία επιπλέον αξιόλογη ένδειξη είναι το όνομα της κόρης του Ιάσονα: Θήβη. Η M. Sordi 
δεν είναι απλά πεπεισμένη ότι το όνομα της δόθηκε προς τιμήν των βοιωτών συμμάχων 
του πατέρα της, αλλά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το γεγονός για να χρονολο-
γήσει την θεμελίωση των εν λόγω στενών σχέσεων. Η ενίσχυση της πολιτικής  επιρρο-
ής κάποιου, μέσω ενός γάμου, ήταν μία τόσο κοινή πρακτική για την οποία δεν χρει-
άζεται, μάλλον, περαιτέρω σχολιασμός. Αντιθέτως, ίσως να είναι απαραίτητο να εξε-
τάσουμε εξονυχιστικά και σε βάθος τους προαναφερθέντες δεσμούς με τον Πελοπίδα 
και τον Επαμεινώνδα.18 

Στον Πλούταρχο, ο Πελοπίδας αποκαλεί τον εαυτό του φίλο του Ιάσονα,  με δύο λέ-
ξεις: «συνήθης καί φίλος». Μπορούμε να εικάσουμε ότι επρόκειτο, μάλλον, για μία τε-
λετουργική φιλία παρά για μία στενή προσωπική σχέση. Τέτοιοι κληρονομικοί δεσμοί 
περιελάμβαναν άτομα τα οποία ζούσαν σε διαφορετικές πολιτικές κοινότητες και τους 
δέσμευαν να εκπληρώσουν πολλαπλές αμοιβαίες υπηρεσίες και να διευρύνουν την βο-
ήθεια. Η καταγωγή τους πρέπει να αναζητηθεί σε αριστοκρατικά έθιμα και η παρου-
σία τους είναι, σαφέστατα, αντιληπτή στα έπη του Ομήρου. Ούτε ίσχυαν αποκλειστι-
κά στην Ελλάδα. Ήταν κοινή πρακτική για τους Έλληνες να συνάπτουν τέτοιες φιλί-
ες με ισχυρούς κατοίκους του «βαρβαρικού» κόσμου. Στην κλασική εποχή, τα ιδεώδη 
της τελετουργικής φιλίας, υψωμένης πάνω από το επίπεδο των απλών σχέσεων μεταξύ 
ατόμων, έρχονταν συχνά σε σοβαρή διαμάχη με τις υποχρεώσεις στην γενέτειρα πόλη 

15. Πλούταρχος, Πελοπίδας, 28, 3-4.
16. Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία, ΙΑ, 9.
17. Πλούταρχος, Ηθικά, 193 B (Βασιλέων αποφθέγματα και στρατηγών, 13) και 583 F  

(Περί του Σωκράτους Δαιμονίου, 14).  
18. Μία πολύ παρόμοια ιστορία, σχετικά με τον Επαμεινώνδα και έναν βασιλιά της Περσί-

ας, μπορούμε να βρούμε στον  Nepos, Epaminondas, 4. Πρβ. H. D. Westlakae, ό. π., σ. 89˙ A. Mo-
migliano, «Un momento di storia greca: la pace del 375 A. C. e il Plataico di Isocrate», Athenaeum, 
14 (1936) 5˙ M. Sordi, ό. π., σ. 159.
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τους. Παρά την διαμάχη, ως προς την αφοσίωση που έπρεπε να τηρήσουν οι συμβαλ-
λόμενοι, συχνά ακούμε για αριστοκράτες, διακεκριμένους πολιτικούς και βέβαια τυ-
ράννους να καλλιεργούν δίκτυα τέτοιων συνδέσμων. Κατά την άποψη του G. Herman, 
τέτοιες συνδέσεις δημιουργούσαν ένα δίκτυο αμοιβαίων εξαρτήσεων, ανάμεσα σε  δι-
άφορες πολιτείες, και διαμόρφωναν την πολιτική ζωή του ελληνικού κόσμου. Υπ’ αυτό 
το πρίσμα, η δήλωση του Πελοπίδα φαίνεται να είναι μία έκφραση όχι τόσο της συναι-
σθηματικής στάσης του προς τον Ιάσονα, όσο μία παράδοση βαθιά ριζωμένη στην ελ-
ληνική συνείδηση, ένας θεσμός  της κοινωνικής ζωής.19 

Για να καταλάβουμε τις συνέπειες της τυπικής φιλίας, είναι χρήσιμο να παραθέσουμε 
ένα χωρίο του Πολυβίου, ο οποίος χρησιμοποιεί μία παρόμοια φράση για να αποκαλέ-
σει τον Λόγβαση, από την Σέλγη, φίλο του Αντίοχου του Ιέρακα: «ἐπί πολύ  συνήθην 
καί ξένον».20 Η συνέπεια αυτού του δεσμού ήταν ότι όταν πέθανε ο Αντίοχος, ο Λόγ-
βασης ακολούθησε την παράδοση αναλαμβάνοντας τον ρόλο του θετού πατέρα για 
την κόρη του αείμνηστου φίλου του. Σ’ αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση, την κόρη 
κηδεμόνευε, μάλλον, ο Αντίοχος και δεν ήταν  φυσικό παιδί του. Αυτό, όμως, δεν είχε 
καμία επίδραση στην υποχρέωση του Λόγβαση. Τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία 
συγκέντρωσε ο  G. Herman, δείχνουν ότι αυτό δεν ήταν μία μεμονωμένη περίπτωση. 
Τοποθετημένες σ’ αυτό το πλαίσιο, οι επαφές ανάμεσα στον Πελοπίδα και στην κόρη 
του Ιάσονα αποκτούν μία κάπως διαφορετική σημασία.21 

Η περίπτωση των χρημάτων, τα οποία έστειλε ο Ιάσονας στον Επαμεινώνδα, θεωρεί-
ται ως μία ολοφάνερη προσπάθεια δωροδοκίας.22 Κάποιες φορές έχει τεθεί  το ερώτη-
μα, τι προσπαθούσε ο Ιάσονας να πετύχει με αυτή την πράξη του. Κι όμως, η ανταλλα-
γή δώρων είναι χαρακτηριστικό στοιχείο στην διαδικασία της εγκαθίδρυσης μιας τυ-
πικής φιλίας. Ο Όμηρος, όπως ακριβώς και ο Ξενοφώντας, κάνει αναφορές σε τέτοιες 
ανταλλαγές συμβολικών δώρων, τα οποία, συχνά, ήταν αντικείμενα μεγάλης αξίας ή, 
κατά περίσταση, χρήματα. Είναι αρκετά πιθανό πως το κείμενο,το οποίο παρατέθηκε, 
απηχεί την αποτυχημένη προσπάθεια έναρξης μιας τυπικής φιλίας, ανάμεσα στον Ιά-
σονα και στον Επαμεινώνδα.

Είναι αρκετά φανερό ότι τέτοιοι δεσμοί δεν βασίζονταν σε αισθήματα, αλλά μάλλον 
σε προσδοκίες αμοιβαίου κέρδους. Οι φίλοι υποχρεούνταν να προσφέρουν υπηρεσίες 
(ευεργεσία) ο ένας στον άλλον, συχνά καθαρά πρακτικής φύσης : προσφέροντας συμ-
βουλές, καλύπτοντας γαμήλια έξοδα, παρέχοντας δώρα, υπηρετώντας ως διδάσκαλοι 

19. Σύμφωνα με τον G. Herman (Ritualised Friendship and the Greek City, Cambridge 1987), 
μία περίπτωση τυπικής φιλίας δηλώνεται, συνήθως, με τις λέξεις «ξένος, ιδιόξενος, δορύξενος», 
όταν οι δύο εταίροι ανήκουν σε διαφορετικές κοινότητες. Στην περίπτωση του Ιάσονα και του 
Πελοπίδα χρησιμοποιήθηκε η λέξη «φίλος» , αλλά στον Ησύχιο αναφέρεται: «ξείνος ˙ ο από ξέ-
νης φίλος». Φαίνεται ότι ο Πλούταρχος χρησιμοποιούσε  γενικά  τη λέξη  «φίλος», αλλά σε σχέ-
ση με  τα πρόσωπα από διαφορετικές κοινότητες χρησιμοποιούσε ως πιο κατάλληλη  την λέξη 
«ξείνος».

20. Πολύβιος, Ε, 74.
21. G. Herman, ό. π., σ. 22-29.
22. Μ. Sordi, ό. π., σ. 159, σημ. 2.
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και φύλακες και,  πάνω απ’ όλα,  βοηθώντας στην άμυνα (βοήθεια). Κάθε παρεχόμε-
νη υπηρεσία  απαιτούσε μία καλή αμοιβαία ανταπόδοση. Όσο πιο πολλούς φίλους είχε 
κάποιος, τόσο πιο πολύ μεγάλωνε το κύρος του. Τα παραδείγματα του Άγη, του Νικία, 
του Αλκιβιάδη ή του Αγησιλάου δείχνουν το πώς τέτοιες σχέσεις λειτουργούσαν και 
το πώς επηρέαζαν τις πολιτικές του κράτους.23

Προφανώς μπορούμε να εξετάσουμε τους δεσμούς του Ιάσονα με τον Τιμόθεο και 
τον Ισοκράτη υπό τους ίδιους όρους. Θα είναι πολύ ευκολότερο να καταλάβουμε την 
εμφάνισή του, κατά την διάρκεια του προαναφερόμενου αθηναίου στρατηγού, εάν το 
δούμε υπό το φως μιας παρασχεθείσας υπηρεσίας  (βοήθεια),  η οποία απαιτούσε αντα-
πόδοση. Η ύπαρξη τέτοιων δεσμών αποκαλύπτεται, επίσης, από την (μάλλον λανθα-
σμένη) παράδοση που απαιτούσε, αργότερα, να πολεμήσει  ο Τιμόθεος εναντίον του 
Ιάσονα. Εφόσον οι Αθηναίοι είχαν λόγο να μην εμπιστεύονται τις τυπικές φιλίες, κα-
θώς αυτές ευνοούσαν τα ατομικά συμφέροντα και όχι εκείνα της πόλης, και εφόσον ο 
δεσμός του Τιμόθεου με τον Ιάσονα ήταν γνωστός σε όλους, μία τέτοια φιλία έπρεπε 
να κατασταλεί. Η ηρωική παράδοση απαιτούσε να απαλλαγεί ο Τιμόθεος από κάθε 
υποψία και να του δοθεί η ευκαιρία να επιβεβαιώσει την αφοσίωσή του υπέρ της πό-
λης. Σύμφωνα με αυτήν την αναφορά, επειδή  πήρε το μέρος εναντίον του φίλου του, 
ορκίστηκε ότι έθετε τα  καθήκοντα της πόλης υπεράνω των προσωπικών του δεσμών.24 

Αυτός, επίσης, είναι ο τρόπος με τον οποίον θα πρέπει να κατανοήσουμε την απόρ-
ριψη του δώρου των χρημάτων από τον Επαμεινώνδα. Κατηγορώντας τον Ιάσονα για 
απόπειρα δωροδοκίας, ο Θηβαίος απέφυγε την δημιουργία μιας δέσμευσης και την 
αντιμετώπιση μιας μομφής από τους συμπατριώτες του. Ο G. Herman έχει παρατηρή-
σει ότι η διαχωριστική γραμμή, ανάμεσα στη δωροδοκία και στην τυπική προσφορά, 
πρέπει πάντοτε να υπήρξε ευμετάβλητη, αν οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν μία λέξη, δώ-
ρον, και για τα δύο. Η κρίση, ως προς το εάν ένα δώρο ήταν το ένα ή το άλλο, ήταν 
δύσκολη και υποκειμενική και βασιζόταν εκτενώς στο εάν σε μία δεδομένη κατάσταση 
εξυπηρετούσε ή εμπόδιζε τα συμφέροντα της πολιτείας. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο 
Πελοπίδας μπορούσε να είναι φίλος του Ιάσονα, χωρίς δυσμενείς συνέπειες, μολονό-
τι ο Επαμεινώνδας προτιμούσε να απορρίψει, επιδεικτικά, μία παρόμοια προσφορά. 25 

Πάνω ακριβώς σ’ αυτό το γεγονός, ο Πλούταρχος παραθέτει τα λόγια του Επαμει-
νώνδα, καθώς ασκούσε κριτική στις πολιτικές του Ιάσονα. Ο στρατηγός ισχυρίστηκε 
ότι, στη μάχη για την απολυταρχία, ο Ιάσονας είχε προσπαθήσει να εξαγοράσει έναν 
πολίτη μιας ελεύθερης και ανεξάρτητης πόλης : « ὅτι μοναρχίας ὤν ἐραστής, ἄνδραν 
δημότην ἐλευθέρας καί αὐτονόμου πόλεως ἐπείρα διά χρημάτων».26 Μία παρόμοια 
κριτική του Δημοσθένη για τον Φίλιππο δείχνει παραστατικά, αν και όχι χωρίς υπερ-

23. G. Herman, ό. π., σ. 25. Για τον Άγη και τους Σπαρτιάτες «προξένους» στο Άργος, βλ. 
Θουκυδίδης, Ε, 59-60.1. Για τον σύνδεσμο του Αλκιβιάδη με τον σπαρτιάτη έφορο Ένδιο, βλ. 
Θουκυδίδης, Η, 6.3. Για τον Αγησίλαο και τον Ποδάνεμο από τον Φλιούντα, βλ. Ξενοφώντας, 
Ελληνικά, Ε, 3. 13-17.

24. Nepos, Timotheus, 4.2.
25. G. Herman, ό. π., σ. 156-161.
26. Πλούταρχος, Ηθικά, 583 F  (Περί του Σωκράτους Δαιμονίου, 14).
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βολή, πόσο αποτελεσματική θα μπορούσε να είναι μία τέτοια πολιτική. Ο αθηναίος 
ρήτορας αναφέρει ότι ο Φίλιππος κέρδισε τις περισσότερες από τις επιτυχίες του «με 
τον στρατό του, τα δώρα του και την ικανότητά του να δωροδοκεί πολιτικούς ηγέ-
τες». Σε ένα άλλο σημείο προσθέτει ότι οι πιο διακεκριμένοι άντρες στις ελληνικές πό-
λεις αντάλλασσαν την ελευθερία των πολιτειών τους για το προνόμιο να γίνουν φίλοι 
του Φιλίππου.27 Η κριτική του Επαμεινώνδα απηχεί τόσο ισχυρά την κατηγορία τού 
Δημοσθένη για τον Φίλιππο, που μπορούμε να υποπτευθούμε τον Πλούταρχο ή την 
πηγή του για δανεισμό. Εφόσον όμως γνωρίζουμε, από άλλα παραδείγματα,  τις προ-
σπάθειες του Ιάσονα να θεμελιώσει ή να διατηρήσει τυπικές φιλίες, μπορούμε να δε-
χτούμε αυτό το σχόλιο ως έγκυρη κρίση της συμπεριφοράς του Ιάσονα. Το ότι ο Φί-
λιππος επιδίωξε μία παρόμοια πορεία, συμβάλλει στο να αποδείξει το πόσο αποτελε-
σματική και ελκυστική ήταν μία τέτοια πολιτική. Και δεν ήταν καινοτομία της Θεσ-
σαλίας. Μπορούμε να φέρουμε στη μνήμη μας παραδείγματα, όπως οι δεσμοί ανάμεσα 
στον Κύρο τον Νεότερο και στον Μένονα από την Φάρσαλο ή στον Αρίστιππο από 
την Λάρισα, ή την απόρριψη από τον Σωκράτη των δώρων του Σκόπα από την Κραν-
νώνα και του Ευρυλόχου από την Λάρισα. Επίσης, ο Βρασίδας είχε φίλους ανάμεσα 
στους Θεσσαλούς.28

Αναφερόμενοι στον G. Herman, για μία ακόμα φορά, η τυπική φιλία μπορούσε, με-
ρικές φορές, να είναι παρόμοια με την σχέση του πάτρωνα – αποδέκτη (πελάτη) στη 
Ρώμη. Στη θεωρία, τουλάχιστον, έδινε την δυνατότητα σε έναν αποδέκτη να επεκτεί-
νει το συμφέρον του πάτρωνά του, ή να υπολογίζεται για βοήθεια στην εγκαθίδρυση 
μιας τυραννίας ή να αποκτήσει μία προσοδοφόρα θέση στην πολιτεία του πάτρωνά 
του. Για προφανείς λόγους, η πρώτη επιλογή ήταν και με διαφορά η πιο διαδεδομένη. 
Ίσως η βοήθεια, την οποία  χορήγησε ο Ιάσονας στον Νεογένη, ήταν μία μορφή υπηρε-
σίας προσφερόμενης σε έναν αποδέκτη με την προσδοκία της ανταπόδοσης. Η υπερβο-
λική ανεξαρτησία του Νεογένη ή η απροσεξία του έναντι της Σπάρτης μπορεί να οδή-
γησε στην απώλεια αυτής της προστασίας, την καθοριστική στιγμή.29 

Αυτές οι σκέψεις, στις πολιτικές του Ιάσονα προς την Θήβα, μας οδηγούν στο συ-
μπέρασμα ότι η χρήση παραδοσιακών μεθόδων, με σκοπό την προώθηση της πολιτι-
κής επιρροής, ήταν ένα σημαντικό στοιχείο. Μία τέτοια μέθοδος ήταν και η προσπά-
θεια να κτίσει ένα δίκτυο καθιερωμένης μορφής προσωπικών σχέσεων με αρχηγούς σε 
μεμονωμένες πολιτείες.

Ο Ιάσονας φαίνεται να υπήρξε ένας προσεκτικός αλλά και συνεπής πολιτικός, ο 
οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα με σκοπό να επιτύχει τους 
στόχους του. Κι όμως, η μέθοδος αυτή ήταν βαθιά ριζωμένη στα έθιμα της θεσσαλικής 

27. Δημοσθένης, Περί του Στεφάνου, 247˙ Διόδωρος, ΙΣΤ, 54. Για την χρήση της δωροδοκί-
ας από τον Φίλιππο Β΄, βλ. N. G. L. Hammond – G. T. Griffith, A History  of  Macedonia, Oxford 
1979, II, 210-211˙ T. B. Ryder, «The Diplomatic skills of  Philip II», Ventures into Greek History, 
Oxford  1994, 229-235 (ed. I. Worthington)˙ E. McQueen, «Why Philip won», The Greek World, 
London 1995, 332-334 (ed. A. Powell).

28. Bλ. παραπάνω.
29. G. Herman, ό. π., σ. 39-40.
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αριστοκρατίας, με τον πλούτο και τις παραδόσεις της. Προσαρμοσμένη σε πολιτικούς 
σκοπούς ευρείας κλίμακας, παρήγαγε (μαζί με την ικανότητα να παίρνει με το μέρος 
της τους σωστούς άντρες) ιδιαίτερα πρωτοφανή αποτελέσματα. Μία τέτοια πολιτική, 
συνδυασμένη με την αναμφισβήτητη στρατιωτική του δύναμη, είχε ως αποτέλεσμα ο 
Ιάσονας να γίνει, αναπάντεχα, μία δημοφιλής προσωπικότητα, κάποιος που απολάμ-
βανε κύρος σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, εάν πάρουμε σοβαρά υπόψη μας τα λό-
για του Ξενοφώντα : «δεν υπήρχε καμία δύναμη στη γη που θα μπορούσε να αδιαφο-
ρήσει γι’ αυτόν».30  Με το να κάνει φίλους στις γειτονικές πολιτείες θα πρέπει να είχε 
ενισχύσει, σε σημαντικό βαθμό, την διπλωματία του.

Ο πόλεμος με τις θεσσαλικές πόλεις
Μετά την πτώση του Νεογένη τίποτα δεν υπαινίσσεται την μετέπειτα εμπλοκή στα 

γεγονότα της Εύβοιας, ειδικά ενώπιον της σπαρτιατικής εμπλοκής και της εδραίωσης 
της φρουράς τους στον Ωρεό. Ο Ιάσονας πρέπει να είχε εγκαταλείψει αυτήν την πολι-
τική, προκειμένου να αποφύγει την σύγκρουση με την Σπάρτη. Με αυτό δεν εννοού-
με ότι εγκατέλειψε τα όποια άλλα σχέδια είχε στο μυαλό του. Αναμφίβολλα προχώρη-
σε στην εφαρμογή μέτρων, τα οποία τελικά θα τον είχαν κάνει ταγό της Θεσσαλίας. 
Αυτό συνοδευόταν από μία εντατική προετοιμασία των μισθοφορικών δυνάμεών του. 
Όλο αυτό ήταν αναπόφευκτο ότι θα οδηγούσε σε μία ανοιχτή σύγκρουση με τις θεσ-
σαλικές πόλεις.

Αυτός ο πόλεμος, που είχε ως αποτέλεσμα την υποδούλωση της Θεσσαλίας, έχει αφή-
σει αναπάντεχα λίγες αναφορές στα γραπτά του Ξενοφώντα ή σε άλλες πηγές, σε αντί-
θεση με τις αφηγήσεις των σοβαρών μαχών, ανάμεσα στους Θεσσαλούς και στον Λυ-
κόφρονα ή στον Αλέξανδρο των Φερών. Και στις δύο  τελευταίες περιπτώσεις, οι Θεσ-
σαλοί είναι βέβαιο ότι προέβαλαν ισχυρή και επίμονη αντίσταση στις προσπάθειες, τις  
οποίες κατέβαλαν οι εξουσιαστές των Φερών για να κυριαρχήσουν στην πατρίδα τους. 
Εν συγκρίσει με αυτά όμως, ο Ιάσονας κατάφερε πολύ περισσότερα και αποδείχτηκε 
μία προσωπικότητα με περισσότερο θάρρος.

Η σύγχρονη ιστοριογραφία έχει καταγράψει και δημιουργήσει μία εικόνα αυτών 
των γεγονότων η οποία είναι επηρεασμένη, πιθανώς, από ιστορίες για τον Λυκόφρονα 
και τον Αλέξανδρο. Ο H. D. Westlake έχει υποστηρίξει με επιχειρήματα ότι ο Ιάσονας 
ήταν ικανός να καταφέρει τις επιτυχίες του μόνο με τίμημα τα πολλά έτη ένοπλου αγώ-
να, ο οποίος κατέληξε σε νικητήριο αποτέλεσμα, λόγω των οργανωτικών του δεξιοτή-
των, της αποτελεσματικής διπλωματίας του και των μισθοφόρων του.31 Η M. Sordi εν-
στερνίζεται αυτά και έχει την άποψη ότι η αφήγηση του Ξενοφώντα υπονοεί μία σειρά 
αιματηρών μαχών, οι οποίες διεξήχθηκαν ανάμεσα στον Ιάσονα και στις θεσσαλικές 
πόλεις, πριν από το 375 π.Χ. Βρίσκει  την επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης στην ανα-
φορά του Αρριανού για το πώς ο Ιάσονας έκανε χρήση ενός ρομβοειδούς πολεμικού 
σχηματισμού και στα γραπτά του Πολύαινου. Με το να προτείνει ότι ο Ιάσονας ανήλ-
θε στην εξουσία το 385 π.Χ., παρατείνει την περίοδο των εχθροπραξιών στο διάστημα 

30. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 4.28.
31. Η. D. Westlake, ό. π., σ. 71: « Αυτή η αυταρχική κατάσταση στη Θεσσαλία μπορούσε να 

κερδηθεί μόνο με έναν σκληρό αγώνα για αρκετά χρόνια».
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381-375/4.32 Σύμφωνα με τον E. Frolov, έως το έτος 375/374 π.Χ. ο Ιάσονας είχε καταφέ-
ρει να υποδουλώσει όχι μόνο μέρη της Θεσσαλίας, αλλά επίσης και τους Περραιβούς, 
και να κάνει συμμαχίες με την Θήβα και την Αθήνα.  Ο ίδιος συγγραφέας, επίσης, δέ-
χεται  την πρόταση ότι ο Αλκέτας όφειλε την κυριαρχία του στην Ήπειρο στην υπο-
στήριξη του Ιάσονα. Αποφεύγοντας την σύγκρουση με την Σπάρτη, ο Ιάσονας κατά-
φερε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι θεσσαλοί σύμμαχοι της Σπάρτης είχαν αφε-
θεί στα δικά τους τεχνάσματα. Επιπλέον ο Frolov παρατηρεί ότι η επιεικής μεταχείρι-
ση της Φαρσάλου είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποφύγει την διακύβευση της ενοποί-
ησης της χώρας, η οποία μόλις είχε ολοκληρωθεί, με την χρήση βίας. Τέλος ο J. Mandel 
υποστηρίζει την υπόθεση της ισχυρής αντίστασης κατά του Ιάσονα, αλλά αντιτίθεται 
στην M. Sordi, προτείνοντας ότι ο πόλεμος διεξήχθηκε μετά το 378 π.Χ., όταν οι εχθρο-
πραξίες στη Βοιωτία μείωσαν τον κίνδυνο παρέμβασης της Σπάρτης.33 Αυτή η σύντομη 
ανασκόπηση δείχνει το πώς οι απόψεις των ιστορικών έχουν φτάσει στο σημείο να κυ-
ριαρχούνται από εικόνες παρατεταμένων σοβαρών μαχών. Κι όμως, φαίνεται ότι από 
μία βαθύτερη ανάλυση αυτών των αποδείξεων μπορεί να προκύψει μία εντελώς διαφο-
ρετική άποψη αυτών των γεγονότων. 

Ο λόγος του Πολυδάμαντα34 είναι ύψιστης σημασίας για να κατανοήσουμε  την κα-
τάσταση στη Θεσσαλία. Λίγο πριν από την Ειρήνη του 375/4 π.Χ., ο Πολυδάμας λέγε-
ται ότι είχε φτάσει στη Σπάρτη εκείνη, περίπου, την περίοδο (σχεδόν δέ περί τοῦτον 
τόν χρόνον, ΣΤ, 1.2), όταν ο Κλεόμβροτος διέσχισε με τα στρατεύματά του την Φωκί-
δα, με σκοπό να βοηθήσει τους Φωκιείς εναντίον της Θήβας (ΣΤ, 1.1). Μπροστά στους 
συγκεντρωμένους Σπαρτιάτες, εμφανίστηκε ως πρόξενος και ευεργέτης, ο οποίος είχε 
κληρονομήσει αυτούς τους τίτλους από τους προγόνους του. Καταθέτοντας ενώπιόν 
τους το αίτημα για βοήθεια εναντίον του Ιάσονα, εξήγησε ότι το θεώρησε καθήκον του 
να τους ενημερώσει σχετικά με τα γεγονότα στη Θεσσαλία, τα οποία ίσως  έρχονταν σε 
αντίθεση με τα δικά τους καλύτερα συμφέροντα (ἐάν τέ τι χαλεπόν ὑμῖν ἐν τῇ Θεττα-
λίᾳ συνιστῆται, ΣΤ, 1.4). Μέσω αυτής της εισαγωγής, συνεχίζει με μία λεπτομερή ανα-
φορά της κατάστασης στη Θεσσαλία. Παραβλέποντας το θέμα των περαιτέρω σχεδίων 
του Ιάσονα, μπορούμε να επικεντρωθούμε στις πληροφορίες που αφορούν αυτόν και 
τις θεσσαλικές πόλεις.

Χρησιμοποιώντας τα λόγια του Πολυδάμαντα, το όνομα του Ιάσονα δεν θα έπρεπε 
να είναι άγνωστο στους Σπαρτιάτες (ἀκούετε μέν οὖν, εὖ οἶδ’  ὅτι, καί ὑμεῖς Ἰάσονος 
ὄνομα, ΣΤ, 1.4). Διοικεί μία μεγάλη δύναμη και έχει κερδίσει μία συγκεκριμένη φήμη 
(ὅ γάρ ἀνήρ καί δύναμιν ἔχει μεγάλην καί ὀνομαστός εστιν, ΣΤ, 1.4). Τώρα επιθυμεί 
να υποδουλώσει την Φάρσαλο και μπορεί, πράγματι, να το πετύχει εύκολα. Οι περισ-
σότερες θεσσαλικές πόλεις έχουν συμμαχήσει μαζί του, συμπεριλαμβανομένων και των 
πιο δυνατών ( ἐγώ γάρ ἔφη, ἔχω μέν Θετταλίας τάς πλείστας καί μεγίστας πόλεις συμ-
μάχους, ΣΤ, 1.5). Τους  εξανάγκασε σε συμμαχία, παρ’ όλο που κάποτε πολέμησαν μαζί 

32. M. Sordi, ό. π., σ .169 : «Τα στοιχεία που προκύπτουν, από την περιγραφή του Ξενοφώ-
ντα, μας οδηγούν σε μία σειρά αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ των θεσσαλικών πόλεων και 
του Ιάσονα, πριν από το έτος 375 π.Χ., τα οποία δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε».

33. Ε. D. Frolov, ό. π., σ. 91-93˙ J. Mandel, ό. π., σ. 55 και 64.
34. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1. 4-16.
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με την Φάρσαλο εναντίον του (κατεστρεψάμην δ’ αὐτάς, ΣΤ, 1.5). Διοικεί 6.000 μισθο-
φόρους και με την υποστήριξη της Φαρσάλου και των άλλων πόλεων, που εξουσιά-
ζει, θα γίνει εύκολα ταγός (ΣΤ, 1.5 και 8). Ακόμα και τώρα οι Μαρακοί και οι Δόλο-
πες υπόκεινται στην εξουσία του, καθώς ο Αλκέτας  εξουσιάζει την Ήπειρο (ΣΤ, 1.7). 
Ο Πολυδάμας συνεχίζει με την περιγραφή του ταλέντου και του χαρακτήρα του Ιά-
σονα (ΣΤ, 1.15). Στο συμπέρασμά του, τονίζει ότι δεν θα είναι  εύκολο να πολεμήσουν 
τον Ιάσονα (ΣΤ, 1.15).

Οι αποδείξεις για τις θεσσαλικές πόλεις παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα: μαζί εί-
χαν διεξαγάγει έναν πόλεμο εναντίον του Ιάσονα, αλλά τώρα οι περισσότερες από αυ-
τές, συμπεριλαμβανομένων και των πιο ισχυρών, αναγκάστηκαν να συμμαχίσουν μαζί 
του (ΣΤ, 1.15). Τώρα είναι έτοιμες να σταθούν και πάλι εναντίον του (ἀποστήσονται 
αὐτοῦ), αλλά μόνο εάν η παρέμβαση της Σπάρτης είναι αρκετά αποφασιστική (ΣΤ, 
1.14). Όλοι φοβούνται την περαιτέρω ανάπτυξη της δύναμης του Ιάσονα (πᾶσαι γάρ 
φοβοῦνται ὅποι ποτέ προβήσεται ἡ τοῦ ἀνδρός δύναμις, ΣΤ, 1.14).

Όπως ανέμενε ο Ιάσονας, οι Σπαρτιάτες αρνήθηκαν στον Πολυδάμαντα την βοήθειά 
τους. Μετά από  την άρνηση αυτή, οι κάτοικοι της Φαρσάλου αποδέχτηκαν την συμ-
μαχία μαζί του και ο Ιάσονας,  με αίτημα του Πολυδάμαντα που συνοδευόταν από την 
προσφορά των παιδιών του ως ομήρων,  υποσχέθηκε ότι δεν θα τοποθετήσει φρουρά 
στην πόλη (ΣΤ, 1.17-18).

Τα προαναφερθέντα υποδεικνύουν ότι την στιγμή που περιγράφεται στον λόγο, ο 
Ιάσονας ήταν έτοιμος να κυριαρχήσει σε όλη την Θεσσαλία και να εξασφαλίσει, για 
τον εαυτό του, την εκλογή στο αξίωμα του ταγού. Όλως περιέργως, όμως, δεν γνωρί-
ζουμε τίποτα, σχεδόν, σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που  το κατόρθωσε αυτό. 
Απορίας άξιο, επίσης, είναι και η στάση του Πολυδάμαντα, ο οποίος βεβαιώνει τους 
Σπαρτιάτες ότι το θεωρεί καθήκον του να τους συμβουλέψει, σχετικά με οτιδήποτε 
μπορεί να αποδειχθεί δυσμενές για τα συμφέροντά τους, κι όμως φτάνει στη Σπάρτη 
με την αναφορά του μόνο όταν όλα, σχεδόν, έχουν χαθεί και ο Ιάσονας βρίσκεται στη 
στιγμή που θα επιτύχει τον σκοπό του. Τέλος, είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την έλ-
λειψη οποιασδήποτε αναφοράς στους Αλευάδες της Λάρισας, οι οποίοι πάντοτε έπαι-
ζαν πρωτεύοντα ρόλο στη Θεσσαλία.35  

Ας μελετήσουμε τώρα τις αφηγήσεις του Αρριανού και του Πολύαινου, όπου η M. 
Sordi έψαξε για αποδείξεις οι οποίες να στηρίζουν την δική της άποψη. Ο Αρριανός 
σημειώνει ότι η παράδοση αποδίδει στον Ιάσονα την εισαγωγή τού ρομβοειδούς σχη-
ματισμού, ο οποίος αργότερα θα εφαρμοζόταν ευρέως από το θεσσαλικό ιππικό. Αυτό, 

35. Σύμφωνα με τον G. Tropea [«Giasone, il tago della Tessalia», Rivista di Storia Antica e 
Scienze Affini, 3 (1898) 27-31], o  Πολυδάμας ήταν ένας σπαρτιάτης δοικητής της Φαρσάλου. 
Κατά την άποψη του Α. Gerolymatos (Espionage and Treason, Amsterdam 1986, 32-34), ο λό-
γος του είναι ένα έξοχο παράδειγμα κατασκοπείας από έναν πρόξενο της Σπάρτης. Για τον V. 
J. Gray (The Character of Xenophon’s Hellenika, London 1989, 54-55) είναι μία απόδειξη  για 
την αφοσίωση και την υψηλή ηθική αξία ενός συμμάχου της Σπάρτης. Πρβ. την άποψη του Βr. 
Helly (L’ Etat Thessalien…, σ. 345-353), σύμφωνα με την οποία ο Πολυδάμας ήταν ο νόμιμος άρ-
χων της Θεσσαλίας.
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όμως, το  οποίο φαίνεται να είναι το σημαντικότερο, είναι ότι η χρήση αυτών των τα-
κτικών απαιτούσαν ειδική εκπαίδευση. Ο Ξενοφώντας κάνει συχνές αναφορές στην 
έμφαση  που έδινε ο Ιάσονας στην εκπαίδευση των μισθοφόρων του, κάτι το οποίο 
μας δίνει τη βάση για να υποθέσουμε ότι θα μπορούσε, χωρίς παρατεταμένη εμπειρία 
σε μάχες, να πετύχει επιδεξιότητα στον ρομβοειδή σχηματισμό, ο οποίος εξέπληξε πολ-
λούς.36 

Ανάμεσα στα διάφορα στρατηγήματα, τα οποία εξιστορεί ο Πολύαινος, υπάρχουν 
επτά που αναφέρονται στον Ιάσονα.37 Θα πρέπει, όμως, να θυμόμαστε ότι όλες αυτές 
οι αναφορές περιβάλλονται από ένα πέπλο φήμης, μερικές φορές στο όριο του κου-
τσομπολιού, που απαιτεί προσοχή στην ερμηνεία. Το πρώτο μιλάει για ένα παράξενο, 
μάλλον, μέσο υπεκφυγής το οποίο εφάρμοζε  ο Ιάσονας όταν πολιορκούσε μία πόλη. 
Απηχώντας ένα οικείο τέχνασμα του Θεμιστοκλή, ο Ιάσονας πρώτα διέταζε τα στρα-
τεύματά του να υποχωρούν και να παραλαμβάνουν την αμοιβή τους, μόνο και μόνο 
για να στείλει έναν αγγελιοφόρο σ’ αυτούς, λίγο αργότερα, φέροντας πλαστές ειδήσεις 
για μία επίθεση του εχθρού.  Στην περίπτωση αυτή, τα ίδια τα στρατεύματα απαιτού-
σαν γρήγορη δράση. Η επίθεση  που ακολουθούσε εισέβαλε και αιχμαλώτιζε την κατά-
πληκτη πόλη. Το τέχνασμα είχε σχεδιαστεί όχι τόσο για την πολιορκημένη πόλη, όσο 
για τους άντρες του. Ένα άλλο στρατήγημα λέει ότι, αφού είχε κατακτήσει μία «πολύ 
πλούσια πόλη» ( ΣΤ, 1.3), ο Ιάσονας μπήκε στον κόπο να επιλέξει από τα λάφυρα ένα 
δώρο κατάλληλο για την μητέρα του. Οι άλλες ιστορίες αφηγούνται περισσότερο ή λι-
γότερο διασκεδαστικές ενέργειες εξαπάτησης, τις οποίες  υποτίθεται ότι διέπραξε σε 
μέλη της οικογένειάς του, με σκοπό να αποσπάσει χρήματα για να πληρώσει τους μι-
σθοφόρους του (ΣΤ, 1.2). Όλα κι όλα, τα στρατηγήματα έχουν λίγα να πουν για τον 
ίδιο τον πόλεμο. Μας λένε ότι κατέκτησε μία θεσσαλική πόλη ( ΣΤ, 1.1) ή ότι νίκησε  σε 
έναν πόλεμο (ΣΤ, 1.3). Επίσης μαθαίνουμε ότι βρισκόταν σε διαρκή ανάγκη χρημάτων 
για να πληρώσει τους μισθοφόρους του. Έτσι, ο Πολύαινος φαίνεται να επιβεβαιώνει 
αυτό το οποίο γνωρίζουμε από τον Ξενοφώντα, ότι ο Ιάσονας διεξήγαγε έναν πόλε-
μο με τις θεσσαλικές πόλεις. Παρ’ όλα αυτά, η αφήγηση δεν παρέχει πληροφορίες πα-
ρατεταμένων και αιματηρών μαχών. Αξιοπερίεργα, τα πέντε από τα εφτά στρατηγή-
ματα  αναφέρουν το πώς ο Ιάσονας εξασφάλιζε χρήματα για να πληρώνει τους μισθο-
φόρους του, φορολογώντας τους συγγενείς του. Ακόμα και στην ιστορία όπου ο Ιάσο-
νας επιλέγει ένα δώρο για την μητέρα του δεν βρίσκουμε κανέναν υπαινιγμό για λεη-
λασία. Σημειωτέον ότι, όταν ο Πολυδάμας περιγράφει την κατάσταση στη Θεσσαλία 
μετά τον πόλεμο, δεν κάνει  κανένα απολύτως παράπονο για την συμπεριφορά του Ιά-
σονα προς τους Θεσσαλούς. Μάλλον όλες οι υποδουλωμένες πόλεις φοβούνταν για το 
πού θα μπορούσε να τον οδηγήσει η δύναμή του στο μέλλον. Έχει ενδιαφέρον το γεγο-
νός  ότι ούτε η ήττα τους, ούτε η υποταγή τους στον Ιάσονα δεν κατέληξε στη διατή-
ρηση ενός αισθήματος ήττας, μετά την υποτιθέμενη βίαιη και αιματηρή αντιπαράθεση, 
εκείνο που φοβούνταν όλοι ότι  θα ήταν μία μελλοντική καταστροφή.38 

36. Αρριανός, Τακτικά, ΙΣΤ, 3. Βλ. παρακάτω.
37. Πολύαινος, ΣΤ, 1. 1-7.
38. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.14.
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Μία σύγκριση της αφήγησης του Ξενοφώντα με εκείνες του Αρριανού και του Πολύ-
αινου δείχνει ότι η παράδοση δεν καταγράφει ούτε ένα σχόλιο για τις αιματηρές και 
παρατεταμένες εχθροπραξίες του Ιάσονα εναντίον των θεσσαλικών πόλεων. Αυτό που 
καταγράφεται είναι μία εικόνα, η οποία επίσης βρίσκεται και σε άλλες πηγές, ενός ευ-
φυούς και πανούργου ηγέτη, ο οποίος μπορούσε να δράσει προς έκπληξη των άλλων 
και να είναι συνεπής στις προσπάθειές του. Φαίνεται πιθανόν ότι η επίμονη αναζήτη-
ση του στόχου του και ο λεπτομερής σχεδιασμός κάθε βήματος, με μία περιορισμένη 
χρήση βίας, ήταν αυτά ακριβώς τα οποία  του απέφεραν φήμη, όπως καταθέτει ο Πο-
λυδάμας. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο το ότι ο Κικέρωνας τοποθέτησε τον Ιάσονα και 
τον Θεμιστοκλή παράλληλα τον έναν στον άλλο, ως παραδείγματα των πιο εξαιρετι-
κών ελλήνων αρχηγών, προικισμένων και με πολεμικές και με πολιτικές αρετές.39 Επι-
πλέον, αυτά που γνωρίζουμε για τις μετέπειτα εκστρατείες του ταιριάζoυν  απόλυτα 
σ’ αυτήν την εικόνα. Το εκπληκτικά γρήγορο πέρασμά του από την εχθρική Φωκίδα, 
η άριστη εκμετάλλευση της πολιτικής κατάστασης, καθώς αποδέχτηκε μία πρόσκληση 
στο πεδίο της μάχης στα Λεύκτρα, ή η κατάκτηση από αυτόν της  Ηράκλειας, μπορούν 
να παρατεθούν ως παραδείγματα. Στη μάχη των Λεύκτρων και στον πόλεμο με τους 
Περραιβούς, ήταν αρκετά πρόθυμος να χρησιμοποιήσει λόγια για να πετύχει τον σκο-
πό του, όπως ταίριαζε σε ένα μαθητή των φιλοσόφων.40

Μία περίληψη των παρατηρήσεών μας έχει ως αποτέλεσμα μία δραστική αναχώρηση 
από την παραδοσιακή εικόνα του πολέμου στις θεσσαλικές πόλεις εναντίον του Ιάσο-
να. Ο πόλεμος τώρα φαίνεται να υπήρξε μία σειρά νικηφόρων αψιμαχιών, στις οποί-
ες μία δράση, μελετημένη προσεκτικά, εκτελούνταν αποτελεσματικά από έξοχα εκπαι-
δευμένους και πιστούς μισθοφόρους και γινόταν επιδέξια χρήση του ρομβοειδούς σχη-
ματισμού και όλα αυτά αποθάρρυναν τους Θεσσαλούς από επιπλέον αντίσταση. Με 
τον τρόπο αυτό ο Ιάσονας μπορούσε να αποσπά την μία πόλη μετά την άλλη από το 
Κοινό, καθώς τους δελέαζε με ελκυστικούς όρους και απέφευγε να τους ταπεινώνει. 
Όχι λιγότερο σημαντική από την μάχη ήταν και η χρήση δόλιων τεχνασμάτων και δι-
πλωματίας. Αντί, λοιπόν, να εξαλείψει τον εχθρό του, ο Ιάσονας προτιμούσε να τον 
αποθαρρύνει από περαιτέρω αντιπαλότητα και να επιτύχει την συνεργασία του. Το 
ότι αυτό ήταν μία συνειδητή πολιτική υποδηλώνεται από τον λόγο του στον Πολυδά-
μαντα. Αναζητώντας την συνεργασία του τελευταίου, εφαρμόζει την μέθοδο του καρό-
του και του μαστιγίου. Από την μία πλευρά τονίζει την ισχύ του στρατού του και την 
σπουδαιότητα των κατορθωμάτων του και από την άλλη  προτάσσει τα οφέλη της συ-
νεργασίας. Ο Ιάσονας παραδέχεται ανοιχτά ότι  γνωρίζει πως εάν αναγκάσει την πόλη 
σε συμμαχία, οι κάτοικοι της Φαρσάλου, πολύ φυσικά, θα εναντιωθούν με σκοπό να 
τον βλάψουν. Κατανοούσε ότι μόνο μία εθελοντική συμμαχία και συνεργασία μπορού-
σαν να αποφέρουν αμοιβαία οφέλη.41 

Μία τέτοια συμπεριφορά θα έπρεπε να αναγνωριστεί ως η κύρια αρχή της πολιτι-
κής του Ιάσονα προς τις θεσσαλικές πόλεις. Ως ένας άνθρωπος ασυνήθιστου πνευμα-
τικού αναστήματος, ο Ιάσονας μπορούσε να μάθει από τις αποτυχημένες προσπάθειες 

39. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.6, 1.15-16˙ Κικέρωνας, De Offficiis, 1. 108.
40. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 4.21-27˙ Διόδωρος, ΙΕ, 57.2˙ Παυσανίας, Hλιακά Β΄, 17. 9.
41. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.7.



75

του Λυκόφρονα και την τύχη που είχε από τους μισθοφόρους της Λάρισας ο Μήδιος, 
ο οποίος δολοφονήθηκε στην Φάρσαλο. Ο Ιάσονας φαινόταν να αντιλαμβάνεται ότι 
η κατάκτηση της Θεσσαλίας και η εξουσία ενός τυράννου σ’ αυτήν δεν θα του απέφε-
ρε μόνιμη επιτυχία. Η υπερηφάνεια των Θεσσαλών δεν θα το επέτρεπε ποτέ αυτό, ούτε 
επίσης και η ισχυρή αριστοκρατία, η οποία είχε την τάση να καταφεύγει σε ξένες πα-
ρεμβάσεις για να λύσει τα εσωτερικά προβλήματά της. Η πορεία που έπρεπε να ακο-
λουθήσει ήταν  να τους πιέσει σε συνεργασία, επιδεικνύοντας μία ακαταμάχητη ισχύ, 
συνδυασμένη με μία παρουσίαση των οφελών που θα αποκομίζονταν μέσω της συνερ-
γασίας. Δεν είναι απίθανο ότι μία μέθοδος, την οποία χρησιμοποιούσε ο Ιάσονας (και 
επέκρινε ο Επαμεινώνδας), στους Θεσσαλούς ήταν το να αγοράζει την εύνοια των «πο-
λιτών των ελεύθερων και ανεξάρτητων πόλεων», οι οποίοι αργότερα θα έπειθαν τους 
συμπατριώτες τους να κάνουν μία συμμαχία μαζί του. Αυτή η πορεία των πραγμάτων 
στη Θεσσαλία, το πρώτο μισό της δεκαετίας του 370 π.Χ., έγινε εφικτή από την περί-
εργη πολιτική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μέσα και γύρω από την Θεσσαλία. 
Το ξέσπασμα του εμφύλιου πολέμου ευνοήθηκε από  την ανάμειξη της Σπάρτης στις 
εχθροπραξίες εναντίον της Θήβας και της Αθήνας, η οποία προστάτεψε αποτελεσματι-
κά την Θεσσαλία από την παρέμβαση της Σπάρτης. Εάν υποθέσουμε ότι ο Ιάσονας δεν 
είχε κάνει τίποτα για να χάσει την θέση του ως φίλος της Σπάρτης, τότε δεν είχε κά-
ποιο καλό λόγο για να φοβάται μία τέτοια παρέμβαση. Η πρωτοβουλία στον πόλεμο 
μπορεί να προήλθε με τους εχθρούς του Ιάσονα, οι οποίοι ίσως να θέλησαν να απαλ-
λαχθούν από τον φιλόδοξο τύραννο ή να  τον αποδυναμώσουν, τώρα που οι ισχυροί 
φίλοι των Φερών βρίσκονταν σε πόλεμο. Θα είχαμε να κάνουμε, λοιπόν, με μία κατά-
σταση η οποία θύμιζε τα γεγονότα του 395/394 π.Χ. Ακόμα και έτσι όμως, είναι πιθα-
νότερο ότι ο Ιάσονας περίμενε να μειωθεί το ρίσκο της ξένης παρέμβασης, έτσι ώστε 
να προχωρήσει με το σχέδιό του και να πειθαναγκάσει τις θεσσαλικές πόλεις για να 
τον ανακηρύξουν ταγό. 

Τέλος, οι θεσσαλικές πόλεις βρέθηκαν πολιτικά απομονωμένες, κάτι το οποίο δεν 
ήταν χωρίς σημασία για τις επιτυχίες του Ιάσονα. Κατάφερε να επεκτείνει την επιρ-
ροή του στους Δόλοπες και στους Μαρακούς, που κατοικούσαν στα νοτιοδυτικά σύ-
νορα της Θεσσαλίας, και να υποτάξει τον Αλκέτα, εξουσιαστή της Ηπείρου. Αυτό έκα-
νε αδύνατο για τους Θεσσαλούς να βασιστούν σ’ αυτούς τους ανθρώπους για βοήθεια. 
Η κατάσταση αυτή πρέπει να επέδρασε με αντίθετο τρόπο στο ηθικό τους. Οι πιέσεις 
γίνονταν όλο και δυνατότερες, εάν συνειδητοποιήσουμε ότι ο Ιάσονας διατηρούσε κα-
λές σχέσεις και με την Θήβα και με την Σπάρτη, ενώ η Αθήνα επικεντρωνόταν στη δη-
μιουργία νέων συμμαχιών στη Β΄ Συμμαχία και στην υποστήριξη της Θήβας. Ο Αμύ-
ντας στη Μακεδονία παρέμεινε στον κύκλο των φίλων της Σπάρτης και μολονότι, τε-
λικά, θα τον εγκατέλειπε, το έκανε μόνο για να πάρει το μέρος του Ιάσονα. Τελικά, ο 
βασιλιάς της Περσίας ήταν απασχολημένος με τον πόλεμο στην Αίγυπτο και χρειαζό-
ταν και ο ίδιος έλληνες μισθοφόρους. Έτσι, οι ελληνικές πόλεις δεν θα μπορούσαν να 
βασιστούν σε οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια.42 

42. Διόδωρος, ΙΔ, 38.1. Για την πολιτική του Αμύντα, βλ. N.G. L. Hammond – G. T. Griffth, 
ό. π., σ. 178˙ Ch. D. Hamilton, «Amyntas III and Agesilaus : Macedon and Sparta in the Fourth 
Century», Αρχαία Μακεδονία, 4 (Θεσσαλονίκη 1986) 241-243.
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Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο χρειάζεται εξήγηση είναι το γιατί ο Πολυδάμας περί-
μενε τόσο πολύ προτού απευθυνθεί στη Σπάρτη. Αυτό πρέπει να έγινε σε μεγάλο βαθ-
μό εξαιτίας της παρατεινόμενης θεσσαλικής απέχθειας προς τους Λακεδαιμονίους, οι 
οποίοι τους είχαν ταπεινώσει στην μάχη του Ναρθακίου (394 π.Χ.) και θεωρήθηκαν 
ως φίλοι των Φεραίων. Μόνο όταν η Φάρσαλος έμεινε μόνη της στο πεδίο, ο Πολυδά-
μας μπόρεσε να απορρίψει την γνώμη των άλλων πόλεων και να χρησιμοποιήσει για 
τα καλά τις σχέσεις του με την Σπάρτη. Εντούτοις πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Πολυδά-
μας εξουσίαζε την πόλη ως μεσολαβητής, αποδεκτός από τις διάφορες πολιτικές μερί-
δες, από τις οποίες μία θα μπορούσε να είναι αντι-σπαρτιατική, σύμφωνα με την πα-
ράδοση του Πολύχαρμου. Το γεγονός αυτό δυσκόλευε τον Πολυδάμαντα στην προ-
σπάθειά του να αναζητήσει την υποστήριξη της Σπάρτης. Έκανε αυτή την προσπά-
θεια  μόνο όταν όλες οι άλλες μορφές δράσεων είχαν αποτύχει και μόνο αφού  ενθαρ-
ρύνθηκε από τον Ιάσονα, ο οποίος θα πρέπει να είχε πειστεί ότι δεν υπήρχαν πιθανό-
τητες επιτυχίας αυτής της αποστολής. Αυτή η ειρωνική πρόταση πρέπει να είχε υπολο-
γιστεί έτσι ώστε να διαλύσει οποιαδήποτε αυταπάτη που μπορεί να έτρεφαν οι υπερα-
σπιστές της Φαρσάλου. 

Ο Πολυδάμας έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να εκπληρώσει την  αποστο-
λή του στη Σπάρτη. Παρουσίασε ενώπιον της σπαρτιατικής ομήγυρης μία εικόνα τού 
Ιάσονα ως ανθρώπου ο οποίος επιχειρούσε να προκαλέσει την σπαρτιατική ηγεμο-
νία και να πρωτοστατήσει στις πολιτείες που της αντιτίθονταν. Αναφερόμενος  στα 
πολλά προσόντα του Ιάσονα και στην δύναμη που διοικούσε,  προσπάθησε να πείσει 
το ακροατήριό του ότι ο χρόνος είχε ωριμάσει για μία αποφασιστική παρέμβαση. Οι 
Σπαρτιάτες έμειναν έκπληκτοι, προφανώς, με αυτά που άκουσαν. Είναι πολύ πιθανόν 
ο Ιάσονας, ο οποίος μέχρι τότε διατηρούσε μία επίφαση φιλικότητας, να είχε αποφασί-
σει να δείξει το αληθινό του πρόσωπο μόνο όταν ένιωθε αρκετά δυνατός. Μόνο μετά 
την τρίτη ημέρα, από την ακρόαση της αναφοράς, οι Σπαρτιάτες ανακοίνωσαν, ύστε-
ρα από σοβαρή σκέψη της στρατιωτικής τους κατάστασης, ότι προς το παρόν δεν μπο-
ρούσαν να στείλουν επαρκείς δυνάμεις και συμβούλεψαν τον καλεσμένο τους να επι-
διώξει έναν διακανονισμό με τον Ιάσονα.43

Πίσω στην  Φάρσαλο, ο Πολυδάμας προκάλεσε την επίτευξη μιας συμμαχίας με τον 
Ιάσονα και κατάφερε να αποσπάσει μία διαβεβαίωση (με κόστος να παραδώσει τα 
παιδιά του ως ομήρους) ότι δεν θα εγκαταστούσε μία  φρουρά στην πόλη. Αυτό μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως πράξη καλής θελήσεως, από την πλευρά του Ιάσονα, ή ως απόδειξη 
της επιθυμίας του να αποφύγει τις κατηγορίες για παραβίαση της αυτονομίας των μι-
κρών και μεγάλων πόλεων, το οποίο βρισκόταν στη βάση της γενικότερης ειρήνης που 
επιτυγχανόταν εκείνο, περίπου, το χρονικό διάστημα. Και ο συγχρονισμός και οι προ-
μήθειες για την ειρήνη φαίνεται πως είχαν ματαιώσει τα σχέδια του Ιάσονα, καθώς ξε-
κινούσε μία εκστρατεία για το αξίωμα του ταγού. 

Αποκαλύπτοντας τους πραγματικούς του σκοπούς, ο Ιάσονας υπολόγιζε, προφα-
νώς, στα αποτελέσματα της προπαγάνδας για τον διαχωρισμό με την Σπάρτη. Το έκα-

43. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1. 14-17˙ Μ. Sordi, ό. π., σ. 176-177˙ P. Cartledge, Agesilaos 
and the Crisis of Sparta, London 1987, 378.
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νε αυτό την στιγμή που θεωρούσε ότι είχε το πάνω χέρι στη Θεσσαλία, ενώ η θέση των 
προηγούμενων φίλων του ήταν εύθραυστη, ακολουθώντας τις επιτυχίες των Αθηναίων 
και των Θηβαίων. Μόνο τότε εγκατέλειψε την πολιτική του να αποφεύγει τη σύγκρου-
ση και να παρουσιάζεται με φιλικό προσωπείο. Συνέχιζε την ίδια τακτική μόνο εφόσον 
του απέφερε σημαντικά οφέλη, όπως το να ελέγχει τους αντιπάλους του. Στα πρόθυ-
ρα της ενοποίησης της χώρας και της εκλογής του ως ταγός, η ρήξη με την Σπάρτη και 
η προκήρυξη ενός φιλόδοξου προγράμματος ανασύστασης της θεσσαλικής δύναμης, 
ήταν μία κίνηση η οποία μπορούσε να του εξασφαλίσει μία σπουδαιότερη συνέχεια.  

Τα σχέδια του Ιάσονα το 375 π.Χ.
Στην προσπάθειά του να πείσει τον Πολυδάμαντα να συνεργαστεί, ο Ιάσονας προ-

έβη σε μία βαθιά ανάλυση των προθέσεών του. Χαρακτηριστικά ζήτησε από τον Πο-
λυδάμαντα να ακούσει προσεκτικά τα επιχειρήματά του και να απορρίψει οτιδήποτε 
θεωρούσε αναληθές. Η παρατήρηση αυτή αντικατοπτρίζει την αγάπη του για την σο-
φιστική και την ικανότητά του να συγκεντρώνει επιχειρήματα, τα οποία θα κυρίευαν 
το ακροατήριό του. Αναμφίβολα, ο κύριος σκοπός του Ιάσονα ήταν να εκλεγεί ταγός 
ολόκληρης της Θεσσαλίας (ἐγώ ταγός Θετταλῶν ἁπάντων κατασταίην).44 Πίστευε ότι 
ο σκοπός αυτός ήταν ρεαλιστικός, με την προϋπόθεση ότι η Φάρσαλος θα τον υποστή-
ριζε. Έτσι παρουσίασε το σχέδιό του όχι ως μακρινό μελλοντικό όραμα που θα απαι-
τούσε χρόνια αγώνων, αλλά ως άμεση συνέπεια της εκλογής του. Ξεκίνησε τονίζοντας 
τα οφέλη τα οποία θα απολάμβανε η Θεσσαλία. 

Το πιο άμεσο πλεονέκτημα της εκλογής τού Ιάσονα ως ταγού θα ήταν ένας ισχυ-
ρός στρατός. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, ο αριθμός των οπλισμένων ανδρών  
ανερχόταν σε 6.000 ιππείς και 10.000 οπλίτες. Ενώ είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε 
την αλήθεια αυτού του ισχυρισμού, δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε τον Ξενο-
φώντα, ο οποίος αναφέρει αυτόν τον αριθμό. Έχοντας διεξαγάγει μακροχρόνιες εκ-
στρατείες εναντίον των πόλεων της Θεσσαλίας και έχοντας υποτάξει τις περισσότερες 
από αυτές, ο Ιάσονας θα πρέπει να ήταν σε θέση να εκτιμήσει την συνολική στρατιω-
τική δυναμική της χώρας. Σημειώνει εύστοχα ότι υπήρχαν πόλεις οι οποίες θα μπορού-
σαν, πράγματι, να αναπτύξουν στρατούς μεγαλύτερους των 6.000 μισθοφόρων, αλλά 
εξαιτίας της ηλικίας και της εκπαίδευσης των στρατιωτών, κανένας από αυτούς δεν θα 
μπορούσε να φανεί αντάξιος της δύναμής του στην πραγματική μάχη. Ο Ξενοφώντας 
εκφράζει τις παρατηρήσεις του Ιάσονα με τέτοιον τρόπο που ο αναγνώστης μπορεί να 
σκεφτεί ότι, εφόσον  μιλάει για ένα ενωμένο θεσσαλικό σώμα, ο Ιάσονας στην πραγ-
ματικότητα εννοεί ότι η δύναμη ήδη υπήρχε στη χώρα. Ο τύραννος εξαίρει την γενναι-
ότητα και την ανδρεία των πολεμιστών και τονίζει ότι αυτό που δεν διαθέτουν είναι η 
αποτελεσματική διοίκηση: « ὧν ἐγώ καί τά σώματα καί τήν μεγαλοψυχίαν ὁρῶν οἶμαι 
ἄν αὐτῶν εἰ καλῶς τις ἐπιμελοῖτο».45

Ένα άλλο πλεονέκτημα, με το να έχουν τον Ιάσονα ως ταγό, θα ήταν ο έλεγχος στους 
περίοικους λαούς, οι οποίοι,  αντιμέτωποι με μία πανίσχυρη Θεσσαλία, θα έπρεπε να 
πληρώνουν φόρο υποτέλειας που θα χρησιμοποιούνταν για την χρηματοδότηση ενός 

44. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.8.
45. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.9.
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στόλου (πάντα γάρ δήπου τά κύκλῳ φόρον φέρει).46 Επιπρόσθετα, οι Περίοικοι θα πα-
ρείχαν ελαφρό πεζικό στον στρατό  του Κοινού.47  Μόλις θα γινόταν αυτό, ο Ιάσονας 
υποσχέθηκε στον Πολυδάμαντα ότι θα τον έκανε δεύτερο μετά από αυτόν σε όλη την 
Ελλάδα. Έτσι, ο Ιάσονας σκόπευε να γίνει ο πρώτος ανάμεσα στους Έλληνες, αν και 
δεν τόνιζε υπερβολικά αυτό το σημείο. Αυτό το οποίο τόνιζε ήταν ο θρίαμβος που θα 
αποτελούσε κάτι τέτοιο για την Θεσσαλία. Μπορούμε να το δούμε αυτό σε ένα λογο-
παίγνιο, στην εισαγωγή  του λόγου του Πολυδάμαντα. Σε κάποιο σημείο είπε ότι, εάν 
κάποιος φρόντιζε τον στρατό με τον σωστό τρόπο,  δεν θα υπήρχε έθνος στο οποίο οι 
Θεσσαλοί θα δέχονταν  να υποταχθούν (οὐκ εἶναι ἔθνος ὁποίῳ ἄν ἀξιώσαιεν ὑπήκοοι 
εἶναι οἱ Θετταλοί).48 Λίγο αργότερα, με τα ίδια, σχεδόν, λόγια δήλωσε ότι όλα τα γύρω 
έθνη θα υποτάσσονταν σ’ αυτούς (πάντα τά κύκλῳ ἔθνη ὑπήκοα μέν ἐστιν).49 Και στις 
δύο εκφράσεις χρησιμοποίησε την έκφραση υπήκοοι, με την οποία νωρίτερα αναφέρ-
θηκε στην υποταγή  σ’ αυτόν των Μαρακών, των Δολόπων και του Αλκέτα της Ηπεί-
ρου. Ο Ηρόδοτος χρησιμοποίησε την ίδια λέξη για να περιγράψει τα έθνη τα οποία 
υπόκειντο στην περσική εξουσία και ο Θουκυδίδης για τους συμμάχους της Αθήνας. Η 
κατοχή υπηκόων  πρέπει να υποδήλωνε μία προνομιακή θέση που έδινε την δυνατότη-
τα σε έναν εξουσιαστή να συλλέγει φόρους υποτέλειας από υποταγμένους ανθρώπους. 
Ο Ιάσονας επιβεβαιώνει αυτήν την κατανόηση όταν δηλώνει ότι εξαιτίας αυτής της θέ-
σης  ο μεγάλος βασιλιάς ήταν ο πιο πλούσιος όλων των ανθρώπων.50 Και ενώ τους πα-
ρουσιάζει αυτήν την ελκυστική προοπτική, υπαινίσσεται επίσης ότι η τωρινή κατά-
σταση των Θεσσαλών κάπως έτσι μάλλον θα είναι σ’ αυτά τα θέματα. Αυτός ο συλλο-
γισμός θα πρέπει να εμπνεύστηκε από την ανάμνηση της ήττας στο Ναρθάκιο και από 
τις ανεμπόδιστες σπαρτιατικές επιδρομές στη χώρα τους.  

Αυτό που φαίνεται πως είναι η κεντρική ιδέα του λόγου του Ιάσονα είναι η επιθυ-
μία να επιφέρει μία ουσιαστική αλλαγή ανάμεσα στους Θεσσαλούς. Προχωρεί εκθέτο-
ντας τις γενικές γραμμές της αναμενόμενης πορείας των γεγονότων, ενώ κάνει αναφο-
ρές στη θέση του. Τονίζει, επιτακτικά και χωρίς κανένα επιπλέον σχόλιο, ότι οι Βοιω-
τοί και οι άλλοι αντίπαλοι της Σπάρτης ήταν έτοιμοι να γίνουν σύμμαχοί του και να 
τον αναγνωρίσουν ως ηγέτη τους, τότε μόνο εάν μπορούσε να τους ελευθερώσει από 
τους Λακεδαιμονίους. Αυτός ο ισχυρισμός εγείρει αμφιβολίες. Δεν μπορούμε να είμα-
στε βέβαιοι ποιον, εκτός από την Βοιωτία, μπορούσε να ελευθερώσει ο τύραννος των 
Φερών από την  κυριαρχία της Σπάρτης. Ο λόγος του εκφερόταν σε μία χρονική στιγμή 
κατά την οποία η Αθήνα, η οποία είχε καταφέρει να αποκτήσει νέους συμμάχους, απο-
λάμβανε επιτυχίες και οι Θηβαίοι είχαν αναλάβει σύντομα τον έλεγχο των βοιωτικών 
πόλεων. Έτσι, είναι δύσκολο να μαντέψουμε ποιος άλλος θα ανυπομονούσε να απε-
λευθερωθεί από τον Ιάσονα. Εκτός κι αν έχουμε να κάνουμε με ένα λάθος του Ξενοφώ-
ντα, οπότε μπορούμε να εικάσουμε ότι ο Ιάσονας υπερέβαλε σκόπιμα για να εντυπωσι-

46. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.12.
47. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.9.
48. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.9.
49. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.9.
50. Ηρόδοτος, Α, 102, 6.1-7˙ Θουκυδίδης, ΣΤ, 22, 7.57.
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άσει τον Πολυδάμαντα.51 Εντούτοις αυτό είναι πάνω από όλα μία προκήρυξη πολιτι-
κών προθέσεων. Διότι εάν είναι αλήθεια πως ο τύραννος είχε αποφύγει, μέχρι στιγμής, 
μια κι έξω την εναντίωση στη Σπάρτη, καταστρώνοντας το σχέδιό του να κατακτήσει 
η Θεσσαλία τις γειτονικές φυλές, το θεώρησε σωστό να αναγνωρίσει ότι αυτό θα γινό-
ταν με κόστος την  επιρροή της Σπάρτης στην περιοχή. Επιπλέον, διακήρυξε ανοιχτά 
ότι θα ηγούνταν των πολιτειών που θα προκαλούσαν την Σπάρτη. Τα λόγια  του δεν 
χρειάζεται να αναφέρονται στην τρέχουσα κατάσταση, αλλά μάλλον στην συνειδητή 
επιλογή της πολιτικής πορείας, την οποία θα ακολουθούσε ο Ιάσονας, σε σχέση με την 
ηγεμονία του. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η δηλωμένη απροθυμία του να συμμαχήσει με την 
Αθήνα ακούγεται πολύ συνεπής. Ωστόσο, ο ισχυρισμός του ότι η Αθήνα ήταν τόσο εν-
θουσιώδης για να διασφαλίσει την συνεργασία εναντίον της Σπάρτης, που ήταν έτοιμη 
να αναγνωρίσει την υπεροχή του, μοιάζει εντελώς απίθανο. Μπορούμε μόνο να υποθέ-
σουμε ότι ο Ιάσονας προσπαθούσε κυρίως να δώσει έμφαση στον ρόλο, τον οποίο θα 
μπορούσε να παίξει στο μέλλον, ενώ δήλωνε ότι ήθελε να είναι ένας εντελώς ανεξάρ-
τητος παράγοντας σε έναν κόσμο στον οποίο η Αθήνα φαινόταν να είναι στα πρόθυ-
ρα δημιουργίας  μιας δεύτερης ηγεμονίας μόνο μετά από την Σπάρτη.

Στη συνέχεια του λόγου του, ο Ιάσονας προσπαθεί να εκθέσει το γενικό πλαίσιο αυ-
τών τα οποία βλέπει ως  θεμέλια της μελλοντικής θεσσαλικής δύναμης. Κάνει μία σύ-
γκριση ανάμεσα στη θεσσαλική δυναμική και στις αδυναμίες των δύο μεγάλων δυνά-
μεων, της Αθήνας και της Περσίας. Καθώς η μοίρα της Σπάρτης βρισκόταν σε κάμψη 
εκείνη την εποχή, η Λακεδαιμονία δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί ως παράδειγμα. 
Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι και η Αθήνα και η Περσία επωφελούνταν από τους 
φόρους υποτέλειας που τους πλήρωναν οι υπήκοοι.52 Σύμφωνα με την άποψη του Ιάσο-
να, η θέση  της Αθήνας  ήταν κατώτερη διότι εξουσίαζε μόνο νησιώτες. Αυτό θεωρούσε 
ότι ήταν εύκολο να επιτευχθεί  υποδουλώντας τα έθνη που κατοικούσαν ηπειρωτικές 
περιοχές (νομίζω γάρ ἔτι ῥᾷον τήν κατά θάλατταν ἤ τήν κατά γῆν ἀρχήν παραλαβεῖν 
ἄν).53 Απαξιοί να συλλέγει φόρους υποτέλειας από νησιώτες, πράγμα το οποίο έκανε 
εντελώς ξεκάθαρο με το να αναφέρεται σ’ αυτούς με τον περιφρονητικό και υποκορι-
στικό όρο «νησύδρια», σε αντίθεση με τον πιο σεβαστό όρο «ηπειρωτικά έθνη», τον 
οποίο χρησιμοποιούσε για να αναφέρεται στους κατοίκους της ενδοχώρας. Με αυτό  
υπονοεί ότι τα ποσά που συγκεντρώνονταν με αυτόν τον τρόπο ήταν λιγότερα από 
αυτά που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν οι Θεσσαλοί. Μία άλλη αδυναμία που 
βλέπει στην Αθήνα είναι ότι πρέπει να εισάγει σιτηρά και να φέρει ξυλεία από την Μα-
κεδονία για τα πλοία της. Η Θεσσαλία εξάγει σιτηρά και μπορούσε εύκολα να υποστη-
ρίξει μία ναυτική δύναμη. Ο Ιάσονας δηλώνει επιπλέον ότι, ξεπερνώντας την Μακεδο-
νία, θα μπορούσε εύκολα να ναυπηγήσει πολύ περισσότερα πλοία από όσα ναυπηγεί 
η Αθήνα και θα μπορούσε να βρει εύκολα μέλη πληρωμάτων ανάμεσα στους Πενέστες. 

51. Ο V. J. Gray (ό. π., σ. 312) υποδεικνύει την Μαντίνεια, τον Φλειούντα και την ΄Ολυνθο.
52. Στο ιδρυτικό ψήφισμα της Β΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας   αποκλείσθηκε η πληρωμή  φόρου 

υποτέλειας (ΙG, II 43, στ. 21-23), αλλά από τον Ψευδο – Δημοσθένη γνωρίζουμε ότι ο στόλος 
του Τιμοθέου, το 373 π.Χ. πληρωνόταν από την λεγόμενη «σύνταξιν».

53. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.10.



80

Η δύναμη του βασιλιά της  Περσίας ήταν τόσο μεγάλη επειδή διοικούσε ηπειρωτι-
κά έθνη. Εδώ, όμως, ο Ιάσονας επαναλαμβάνει την συχνά αναφερόμενη φράση του 
ότι εξαιτίας της έλλειψης προσωπικής ελευθερίας, τόσο ξένης στο ελληνικό πνεύμα, 
το περσικό κράτος δεν είναι καθόλου ισχυρό. Οι κάτοικοί του είναι «περισσότερο για 
δουλεία παρά για γενναία άμυνα». Λέγοντας αυτό, ο Ιάσονας αναφέρεται στις πρό-
σφατες εμπειρίες του Κύρου του Νεότερου και του Αγησιλάου, ο οποίος διεξήγαγε 
έναν επιτυχή πόλεμο εναντίον του μεγάλου βασιλιά. Συμπεραίνει ότι θα ήταν ευκολό-
τερο γι’ αυτόν να υποδουλώσει τον μεγάλο βασιλιά παρά την Ελλάδα.54 Αυτό μπορεί 
να υποδύκνειε ένα σχέδιο για εκμετάλλευση της περσικής αδυναμίας, αλλά, στο πλαί-
σιο του λόγου του, ακούγεται μάλλον απλά σαν κριτική αξιολόγηση της δύναμης αυ-
τής της χώρας. Ξεκάθαρα αυτό που ακούμε εδώ είναι μία καλά μελετημένη αντίθεση, 
ανάμεσα στον περσικό πειθαναγκασμό και στις προσπάθειες του Ιάσονα για μία εθε-
λοντική συμμαχία με την Φάρσαλο και την νόμιμη εκλογή του στο αξίωμα του  ταγού.

   Οι τελευταίες παρατηρήσεις του Ιάσονα στα πλεονεκτήματα, έχοντάς τον ως ταγό, 
παραβάλλουν ένα πιθανό μέλλον της θεσσαλικής δύναμης με την δύναμη της ποντοπό-
ρας Αθήνας και της βασιζόμενης στην ηπειρωτική χώρα Περσία. Και στις δύο περιπτώ-
σεις προσπαθεί να επιδείξει ότι οι εν λόγω χώρες δεν είναι και τόσο ισχυρές, όσο μπο-
ρεί να θεωρηθούν, και ότι η Θεσσαλία έχει επαρκείς βάσεις για να ανταγωνιστεί μαζί 
τους. Χωρίς αμφιβολία, η ευκολία με την οποία οι Θεσσαλοί θα αποκτούσαν  μεγαλεία 
αποδείχτηκε ότι ήταν υπερβολική. Παρ’ όλα αυτά, όμως, καθώς οι επιτυχίες του Φιλίπ-
που Β΄ και του  Μ. Αλεξάνδρου αποδείχτηκαν αληθινές, καμία από αυτές τις κρίσεις 
δεν απείχε πολύ από την αλήθεια. Η Β΄Αθηναϊκή Συμμαχία δεν άντεξε την δοκιμασία 
του χρόνου. Στην περίοδο που ακολούθησε τις εσωτερικές διαμάχες διαλύθηκε εύκολα 
από τον Φίλιππο. Έχοντας βρει συμμάχους, ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις, ο βασιλιάς 
έγινε ο αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας της Ελλάδας σε λιγότερα από είκοσι χρόνια και ο 
Αλέξανδρος χρειάστηκε το μισό από αυτό το διάστημα για να κατακτήσει την Περσία.

Κατά την διάρκεια της περιόδου που προηγούνταν της ειρήνης του 375/374 π.Χ., ο 
Ιάσονας επιχείρησε να εκλεγεί ταγός της Θεσσαλίας. Σχεδίαζε να εξασφαλίσει για την 
Θεσσαλία μία κυρίαρχη θέση ανάμεσα στους Περίοικους, που θα μπορούσαν να εί-
ναι βατήρας για να γίνουν μία δύναμη αντάξια των μεγαλύτερων δυνάμεων των ημε-
ρών του. Παρά τις απόπειρές του, ο Ιάσονας απέτυχε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
Θεσσαλών  οι οποίοι έβλεπαν με καχυποψία τις πράξεις του. 

54. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.12. 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ GEORGE RAWLINSON 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (1812)

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Ο George Rawlinson υπήρξε αξιωματικός του βρετανικού Ναυτικού. Για μία δεκαε-
τία περίπου, από τον Νοέμβριο του 1805 έως το 1816, περιηγήθηκε τις θάλασσες της 
Ανατολικής Μεσογείου, στο πλαίσιο αποστολών του βρετανικού στέμματος. Κατά τη 
διάρκεια αυτών, επισκέφθηκε τα νησιά του Ιονίου και την ηπειρωτική Ελλάδα, κατα-
γράφοντας τις εντυπώσεις του σε ένα ημερολόγιο, αποσπάσματα από το οποίο εκδό-
θηκαν 20 χρόνια αργότερα (1836).1

Στο ημερολόγιό του καταγράφονται τέσσερες από τις πιο σημαντικές αποστολές. 
Το 1805, συμμετείχε ως καπετάνιος στη βρετανική αρμάδα, η οποία, υπό την διοίκηση 
του λόρδου Amelius Beauclerk, πέρασε τα στενά του Γιβραλτάρ, συνοδεύοντας εμπο-
ρικά πλοία με προορισμό τη Μάλτα και την Σικελία. Στις 28 Σεπτεμβρίου 1809, υπό 
την διοίκηση του Sir John Oswald, κατευθύνθηκε στην Κεφαλονιά. Στις 22 Μαρτίου 
1810, επικεφαλής μιας δύναμης 3.000 ανδρών, αποβιβάστηκε στη Λευκάδα. Στη συνέ-
χεια επιβιβάστηκε στο αυτοκρατορικό μπρίκι Paulina και κατέπλευσε στον Πειραιά. 
Στην Αθήνα φιλοξενήθηκε στην κατοικία του βρετανού πρέσβη F. North και ξεναγή-
θηκε στην Ακρόπολη από τους αρχαιολόγους Cockerell και Foster. Το 1812 αναχώρη-
σε από την Ζάκυνθο για την Ναύπακτο και από εκεί, διασχίζοντας την Βοιωτία, την 
Θεσσαλία και την Μακεδονία κατευθύνθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί παρέμεινε 
έως τις 6 Μαρτίου 1813. Επέστρεψε στην Κεφαλονιά στις 3 Απριλίου 1813 (μέσω Θεσ-
σαλονίκης, Βόλου, Χαλκίδας, Λιβαδειάς και Ναυπάκτου) και παρέμεινε σ’ αυτήν έως 
το 1816, οπότε και επέστρεψε οριστικά στην Βρετανία. 

Ο George Rawlinson πέρασε από την Θεσσαλία δύο φορές. Την πρώτη φορά, το 1812, 
κατά τη διάρκεια της μετάβασής του στην Κωνσταντινούπολη και την δεύτερη, το 
1813, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής του από την τελευταία. Την πρώ-
τη φορά κατευθύνθηκε από τη Λαμία στην Καρδίτσα, στη Λάρισα και στα Τέμπη, ενώ 
τη δεύτερη, προερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, έφθασε στο Τρίκερι και στην Εύβοια. 
Το ημερολόγιό του δημοσιεύθηκε, για πρώτη φορά το 1836, χωρίς το όνομά του. Πα-
ρακάτω παρουσιάζουμε μεταφρασμένα αποσπάσματα του ημερολογίου του, τα οποία 
αναφέρονται στη Θεσσαλία. 

1. Anonymous [George Rawlinson], Selections from my Journal, during a Residence in the 
Mediterranean, printed by W. Clowes and Sons, London 1836. 

6. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (1812)

«Αφήνοντας το Ζητούνι (Λαμία) ανεβήκαμε κάποια ψηλά βουνά, τα οποία τελεί-
ωναν στο πέρασμα του Θαυμακού,2 και βγήκαμε σε μία πεδιάδα, η οποία από τη μία 
πλευρά της γειτνιάζει με την λίμνη Daodi.3 Μία ακόμα στενή ατραπός μάς έφερε στην 
πεδιάδα των Φαρσάλων και διανυκτερεύσαμε στην Satalgia.4 Κατά τη διάρκεια αυ-
τής της πορείας αντικρύσαμε υπέροχα τοπία, αλλά οι δρόμοι και τα περάσματα ήταν 
πολύ απροσπέλαστα, γεγονός που ήταν δύσκολο αλλά και επικίνδυνο για τα άλογά 
μας. Εισήλθαμε τώρα στην αρχαία Θεσσαλία, της οποίας οι κάτοικοι στιγματίστη-
καν με την προδοσία τους.5 Εντούτοις οι Θεσσαλοί έγιναν πασίγνωστοι για το ιππι-
κό τους. Σε κοντινή απόσταση από την Καρδίτσα είναι μία μεγάλη γέφυρα5α με διάφο-
ρες αψίδες, κτισμένη πάνω στον ποταμό Ενιπέα, τα νερά του οποίου χύνονται στον 
Πηνειό. Η διαδρομή από εδώ μέχρι τη Λάρισα συνεχίζεται από τις ευχάριστες πεδιά-
δες των Φαρσάλων. 

Είναι περιττό να μιλήσει κανείς για την αποφασιστική μάχη, η οποία έχει κάνει τις 
πεδιάδες αυτές να παραμένουν αθάνατες στην Ιστορία.6 Για τις συνέπειες, όμως, αυ-
τής της μάχη, δεν θα μπορέσουμε παρά να θρηνήσουμε για τις θλιβερές καταστάσεις 
που η φιλοδοξία δύο ανθρώπων επέβαλε στη δυστυχισμένη χώρα τους. Βρίσκουμε ότι 
τα ίδια όπλα ήρθαν αντιμέτωπα και από τις δύο πλευρές και ότι τα δύο στρατεύματα 
ακολούθησαν τις ίδιες τακτικές και τα ίδια πρότυπα˙ εν ολίγοις, η δύναμη και το άν-
θος μιας και της αυτής πόλης την καταπλάκωσαν. Οι θεσμοί της ισχυρής αυτής δημο-
κρατίας υπονομεύθηκαν και επικράτησε αναρχία. Ο νικημένος Πομπήιος δολοφονή-
θηκε ταπεινά στην Αίγυπτο, ο δε νικητής Καίσαρας μαχαιρώθηκε στην πρωτεύουσα. 
Μία προσπάθεια, η οποία έγινε από τον Βρούτο για να αποκαταστήσει την σταθερό-
τητα, ήταν ανεπιτυχής και αυτό συνετέλεσε στην τελική καταστροφή της φημισμένης 
αυτής δημοκρατίας. 

Η Λάρισα είναι κτισμένη στις όχθες του Πηνειού, στη βορειότερη πλευρά της πε-
λασγικής πεδιάδας και περιτρυγυρίζεται από δάση. Έχει 20.000 κατοίκους7 22 μου-
σουλμανικά τεμένη8 και είναι η έδρα του Βελή πασά.9 Η πορεία μας συνεχίστηκε κατά 

2. Θαυμακός˙ ο Δομοκός της Αρχαιότητας.
3. Daodi (Νταουκλί)˙ τουρκικό όνομα της αποξηραμένης αρχαίας λίμνης Ξυνιάδας. 
4. Satalgia (Τσατάλτζα)˙ το τουρκικό όνομα των Φαρσάλων.
5. Εννοεί τον μηδισμό της ηγετικής ομάδας των Θεσσαλών.
5α. Ίσως πρόκειται για την γέφυρα του Μοσχολουρίου των Σοφάδων.
6. Εννοεί την μάχη των Φαρσάλων του 48 π.Χ. , μεταξύ του Καίσαρα και του Πομπήιου.
7. Τον ίδιο αριθμό κατοίκων, για το 1812, αναφέρει και άλλος περιηγητής. Βλ. Henry Hol-

land ( μετ. Γ. Καραβίτης), Ταξίδι στη Μακεδονία και Θεσσαλία (1812-1813), εκδόσεις Τολίδη, 
Αθήνα 1989, 117.

8. Τόσα τζαμιά αναφέρουν όλοι σχεδόν οι περιηγητές.
9. Ο Βελή πασάς ήρθε στη Θεσσαλία, από την Πελοπόννησο, το καλοκαίρι του 1812. Βλ. 

Henry Holland, ό. π., σ.113. Επομένως ο Rawlinson πέρασε από την Θεσσαλία το φθινόπωρο 
του 1812.
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μήκος της όχθης του Πηνειού ποταμού, ο οποίος πηγάζει από την οροσειρά της Πίν-
δου και εκβάλλει στον Θερμαϊκό Κόλπο, ο οποίος σήμερα ονομάζεται Κόλπος της 
Θεσσαλονίκης [...]. Ο Πηνειός πλημμύρισε κατά την Αρχαιότητα τις θεσσαλικές πεδι-
άδες, σύμφωνα δε με αυτά που γράφουν οι ποιητές, τα νερά δημιούργησαν μία λίμνη, 
έως ότου ένας σεισμός χώρισε τα βουνά του Ολύμπου και της Όσσας, με αποτέλεσμα 
να διαμορφωθεί η όμορφη Κοιλάδα των Τεμπών, μέσω της οποίας έπρεπε να περάσου-
με τώρα. Τα απομονωμένα σημεία αυτής της μεγαλόπρεπης ομορφιάς τέρπουν τον θε-
ατή πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο. Προηγουμένως είχαμε πορευθεί πάνω σε 
βουνά χωρίς ίχνος δένδρου, κατά μήκος της απέραντης πεδιάδας των Φαρσάλων, και 
ήρθαμε σε μία δασώδη κοιλάδα, η οποία διασχίζεται από έναν ήρεμο ποταμό, ο οποί-
ος μας έκανε να αισθανθούμε έκπληξη και απόλαυση. Το ήπιο κλίμα και οι λαμπρές 
νύχτες με αστροφεγγιά στην Ελλάδα υπολογίστηκαν τόσο καλά για να υποστηρίξουν 
τον μύθο τους, και αυτή η κοιλάδα επιλέχθηκε από τις νύμφες του δάσους10 για κατοι-
κία, όπως ο Όλυμπος ως αίθουσα δικαστηρίων του βροντερού Δία. 

Τα δύο αξιοπρόσεκτα βουνά, ο Όλυμπος και η Όσσα, βρίσκονται στην αρχή της 
σειράς εκείνης των βουνών τα οποία χαρακτηρίζουν το βασίλειο της Μακεδονίας. 
Ο Όλυμπος λέγεται ότι έχει υψόμετρο 6.000 ποδιών.11 Καλύπτεται εξολοκλήρου από 
όμορφα δάση και τα ανοίγματα στους βράχους θεωρούνταν οι είσοδοι των σπηλαίων 
και των υπόγειων διαβάσεων, που οι ποιητές, με χάρη, τις γέμιζαν με τα πλάσματα της 
πιο θερμής φαντασίας τους. Υποτίθεται ότι για να φθάσει κάποιος στους ουρανούς 
έπρεπε να ανέβει στην κορυφή του, όπου δεν υπήρχαν ούτε άνεμοι, ούτε βροχή, ούτε 
σύννεφα, αλλά επικρατούσε μία αιώνια άνοιξη και κάτω από αυτές τις περιστάσεις 
συγκροτήθηκε εκεί το δικαστήριο του Δία. Το ψηλότερο σημείο της Όσσας, με κωνική 
απόληξη, μοιάζει με βέλος. Σ’ αυτό το βουνό διέμεναν οι Κένταυροι και για να δικαι-
ολογήσουν την αλλόκοτη μορφή τους, βεβαιώνουν ότι στον πόλεμο μεταξύ των Θεών 
και των Γιγάντων, τοποθέτησαν την Όσσα πάνω στο Πήλιο12 για να διαφύγουν οι τε-
λευταίοι στους ουρανούς με μεγαλύτερη ευκολία. 

Ήταν μία όμορφη, γαλήνια μέρα όταν προχωρούσαμε μέσα στην Κοιλάδα των Τε-
μπών, μία ημέρα που οι νύμφες Ναϊάδες13 θα ήταν τόσο ευχαριστημένες που μπορού-
σε να ακούσει κανείς τις φωνές τους στον ελαφρύ παφλασμό του Πηνειού. Διασχίσα-
με τον ποταμό με μία σχεδία,14 επειδή η όμορφη γέφυρα15 είχε καταστραφεί από την 
πλημμύρα του ποταμού,16 η οποία την ίδια περίοδο προκάλεσε ιδιαίτερες ζημίες στη 

10. Οι Νύμφες του δάσους ονομάζονταν Δρυάδες. 
11. Το ύψος του Ολύμπου είναι 2.917 μ.
12. Αναφέρεται στον μύθο των Αλωάδων. Το σωστό είναι, τοποθέτησαν την Όσσα πάνω 

στον Όλυμπο και πάνω στην Όσσα το Πήλιο. 
13. Ναϊάδες˙ Νύμφες των ποταμών και των λιμνών.
14. Πρόκειται για ένα πορθμείο, το γνωστό ως καράβι ή περαταριά. 
15. Την γέφυρα αυτή είχε κτίσει κάποιος Οσμάν πασάς της Λάρισας, το 1726. Βλ. Ιωάν-

νης Οικονόμος – Λογιώτατος, Ιστορική τοπογραφία της τωρινής Θετταλίας (1817), εισαγωγή, 
σχόλια, επιμέλεια Κώστας Σπανός, Λάρισα 2005, 39. 

16. Η πλημμύρα αυτή του Πηνειού έγινε στις 5 Αυγούστου 1891. Κατά τον Henry Holland 
(ό. π., σ. 119) καταστράφηκαν μερικές εκατοντάδες αγροικίες. Σε σχετική ενθύμηση αναφέρο-
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Λάρισα, πνίγοντας 300 από τους κατοίκους της.17 
Εισερχόμαστε τώρα στη Μακεδονία, μία χώρα η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη Θρά-

κη, στην Ήπειρο και στην Ελλάδα, τα σύνορα της οποίας είχαν αλλάξει πολλές φορές 
στο παρελθόν. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας ήταν από την φύση τους πολεμοχαρείς. 
Εντούτοις όμως, στο λίκνο της αυτοκρατορίας τους, ήταν ελάχιστα γνωστοί πέρα από 
τα σύνορα της χώρας τους. Οι Μακεδόνες όμως γνώρισαν την δόξα κατά τη διάρκεια 
της βασιλείας του Φιλίππου (Β΄) και υπό την καθοδήγηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
[...]. Φθάσαμε στην τουρκική πόλη Κατερίνη μετά από πολλές περιπέτειες και ταλαι-
πωρίες. Προχωρήσαμε μέχρι το χάνι που βρισκόταν στην παραλία, με σκοπό να βρού-
με μέσο για να μεταβούμε στον Κόλπο της Θεσσαλονίκης. Όταν επιβιβαστήκαμε σε μία 
βάρκα και ανοίξαμε πανιά, ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και υποχρεωθήκαμε να αγκυ-
ροβολήσουμε στις εκβολές του ποταμού Βαρδάρη, ο οποίος στην Αρχαιότητα ονομα-
ζόταν Αξιός. Εκεί κοντά βρισκόταν και η Πέλλα, η πάλαι ποτέ πρωτεύουσα της Μακε-
δονίας, στα περίχωρα της οποίας βρισκόταν ο τάφος του ποιητή Ευριπίδη.18 Κατά το 
σούρουπο ο αέρας μειώθηκε και αγκυροβολήσαμε στη Θεσσαλονίκη».19

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΤΡΙΚΕΡΙ (1813)

«Όταν φθάσαμε στη Θεσσαλονίκη, ενθαρρυνθήκαμε για να μεταβούμε στο Τρίκερι 
από τη θάλασσα. Οι αντίθετοι, όμως, άνεμοι μας υποχρέωσαν να δέσουμε στην ανατο-
λική πλευρά του κόλπου [...].Την επόμενη ημέρα φθάσαμε στο Τρίκερι. Όμως πειρατές 
είχαν καταλάβει τον Κόλπο του Βόλου και μόνο μετά από μία γενναία πληρωμή μπο-
ρέσαμε να πείσουμε τους λεμβούχους για να μας οδηγήσουν στο κοντινότερο σημείο 
της Εύβοιας. Αφού αποβιβαστήκαμε σε μία έρημη παραλία, σε κάποια απόσταση από 
οποιαδήποτε άλλη πόλη, οι τάταροί20 μας προχώρησαν μέχρι το κοντινότερο χωριό 
για να προμηθευτούν άλογα. Κατά τη διάρκεια της απουσίας τους, διάφοροι Αλβανοί 
ήρθαν προς το μέρος μας και εξέτασαν τις αποσκευές μας(..)».21 

νται τα εξής: «Τῷ 1811 Αὐγούστου 5 ἔγινε μεγάλη φουρτούνα καί χάλασε τήν μισήν Λάρισαν, 
καί ἔγινε μεγάλη φθορά. Ἔπεσαν σπίτια, σιτάρι ἐπῆρε, θεμονιές ἐχάλασε καί κλαίει ὁ κόσμος 
διά τήν φθοράν ἀπόγινε». Βλ. Ν. Ι. Γιαννόπουλος, «Χρονικά σημειώματα Θεσσαλίας», Νεολό-
γου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις, 2 (27.1.1893) 243.

17. Σε σχετική ενθύμηση αναφέρεται ότι πνίγηκαν 400 άνθρωποι. Βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος, 
«Τρικαλινά Σύμμεικτα ΚΔ΄», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 43 (2003) 277. Ακριβής είναι ο αριθμός 
των θυμάτων (υπέρ τάς εξήκοντα ψυχάς ανθρώπων) που αναφέρεται στα φ. 3β – 4α του κώ-
δικα του ναού του Αγ. Αχιλλίου. Την πληροφορία αυτή οφείλω στον εκδότη του Θεσσαλικού 
Ημερολογίου Κώστα Σπανό.

18. Ο G. Rawlinson, προφανώς, γνώριζε την ύπαρξη του τάφου του Ευριπίδη, αλλά από τα 
γραφόμενά του δεν πρέπει να γνώριζε την ακριβή τοποθεσία. Η αρχαία Αρέθουσα, κοντά στο 
σημερινό χωριό Μόδι της Θεσσαλονίκης δεν βρισκόταν στα περίχωρα της Πέλλας , αλλά σε αρ-
κετά μεγάλη απόσταση από αυτή. Ο Ευριπίδης τάφηκε εκεί, αφού βρήκε εκεί τραγικό θάνα-
το από υπερμεγέθη σκυλιά. Πρβ. Ν. Μουτσόπουλος, Οι μυγδονικές πόλεις Αυλών, Βρομίσκος, 
Αρέθουσα και ο τάφος του Ευριπίδη, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 1995.

19. G. Rawlinson, Selections from my Journal, σ. 78-83.
20. Τάταρος < τουρ. tatar (έφιππος ταχυδρόμος)˙ συνοδός, αγωγιάτης, μεταφορέας. 
21. G. Rawlinson, ό. π., σ. 109-110.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ EMMANUEL MILLER 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (1863)

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ο Emmanuel Clément Bénigne Miller υπήρξε φημισμένος ελληνιστής, παλαιογράφος, 
βιβλιοθηκάριος στη Βασιλική Βιβλιοθήκη των Παρισίων και ακαδημαϊκός. Γεννήθη-
κε στη Νίκαια της Γαλλίας, στις 19 Απριλίου 1812. Σε ηλικία μόλις 21 ετών, άρχισε να 
εργάζεται στο τμήμα ελληνικών χειρογράφων της Βασιλικής Βιβλιοθήκης των Παρισί-
ων, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα παλαιογραφίας κοντά στον φημισμέ-
νο ελληνιστή της εποχής Hase. Το 1835 πραγματοποίησε έρευνες στις βιβλιοθήκες της 
Ραβέννας, για την ανακάλυψη χειρογράφων του Αριστοφάνη, ενώ το 1836 συνέχισε 
παρόμοιες έρευνες στις βιβλιοθήκες της Ρώμης, της Φλωρεντίας και του Μιλάνου. Το 
1843 πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες στη Βασιλική Βιβλιοθήκη του Εσκοριάλ 
της Ισπανίας και στη συνέχεια στις αντίστοιχες της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπο-
λης. Το 1863-1864, με την χρηματική υποστήριξη του βασιλιά Ναπολέοντα ΙΙΙ, περιη-
γήθηκε το Άγιο Όρος, στο πλαίσιο αναζήτησης ελληνικών χειρογράφων. Την ίδια επο-
χή επισκέφθηκε την Θάσο, την Θεσσαλονίκη και την Θεσσαλία, όπου ανακάλυψε ενε-
πίγραφα μάρμαρα και τα μετέφερε στο Παρίσι. Συνεργάστηκε με φημισμένους επιστή-
μονες, φιλολόγους και ερευνητές της εποχής του (ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο 
Κωνσταντίνος Σάθας) και δημοσίευσε πλήθος μελετών σε επιστημονικά περιοδικά. Δι-
ετέλεσε μέλος της Ακαδημίας Γραμμάτων και Επιγραφών και τιμήθηκε από το γαλλικό 
κράτος. Πέθανε στις Κάννες της γαλλικής Ριβιέρας στις 9 Ιανουαρίου 1886. 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Η επίσκεψη του Miller στη Θεσσαλία τοποθετείται χρονικά τον Νοέμβριο του 1863. 
Μετά από το πρώτο του ταξίδι στο Άγιο Όρος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, αναμέ-
νοντας τις απαιτούμενες άδειες για τις ανασκαφές που επρόκειτο να πραγματοποιή-
σει στη Θάσο, στα μέσα Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Όπως φαίνεται από την αλληλο-
γραφία που διατηρούσε με την σύζυγό του, η γραφειοκρατία της οθωμανικής εξουσίας 
ήταν η βασική αιτία, η οποία τον ώθησε, αντί να περιμένει άπραγος στη Θεσσαλονί-
κη, να πραγματοποιήσει ένα σύντομο ταξίδι στη Θεσσαλία. Οι χειρόγραφες επιστολές 
του δημοσιεύθηκαν στο οδοιπορικό του, το οποίο εκδόθηκε τρία χρόνια μετά τον θά-
νατό του.1 Η πρώτη επιστολή, την οποία δημοσιεύουμε σε ελληνική μετάφραση, στάλ-
θηκε στη σύζυγό του από την Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 1863. 

1. Emmanuel Miller, Le Mont Athos, Vatopedi et l’île de Thasos. Avec une notice sur la vie 
et les travaux de M. Emm. Miller par le Marquis de Queux de Saint-Hilaire. Paris: Ernest Leroux, 
éditeur, 1889. Στον πρόλογο της έκδοσης, ο μαρκήσιος Auguste de Queux de Saint-Hilaire, δη-
μοσίευσε το βιογραφικό και την εργογραφία του γάλλου παλαιογράφου. 
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Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 1863
[...] Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση από την Γαλλία 

για το ζήτημα που σου προανέφερα. Πιθανότατα η απάντηση του πασά της Αιγύπτου 
δεν έχει ακόμα φθάσει και θα αναγκασθούμε σε νέες καθυστερήσεις. Μαθαίνω τώρα 
ότι η νήσος Θάσος του ανήκει. Θα πρέπει όμως να έχουμε στα χέρια μας και την άδεια 
της Υψηλής Πύλης. Το τελευταίο δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θα μας 
καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούμε να πραγματοποιή-
σουμε ανασκαφές τον Δεκέμβριο; Δεν το γνωρίζω. Εν αναμονή, λοιπόν, της απάντη-
σης και για να μην χάνω τον χρόνο μου, αναχωρώ αύριο για τα Μετέωρα και δεν γνω-
ρίζω ακόμη εάν ο κύριος Guillemet θα με συνοδεύσει. Το άφησα στην απόλυτη ευχέ-
ρεια να αποφασίσει αυτός, και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τον πιέσω. Δεν θα 
ήθελα να τον αναγκάσω να πραγματοποιήσει ένα ανούσιο ταξίδι στο μέτρο που αυτός 
έτσι το βλέπει. Ο κύριος Guillemet δεν κοιμήθηκε στο προξενείο, επειδή τα δωμάτια 
είναι όλα γεμάτα αυτή την περίοδο. Η καημένη κυρία Pontcharra είναι ήδη απασχολη-
μένη με το τρίτο της παιδί που είναι μόλις 30 ημερών [...]. Πηγαίνω σε μία χώρα όπου 
η ληστεία έχει κάπως ηρεμήσει [...]. Πιστεύω ότι δεν τίθεται θέμα φόβου, επειδή οι λη-
στές δεν συνηθίζουν να επιτίθενται σε Ευρωπαίους, προπάντων δε σ’ εκείνους όπως 
εγώ, οι οποίοι έχουν επίσημη ιδιότητα και είναι εφοδιασμένοι με σουλτανικό φιρμά-
νι [...]. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα έχω συνοδεία. Έτσι, για να ξαναγυρίσω στο θέμα 
του κυρίου Guillemet, η διστακτικότητά του με εκπλήσσει και ελπίζω ότι θα αποφα-
σίσει τελικά να έρθει μαζί μου [...].2 

 Τελικά ο Guillemet απεφάσισε να ακολουθήσει τον Miller στη Θεσσαλία. Στην απο-
στολή μετείχε και ο δραγουμάνος του προξενείου της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπο-
λη Marco Antonio. Συνοδευόμενοι από μία ένοπλη συνοδεία, που τους παραχώρησε 
ο πασάς της Θεσσαλονίκης, έφθασαν με καράβι στον Βόλο, στις 13 Νοεμβρίου 1863. 
Φθάνοντας στην Λάρισα, την επομένη, ο Miller απέστειλε στη σύζυγό του μία άλλη επι-
στολή:

Λάρισα, 14 Νοεμβρίου 1863
[...] Το πλοίο για τον Βόλο αναχώρησε την Τετάρτη, αντί για την Τρίτη, εν μέσω κα-

κοκαιρίας. Φθάσαμε αργά στον Βόλο και μετά από μία κουραστική διαδικασία, με 
τους λεμβούχους και τους τελωνειακούς, καταλύσαμε στην κατοικία του γάλλου υπο-
προξένου, ο οποίος μας υποδέχθηκε θερμά. Την επομένη, γύρω στις 6 το πρωί, ανα-
χωρήσαμε με δύο άμαξες για την Λάρισα [...]. Αύριο θα αναχωρήσουμε για τα Τρίκα-
λα και ο πασάς μάς υποσχέθηκε ένοπλη συνοδεία, ώστε χωρίς φόβο να συνεχίσουμε 
το ταξίδι μας [...]. Στις φυλακές της Λάρισας κρατούνται αυτή την στιγμή περισσότε-
ροι από 20 ληστές, επομένως πιστεύω ότι θα ταξιδέψουμε με πλήρη ασφάλεια. Όλος ο 
κόσμος εδώ είναι ευγενικός μαζί μας. Μας υποδέχθηκαν θερμά όπου και εάν πήγαμε, 
αλλά λυπούμαι διότι δεν είχα τον χρόνο να επισκεφθώ όλο τον τόπο. Η Λάρισα είναι 
μία πολύ αρχαία πόλη, η οποία είναι γεμάτη με σκόρπια ερείπια, και με εντελώς και-

2. Emmanuel Miller, Le Mont Athos (...), Επιστολή VIII, 164-169. 
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νούργια κτίσματα. Είναι πολύ δύσκολο να ανακαλύψει κανείς υπολείμματα από αρ-
χαίους ναούς και τάφους. Ο πασάς, τον οποίον επισκέφθηκα, μου υπέδειξε την κα-
τοικία του αδελφού του, όπου στο εσωτερικό του χαρεμιού βρίσκεται μία επιγραφή. 
Πήγα αλλά ήμουν αναγκασμένος να επιστρέψω σε μία ώρα. Υπάρχουν επίσης, όπως 
λέγεται, και μερικές επιγραφές στα εβραϊκά και στα τουρκικά νεκροταφεία [...].3 

Στη συνέχεια ο Miller επισκέφθηκε τα Μετέωρα. Οι εντυπώσεις του από το ταξίδι 
στα Τρίκαλα, στην Καλαμπάκα και στα Μετέωρα καταγράφονται σε μία επιστολή την 
οποία έστειλε στη σύζυγό του από την Μονή του Αγίου Στεφάνου.

Μονή του Αγίου Στεφάνου, 18 Νοεμβρίου 1863
Βρίσκομαι τώρα σ’ ένα από τα μοναστήρια των Μετεώρων, αλλά πολύ φοβάμαι ότι 

πραγματοποίησα ένα εντελώς ανούσιο ταξίδι, αφού έχασα πολύτιμο χρόνο. Στις πε-
ντέμισυ η ώρα, βρισκόμασταν καθ’ οδόν, συνοδευόμενοι από τον καβάση4 που μας 
είχε παραχωρήσει ο πασάς της Λάρισας. Είχαμε στη διάθεσή μας μία άμαξα, αλλά τι 
άμαξα! Ένας σκελετός εντελώς φθαρμένος και επιδιορθωμένος με σκοινιά. Ούτε ένα 
ελάχιστο ίχνος ληστρικής συμμορίας, ούτε ίχνος περιπέτειας, ούτε η παραμικρή συ-
γκίνηση. Εδώ, όλα αυτά τα πράγματα απέχουν υπερβολικά από την πραγματικότητα. 
Απέραντες πεδιάδες, που περιστοιχίζονται από βουνά, οι οποίες το μεγαλύτερο διά-
στημα είναι παντελώς έρημες. Και όλα αυτά συμπληρώνονται από ένα τεράστιο πλή-
θος κορακιών. 

Αυτό που όλο κι όλο συναντήσαμε στα Τρίκαλα είναι το αρχαίο φρούριο, το οποίο 
είναι ερειπωμένο από την εποχή των μεσαιωνικών πολέμων και το οποίο φαίνεται 
από πολύ μακρινή απόσταση. Όλοι οι νέοι άνδρες, τους οποίους συναντήσαμε, ήταν 
οπλισμένοι μέχρι τα δόντια και όποτε κρίθηκε αναγκαίο ήρθαν μαζί μας για να συνε-
χίσουμε μαζί τον δρόμο. Φθάνοντας στα Τρίκαλα, στο μικρό μας καραβάνι προστέθη-
καν και μερικοί ταξιδιώτες. 

Είχα μαζί μου μία επιστολή για τον επίσκοπο5 και με οδήγησαν στο επισκοπείο, που 
ήταν ένα είδος παραπήγματος κατασκευασμένο από ξύλο και δεν είχε ούτε ένα άνετο 
δωμάτιο. Ο επίσκοπος ήταν ένας άνδρας 46 περίπου ετών, πολύ ευφυής, νευρικός και 
απόμακρος και υπέφερε από ρευματισμούς και πυρετό, εδώ και τρία χρόνια. Το κλί-

3. Emmanuel Miller, Le Mont Athos(...), Επιστολή ΙΧ, 169-170. 
4. Καβάσης < τουρ. kavas˙ κλητήρας της πρεσβείας ή του προξενείου.
5. Στην επιστολή αναφέρεται ως αρχιεπίσκοπος (archevêque). Πρόκειται για τον επίσκοπο 

Μελέτιο Β΄ Καβάσιλα (1860-1868). Σύμφωνα με την ηλικία, που παραθέτει ο Miller, πρέπει να 
γεννήθηκε το 1807. Διετέλεσε αρχιδιάκονος της Μητρόπολης Αδριανουπόλεως, στη συνέχεια 
τιτουλάριος επίσκοπος του μητροπολίτη της Λάρισας Στεφάνου και στις 10 Δεκεμβρίου 1860 
εκλέχθηκε επίσκοπος της Τρίκκης, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1868. Στις 29 Οκτωβρίου 
1863, 110 κάτοικοι των Τρικάλων υπέγραψαν ένα υπόμνημα που απέστειλαν στον οικ. πατρι-
άρχη, ζητώντας την απομάκρυνση του Μελετίου Β΄, λόγω σοβαρών παραπτωμάτων. Ωστόσο, 
στις 18 Νομεβρίου 1868 προήχθη σε μητροπολίτη και ανέλαβε την Μητρόπολη της Νεοκαισά-
ρειας. Βλ. Δημήτριος Γ. Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα ΚΗ΄», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 54 
(2008) 100, 118-119.
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μα εδώ είναι πολύ νοσηρό, με μεγάλη υγρασία και ελώδεις αναθυμιάσεις. Κατά τη δι-
άρκεια του καλοκαιριού, η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Ο επίσκοπος μας υποδέχθη-
κε θερμά. Επιθυμούσε, με κάθε τρόπο, να μας εξασφαλίσει ένα κατάλυμα, αλλά δεν 
υπήρχε ούτε ένα κατάλληλο για μας. Αλλά, καθώς μας είπε, λυπόταν πολύ που δεν 
μπορούσε να μας φιλοξενήσει. Του είπα ότι θα είμασταν ευχαριστημένοι έστω και με 
ένα μικρό δωμάτιο. Φαίνεται να χάρηκε και αμέσως μας υπέδειξε τον χώρο που χρη-
σιμοποιούσε για σαλόνι. Μας παρέθεσε ένα αρκετά καλό δείπνο. Τοποθέτησα το κρε-
βάτι μου και ο κύριος Guillemet κοιμήθηκε στον καναπέ. Την επομένη το πρωί επι-
σκεφθήκαμε την πόλη και την αγορά και στη συνέχεια τα ερείπια της ακρόπολης, τα 
οποία δεν παρουσίαζαν τίποτα το αξιόλογο.

Παραγγείλαμε άλογα για να ανεβούμε στη Μονή του Αγίου Στεφάνου, η οποία βρί-
σκεται κοντά στην Καλαμπάκα, μία μικρή πόλη στους πρόποδες των βράχων των Με-
τεώρων. Ο επίσκοπος μας έδωσε μία συστατική επιστολή για τον ηγούμενο του μονα-
στηριού. Στη μία και μισή το μεσημέρι, αφού ανεβήκαμε στα άλογα, τον ευχαριστή-
σαμε και αναχωρήσαμε, συνοδευόμενοι από έναν καβάση που μας είχε παραχωρήσει 
ο μουδίρης6 των Τρικάλων. 

Είχε νυχτώσει όταν φθάσαμε στο μοναστήρι, που βρίσκεται κρεμασμένο πάνω σε 
έναν βράχο. Χρειάστηκε περισσότερο από μία ώρα για να ανέβουμε εκεί. Ένα είδος 
πρόχειρης γέφυρας, κατασκευασμένης από σανίδια, χρησιμεύει για να ενώνει τον 
έναν βράχο με τον άλλο. Τη διασχίσαμε με δυσκολία. Το μοναστήρι αυτό είναι πολύ 
παλιό, αλλά έχει καταστραφεί από πυρκαγιά πολλές φορές [...]. Μας οδήγησαν σε ένα 
δωμάτιο πολύ καθαρό, ώστε δεν θεώρησα ότι ήταν αναγκαίο να εγκαταστήσω το κρε-
βάτι μου. 

Ο ηγούμενος, για τον οποίο είχα την συστατική επιστολή, είχε βγει από το μοναστή-
ρι αλλά δεν άργησε να επιστρέψει. Μας υποδέχθηκε θερμά και μας παρέθεσε δείπνο. 
Την επομένη το πρωί, γύρω στις ένδεκα η ώρα, φορτώσαμε τα πράγματά μας σε έναν 
γάιδαρο που μας έδωσε το μοναστήρι και ξεκινήσαμε να επισκεφθούμε τους βράχους 
των Μετεώρων. Από τους βράχους η θέα ήταν υπέροχη. Διακρίνει κανείς τέσσερα μο-
ναστήρια στις κορυφές των βράχων. Από το καθένα κρέμεται ένα δίχτυ που χρησιμεύ-
ει για να ανεβάζουν οι μοναχοί πράγματα στο μοναστήρι αλλά και ταξιδιώτες. 

Από όλα τα μοναστήρια το πιο σημαντικό, όσον αφορά τα κτίσματα και την βιβλι-
οθήκη, είναι αυτό που είναι και το πιο απομακρυσμένο.7 Φθάνοντας εκεί παρατηρή-
σαμε ένα είδος μεγάλου διχτυού στο οποίο είχαν τοποθετηθεί πολλά αντικείμενα, το 
ένα πάνω στο άλλο. Εδώ βρήκαμε και την άμαξα που μας περίμενε! Μας είχαν φοβή-
σει τόσο πολύ οι συζητήσεις γύρω από αυτό το δίχτυ. Ο πασάς της Θεσσαλονίκης μου 
είχε πει «Μην μπείτε ποτέ εκεί μέσα. Για τίποτα στον κόσμο δεν θα ήθελα να ταξιδέ-
ψω μ’ αυτόν τον τρόπο». Ένας φίλος τού υποπροξένου της Αγγλίας, ο οποίος μας είχε 
συνοδεύσει στο ταξίδι μας στην Κριμαία, μου είπε ότι ποτέ του δεν αισθάνθηκε τόσο 
μεγάλο φόβο, όσο μέσα σ’ αυτό το δίχτυ. Όσον αφορά εμένα, δεν αισθάνθηκα απολύ-

6. Μουδίρης < τουρ. mudur˙ διευθυντής, διοικητής, τμηματάρχης. 
7. Εννοεί το Μεγ. Μετέωρο.
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τως κανέναν φόβο. Ήμουν και ο πρώτος που ανέβηκε. Το μόνο που παρατήρησα ήταν 
ότι δεν ήταν τόσο άνετα. Έπρεπε να καθίσω, σύμφωνα με την τουρκική συνήθεια (αλά 
τούρκα), και έμοιαζα σαν ένα δέμα με άπλυτα ασπρόρουχα. Στη συνέχεια ανέβηκε ο 
κύριος Guillemet, κατόπιν τα πράγματά μας και στο τέλος ανέβηκε ο Antonio. 

Έδειξα τις συστατικές επιστολές στον επίτροπο του μοναστηριού, λόγω της απου-
σίας του ηγουμένου, ο οποίος εδώ και ένα περίπου χρόνο βρίσκεται στην Κωνσταντι-
νούπολη. Μου τα επέστρεψε αμέσως, λέγοντάς μου πως δεν ήταν ανάγκη να τα δια-
βάσει. Πιστεύω όμως ότι δεν ήταν ικανός για κάτι τέτοιο. Ανεβάσαμε τα πράγματά 
μας και μας οδήγησαν σε δωμάτια που ήταν αρκετά βρόμικα. Ο Antonio είπε στον επί-
τροπο το ποιος ήμουν και για ποιον λόγο είχα έρθει. Ο επίτροπος του απάντησε ότι 
ο ηγούμενος είχε πάρει μαζί του τα κλειδιά της βιβλιοθήκης και ότι ήταν αδύνατο να 
μπορέσουμε να την επισκεφθούμε. Όταν ο Antonio μου μετέφερε την απάντηση του 
επιτρόπου έγινα έξαλλος. Του είπα ότι αυτό που γίνεται είναι αδιανόητο, αφού ο έλ-
ληνας Πατριάρχης είχε ενημερώσει τον ηγούμενο για την επικείμενη άφιξή μου και με 
είχε εφοδιάσει με συστατικές επιστολές για να μπορέσω να μελετήσω τα χειρόγραφα 
των Μετεώρων. Επιπλέον του είπα ότι ένας ηγούμενος δεν εκτελεί ποτέ χρέη βιβλιο-
θηκαρίου, πόσο μάλλον ότι έχει το δικαίωμα να παίρνει μαζί του τα κλειδιά της βι-
βλιοθήκης. Σε τελική ανάλυση, του επισήμανα ότι είναι ντροπή για όλο το μοναστήρι, 
εφόσον ο ηγούμενος δεν μπορεί να βρει έστω και έναν τίμιο μοναχό ώστε να του εμπι-
στευθεί τα κλειδιά της βιβλιοθήκης. 

Ενώ προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν τα είχε αυτός, ετοιμάστηκα να αναχωρήσω. 
Πήγα μέχρι την περίφραξη του μοναστηριού και διέκρινα τον ημιονοδηγό να κατηφο-
ρίζει από την απέναντι πλευρά του βράχου, επιστρέφοντας στη Μονή του Αγίου Στε-
φάνου. Άρχισα να φωνάζω και να του κάνω χειρονομίες να επιστρέψει. Την ίδια στιγ-
μή, φοβερά εκνευρισμένος, ζήτησα από τους μοναχούς να ετοιμάσουν το δίχτυ. Οι μο-
ναχοί προσπάθησαν να με ηρεμήσουν λέγοντάς μου διάφορα πράγματα. Σε κάθε λέξη 
όμως που αυτοί έλεγαν εγώ φώναζα εκνευρισμένος «Το δίχτυ, το δίχτυ». Δεν μπορού-
σαν να κάνουν κι αλλιώς. 

Όσο διάστημα προετοίμαζαν οι μοναχοί το δίχτυ, είπα στον κύριο Guillemet να πα-
ραμείνει για να φιλοτεχνήσει σχέδια του μοναστηριού και ότι θα τον περίμενα στη 
Μονή του Αγίου Στεφάνου έως ότου τελειώσει. Καθοδόν συνάντησα τον ηγούμενο του 
Αγίου Στεφάνου, ο οποίος εξεπλάγην με αυτά που του αφηγήθηκα. Επιστρέψαμε μαζί 
στο μοναστήρι. Μου παρέθεσε δείπνο και συζητήσαμε για πολλή ώρα. Μου πρότεινε 
να συντάξει μία επιστολή πρός τους επιτρόπους της μονής, ώστε να κάνουν προσπά-
θεια να ανοίξουν την πόρτα της βιβλιοθήκης. Του απάντησα ότι δεν ζητούσα τίποτα 
παραπάνω και ότι ήμουν σχεδόν έτοιμος να επιστρέψω [στη Θεσσαλονίκη]. Ωστόσο 
αυτός, κατά το σούρουπο, έγραψε μία επιστολή και την έστειλε κατεπειγόντως στο 
μοναστήρι. Τώρα είναι 11 το βράδι και αφού ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση, συ-
μπεραίνω ότι το ταξίδι μου στα Μετέωρα θα πάει πέρα για πέρα χαμένο. 

 Δεν είχα ποτέ ιδέα για μία παρόμοια ατιμία. Τί άνθρωποι! Τί κοινωνία! Το διάστη-
μα αυτό σημαντικές επιστολές με περίμεναν στη Θεσσαλονίκη και ίσως χρειαζόταν να 
αναχωρήσουμε αμέσως για την Θάσο. Εντούτοις δεν μπορούσαμε να φύγουμε από τον 
Βόλο παρά μόνο στις 26 του μήνα που έφευγε ένα πλοίο για την Θεσσαλονίκη. Την 
επόμενη κιόλας μέρα θα είμασταν εκεί [...]. 
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Επισκέφθηκα τον επίσκοπο της Καλαμπάκας,8 για τον οποίο είχα μαζί μου συστατι-
κές επιστολές. Βγήκε να με υποδεχθεί αλλά δεν μπόρεσα να δω την εκκλησία που είναι 
πολύ παλιά και αυθεντική.9 Το επισκοπείο ήταν ένα μεγάλο παράπηγμα, πολύ χειρό-
τερο από αυτό των Τρικάλων, και αποφάσισα να επιστρέψω για διανυκτέρευση στη 
Μονή του Αγίου Στεφάνου.

Το χωριό Καλαμπάκα είναι άθλιο. Όλα τα σπίτια είναι κατασκευασμένα από πέτρα 
και όλες οι πόρτες στις εισόδους των κατοικιών είναι τόσο ψηλές, όσο χρειάζεται για 
να περνάει από αυτές ένα πρόβατο [...]. Ακόμα μία ημέρα άθλιας διαμονής. Οι κάτοι-
κοι εδώ ζουν σε τρώγλες και όλοι σχεδόν είναι παράλυτοι από την υγρασία. Χθες το 
βράδι, πάνω στον τοίχο και δίπλα στο κρεβάτι μου υπήρχε ένας τεράστιος σκορπιός. 
Κάθε μοναχός σκοτώνει καμιά πενηνταριά από αυτούς κάθε χρόνο. 

Κατά τις 5 η ώρα επέστρεψε ο κύριος Guillemet με τον Antonio και τον επίτροπο του 
Μεγάλου Μετεώρου. Ο τελευταίος με διαβεβαίωσε, για άλλη μία φορά, ότι δεν είχε 
τα κλειδιά της βιβλιοθήκης και μου πρότεινε δύο λύσεις γι’ αυτό. Να παραβιασθεί η 
πόρτα της βιβλιοθήκης, εφόσον το εγκρίνει το συμβούλιο των ηγουμένων, ή να μετα-
βεί στη Λάρισα και να τηλεγραφήσει στην Κωνσταντινούπολη. Και τα δύο πρακτικώς 
αδύνατα. Αρνήθηκα και τα δύο. Την επομένη αναχώρησα για τα Τρίκαλα και την με-
θεπόμενη για την Λάρισα [...]. 

Υστερόγραφο. Ακόμα μία λέξη. Εχθές πραγματοποιήσαμε μία από τις πιο συναρπα-
στικές αναβάσεις στη Μονή του Βαρλαάμ. Μπήκα μαζί με τον Antonio στο ίδιο δίχτυ 
[...]. Το σχοινί θα κοβόταν από στιγμή σε στιγμή και αυτό μας τρόμαξε φοβερά. Αλλά, 
χάρη στην τύχη, κατορθώσαμε να βγούμε ζωντανοί και να ’μαστε εδώ σώοι και υγιείς, 
στην κατοικία του επισκόπου της Τρίκκης Μελετίου. Αύριο θα αναχωρήσουμε για τη 
Λάρισα [...].10 

Ο Miller αναχώρησε από τον Βόλο, στις 26 Νοεμβρίου 1863, και φθάνοντας την επο-
μένη (27 Νοεμβρίου) στη Θεσσαλονίκη έστειλε άλλη μία επιστολή στη σύζυγό του. 
Στην επιστολή αυτή αφηγείται το ταξίδι των προηγούμενων ημερών, από τα Τρίκαλα 
στη Λάρισα και από εκεί στο Βόλο. 

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 1863
Εγκατασταθήκαμε εκ νέου στην κατοικία του κυρίου Pontcharra και αναλογίστη-

κα τις ταλαιπωρίες των προηγούμενων ημερών [....]. Αφού σας έγραψα από τα Τρίκα-
λα, ετοιμαστήκαμε να αναχωρήσουμε για την Λάρισα, με σκοπό να διανυκτερεύσου-
με στη μικρή κωμόπολη Ζάρκο [...]. Φθάσαμε στο Ζάρκο στις 5 η ώρα και κατευθυν-
θήκαμε στο επισκοπείο. Ήμουν πολύ κουρασμένος και πονούσαν πολύ τα πόδια μου. 

8. Το σωστό, επίσκοπος των Σταγών και όχι της Καλαμπάκας. Την περίοδο 1854 – 1869 
επίσκοπος των Σταγών ήταν ο Θεόφιλος. Βλ. Δημήτριος Γ. Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα 
Κ΄», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 37 (2000) 334. 

9. Πρόκειται για τον βυζαντινό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (14ος αιώνας), ο οποί-
ος σώζεται έως σήμερα. 

10. Emmanuel Miller, Le Mont Athos (...), Επιστολή Χ, 170-175. 
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Πέρασα μία άσχημη νύκτα στην κατοικία του επισκόπου, για τον οποίον μου είχαν 
παραχωρήσει συστατικές επιστολές. Δεν είδα πουθενά σε όλη τη Γαλλία το σπίτι τού 
φτωχότερου αγρότη να μοιάζει με το επισκοπείο. Ένα μοναδικό ποτήρι, έλλειψη πα-
πλωμάτων, λίγα πιάτα. Στο δωμάτιο του επισκόπου,11 ένα ρολόγι - εκκρεμές με κούκο, 
ένα είδος καφετιέρας που κατασκευάστηκε στο Παρίσι και πολλά βιβλία που σ’ έκα-
ναν να υποθέσεις ότι ο κάτοχός τους ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευφυής. Ο επίσκοπος 
απουσίαζε και εγκατασταθήκαμε στο δωμάτιό του. Κοιμηθήκαμε στο ντιβάνι, χωρίς 
όμως σεντόνια, και την επομένη, γύρω στις δέκα το πρωί, ανεβήκαμε στα άλογά μας 
και αναχωρήσαμε για την Λάρισα, όπου φθάσαμε στις 3 το απόγευμα. Καταλύσαμε 
στην κατοικία της οικογένειας του κυρίου Λαζάρου.12 Το αριστερό μου πόδι πονούσε 
και ήμουν αναγκασμένος να στηρίζομαι στο άλλο. Αυτό μού προξενούσε μεγαλύτερο 
πόνο. Η οικογένεια μας υποδέχθηκε θερμά. Μας παραχώρησαν το δωμάτιό τους και 
το κρεβάτι τους, ένα κρεβάτι στο οποίο μπορούσαν άνετα να ξαπλώσουν τέσσερις άν-
θρωποι. Το δείπνο ήταν πολύ καλό και πέρασα μία εξαιρετική νύκτα, σε τέτοιο βαθ-
μό που την επομένη μπορούσα πολύ άνετα να περπατήσω. 

Βρήκα την ευκαιρία να μεταβώ στα δύο νεκροταφεία της πόλης, το τουρκικό και το 
εβραϊκό, όπου πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του πρωινού. Στο τελευταίο βρήκα ένα εν-
διαφέρον ενεπίγραφο μάρμαρο, σε πολύ καλή κατάσταση και σκέφθηκα αμέσως την 
δυνατότητα να το μεταφέρω στη Γαλλία. Ο κύριος Λαζάρου μου υποσχέθηκε ότι θα 
φρόνιζε γι’ αυτό [...]. Ήταν ακόμα Δευτέρα και καθώς το πλοίο για την Θεσσαλονί-
κη αναχωρούσε την Τετάρτη δεν ήθελα να χάσω ούτε στιγμή. Στείλαμε τα πράγματά 
μας στη Θεσσαλονίκη με άλογο και νοικιάσαμε μία άμαξα, με την οποία θα πηγαίνα-
με την επομένη στο Βόλο. Η οικογένεια Fernandez μας υποδέχθηκε, όπως την πρώτη 
φορά, με πολλή ευγένεια και γενναιοδωρία. Εκμεταλλευτήκαμε το πρωινό της Τετάρ-
της για να επισκεφθούμε την παραλία του Βόλου, όπου συναντήσαμε μερικά αρχαία 
ερείπια. Στις 3 το μεσημέρι ένα γαλλικό πλοίο, μιας μασαλιώτικης εταιρείας, μάς με-
τέφερε στη Θεσσαλονίκη [...].12 

Επιστρέφοντας ο Miller στο Παρίσι απέστειλε στον αυτοκράτορα της Γαλλίας Να-
πολέοντα ΙΙΙ, δύο επιστολές όπου περιγράφονται τα αποτελέσματα του ταξιδιού του 
στην Ανατολή. Ένα τμήμα της πρώτης επιστολής αναφέρεται στο ταξίδι του στα Με-
τέωρα: 

Παρίσι, Φεβρουάριος 1865
[...] Αφού τελειώσαμε την φιλολογική και καλλιτεχνική περιοδεία στο Άγιον Όρος, ο 

κύριος Guillemet και εγώ επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου τύχαμε της θερμής φι-

11. Πρόκειται για τον επίσκοπο του Γαρδικίου Ιερόθεο (1860-1877). Βλ. Κώστας Σπανός, 
«Τα υπομνήματα εκλογής έξι επισκόπων του Γαρδικίου (1707-1860)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 
26 (1994) 209-221, ειδικώς, 220-221.

12. Ο Λαζάρου ήταν πρόξενος της Ρωσίας στη Λάρισα. Βλ. Porf. Uspenskij (μετ. Ευαγγε-
λία – Αντωνία Σαμαρά), «Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859», Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο, 43 (2003) 255-259.

13. Emmanuel Miller, Le Mont Athos (...), Επιστολή ΧΙ, 175-179, ειδικώς, 175-178. 
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λοξενίας του προξένου της Γαλλίας στην πόλη, του μαρκήσιου de Pontcharra. Έμεινα 
στη Θεσσαλονίκη, όσο χρόνο χρειαζόταν για να μελετήσω τα χειρόγραφα στο Τσα-
ούς Μοναστήρι14 και στο ελληνικό γυμνάσιο.15 Η έρευνα δεν απέδωσε τα αναμενόμε-
να αποτελέσματα και επιβιβαστήκαμε σε ένα ατμόπλοιο με προορισμό τον Βόλο. Ο 
σκοπός μας ήταν να μεταβούμε στα Μετέωρα που απέχουν περίπου ένα πρωινό από 
την πόλη Τρίκαλα [...]. Κάποτε τα μοναστήρια αυτά ήταν 24. Σήμερα έχουν απομείνει 
μόνο 7. Τα υπόλοιπα είτε ερημώθηκαν είτε εγκαταλείφθηκαν [...]. Αρχίσαμε την επί-
σκεψη από την Μονή του Μεγάλου Μετεώρου [...]. Έμαθα ότι ο ηγούμενος, εδώ και 14 
μήνες, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και έχει πάρει μαζί του τα κλειδιά της βι-
βλιοθήκης [...]. Επισκεφθήκαμε τα μοναστήρια του Βαρλαάμ, του Αγίου Στεφάνου και 
τα υπόλοιπα, όπου δεν ανακαλύψαμε τίποτα το αξιόλογο και ξαναγυρίσαμε στη Θεσ-
σαλονίκη [....].16

ΤΑ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο Miller κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του στη Λάρισα αναζήτησε στα 
τουρκικά και εβραϊκά νεκροταφεία της πόλης ενεπίγραφα μάρμαρα. Η τοποθεσία τού 
πρώτου τουρκικού νεκροταφείου δεν αναφέρεται, ενώ για το δεύτερο μας ενημερώνει 
ότι βρισκόταν στην συνοικία του Αγίου Χαραλάμπους. Ο Miller αντέγραψε τις επιγρα-
φές και τις δημοσίευσε το 1874.17 Οι έρευνες. στο εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης, περι-
γράφονται στην δεύτερη επιστολή του πρός τον Ναπολέοντα ΙΙΙ: 

Παρίσι, 14 Ιουλίου 1865
[...] Προτού τελειώσω την αναφορά μου, θα επιθυμούσα να σας επισημάνω την τύχη 

ενός ενεπίγραφου μαρμάρου, που θα πλουτίσει την επιγραφική συλλογή του Λού-
βρου. Ήδη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στη Θεσσαλία και επιστρέφοντας από 

14. Πρόκειται για τη Μονή των Βλατάδων στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. 
15. Το Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης αναγνωρίστηκε το 1873 από το Πανεπιστήμιο Αθη-

νών, ως ισότιμο με τα άλλα Γυμνάσια του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Βλ. Σιδηρούλα Ζιώ-
γου - Καραστεργίου, «Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονί-
κης κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας. Γενικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας 
των σχολείων. Σχολικά κτίρια, τοπογραφία», Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης, 3 ( Θεσσαλονίκη1992) 109-130, ειδικώς, 119-120. Για τα χειρόγραφα του ελλη-
νικού Γυμvασίου της Θεσσαλονίκης, βλ. Λίνος Πολίτης, Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: αρ. 1857-2500, με τη συνεργασία της Μαρίας Λ. Πολίτη (Πραγμα-
τείαι της Ακαδημίας Αθηνών), Ακαδημία Αθηνών, 1991.

16. V.- A. Malte - Brun, «Mission scientifique de M. E. Miller en Orient», Annales des voyages, 
de la géographie, de l’histoire et d’archéologie, 4 (Paris 1865), σειρά 6, 193-217, 285-307, ειδικώς, 
210-211. Επίσης βλ. Emmanuel Miller, «Rapports à l’empéreur sur une mission scientifique en 
Orient», Archives des missions scientifiques et littéraires, 2 ( Paris 1866), σειρά 2, 493-521. 

17. Emmanuel Miller, «Inscriptions grecques de Larisse», Revue archéologique, Paris, τ. XX-
VIII (Ιούλιος - Δεκέμβριος 1874) 158-163.
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τα Μετέωρα, αποφάσισα να σταματήσω για δύο ημέρες στη Λάρισα. Επωφελήθη-
κα της ευκαιρίας για να ερευνήσω συστηματικά την πόλη και τα περίχωρά της και 
να συλλέξω όλες τις ελληνικές επιγραφές που θα τύχαινε να συναντήσω. Σε απόστα-
ση είκοσι λεπτών από την Λάρισα και δίπλα στον δρόμο που οδηγεί στο Βόλο, βρί-
σκεται ένα εγκατελειμμένο εβραϊκό νεκροταφείο. Περιδιαβαίνοντας την έκτασή του, 
ανακάλυψα ένα μάρμαρο στο οποίο είναι χαραγμένη μία ελληνική επιγραφή 49 σει-
ρών, πολύ καλά διατηρημένη, η οποία περιέχει νεότερες πληροφορίες με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον. Είναι ένα ενεπίγραφο μάρμαρο αγώνων, δηλαδή ένα μάρμαρο που αναφέ-
ρεται στα δημόσια αγωνίσματα που λάμβαναν χώρα στην πεδιάδα της Λάρισας, κατά 
την εποχή της ρωμαϊκής κατάκτησης. Μπορεί να διαβάσει κανείς τα ονόματα των νι-
κητών στα διάφορα αγωνίσματα. Οι αγωνιζόμενοι είχαν διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες: 
στους παίδες και στους άνδρες. Τα αγωνίσματα, μεταξύ των οποίων ξεχώριζαν οι αρ-
ματοδρομίες, οι ιππιδρομίες με ή χωρίς πυρσούς, οι αγώνες δρόμου με ή χωρίς όπλα, 
το στάδιο, η πυγμαχία, το παγκράτιο, η τοξοβολία, οι διαγωνισμοί απαγγελίας ποι-
ημάτων, περιλάμβαναν και κάτι καινούργιο, που συναντώ για πρώτη φορά: το κυνή-
γι του ταύρου. Η λέξη ταυροθηρία που σημειώνεται σ’ αυτό το κείμενο είναι εντελώς 
καινούργια. Δεν γνωρίζουμε αντίστοιχο παράδειγμα. Παραπέμπει στα ταυροκαθάψια 
που ήταν γιορτές όπου δίνονταν μάχες με ταύρους. Το κυνήγι του ταύρου φαίνεται 
ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στη Λάρισα αφού ήταν διαδεδομένο μετα-
ξύ των κατοίκων της. Στη συνέχεια διαδόθηκε στα άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο Ιούλιος 
Καίσαρας, ήταν ο πρώτος που πρόσφερε στους Ρωμαίους, παρόμοια θεάματα, σύμφω-
να με τα θεσσαλικά έθιμα, όπου άνθρωποι μάχονται εναντίον ταύρων. Το παράδειγμά 
του μιμήθηκαν και οι επόμενοι αυτοκράτορες [...].18 

Ο Miller, αφού μελέτησε την επιγραφή,19 προέβη σε λεπτομερή ανακοίνωση στη Γαλ-
λική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιγραφών (συνεδρίες της 1ης Ιουλίου 1870, της 4ης 
Απριλίου και 4ης και 25ης Αυγούστου 1871). Παρουσίασε τον τρόπο εύρεσης και από-
κτησης του μαρμάρου: 

Συζήτησα την πρόθεσή μου [για την μεταφορά του μαρμάρου] στον κύριο Fernan-
dez, τον υποπρόξενο της Γαλλίας στο Βόλο, ο οποίος μου υποσχέθηκε κάθε δυνατή βο-
ήθεια. Υποσχέθηκε να συζητήσει με τον ραβίνο φύλακα του νεκροταφείου, για να μπο-
ρέσουμε να πάρουμε το συγκεκριμμένο κομμάτι. Δεν θα σας κουράσω με τις διαρκείς 
και δύσκολες διαπραγματεύσεις. Θα σας πω όμως ότι, χάρη στις ενέργειες του κυρίου 
Fernandez, έχουμε στα χέρια μας αυτό το πολύτιμο μνημείο, το οποίο βρίσκεται ακό-
μα στη διάθεσή μου και το οποίο προσεχώς θα δωρηθεί στο Λούβρο [...]. Ήμουν έτοι-
μος να αναχωρήσω για την Γαλλία, όπου σκόπευα να ξεκουραστώ, από την μακρά πα-
ραμονή μου στον Άθω, και να ετοιμάσω το πρόγραμμα των ανασκαφικών εργασιών 
στη νήσο Θάσο. Ένα τηλεγράφημα με ενημέρωνε ότι το μάρμαρο που περίμενα στάλ-
θηκε με το ατμόπλοιο του Βόλου, το οποίο εκτελεί την συγκοινωνία των Δαρδανελ-

18. V - A. Malte - Brun, ό. π.,  193-217, 285-307, ειδικώς, 304-305. 
19. Πρόκειται για την IG, IX2, 531.
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λίων μέσω της Θεσσαλονίκης. Δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου [...]. Με έκπληξη, 
όμως, παρατήρησα ότι δεν ήταν αυτό που περίμενα. Βέβαια και το άλλο μάρμαρο που 
μου έστειλαν ήταν υψίστης σπουδαιότητας, και το είχα εντοπίσει κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού μου στη Θεσσαλία. Περιείχε 95 στίχους, με ελληνικά γράμματα, σε μικρό 
σχήμα, και ανήκε πιθανόν στους ελληνιστικούς χρόνους. Δυστυχώς, όμως, είχε παρα-
μείνει για αιώνες σε ανοικτό χώρο και η βροχή έσβησε τα γράμματα. Μερικά γράμμα-
τα και μερικές σκόρπιες λέξεις μού επέτρεψαν να υπολογίσω τον αριθμό των στίχων 
[...]. Το άφησα στη Θεσσαλονίκη και επικοινώνησα με τον κύριο Fernandez για να του 
αναφέρω το λάθος που είχε γίνει [...]. Δεκαοκτώ μήνες αργότερα το μάρμαρο που περί-
μενα στάλθηκε στη Γαλλία [...].20 

Το ταξίδι του Miller στη Θεσσαλία διήρκεσε συνολικά 13 ημέρες, από τις 13 Νοεμ-
βρίου έως τις 26 Νοεμβρίου 1863. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη δεν βρήκε τις σχε-
τικές άδειες που περίμενε από τον πασά της Αιγύπτου και τον σουλτάνο, για τις ανα-
σκαφές που σκόπευε να πραγματοποιήσει στη Θάσο, και αναχώρησε για το Παρίσι. 
Στις αρχές του 1864, είχε στα χέρια του τα πολύτιμα έγγραφα και στα μέσα Μαΐου επέ-
στρεψε στη Θεσσαλονίκη. Πήγε στην Καβάλα και απο εκεί στη Θάσο, όπου πραγματο-
ποίησε ανασκαφές.21 Στη συνέχεια επισκέφθηκε, για άλλη μία φορά, το Άγιον Όρος και 
επέστρεψε εκ νέου στη Θεσσαλονίκη. Το διάστημα αυτό ασχολήθηκε με την αντιγρα-
φή ελληνικών επιγραφών, οι οποίες βρίσκονταν σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης,22 
και παράλληλα, σε συννενόηση με τις οθωμανικές Αρχές της πόλης, προέβη στην αφαί-

20. Emmanuel Miller, «Mémoire sur une inscription agonistique de Larisse», Mémoires de 
l’Institut National de France. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris: Imprimerie Na-
tionale, 27 (1873) ΙΙ, 43-65, ειδικώς, 43-44. Η εικόνα στις σ. 46 - 47. 

21. Emmanuel Miller, «Inscriptions grecques inédites, découvertes à l’île de Thasos», Revue 
archéologique, ΧIΙ ( Paris Ιούλιος-Δεκέμβριος 1865) 139-147, 268-276, 368-377˙ ΧIΙI (Ιανουάρι-
ος-Ιούλιος 1866) 276-284. Επίσης βλ. Emmanuel Miller, «Lettre de M. Adert sur les bas-reliefs de 
Thasos», Revue archéologique, ΧIΙI (Paris Ιανουάριος-Ιούλιος 1866) 419-426. 

22. Emmanuel Miller, «Sur une inscription grecque en vers découverte à Salonique», Revue 
archéologique, ΧIΙ ( Paris Ιούλιος-Δεκέμβριος 1865) 68-69. 



96

23. Τα Είδωλα ήταν ένα σύμπλεγμα αγαλμάτων που βρισκόταν στην αυλή μιας κατοικίας, 
σε κάθετο πρoς την Εγνατία δρόμο, πίσω από τα λουτρά «Παράδεισος». Τα περιέγραψαν ανα-
λυτικά οι βρετανοί αρχιτέκτονες James Stuart και Nicholas Revett (The Antiquities of Athens 
and Other Monuments of Greece, Charles Tilt London, 1837, 89-91), ενώ γνωστή είναι και η χαλ-
κογραφία που φιλοτέχνησε ο Taylor με βάση σχέδια των τελευταίων. Βλ. σχετικά: Απόστολος 
Βακαλόπουλος, «Ένας γάλλος Έλγιν στη Θεσσαλονίκη (νέες μαρτυρίες για την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης κατά τον περασμένο αιώνα)», Μακεδονικά, 25 (1983-1986) 24-32˙ Άρης Πα-
πάζογλου, Las Incantadas. Η ακριβής θέση του μνημείου στο συγκρότημα της Αρχαίας Αγο-
ράς της Θεσσαλονίκης, εκδόσεις Σ. Ποιμενίδη, Θεσσαλονίκη 1997. Για την αναλυτική περιγρα-
φή της χαλκογραφίας, με τα πρόσωπα που απεικονίζονται, βλ. Αλέξανδρος Χ. Γρηγορίου - Ευ-
άγγελος Α. Χεκίμογλου, Η Θεσσαλονίκη των Περιηγητών 1430-1930. Επιλογές κειμένων και 
μαρτυριών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και εκδόσεις Μίλητος, Θεσσαλονίκη 2008, 73. 

24. Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι. Αριθμός Αίθουσας 27. Αριθμός καταλόγου του Μουσεί-
ου, Νο 1391, 1392, 1393, 1394 (Mission Miller 1865).

25. Συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ρωσίας κόμη Bloudorff, ο οποίος του υπέδειξε ένα ενε-
πίγραφο μάρμαρο που είχε ανακαλύψει. Με την άδεια του πρέσβη, ο Miller αντέγραψε και δη-
μοσίευσε το κείμενο της επιγραφής. Βλ. Emmanuel Miller, «Inscription grecque nouvellement 
découverte aux environs d’Athènes», Revue archéologique, ΧΙ (Paris Ιανουάριος-Ιούλιος 1865) 
154-159. 

ρεση των «Ειδώλων»: Τα αγάλματα των «Μαγεμένων» (Incantadas)23 με την συνδρομή 
του πρόξενου de Pontcharra, του ναυάρχου d’ Aboville και του πλοιάρχου Maurel, με-
ταφέρθηκαν στο Παρίσι. Σήμερα κοσμούν την αίθουσα Miller στο Μουσείο του Λού-
βρου.24 Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε ατμόπλοιο που τον μετέφερε στον Πειραιά. Ανα-
μένοντας το ατμόπλοιο, το οποίο θα τον οδηγούσε στη Γαλλία, περιηγήθηκε τις αρχαι-
ότητες της Αθήνας.25 

Όπως αναφέρει ο γάλλος παλαιογράφος, η αποστολή του στη Θεσσαλία απέτυχε με-
ρικώς, εξαιτίας της κλειστής βιβλιοθήκης του Μεγάλου Μετεώρου. Εντούτοις όμως, 
ούτε ο ίδιος ο Miller θα φανταζόταν ποτέ, ότι η διήμερη παραμονή του στη Λάρισα θα 
του έδειχνε τον δρόμο προς την αθανασία. Η μελέτη του, για το ενεπίγραφο μάρμαρο 
του εβραϊκού νεκροταφείου της Λάρισας, του εξασφάλισε την εκλογή του στη Γαλλι-
κή Ακαδημία Γραμμάτων και Επιγραφών (28 Ιανουαρίου 1881) και του χάρισε μία πε-
ρίοπτη θέση στην Ιστορία!
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ΝΙΚΟΣ Η. ΖΔΑΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
ΜΕ ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Και τα τέσσερα αυτά έγγραφα ανήκουν στο οικογενειακό αρχείο του τυρναβίτη κα-
θηγητή των μαθηματικών Νικολάου Γουνιτσιώτη, ο οποίος μου τα εμπιστεύτηκε να τα 
φωτοτυπήσω και να τα μελετήσω. Έτσι, στην κατοχή μου, σήμερα, υπάρχουν οι φωτο-
τυπίες τους. Θεωρώντας ότι η δημοσίευσή τους θα συμβάλει, έστω και κατ’ ελάχιστον, 
στη γνώση του παρελθόντος του Τυρνάβου, προχώρησα στην μεταγραφή και στον 
σχολιασμό τους, με τη βοήθεια και του αγαπητού φίλου και εκδότη του Θεσσαλικού 
Ημερολογίου Κώστα Σπανού.

Α. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (15.4.1812)

Το πρώτο έγγραφο ανήκει στον τυρναβίτη δάσκαλο Δημήτριο Κωνσταντίνου,1 μα-

1. Ο Δημήτριος Κωνσταντίνου γεννήθηκε το 1775 στον Τύρναβο, όπου πέθανε μετά το 
1856. Μετά τις σπουδές του στη Σχολή του Ιω. Πέζαρου, στον Τύρναβο, σπούδασε στο Φιλο-
λογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, με δάσκαλο τον Κων/νο Οικονόμο. Εκεί παρέμεινε μέχρι τον 
Απρίλιο του 1812, ασχολούμενος με το εμπόριο. Στο εκδιδόμενο εδώ έγγραφο, μεταξύ των 
άλλων πραγμάτων του, τα οποία άφησε στη Σμύρνη, περιλαμβάνονταν ο τίτλος ιδιοκτησίας 
(τεμεσούκι) του εργαστηρίου του, μία ομολογία, 1850 γροσίων, μιας τυρναβίτικης συντροφίας, 
και μία άλλη ομολογία «καραβίου» 1101,5 γροσίων. Όλα αυτά δείχνουν ότι ήταν οικονομικώς 
ευκατάστατος. Το 1818 συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των συνδρομητών του βιβλίου Γε-
νική Φαρμακοποιία του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού, μεταξύ των μαθητών του Φιλολο-
γικού Γυμνασίου της Σμύρνης και το 1856, ως ελληνοδιδάσκαλος, όπως και ο Γ. Αλεξάνδρου, 
στον κατάλογο των συνδρομητών του βιβλίου Χρονογραφία της Ηπείρου, του Παν. Αραβα-
ντινού, με άλλους 11 Τυρναβίτες.

Το 1825 ανέλαβε το σχολείο του Τυρνάβου. Απέκτησε πέντε γιους (Αθανάσιο, Επα-
μεινώνδα, Εμμανουήλ, Κων/νο, Γεώργιο) και δύο θυγατέρες (Αγλαΐα, Ελισάβετ). Οι απόγο-
νοί του έγιναν γνωστοί ως Δημητριάδηδες. Αυτοί γηροκόμησαν τα παιδιά του Ιω. Πέζαρου και 
διέσωσαν το αρχείο τους, το γνωστό ως Αρχείο του Τυρνάβου της Ε.Β.Ε. Βλ. Αχιλ. Τζάρτζανος, 
«Από το αρχείο της οικογένειας Δημητριάδου του Τυρνάβου», Θεσσαλικά Χρονικά, 3 (Αθήναι 
1932) 141-142· Μιχάλης Λαφαζάνης, Ιωάννης Πέζαρος (1749-1806). Η εποχή -το έργο- η αλ-
ληλογραφία του. Η συμβολή της Σχολής του Τυρνάβου στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό, Τύρνα-
βος 2009, 222, 258· Κώστας Λάππας - Ρόδη Σταμούλη, επιμέλεια, Κωνσταντίνος Οικονόμος ο 
εξ Οικονόμων. Αλληλογραφία, τόμος Δεύτερος, 1818-1822, ΚΕΜΝΕ, Αθήνα 2002, 364, 374· 
Στέλλα Κατακούτα, «Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λάρισας. Η ιστορία της δημιουργίας 
του», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 55 (2009) 37 και σημ. 1· Σωκρ. Β. Κουγέας, «Τυρναβίτες πνευμα-
τικοί πρόγονοι του Αχιλλέως Τζαρτζάνου», Θεσσαλικά Χρονικά, 7-8 (Αθήναι 1959) 364-366· 
Μάρκος Σγάντζος, «Οι θεσσαλοί συνδρομητές δύο βιβλίων του Διονυσίου Πύρρου του Θεττα-
λού κατά το 1818», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 56 (2009) 326. Ως δάσκαλος στον Τύρναβο εξυπη-
ρετούσε τους αγράμματους συγχωριανούς του. Το 1848 συνέταξε μία επιστολή της ανεψιάς τού 
Χριστόφορου Περραιβού Βλεμμύδως. Βλ. Μιχάλης Παπαμιχαήλ, «Οχτώ ανέκδοτες επιστολές 

7. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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θητή του Κωνσταντίνου Οικονόμου στη Σμύρνη, και φέρει χρονολογία 15 Απριλίου 
1812. Ο Κωνσταντίνου άφησε ένα σεντούκι στον Ιωάννη Παρασκευά,2 για να το με-
ταφέρει, μάλλον, στον Τύρναβο. Προφανώς ο Κωνσταντίνου είχε αποπερατώσει τις 
σπουδές του στο Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης και επέστρεφε στην πατρίδα του. 
Το έγγραφο αυτό έχει ως εξής:

1812: Ἀπριλίου :15: Σμύρνη
ἄφησα τό σενδοῦκι μου εἰς τόν κύρ Ἰωάννην / Παρασκευᾶ περιέχον τά ὑποσημι-

ωμένα:
1: τζουπελέκι3 τζόχα4 μελτζιανόν5

1: τζουπέ6 κενούριον
1: ζώνην παμπρί7

1: φάτζαν8 παπλώματος
1: γυλέκι9 κενούριον
3: ὑποκάμισα κουκουλίθρα10. 2
1: χαμαϊλί11 χρυσοκεντημένον
1: ζεπούνι12 κοντόν παλαιόν
1: κουντογοῦνι13 γουνομένου

βιβλία 
1: σῶμα Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος εἰς τρεῖς τόμους14

με αποδέκτη τον Χριστόφορο Περραιβό (1829-1853)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 297-
298.

2. Όπως προκύπτει και από την συνέχεια του εγγράφου, ο Ιωάννης Παρασκευάς είχε μία 
εμπορική εταιρεία (συντροφία) με τον Αναστάσιο Ρουχπάνη στη Σμύρνη. Βλ. Κώστας Λάππας-
Ρόδη Σταμούλη, ό. π., τ. πρώτος, 1802-1817, ΚΕΜΝΕ, Αθήνα 1989, 5, 24-28, 33, 35, 37, 39, 43, 
44, 48, 49, 98, 269, 288.

3. Τζουπελέκι < τζουπές < αραβ. çüppe· μακρύ επανοφώρι.
4. Τζόχα < τσόχα < τουρ. cuha· χοντρό μάλλινο ύφασμα.
5. Μελτζιανό (μερτζιανό < τουρ. mercan· κοράλι)· κοραλένιο.
6. Τζουπές· επανοφώρι.
7. Παμπρί· αγνοώ την σημασία αυτής της λέξης.
8. Φάτζα < φάτσα· το μπροστινό τμήμα του παπλώματος.
9. Γυλέκι < γιλέκο < τουρ. yelek· ένδυμα χωρίς μανίκια.

10. Κουκουλίθρα· αγνοώ την σημασία αυτής της λέξης.
11. Χαμαϊλί < τουρ. humayun(;)· είδος βαμπακερού υφάσματος ή χαϊμαλί < τουρ. hamail· φυ-

λαχτό, στολίδι που κρεμιέται από τον λαιμό.
12. Ζεπούνι· κοντός επενδύτης σαν γιλέκο με χέρια.
13. Κοντογούνι· κοντός επενδύτης με γούνα.
14. Πρόκειται για το έργο του Γολδσμίθ, Ιστορία της Ελλάδος από της πρώτης καταβολής 

των ελληνικών πραγμάτων άχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών. 
Μεταφρασθείσα εκ του πρωτοτύπου της αγγλικής διαλέκτου (...), άμα δε και επαυξηθείσα υπό 
Δημητρίου Αλεξανδρίδου ιατρού, του εκ Τυρνάβου της Θετταλίας (...), εν Βιέννη της Αυστρίας, 
τύποις Βενδοτείοις, 1807, τ. Α, Β, Γ. Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου 
αιώνα. Βιβλία-φυλλάδια, τόμος πρώτος 1801-1818, ΕΛΙΑ, Αθήνα 1997, 205-207.
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Η αρχή του καταλόγου του δασκάλου Δημ. Κωνσταντίνου με τα πράγματα 
και βιβλία του (15.4.1812).
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Η συνέχεια του καταλόγου του δασκάλου Δημ. Κωνσταντίνου με ένα μέρος 
των βιβλίων του (15.4.1812).

1: λεξικόν ἰταλικόν15

1: ποιητικήν16

1: ῥητορικήν17

15. Ίσως είναι το Λεξικόν ιταλικόν και γραικικόν, πρόχειρον και αναγκαιότατον εις τους 
ποθούντας μανθάνειν με ευκολίαν και εις ολίγον καιρόν την γραικικήν και ιταλικήν γλώσσαν 
(...), Βενετία 1806. Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία..., σ. 186.

16. Δεν έγινε δυνατό να ταυτίσω αυτό το βιβλίο.
17. Ίσως είναι η Επιτομή της του Ερμογένους Ρητορικής περί των πολιτικών ζητημάτων 

(...), εν Βιέννη της Αυστρίας (...), 1810. Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία..., σ. 276.
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1: σῶμα ἀστρονομίας Λαλένδ18 εἰς :2:
1: πάνθεον19

1: σῶμα Ἱστορίας Γενικῆς20 εἰς :3:
1: ἀπολογία Σωκράτους κατά Πλάτωνα καί Ξενο-[φῶντα]21

1: σῶμα χημίας τοῦ Κούμα εἰς :2:22

τόν δεύτερον τόμον τῆς ἑλληνικῆς βιβλιοθήκης23

1: σῶμα τοῦ Ξενοφῶντος εἰς :5: τόμους24

1: σῶμα τοῦ Νέου Ἀναχάρσιδος εἰς τό Γαλλικόν25 εἰς :9: τό/μους μέ τάς χάρτας
1: σῶμα Γεωγραφίας τοῦ Γασπάρεως26 εἰς :2: τόμους
1: Γραμματική Γαλλική27 τοῦ Βαΐ
1: Γραμματική Λασκάρεως28

18. Πρόκειται για το έργο Επιτομή Αστρονομίας, συγγραφείσα υπό Ιερωνύμου Λαλάνδ 
(...), μεταφρασθείσα (...) παρά Δ. Δ. του Φιλιππίδου (...), επιστασία, συνδρομή και διορθώσει 
του αρχιμ. Ανθίμου Γαζή (...), εν Βιέννη 1803, τ. Α-Β. Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιο-
γραφία..., σ. 66-67.

19. Δεν έγινε δυνατό να ταυτίσω αυτό το βιβλίο.
20. Πρόκειται για το έργο του Δομαιρών, Επιτομή Ιστορίας Γενικής (...), μεταφρασθείσα 

(...) και επαυξηθείσα (...) υπό Αθανασίου Σταγειρίτου, εν Βιέννη της Αυστρίας 1812, τ. Α-Γ. Βλ. 
Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία..., σ. 325-326.

21. Δεν έγινε δυνατό να ταυτίσω αυτό το βιβλίο.
22. Πρόκειται για το έργο, Χημείας Επιτομή (...), υπό Πέτρου Αυγούστου Αδήτου (...), με-

ταφρασθείσα δε, και μετά τινων προσθηκών εκδοθείσα, υπό Κ. Μ. Κούμα Λαρισσαίου (...), 
εν Βιέννη της Αυστρίας (...), ΑΩΗ, τ. Α-Β. Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία..., σ. 
243-244.

23. Πρόκειται για το έργο, Βιβλιοθήκης Ελληνικής βιβλία δύο, περιέχοντα κατά χρονικήν 
πρόοδον τάς περί των εξόχων ελλήνων συγγραφέων βεβαιωτέρας ειδήσεις, συνερανισθέντα εκ 
παλαιών και νεωτέρων κριτικών και εκδοθέντα υπό Ανθίμου Γαζή του Μηλιώτου, εν Βενετία 
(...), 1807, τ. Α-Β. Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία..., σ. 204.

24. Ο Φίλιππος Ηλιού (Ελληνική Βιβλιογραφία..., σ. 151-152 και 309-310), αναφέρει δύο 
εκδόσεις του Ξενοφώντα με 4 τόμους η καθεμιά, το 1805 και 1811. Η έκδοση του 1805: Ξε-
νοφώντος, Τα σωζόμενα Κύρου Αναβάσεως(...), Ενετίησιν 1805, εκδότης ο Πάνος Θεοδοσίου, 
και η έκδοση του 1811: Ξενοφώντας, Τα σωζόμενα, επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος 
Βλαντή(...), Ενετίησιν 1811, εκδότης ο ίδιος.

25. Ένδειξη ότι ο Δημήτριος Κωνσταντίνου γνώριζε την γαλλική γλώσσα.
26. Πρέπει να είναι τα δύο συναφή έργα: α) Περί της μεθοδικής παραδόσεως της Γεω-

γραφίας και των αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών μέσων, του Α. Χ. Γασπάρεως(...), εν Βιέννη 
1808. και β) Σχολαστική Γεωγραφία, διερμηνευτική του νέου μεθοδικού σχολαστικού άτλα-
ντος. Συντεθείσα γερμανιστί υπό του Αδάμ Χριστιάνου Γασπάρεως(...), μεταφρασθείσα εις την 
νυν ελληνικήν διάλεκτον(...), υπό του Κυριακού Καπετανάκη(...), εν Βιέννη 1808.

27. Βλ. παραπάνω την σημείωση 25.
28. Ο ακριβής τίτλος του βιβλίου είναι: Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυ-

ζαντίου, περιέχουσα τα εν ταις άχρι τούδε εκδόσεσιν ευρισκόμενα, συν τούτοις δε και άλλα 
τινά χρήσιμα τοις πρωτοπείροις μαθηταίς, επιμελεία Σπυρίδωνος Βλαντή, Ενετίησιν 1812.2 
Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία..., σ. 322-323. Την γραμματική αυτή δίδασκε ο 
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2: χαρτοπέγνια
1: φιόρ τοβερτοῦ29

1: γραμματική τοῦ Πολυζώη30

1: Ἱερόν ἀπάνθισμα31

1: σύνοψιν ἐκκλησιαστικήν32

1: ἐπιστολάριον τοῦ Κοριδαλέως33

1: Ἀρχαιολογίαν34

1: εἰσαγωγήν εἰς τήν Ἑλληνικήν Γλῶσσαν35

1: Γεωγραφίας τοῦ Στράβωνος :2: τόμοι36

Συντάγματα φιλοσοφικά τοῦ Κούμα37 / :2: τόμοι
4: μαμέδες38

ὀλίγους διαλεγμένους παράδες39

τά λεξικά τοῦ Ἀνθύμου Γαζῆ40 εἰς 3: τόμους

Ιωάννης Πέζαρος στη Σχολή του Τυρνάβου, στους μαθητές του, ένας από τους οποίους ήταν 
και ο Δημήτριος Κωνσταντίνου. Βλ. Μαν. Ι. Γεδεών, Η πνευματική κίνηση του Γένους κατά 
τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, εκδοτική επιμέλεια Άλκης Αγγέλου - Φίλιππος Ηλιού «Ερμής», Αθήνα 
1976, 12.

29. Αγνοώ τι σημαίνει το «φιορ τοβερτού».
30. Ο ακριβής τίτλος του βιβλίου είναι: Γραμματική περιέχουσα τα οκτώ μέρη του λόγου, 

συνταχθείσα καταλλήλως και φιλοπόνως καταγραφείσα παρά του εν διδασκάλοις ελαχίστου 
Δημ. Χ΄΄ Πολυζώη του εκ Βρανιανών των Αγράφων (...), Βιέννη 1800. Βλ. Κ. Σπ. Στάικος, Τα τυ-
πωμένα στη Βιέννη ελληνικά βιβλία 1749-1800, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα 1996, 
356-358. Την σημείωση αυτή οφείλω στον κ. Μιχάλη Λαφαζάνη.

31. Δεν έγινε δυνατό να ταυτίσω αυτό το βιβλίο.
32. Πρόκειται, μάλλον, για το βιβλίο, Σύνοψις Ιερά, περιέχουσα ακολουθίας και ευχάς 

εκάστω Χριστιανώ προσηκούσας και άλλα ωφέλιμα, εν Βενετία 1810 και 1811. Βλ. Φίλιππος 
Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία..., σ. 285-286, 316.

33. Το Επιστολάριον είναι ένα μικρό αρχαιότροπο έργο του Θεόφιλου Κορυδαλέα, στο 
οποίο τυποποίησε την μορφή των επιστολών. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, «Ίκαρος», Αθήνα 19684, 59, 96. Ο Ιω. Πέζαρος παρέδιδε, στους μαθητές της Δ΄ 
τάξης της Σχολής του Τυρνάβου τους «επιστολικούς χαρακτήρας κατά τον Κορυδαλέα», ένδει-
ξη ότι ο Δημήτριος Κωνσταντίνου υπήρξε μαθητής του Πέζαρου. Βλ. Μαν. Ι. Γεδεών, ό. π., σ. 12. 
Την έκδοση του 1804, βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία..., σ. 100.

34. Δεν έγινε δυνατό να ταυτίσω αυτό το βιβλίο.
35. Δεν έγινε δυνατό να ταυτίσω αυτό το βιβλίο.
36. Δεν έγινε δυνατό να εντοπίσω την έκδοση του Στράβωνα.
37. Επειδή το έγγραφο είναι του 1812, τα Συντάγματα Φιλοσοφικά δεν έχουν σχέση με το 

Σύνταγμα Φιλοσοφίας, το οποίο τυπώθηκε το ΑΩΙΗ (1818). Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βι-
βλιογραφία..., σ. 568-569.

38. Μαμέδες· αγνοώ την σημασία αυτής της λέξης.
39. Παράδες (παράς < τουρ. para· το 1/40 του γροσίου)· χρήματα, νομίσματα.
40. Ο πλήρης τίτλος του έργου του Ανθίμου Γαζή είναι: Λεξικόν ελληνικόν προς χρήσιν των 

περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων (...), εν Βενετία (...) 1809, τ. Α΄ και τ. Β, εν 
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σ. 2
ἄ φησα εἰς τόν διδάσκαλόν μου Κωνσταντῖνον Οἰκονόμον / τό τεμεσοῦκι41 τοῦ ἐργα-

στηρίου.
μίαν ὁμολογίαν τοῦ κύρ Ἀναστασίου ῥουχπάνη / Ἰωάννου Παρασκευᾶ καί συντρο-

φίας ἀς(λάνια)42 1850
μίαν ὁμολογίαν καραβίου ἀς(λάνια)  1101: 1/2

ἄφησα εἰς τό σχολεῖον τόν ἐξάδελφόν μου / Ἀλέξανδρον Διαμαντῆ.43

2: παλώματα(;)
1: τουλάπιον44 τό ὁποῖον περιέχει τά ἐφεξῆς:
1: τεντζερέ45 μέ τό καπάκι
1: καραβάνα
1: μικρήν καραβάνα46 μέ καπάκι
2: πιάτα καλαΐτικα47

1: σαάνι48

1: σιαντάνι49

1: παραπτοσάνιδον50

Δημήτριος Κωνσταντίνου

Β. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (6.4.1838)

Το δεύτερο έγγραφο είναι μία επιστολή του Βασιλείου Δ. Περραιβού, ανιψιού 
του Χριστόφορου Περραιβού, ειρηνοδίκη και συμβολαιογράφου της Λαμίας.51 Την 
επιστολή αυτή έστειλε, στις 6 Απριλίου 1838, στους προύχοντες του Τυρνάβου, 
στους επιτρόπους της Ελληνικής Σχολής και στους δασκάλους της. Σ’ αυτήν 
ανακοινώνει στους παραπάνω την δωρεά στη Σχολή του Λεξικού της Ελληνικής 
Γλώσσης του Ανθίμου Γαζή52 εκ μέρους του «φιλόμουσου» πατριώτη τους Κων/νου 

Βενετία (...) 1812. Ο ψευδότιτλος του έργου αναφέρει ότι είναι διαιρημένο, «εἰς τόμους τρεῖς». 
Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία..., σ. 217, 332.

41. Τεμεσούκι < τουρ. temessük· τίτλος ιδιοκτησίας.
42. Ασλάνια· γρόσια.
43. Δεν γνωρίζω κάτι για τον Αλέξανδρο Διαμαντή.
44. Τουλάπιον < ντουλάπιον< τουρ. dolap· ντουλάπι, ερμάριο.
45. Τέντζερης < τουρ. tencere· χύτρα.
46. Καραβάνα < τουρ. karavana· μεταλλικό ορθογώνιο πιάτο φαγητού των στρατιωτών.
47. Καλαΐτικο· από καλάι< τουρ. kalay· κασσίτερος.
48. Σαάνι < σαγάνι < τουρ. sahan· μικρό χάλκινο πιάτο.
49. Σιαντάνι < σαντάνι < περσ. samdan· κηροπήγιο.
50. Δεν γνωρίζω τι είδους σανίδι είναι αυτό.
51. Βασίλης Κ. Σπανός, «Πέντε ανέκδοτα έγγραφα της χήρας του ρεντινιώτη προεστού Δημ. 

Γ. Τσολάκογλου για το τσιφλίκι της στη Φθιώτιδα, 1838-1839» Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 37 
(2000) 354, σημ. 5, και 361-364.

52. Πρόκειται για την έκδοση του 1835, των Κ. Γκαρμπολά - Χρ. Ματακίδη, Α΄ τόμος, 
Βιέννη 1835, σ. 824, αντίτυπα 1783· Β΄ τόμος, Βιέννη 1836, σ. 936, αντίτυπα 1783. Βλ. Φίλιππος 
Ηλιού, Ιστορίες του Ελληνικού Βιβλίου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005, 
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Βεζυρούλη,53 μέσω του Κων/νου Γκαρμπουλά.54 Η επιστολή αυτή έχει ως εξής:

Πρός τούς κυρίους Προύχοντας Τυρνάβου, καί ἐπιτρόπους τῆς Ἑλληνικῆς 
Σχολῆς αὐτοῦ, καί Διδασκάλους._

» Ἐπιφορτισμένος ὤν ὁ ὑποφαινόμενος παρά τοῦ ἐν Ἀθήναις διατρίβον/τος φίλου, 
καί Πατριώτου55 μας κυρίου Κωνσταντίνου Γκαρμπουλᾶ, ὅστις μέ διεύ/θυνεν ἕν Σῶμα 
λεξικά τοῦ Ἀνθίμου Γαζῆ τῆς Νέας ἐκδόσεως, / τά ὁποῖα ὁ ἐν Βιέννῃ φιλόμουσος Πα-
τριώτης σας κύριος Κωνσταντῖνος Βυ/ζηρούλης προσφέρει δωρεάν εἰς τό Ἑλληνικόν 
Σχολεῖον σας, καί ὁ ὁποῖος / καταγίνεται νά στολίσῃ αὐτό καί μέ ἄλλα ἀναγκαιότα-
τα Βιβλία, / ἅμα λάβη τό ἀποδεικτικόν παραλαβῆς τῶν παρόντων λεξικῶν, τό / ὁποῖον 
θέλει διαλαμβάνει οὕτως «ἐλάβομεν οἱ ὑποφαινόμενοι ἕν Σῶ/μα λεξικά τοῦ Ἀνθίμου 
Γαζῆ, διά μέσον τοῦ Κωνσταντίνου Γκαρμπουλᾶ, τά ὁποῖα ὁ ἐν Βιέννῃ κύριος Κων-
σταντῖνος Βυζηρούλης ἔστειλε / διά τό Σχολεῖον τῆς Πατρίδος του καί ὑποφαινόμε-
θα». καί ἀφοῦ τό ὑ/πογράψητε οἱ Δημογέροντες, οἱ ἐπίτροποι τῆς Σχολῆς, οἱ Διδάσκα/
λοι, καί ὁ Ἀρχιερεύς τῆς ἐπαρχίας σας, θέλετε τό διευθύνει εἰς ἐ/μέ ἀσφαλῶς διά νά 
φροντίσω τήν στάλσιν56 του, κατά τάς ὁποίας ὁδη/γίας ἔχω ἀπό τόν Κων. Γκαρ-
μπουλᾶν. Τά περί οὗ ὁ λόγος λε/ξικά θέλετε τά λάβη ἀπό τόν κύριον Φίλιππον Δη-
μητρίου Μπο/γιαντζῆν ἐκ ῥαψάνης, ὅστις θέλει σᾶς ὁμιλήσει καί προφορι/κῶς. μένω 
εἰς τούς ὁρισμούς σας._

ἐν λαμίᾳ 6 Ἀπριλλίου 1838._ Ταπεινότατος Δοῦλος, καί Πατριώτης σας
 Βασίλειος Δ. Πεῤῥαιβός

Γ. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (1.9.1856)

Το τρίτο έγγραφο είναι ένας κατάλογος των μαθητών του Ελληνικού Σχολείου του 
Τυρνάβου, με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου 1856. Οι εγγεγραμμένοι μαθητές όλων των 
τάξεων αυτού του σχολείου τριετούς φοίτησης, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνο-

457, 460, 463.
53. Ο Κων. Βεζυρούλης αναφέρεται στη Βιέννη ήδη από τις 20.10.1810. Βλ. Σωφρόνιος Ευ-

στρατιάδης, Ο εν Βιέννη ναός του Αγίου Γεωργίου και η Κοινότης των οθωμανών υπηκόων, 
επιμέλεια - εισαγωγή - ευρετήριο Χαρ. Γ. Χοτζάκογλου. Βιβλιοπωλείον των Βιβλιοφίλων, 
Αθήναι 19972, 53, 76, 198, 205-206, 209.

54. Ο Κων. Γκαρμπολάς καταγόταν από την Κρανιά του Ολύμπου. Μέχρι το 1838 δραστη-
ριοποιούνταν στη Βιέννη. Το 1838 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και εξέδωσε, το 1839, το Λε-
ξικόν Επίτομον της Ελληνικής Γλώσσης του Ανθίμου Γαζή, σε τρεις τόμους (σ. 808+824+540) 
και σε 903 αντίτυπα, καθώς και την Εγκυκλοπαιδεία των Ελληνικών Μαθημάτων του Στ. Κομ-
μητά, σε τέσσερις τόμους (σ. 336+275+282+304) και σε 672 αντίτυπα. Το 1840 συμπλήρωσε την 
έκδοση του Στ. Κομμητά με άλλους έξι τόμους. Βλ. Φίλιππος Ηλιού, Ιστορίες..., σ. 468, 470· Ν. Ε. 
Σκιαδάς, Χρονικό της Ελληνικής τυπογραφίας, τ. Β, 1829-1862, εκδόσεις Gutemberg, Αθήνα 
1981, 184-191. Την παραπομπή αυτή οφείλω στον κ. Γιάννη Μπασλή.

55. Ο Βασ. Δ. Περραιβός καταγόταν από την Πούρλια (Παλιοί Πόροι) του ανατολικού 
Ολύμπου, γειτονικό οικισμό με την Κρανιά και γι’ αυτό αποκαλεί πατριώτη του τον Κων. 
Γκαρμπολά.

56. Στάλσιν· αποστολήν.
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νται στον κατάλογο, είναι συνολικά 28 (6+8+14). Όλοι τους αναφέρονται μόνο με το 
πατρώνυμο και χωρίς επώνυμο. Μεταξύ των μαθητών της Α΄ τάξης συμπεριλαμβάνε-
ται και ένας ιερομόναχος. Ο κατάλογος αυτός έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τῶν μαθητῶν τῆς / Ἑλλ(ηνικ)ῆς Σχολῆς
τῷ 1856 ἔτει αην Σεπτεμ(βρί)ου

57. Ο Μιλτιάδης Θωμά είναι ένας από τους γιους του Θωμά Ανδρεάδη και πατέρας τού 
Δημοσθένη Ανδρεάδη. Το 1858 επισκέφθηκε τον Τύρναβο ο γάλλος αρχαιολόγος Léon Heuzey 
και φιλοξενήθηκε από τον Θωμά Ανδρεάδη. Αναφερόμενος στον Μιλτιάδη, έγραψε τα εξής: «Ο 
δευτερότοκος, ο Μιλτιάδης, που πηγαίνει στο Ελληνικό Σχολείο, φοράει την μακριά αραδωτή 
φουστανέλα των ρουμελιωτών νέων». Βλ. Μιχάλης Λαφαζάνης, Ο τυρναβίτης δάσκαλος Δη-
μοσθένης Ανδρεάδης (1869-1952) και τα αναγνωστικά του, Λάρισα 1993, 13-14.

58. Πρέπει να είναι γιος του Μαργαρίτη Αναγνώστη παπα-Μανόλη, δάσκαλος στον Τύρνα-
βο από το 1820. Βλ. Κώστας Λάππας - Ρόδη Σταμούλη, ό. π., τ. 2, 120-121, 373-374.

Αης Τάξεως
Δανιήλ ἱερομόναχος
Δημήτριος παπᾶ Γεωργίου
Ἐπαμεινώνδας Δημητρίου
Μιλτιάδης Θωμᾶ57

Δημήτριος Ἀστερίου
Ἰωάννης Θωμᾶ

Βας
Γεώργιος Ἰωάννου
Ἀντώνιος Ἀθανασίου
Βασίλειος Χρήστου
Ἰωάννης Ἀθανασίου
Δημήτριος Χρηστοδούλου
Ναός Χρήστου
Θεόδωρος Δανιήλ
Κωνσταντῖνος Καλογιάννου

Γρηγόριος Νικολάου
Κωνσταντῖνος Πρωτοσυγγέλου
Ἐμμανουήλ Μαργαρίτου58

Γεώργιος Ἰωάννου 
Ἀθανάσιος Ἀποστόλου
Κωνσταντῖνος Δημητρίου
Ξενοφῶν Γεωργίου

Ἀθανάσιος Ἰωάννου
Ζήσης Παπᾶ Γεωργίου
Ἰωάννης παπᾶ Ἀθανασίου
Δημήτριος Ἐμμανουήλ
Ἀναστάσιος Γεωργίου
Ἰωάννης παπᾶ Ἀδάμου
Θεόδωρος Γεωργίου

Δ΄. ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (μέσα του 19ου αιώνα;)

Το τέταρτο έγγραφο είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ελληνικού Σχολείου του 
Τυρνάβου, στο οποίο παρουσιάζονται τα μαθήματα, οι μέρες της εβδομάδας και οι 
ώρες, κατά τις οποίες διδάσκονταν οι μαθητές. Μολονότι είναι αχρονολόγητο, πρέπει 
να είναι των μέσων του 19ου αιώνα. Το πρόγραμμα αυτό, κατά τάξη, έχει ως εξής: 

Γης 
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59. Τα πρωινά μαθήματα διαρκούσαν 4 ώρες (8-12) και τα απογευματινά άλλες τόσες (2-6).

Μαθήματα Αης Τάξεως

ὧραι59 Δευτέρᾳ Τρίτῃ Τετάρτῃ Πέμπτῃ Παρασκευῇ Σαββάτῳ

Π.Μ. 
1-2

Ἑλληνικά 
Τόν Οἰκο-
νομ. τοῦ Ξε-
νοφῶντος

Ἑλληνικά Συμπλήρωμα 
Ἀριθμητικῆς 
Βάφα

Γεωμετρίαν 
Βάφα

Ἑλληνικά Ἀσκήσεις 
γραμματι- 
κῆς, ἐπα-
ναλήψεις 
ἑλληνικῶν 
μαθημ.

Βας Τάξεως

2-3 Ἑλλην. ἐκ τῶν 
Νεκρικῶν δι-
αλόγων τοῦ 
Λουκιανοῦ

Ἀριθμη-
τικήν 
Πρακτικήν
Ἑλληνικά

Ἑλληνικά
Ἀριθμητικήν
Πρακτικήν 
ἐκ τοῦ περί 
πολυπλασι-
ασμοῦ

Ἀριθμητικήν Ἑλληνικά ἐπαναλή-
ψεις καί 
ἀσκήσεις

Γης Τάξεως

3-4 Ἑλληνικά 
ἐκ τῶν 
Γνωμικῶν

Ἑλλ. ἐκ 
τῶν Γνω-
μικῶν ἤ 
Τεχνο-
λογία

Τεχνολογίαν 
Ἀριθμητικήν 
ἀπ’ ἀρχῆς

Ἀριθμητικήν Γεωγραφίαν 
Ἑλληνικήν

ἐπαναλή-
ψεις

Μ.Μ. Αης Τάξεως

8-9 Συντακτικόν Συντακτικόν Γεωγραφίαν 
ἐκ τοῦ στου 
μαθήματος 
Περί Ἀσίας

συντακτικόν ἀσκήσεις 
γραπτάς

Κατήχησιν

Βας Τάξεως

9-10 Γραμματικήν
ἐκ τῶν 
ἀντωνυμιῶν

Τεχνολογίαν Γραμματικήν 
Γεωγραφίαν 
ἀπ’ ἀρχῆς

Τεχνολογίαν Γραμματικήν Κατήχησιν

Γης Τάξεως

10-11 Γραμματικήν
ἀπ’ ἀρχῆς

Τεχνολογίαν Γραμματικήν 
Γεωγραφίαν 
ἀπ’ ἀρχῆς

Ἁπλῆν 
ἀνάγνωσιν

Γραμματικήν 
ἤ 
Τεχνολογίαν

Κατήχησιν
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
ΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

(1841)

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Φθιώτιδας φυλάσσεται ένας μεγάλος αριθμός εγγράφων, 
ποικίλου ενδιαφέροντος, αρκετά από τα οποία έχουν θεσσαλικό ενδιαφέρον.1 Ερευ-
νώντας στους πολλούς φακέλους τους εντόπισα την διαθήκη ενός θεσσαλού ιερο-
μονάχου, του Ιωνά Ολυμπίου, την οποία θα παρουσιάσω στις φιλόξενες σελίδες του 
Θεσσαλικού Ημερολογίου.

Η διαθήκη αυτή συντάχθηκε στο σπίτι του Λάζαρου Παναγιώτου, στη Λαμία, όπου 
ο συμβολαιογράφος συνάντησε «τόν κύριον Ἰωνᾶ πάσχοντα, ἄλλ’ ἔχοντα σώας τάς 
φρένας του». Από το κείμενο της διαθήκης προκύπτουν κάποιες πληροφορίες για τον 
Ιωνά, ο οποίος μέχρι τώρα μου ήταν εντελώς άγνωστος. Καταγόταν από την Κρανιά. 
Το πατριδωνυμικό του Ολύμπιος με οδηγεί στην Κρανιά του Ολύμπου, η οποία βρίσκε-
ται ψηλότερα από τον Πυργετό της Λάρισας, λίγο μετά την έξοδο της Κοιλάδας των 
Τεμπών προς την Μακεδονία. Επειδή στη διαθήκη του αφήνει κάποιο ποσό για την 
Μονή της Ολυμπιώτισσας της Ελασσόνας, συμπεραίνω ότι υπήρξε κάποτε μοναχός της.

Το πώς βρέθηκε στην ελεύθερη Ελλάδα, ως μετανάστης ή ως αγωνιστής του 1821, δεν 
μπορώ να το προσδιορίσω. Πάντως, με τον ερχομό του Όθωνα και την δημιουργία της 
Οροφυλακής, ο Ιωνάς υπηρετούσε ως ιερέας της στην περιοχή της Φθιώτιδας. Άγνω-
στα, επίσης, είναι το πότε και το πώς ο Ιωνάς έγινε κάτοχος του ενός τετάρτου του 
χωριού Αχλάδι2 της Λαμίας. Στην περιοχή της Λαμίας ζούσαν και οι οικογένειες των 
τριών αδελφών του: του Αντωνίου, του Δημητρίου και του Νικολάου. Αναφέρονται 
δύο έγγαμοι ανεψιοί του, από τους οποίους ο ένας (Ξενοφώντας) είναι γιος του Δη-
μητρίου, δύο άγαμες ανεψιές του, θυγατέρες του Νικολάου, και η Βασίλαινα, η γυ-
ναίκα του αδερφού του Βασίλη.3 Ο αδελφός του Δημήτριος δεν είχε την πρέπουσα δια-
γωγή και γι’ αυτό θέτει ως όρο να την βελτιώσει για να λάβει το ποσό που του αναλο-
γούσε. Πολύ μακριά από την Ελλάδα, στην Πρωσία (Προυσία) ζούσαν άλλοι δύο ανε-
ψιοί του, ο Βασίλειος Αντωνίου και ο Μενέλαος Βασιλείου.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ιωνά ήταν κινητά και ακίνητα, ήτοι: 
α) Το ένα τέταρτο του χωριού Αχλάδι.
β) Τρεις, περίπου, χιλιάδες τάλιρα, τα οποία του όφειλαν κάποιοι και για την είσπρα-

ξη και την διανομή τους όρισε τρεις γνωστούς του (Κων. Γαβαθά, Δημ. Κεμπρέκο, Δημ. 
Σκουμπουρδή) ως επιτρόπους του.

1. Ευχαριστώ την κ. Σοφία Βακιρτζιδέλη, υπεύθυνη των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Φθιώτιδας, για 
την διευκόλυνσή της κατά την διάρκεια της έρευνάς μου.

2. Το Αχλάδι είναι παραθαλάσσιος οικισμός, στην νότια αρχή του Διαύλου των Ωρεών, 
απέναντι από την Λιχάδα της Εύβοιας.

3. Φαίνεται ότι ο τέταρτος αδελφός του Ιωνά Βασίλειος δεν ζούσε το 1841.
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Τα ποσά αυτά του όφειλαν οι εξής:
1) Ο αρχιμανδρίτης Κωνστάντιος  400 πεντόδραχμα4

2) Ο Ν. Χορτάκης και ο Ιωάννης Ολύμπιος  2.000 τάλιρα5

3) Ο Βενθύλιος  122 τάλιρα
4) Ο Ιωάννης Παπαζιάκης(;)  100 τάλιρα
5) Ένας ενωματάρχης, ανεψιός του μακαρίτη Κων. Γρίβα  14 τάλιρα6

Πριν από την διανομή των χρηματικών ποσών στους αποδέκτες τους, οι επίτροποι 
του Ιωνά πρέπει να πληρώσουν τα χρέη του, τα οποία προσδιορίζονται ως εξής:

1) Στον Σπυρίδωνα Πήστικο όφειλε 300 δραχμές για τις ενέργειές του «ὑπέρ τῶν ὑπο-
θέσεών του».

2) Στον ηγούμενο της Μονής του Αγάθωνα όφειλε 700 γρόσια.
3) Στον Λάζαρο Παναγιώτου, στο σπίτι του οποίου έμενε, όσο ποσό βρεθεί να οφείλει.
4) Στην Βασίλαινα, δηλαδή στη γυναίκα του αδελφού του Βασίλη, ένα ποσό το οποίο 

δεν προσδιορίζεται.
5) Σε όποιον άλλο θα βρεθεί να οφείλει, εκτός από τον Διαμαντή Νικολάου [Ολύμπιο],7 

στον οποίο πλήρωσε μεν το χρέος του, «δέν ἔλαβε ὅμως, ἀπό καλήν πίστιν, τό ἀντίγρα-
φον τοῦ συμβολαίου ἐξοφλίσεως».

Οι αποδέκτες της ακίνητης και της κινητής περιουσίας του Ιωνά είναι οι εξής:
1) Οι ανεψιοί του Βασίλειος Αντωνίου και Μενέλαος Βασιλείου, οι οποίοι ζούσαν 

στην Πρωσία, θα κληρονομήσουν την ακίνητη περιουσία του, δηλαδή το ένα τέταρτο 
του χωριού Αχλάδι.

2) Οι ανεψιές του, που δεν κατονομάζονται, θυγατέρες του αδερφού του Νικολάου, 
θα λάβουν 2.000 δραχμές η καθεμιά, όταν θα παντρευθούν.

3) Ο αδελφός του Αντώνιος θα λάβει 2.000 δραχμές.
4) Ο αδερφός του Νικόλαος θα λάβει 2.000 δραχμές όταν αρχίσει πραγματικά να 

ανακαινίσει το σπίτι του.

4. Δηλαδή 2.000 δραχμές.
5. Στον ελλαδικό χώρο κυκλοφόρησαν πολλών ειδών τάλιρα, από τα οποία το δημοφιλέστε-

ρο ήταν το ολλανδικό. Δεν γνωρίζω για ποιο τάλιρο πρόκειται. Βλ. Ευτυχία Δ. Λιάτα, Φλωρία 
δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 
15ος-19ος αι., ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1996, 106, 226-235.

6. Τα τάλιρα συνολικά είναι 2.636. Το χρηματικό ποσό το οποίο έπρεπε να μοιρασθεί 
ανέρχεται στις 17.200 δραχμές, στις οποίες πρέπει να προσθέσουμε 1.000 δραχμές που χρεω-
στούσε ο Ιωνάς στον Σπ. Πήστικο και στην Μονή του Αγάθωνα. Εάν, μάλιστα, υπολογίσουμε 
και τα μη προσδιοριζόμενα χρέη του στον Λάζαρο Παναγιώτου και στην Βασίλαινα, τότε το 
σύνολο των χρημάτων, τα οποία διέθετε, ανέρχονται γύρω στις 18.000 δραχμές.

7. Ο Διαμαντής Νικολάου Ολύμπιος καταγόταν από την περιοχή της Κατερίνης. Βλ. Κώστας 
Σπανός, «Δεκατέσσερα έγγραφα των αγωνιστών Νικολάου - Ολυμπίου», Μακεδονικά, 20 (Θεσ-
σαλονίκη 1980) 283-306.
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5) Ο αδερφός του Δημήτριος θα λάβει 2.000 δραχμές, τότε μόνο όταν βελτιώσει την 
διαγωγή του. Πριν γίνει αυτό θα λαμβάνει μόνο τον τόκο του αναφερόμενου ποσού.

6) Ο ανεψιός του Ξενοφώντας, γιος του Δημητρίου, θα λάβει 2.000 δραχμές.
7) Οι δύο νύφες του, που δεν κατονομάζονται, μάλλον γυναίκες δύο ανεψιών του, 

θα λάβουν 300 δραχμές η καθεμιά.
8) Η πατρίδα του Κρανιά θα λάβει 2.000 δραχμές για το σχολείο της.
9) Η Μονή της Ολυμπιώτισσας της Ελασσόνας θα λάβει 1.000 δραχμές. Στη μονή 

αυτή δωρίζει και τους σταυρούς του.
10) Το Πανεπιστήμιο της Ελλάδας θα λάβει 1.000 δραχμές.
11) Ο ναός του Σωτήρος της Λαμίας θα λάβει 50 δραχμές.
12) Ο ναός του Θησέως (;)8 θα λάβει 50 δραχμές.
13) Οι φτωχοί συγγενείς του στην Κρανιά θα μοιρασθούν 500 δραχμές.
14) Ό,τι μείνει, μετά την διανομή αυτή των χρημάτων του, παραγγέλνει ο Ιωνάς να 

μοιρασθεί στα σχολεία και στα νοσοκομεία της Λαμίας.
Στο τέλος της διαθήκης, ο συμβολαιογράφος της Λαμίας Κων. Ι. Οικονομίδης πρόσθε-

σε μία παράγραφο, στις 2.11.1843, σχετική με την εκτέλεσή της, γεγονός το οποίο ση-
μαίνει ότι ο Ιωνάς Ολύμπιος απεβίωσε λίγο πριν από αυτήν την ημερομηνία, δύο 
περίπου χρόνια μετά την σύνταξη της διαθήκης του.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Ἀρ. 2694

Σήμερον τήν δεκάτην τετάρτην Ἰανουαρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ τεσσα-
ρακοστοῦ πρώτου ἔτους, ἡμέραν Τρίτην, ὥραν δευτέραν μ. μ. προσκληθείς ὁ ὑπογε-
γραμμένος Συμβολαιογράφος Λαμίας καί κάτοικος ὡσαύτως Κωνσταντῖνος Ι. Οἰκο-
νομίδης ἀπό τόν κύριον Ἰωνᾶν Ὀλύμπιον, ἱερέα τοῦ σώματος τῆς ὁροφυλακῆς Φθιώτι-
δος, διαμένων ἐνταῦθα, διά τοῦ Κυρίου Κωνσταντίνου Γαββαθᾶ, δικηγόρου, κα-
τοίκου Λαμίας, ἦλθον εἰς τήν οἰκίαν τοῦ κυρίου Λαζάρου Παναγιώτου ὅπου εὗρον 
τόν κύριον Ἰωνᾶ πάσχοντα, ἀλλ’ ἔχοντα σώας τάς φρένας του. Ἐρώτησα δέ αὐτόν 
τήν αἰτίαν διά τήν ὁποίαν μέ ἐπροσκάλεσε, μέ ἀπεκρίθη ὅτι ἐπιθυμεῖ νά τοῦ συντάξω 
τήν διαθήκην του. Ἀπομακρύνας λοιπόν τούς ἄλλους παρευρισκομένους προσεκάλε-
σα ἐπί τούτῳ μάρτυρας τούς κυρίους Λάζαρον Παναγιώτου κτηματίαν, κατοικοῦντα 
εἰς τήν γειτονίαν Νικιάρ τζαμί, Ἀστέριον Χ(ατζη)-Νικολάου, ἔμπορον κατοικοῦντα 
εἰς τήν ἐνορίαν καί Νικιάρ τζαμί, καί Ἀνδρέαν Γ. Μαμωνᾶ, ἔμπορον κατοικοῦντα εἰς 
τήν ἐνορίαν γενί τζαμί, γνωστούς μου και ἀσχέτως συγγενείας, τούς ὁποίους ὥρκη-
σα ὡς ἀκολούθως.

Ὁρκιζόμεθα νά μήν ὡμολογήσωμεν τί ἀφ’ ὅσα ἀκούσωμεν πρό τῆς ἀποβιώσεως τοῦ 
διαθέτου, ἑπομένως ὁ διαθέτης ὡμίλησεν ὡς ἀκολούθως: Τό ἀνῆκον εἰς ἐμέ τέταρ-
τον ἐκ τοῦ χωρίου Ἀχλάδι τό ἀφίνω εἰς τούς ἀνεψιούς μου Βασίλειον Ἀντωνίου 

8. Καθώς η ανάγνωση αυτής της λέξης είναι προβληματική, δεν μπορώ να προσδιορίσω για 
ποιον ναό πρόκειται.
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καί κ. Μενέλαον Βασιλείου ὄντας εἰς Προυσίαν, οἵτινες θέλει τό δεσπόζουν μετά 
τόν θάνατόν μου ὡς κληρονομίαν των, τήν δέ χρηματικήν μου περιουσίαν, /9 συνι-
σταμένην εἰς τρεῖς περίπου χιλιάδες τάλληρα, τά ὁποῖα ἔχει νά λαμβάνῃ ἀπό τούς κα-
τωτέρω· ἀπό τόν ἀρχιμανδρίτην Κωνστάντιον τετρακόσια πεντόδραχμα, ἀπό τόν Ν. 
Χορτάκην καί Ἰωάννην Ὀλύμπιον δύω χιλιάδας τάλληρα, ἀπό τόν Βενθύλιον ἑκατόν 
εἴκοσι δύο τάλληλα, ἀπό τόν Ἰωάννην Παπαζιάκην (;) ἑκατό τάλληρα, ἀπό τόν ἀνη-
ψιόν τοῦ ἀποθανόντος Γρίβα Κωνσταντίνου ἐνωμοτάρχην δεκατέσσαρα τάλληρα καί 
τούς τόκους αὐτῶν ὅλων διαθέτει ὡς ἀκολούθως.

Εἰς τάς θυγατέρας τοῦ ἀδελφοῦ μου Νικολάου ἀνά δύω χιλιάδας δραχ. ἑκάστην 
διά νά ὑπανδρευθῶσι, εἰς τόν ἀδελφόν μου Ἀντώνιον δραχ. δύο χιλιάδας, εἰς τάς δύω 
νύμφας μου ἀπό τριακοσίας δραχμάς ἑκάστην, εἰς τό πανεπιστήμιον τῆς Ἑλλάδος 
δραχμάς χιλίας, εἰς τόν ναόν τοῦ Σωτῆρος δρ. πεντήκοντα, εἰς τούς δύο ἀδελφούς μου 
Νικόλαον καί Δημήτριον ἀπό δύω χιλιάδας δραχμάς, εἰς τήν πατρίδα μου Κρανιά διά 
τό σχολεῖον δραχ. δύω χιλιάδας, εἰς τήν μονήν τῆς Ἐλασσῶνος χιλίας καί τούς σταυ-
ρούς μου, εἰς τόν ναόν τοῦ Θησέως (;) δρχ. πεντήκοντα. Προσέτι εἰς τήν πατρίδα μου 
Κρανιά δρ. πεντακοσίας διά νά μοιρασθῶσι εἰς τούς πτωχούς συγγενεῖς μου.

Ὅσα δέ ἄλλα μείνουν νά μοιρασθῶσι εἰς σχολεῖα καί νοσοκομεῖα τῆς Λα/10μίας, 
ὅλα δέ ταῦτα θέλει ἐνεργηθοῦν ἀφ’ οὗ προπάντων ὅλων πληρωθῶσι μικρά μου τινά 
χρέη πρός τήν κ. Βασίλαινα καί ἄλλους. Τελειώσας τάς διατάξεις του ταύτας ἐπρόσθε-
σεν ὅτι, ἐπειδή ὅλον τό χρηματικόν μέρος τῆς περιουσίας του συνίσταται εἰς χρέη 
διαφόρων, διορίζει ἐπιτρόπους του τούς κυρίους κυρίους Δημήτριον Σκουμπουρδῆ, 
Δημήτριον Κεμπρέκο καί Κωνσταντῖνον Γαββαθᾶ, τούς ὁποίους παρακαλεῖ νά λάβουν 
τήν φροντίδα τῆς εἰσπράξεως καί διανομῆς.

Εἰς χεῖρας τῶν ἰδίων ἐπιτρόπων θέλουν μείνει ὅσα προσδιώρισε ἄνωθεν διά τάς 
ἀνηψιάς του, μέχρις ὅτου ὑπανδρευθῶσι, καθώς καί τά προσδιωρισθέντα διά τόν 
ἀδελφόν του Νικόλαον, εἰς τόν ὁποῖον τότε θέλει δοθῶσι, ὅταν πραγματικῶς ἀρχίσῃ 
τήν ἀνακαίνισιν τῆς οἰκίας του. Πρός δέ καί τά προσδιορισθέντα διά τόν ἀδελφόν του 
Δημήτριον, νά δοθῶσι εἰς χεῖρας του τότε μόνον ὅταν δείξῃ σημεῖα βελτιώσεως τῆς δι-
αγωγῆς του, ὥστε μόνον πρό τούτου νά τῷ δίδεται ὁ τόκος, προσθέσας εἰσέτι ὅτι νά 
δοθῶσι καί εἰς τόν κύριον Σπυρίδωνα Πήστικον δραχμάς τριακοσίας, διά ἀμοιβήν 
τῶν ὑπέρ τῶν ὑποθέσεών του ἐνεργειῶν(;), καί γρόσια ἑπτακόσια εἰς τόν ἡγούμε-
νον Ἀγάθωνος, τά ὁποῖα τῇ χρεωστεῖ, καθώς καί ὅσα θέλει εὑρεθῆ νά χρεωστῇ εἰς τόν 
Λάζαρον Παναγιώτου ὡς καί ἄλλους, ἐκτός τῶν πρός τόν Διαμαντῆ Νικολάου χρεῶν 
του, τόν ὁποῖον ἤδη (;) ἐξώφλησε, δέν ἔλαβε ὅμως, ἀπό καλήν πίστιν, τό ἀντίγραφον 
τοῦ συμβολαίου ἐξοφλισμένον.

Τελειώσας τάς διατάξεις του ταύτας τόν ἠρώτησα ἄν ἔχῃ νά προσθέσῃ ἄλλο τι 
καί ἀπεκρίθη ὄχι. Ὅθεν προσεκάλεσα αὐτόν καί τούς μάρτυρας νά ἀκούσωσι εἰς 
τήν ἀνάγνωσιν ἐνώπιον αὐτῶν /11 μεγαλοφώνως καί εὐκρινῶς τήν παρατήρησιν καί 

9. Τέλος της πρώτης σελίδας της διαθήκης του Ιωνά Ολυμπίου.
10. Τέλος της δεύτερης σελίδας της διαθήκης του Ιωνά Ολυμπίου.
11. Τέλος της τρίτης σελίδας της διαθήκης του Ιωνά Ολυμπίου.
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τήν ὑπέγραψαν ὅ τε διαθέτης καί οἱ μάρτυρες καί ὑπεγράφη δέ καί παρ’ ἐμοῦ τοῦ 
συντάξαντος αὐτήν συμβολαιογράφου Λαμίας καί σφραγισθεῖσα παρακατατέθη εἰς 
τό συμβολαιογραφεῖον μου.

λάζαρος παναγιώτου Ἀρχ: Ἰωνᾶς Ὀλύμπιος
Ἀστέριος Χ΄΄ Νικολάου
ἀνδρέας Γ. μαμωνᾶς

ὁ Συμβολαιογράφος Λαμίας
(τ.σ.) Κωνσταντῖνος Ἰ. Οἰκονομίδης

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος
Ὄθωνος

Ὁ Συμβολαιογράφος Λαμίας

Ἐντέλλεται πρός πάντα μέν κλητῆρα νά ἐκτελέσῃ ζητηθείς τό παρόν Συμβόλαιον, 
πρός πάντας δέ τούς εἰσαγγελεῖς νά ἐνεργήσωσι τά καθ’ ἑαυτούς καί πάντας τούς Δι-
οικητάς καί ἀξιωματικούς τῆς Δημοσίου δυνάμεως νά δώσωσι χεῖρα βοηθείας ὅταν 
νομίμως ζητηθῶσι. Πρός βεβαίωσιν τούτου ἐσφραγίσθη τό παρόν, συνταχθέν τήν 
Δευτέραν Νοεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ τεσσαρακοστοῦ τρίτου ἔτους, 
ἡμέραν Τρίτην μ. μ. ἐν Λαμίᾳ, εἰς τό ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἀναγνώστου Π: Ζητουνιάτου, ἐν 
τῇ πλατείᾳ Συμβολαιογραφεῖον μου.

Ὁ Συμβολαιογράφος Λαμίας

Ἐδόθη ἕν ἀπόγραφον ἐκτελ[εστ]όν εἰς τόν Κων-
σταντῖνον Γαββαθᾶ, πληρεξούσιον τοῦ [κενό].

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Φθιώτιδας, Αρχείο του συμβολαιογράφου Κων. Ι. Οικονομίδη.
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Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

«ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3ο

Αστήρ	της	Θεσσαλίας,	αριθ. 17, σ. 1, Λάρισσα τη 7 Νοεμβρίου 1881.
«Αόρατος χειρ και Τρικούπης».
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γ. Εσωτερικά

Διορισμός ως Βασιλικού Επιτρόπου της Λάρισας του Ν. Δ. Χατζόπουλου (αριθ. 2, σ. 
2)· άφιξη του Βασιλικού Επιτρόπου με τον γραμματέα του, για την οποία «πάντες 
τρέφωσι τήν ἐλπίδα ὅτι μεγάλως θέλει ὠφεληθῆ ὁ τόπος ἐκ τῆς διοικήσεως αὐτοῦ» 
(αριθ. 3, σ. 1)· η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αμείψει το Γενικό Πρόξενο στη Λάρι-
σα, για τη δράση του υπέρ των συμφερόντων του Ελληνισμού, όπως επίσης άξιος 
παντός επαίνου είναι και ο γραμματέας του προξενείου (αριθ. 2, σ. 2)· η οδός από Βόλο 
μέχρι Κερλί145 - ελληνικά σύνορα δεν είναι ασφαλής, αφού οι οδοιπόροι συχνά πυκνά 
προσβάλλονται και ληστεύονται από τους οθωμανούς στρατιώτες που τη φυλάσσουν 
(αριθ. 2, σ. 3)· οι κάτοικοι του Παλαμά ακούν δόλιες συμβουλές και αρνούνται να 
πληρώσουν τα νόμιμα στον κύριο του χωριού Χουνή βέη και αποπειράθηκαν να 
κάψουν το χόρτο. Στρατιωτική δύναμη προφταίνει το κακό. Νομίζουμε «ὅτι σφάλλου-
σιν οἱ χωρικοί ποιοῦντες τοιαύτην χρῆσιν τῶν ἀπαρχῶν τῆς ἀπελευθερώσεώς των, 
ὀφείλουσι νά σεβασθῶσι τήν ἰδιοκτησίαν καί τά δίκαια τῶν ἰδιοκτητῶν (…), ἄν δέ 
νομίζουσιν ὅτι ἔχουσι δικαιώματά τινα, αὔριον, ὅταν ἀρχίσωσι νά λειτουργῶσι τά 
δικαστήρια, δύνανται νά προσφύγωσιν εἰς αὐτά» (αριθ. 2, σ. 3)· με διαταγή του το 
Υπουργείο των Εσωτερικών ζήτησε από τους Βασιλικούς Επιτρόπους να υποβάλλουν 
πίνακα γιατρών και φαρμακοποιών στις επαρχίες, μαζί με αντίγραφα των πτυχίων 
τους, καθώς και τον αριθμό φαρμακείων στις πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά (αριθ. 10, 
σ. 4)· σύσταση γυμνασίου στην Άρτα (αριθ. 5, σ. 2)· λειτουργία ενταύθα Ταχυδρομείου 
στο οποίο γίνεται χρήση τουρκικού γραμματοσήμου για την αλληλογραφία που δια-
βιβάζεται στην Τουρκία· η εφημερίδα ερωτά με ποιο δικαίωμα και με ποια άδεια λει-
τουργεί το γραφείο αυτό και ζητεί από το Βασιλικό Επίτροπο να ενεργήσει τα δέοντα 
(αριθ. 5, σ. 3)· δεν αξιωθήκαμε ακόμη να δούμε τον ταμία και το διευθυντή Ταχυδρο-
μείου με το προσωπικό τους αν και μάθαμε προ πολλού το διορισμό τους από τις εφη-
μερίδες. «Φαίνεται ὅτι οἱ κύριοι οὗτοι σκοποῦσι νά ἔλθωσι ἐνταῦθα μέ τό ραχάτι των 
(…)» (αριθ. 5, σ. 4)· αναπλήρωση του πρωθυπουργού και υπουργού επί των Εξωτε-
ρικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως κατά την απουσία του από τον υπουργό επί 
της Δικαιοσύνης (αριθ. 4, σ. 1)· τον πρωθυπουργό στην περιοδεία του με το βασιλιά θα 
συνοδεύσει ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου της Δικαιοσύνης (αριθ. 3, σ. 1)· δια-
μαρτυρία του Αστέρα γιατί ο τέως πρόξενος της Ελλάδας στη Λάρισα άξιζε κάτι πε-
ρισσότερο «μετά τόσας λαμπράς ὑπηρεσίας ἤ τῆς ἀδίκου καί ἀπροσδοκήτου ἀπολύσε-
ως καί τῆς ξηρᾶς βασιλικῆς εὐαρεσκείας» (αριθ. 3, σ. 1)· απονομή παρασήμων σε τούρκο 
χιλίαρχο και στον πρώην πρόεδρο του ενταύθα Εμποροδικείου146 (αριθ. 13, σ. 3)· αναγ-
γελία του κουρμπάν-βαϊράμ με εφτά κανονιοβολισμούς (αριθ. 13, σ. 1)· ανάκληση του 

145. Κερλί (Γκερλί)· το σημερινό Αρμένιο της Λάρισας.
146. Τα Εμποροδικεία συστήθηκαν με τα διατάγματα «Περί τοῦ ἐμπορικοῦ νόμου», της 

19ης Απριλίου (1ης Μαΐου) 1835. Βλ. Ἐφημερίς της Κυβερβήσεως, 15 (11.5.1835) 93-94 και 
«Περί τῆς ἁρμοδιότητος τῶν Ἐμποροδικείων» της 2ας (14ης) Μαΐου 1835. Βλ. Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως, 16 (12.5.1835) 101-103.

8. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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διατάγματος για την ορκομωσία των Θεσσαλών ως πολιτών, επειδή θεωρήθηκε πε-
ριττός ο όρκος (αριθ. 13, σ. 1)· πληροφορία από τα Τρίκαλα αναφέρει ότι μεγάλες υπη-
ρεσίες, για τη διατήρηση της ασφάλειας στους αγρούς, προσφέρει η μοιραρχία και ο 
μοίραρχος κ. Κριεμάδης, ο οποίος «παντοῦ θεωρεῖται ὡς ἄριστος. Εὖγε!» (αριθ. 13. σ. 
2)· επικύρωση του νέου δρομολογίου της ελληνικής ατμοπλοΐας από τη γενική διεύθυν-
ση των Ταχυδρομείων (αριθ. 13, σ. 3)· καθυστέρηση επί τριετία της λογοδοσίας δια-
χείρισης του Πανεπιστημίου δημιουργεί πολλές αμφιβολίες (αριθ. 14, σ. 1)· επιτυχία 
του μοιράρχου Κριεμάδη για ανεύρεση κλοπιμαίων (αριθ. 14, σ. 2)· ανακοίνωση σε 
νομάρχες και επάρχους του κράτους ότι επιτρέπεται στις αστυνομικές Αρχές να 
ανοίγουν, με τη βία, αποθήκες με εύφλεκτες ύλες κατά παράβαση αστυνομικής 
απαγόρευσης σχετικής με το θέμα αυτό (αριθ. 14, σ. 2)· σύλληψη λαθρεμπόρου από τον 
τελώνη του Τσάγεζι147 (αριθ. 14, σ. 3)· «Περιφρονοῦμεν τόν σκοπόν δι’ ὅν κατεχωρίσθη 
ἔν τινι καθημερινῇ ἐφημερίδι, ὡς προϊόν τελευταίας ὥρας εἴδησις περί τροποποιήσεως 
τοῦ ὑπουργείου», διαβάζουμε στην Πρωία (αριθ. 15, σ. 2)· εξακολουθούν οι σεισμοί 
στη Χίο (αριθ. 15, σ. 3)· κατά την απογραφή ο πληθυσμός της Λάρισας βρέθηκε 11.500 
(αριθ. 16, σ. 2)· με απόφαση της κυβέρνησης παύτηκε ο μητροπολίτης Σερβίας (αριθ. 16, 
σ. 4)· σύλληψη του ληστή που αιχμαλώτισε τον Άγγλο Σούτερ στη Θεσσαλονίκη (αριθ. 
17, σ. 2)· διορισμός προξένου της Πύλης στη Λάρισα του Ηρφάν βέη (αριθ. 19, σ. 2)· 
σύσταση στα παράλια Ηπείρου και Θεσσαλίας λιμενικών Αρχών (αριθ. 19, σ. 3)· διο-
ρισμός του Αθ. Ροντήρη, βουλευτή Ναυπακτίας, ως υπουργού των Εκκλησιαστικών 
και της Δημόσιας Εκπαίδευσης μας πληροφορεί, ο Λαός (αριθ. 19, σ. 3)· διορισμός του 
τέως προξένου της Λάρισας ως προξένου στα Ιωάννινα (αριθ. 19, σ. 3)· σύλληψη του 
ληστή Πάπουτσα στο Μεσολόγγι από το διοικητή του Μεταβατικού (αριθ. 20, σ. 3)· δι-
αίρεση των νέων χωρών που προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα με Βασιλικό Διάταγμα σε 
έντεκα επαρχίες (αριθ. 20, σ. 3)· κατάκριση από τις αντιπολιτευτικές εφημερίδες Ώρα 
και Αιών του ενταύθα Βασιλικού Επιτρόπου Χατζόπουλου, ο οποίος όμως «πάντοτε 
θέλει εἶσθαι ἀνώτερος πάσης μομφῆς, ἔστω καί ὑπό τῆς χειρός τοῦ κ. Τρικούπη γε-
γραμμένης» (αριθ. 21, σ. 1)· έκφραση απορίας της εφημερίδας, ανεξάρτητα με την «ως 
λέγεται» απονομή παρασήμου των ανωτέρων Ταξιαρχών στον επίσκοπο της Δημη-
τριάδας, επειδή εξαιρέθηκε από την απονομή ο επίσκοπος του Πλαταμώνος, ο οποίος 
ήδη «φέρει παράσημον ἀνεκτίμητον, τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν πάντων τῶν τιμίων 
ἀνθρώπων» (αριθ. 21, σ. 1)· κατά την απογραφή της Ελλάδας του 1879 ο πληθυσμός 
κατά φύλο, 880.652 άντρες, 798.518 γυναίκες (αριθ. 22, σ. 2)· άφιξη από τη Σπάρτη του 
νέου πρωτοδίκη της Λάρισας Δημητρίου Οικονομάκου (αριθ. 23, σ. 1)· μετάθεση ενός 
ανθυπομοίραρχου από το Βόλο στη Λάρισα (αριθ. 23, σ. 2)· άφιξη ενός τελώνη για το 
Τσάγεζι (αριθ. 23, σ. 2)· σύσταση μέτρων για να σωθούν τα ζώα και οι χωρικοί από την 
καταστροφή, λόγω της επιζωοτίας που παρουσιάστηκε ξαφνικά σε χωριά της Λάρισας 
(αριθ. 13, σ. 1)· καμιά φροντίδα από την κυβέρνηση για να εμποδιστεί η πρόοδος της 
επιζωοτίας, με συνέπεια την απαγόρευση πώλησης βόειου κρέατος (αριθ. 23, σ. 2)· προ-

147. Τσάγεζι· το σημερινό Στόμιο της Λάρισας.
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θεσμία δήλωσης των αροτριώντων ζώων148 για το έτος 1884 το τέλος Φεβρουαρίου ε.έ. 
(αριθ. 176, σ. 2)· παράπονα πολλά ακούγονται για τον ενταύθα δημόσιο ταμία, ότι 
εμπορεύεται δήθεν το αργύριο, κάνει το σαράφη κατά την επιτόπια έκφραση. Ο κ. 
ταμίας «φένεται ἔχει ρίζας καί δι’ αὐτό μετά τόσην καί τοσαύτην ἐναντίον του κατα-
φοράν δέν κουνιέται» (αριθ. 177, σ. 2-3)· κατάσχεση πούρων και σιγαρέττων από τε-
λωνοφύλακα στην Αθήνα (αριθ. 177, σ. 3)· μεταβολές υπαλλήλων σε επαρχεία (αριθ. 
178, σ. 3)· καθυστέρηση καταβολής από τον ενταύθα ταμία «ἄλλων μέν ὑπαλλήλων 
τούς μισθούς τοῦ Νοεμβρίου π. ἔ. ἄλλων δέ τοῦ Δεκεμβρίου, ἐν ᾧ ἄλλους, φίλους του 
βεβαίως (…) ἐπλήρωσε καί τούς μισθούς τοῦ Ἰανουαρίου μάλιστα εἰς χρυσόν» (αριθ. 
178, σ. 3)· ανεύρεση πίθου πίσω από το φρούριο του Βόλου, όμοιου με αυτούς που 
βρέθηκαν στην αρχαία Δημητριάδα (αριθ. 178, σ. 4)· η ευλογία εξακολουθεί σε πολλά 
μέρη του κράτους (αριθ. 178, σ. 4)· συμβολαιογράφος της Αγιάς και αναπληρωτής ειρη-
νοδίκης εργάζεται και ως δημογραμματέας, επειδή ανήκει στο κόμμα και ως εκ τούτου 
δεν ανευρίσκεται εις το Ειρηνοδικείο αλλά στο δημαρχιακό γραφείο. Για το λόγο αυτό 
«ἐζητήσαμεν παρά τῶν ἁρμοδίων τήν ἀπόλυσίν του ἐκ τῆς θέσεως τοῦ δημογραμ-
ματέως, ἀλλ’ ἡ φυσική ἡμῶν γέγονε φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» (αριθ. 179, σ. 3)· σύλλη-
ψη στην Καΐτσα149 Φθιώτιδας οπαδού συμμορίας ο οποίος σκότωσε και λήστεψε, κοντά 
στα Φάρσαλα, μία οθωμανική οικογένεια (αριθ. 181, σ. 2)· απονομή παρασήμου στον 
κυβερνήτη του ατμοπλοίου «Νικόλαος Βαλιάνος» για τη γενναία συμπεριφορά του 
στη διάσωση ναυαγών ενός αγγλικού ατμοπλοίου και σε γιατρό της Σκιάθου για τις 
υπηρεσίες του στη δημόσια υγεία (αριθ. 181, σ. 2)· εκφώνηση πανηγυρικού στην τελετή 
για την 25η Μαρτίου στο Νέο Φάληρο από τον Αναστάσιο Γεννάδιο (αριθ. 181, σ. 2)· 
άρχισε η διακόσμηση της έκθεσης στη μεγάλη αίθουσα του Πολυτεχνείου (αριθ. 181, σ. 
3)· περίεργη ασθένεια από πολύ καιρό παρουσιάστηκε, ξαφνικά, στη Χαλκίδα του 
Δήμου της Αυλίδας, γράφει η Παλίρροια της Χαλκίδας (αριθ. 181, σ. 3)· άφιξη στη 
Σύρο προσκυνητών από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας για την πανήγυρη της Τήνου 
(αριθ. 181, σ. 3)· ανάγκη σύστασης ανωτέρου παρθεναγωγείου στη Λάρισα και «τήν 
ἀνάγκην ταύτην ἀνέλαβε νά πληρώση ἡ εὐπαίδευτος παρθεναγωγός κ. Μαργαρίτου» 
(αριθ. 203, σ. 1)· μετάθεση ενός ελεγκτή τελωνείου ως τελώνη Τζαγιαζίου (αριθ. 203, σ. 
2)· τηλεγράφημα από τη Νεάπολη γνωρίζει ότι στην πόλη και στους δήμους της 
επαρχίας συνέβησαν πολλοί θάνατοι (αριθ. 203, σ. 4)· μεγάλη διάρρηξη έγινε την προ-

148. Το 1880, παραμονή της προσάρτησης της Θεσσαλίας, ο Χαρ. Τρικούπης κατάργησε τη 
δεκάτη, έναν από τους βασικότερους έγγειους φόρους και τον αντικατέστησε με τον φόρο «ἐπί 
τῶν ἀροτριώντων κτηνῶν». Η κατάργηση της δεκάτης ήταν ένα μεγάλο δώρο προς τους γαι-
οκτήμονες της Θεσσαλίας και της Άρτας, οι οποίοι γλίτωσαν μεγάλα ποσά. Η νέα φορολογία 
έπεσε στους ώμους των κολίγων ή των μικροϊδιοκτητών που διέθεταν ένα ζευγάρι βοδιών. 
Αποτέλεσμα αυτής της φορολογίας ήταν να πουλήσουν τα αροτριώντα ζώα, να περιοριστούν 
οι καλλιέργειες και να οπισθοδρομήσει σοβαρά η γεωργία. Βλ. Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της 
νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας. Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Από την Επανάσταση του 
1821 ως το κίνημα του Γουδί (1909), εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα (χ.χ.), 2η έκδοση, σ. 494-495.

149. Καΐτσα· η σημερινή Μακρυράχη της Φθιώτιδας.
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χθεσινή νύκτα σε κατάστημα στην οδό Ερμού στην Αθήνα (αριθ. 203, σ. 4)· ταχυδρο-
μικός επιστάτης αποκάλυψε ενταύθα ασφράγιστα σιγαρόχαρτα, τα οποία στάλθηκαν 
από τον Πειραιά (αριθ. 205, σ. 3)· απονομή παρασήμου σε βέηδες και στο δήμαρχο της 
Λάρισας (αριθ. 10, σ. 3)· επίσκεψη στη Λάρισα του διευθυντή της σιδηροδρομικής 
γραμμής Λάρισας - Βόλου (αριθ. 10, σ. 3)· ίδρυση της ατμοπλοϊκής εταιρείας Σ. Σκου-
λούδη (αριθ. 13, σ. 2)· άφιξη 58.452 μεταναστών το Σεπτέμβριο στις Η.Π.Α. (αριθ. 13, 
σ. 4)· βαρύς χειμώνας ενέσκηψε στην Άρτα με πλημμύρες του Αράχθου ποταμού (αριθ. 
14, σ. 3)· οδηγίες του Ε. Λάνδερερ για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού (αριθ. 14, σ. 
3)· είναι καιρός ο βασιλιάς «να βάλει στη θέση του» το δήμαρχο της Λάρισας για την 
κατά γράμμα εφαρμογή του νόμου στην εκτέλεση των καθηκόντων του (αριθ. 16, σ. 3)· 
αναχώρηση πλήθους κόσμου στο Βόλο για να παραστούν στην κατάληψη από τον ελ-
ληνικό στρατό και να χαρούν για την απελευθέρωση με τους κατοίκους του (αριθ. 16, 
σ. 2)· «Θαυμάσιον φάρμακον ἐφεῦρε ἡ ἀνθρωπίνη ἀγχίνοια» για τα κουνούπια, «ὅπερ 
παρέχει εἰς τήν ἐπιδερμίδα ἡμῶν θώρακα ἀπρόσιτον εἰς τά κακοποιά ταῦτα ἔντομα» 
(αριθ. 17, σ. 3)· υπάλληλος εκτελεί καθήκοντα στο δημαρχιακό κατάστημα της πόλης 
συντάσσοντας συμβόλαια, στην τουρκική γλώσσα, σε ελληνικό χαρτόσημο και με 
αμοιβή εκτός από τα δικαιώματα χαρτοσήμου (αριθ. 18, σ. 2)· γνωστοποίηση μετάφρα-
σης και έκδοσης από τον καθηγητή Κ. Νεστορίδη της εξιστόρησης των κατά θάλασσα 
μαχών του 1821 του γάλλου πλοιάρχου Αρνώλ (αριθ. 18, σ. 3)· απονομή παρασήμων 
στους επιτρόπους Αυστρίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Αγγλίας οι οποίοι αναχώρησαν στην 
Κωνσταντινούπολη (αριθ. 19, σ. 2)· χορήγηση με βασιλικό Διάταγμα στο Υπουργείο 
Δημόσιας Εκπαίδευσης έκτακτης πίστωσης για τη συντήρηση ελληνικών, οθωμανικών 
και ισραηλιτικών σχολείων (αριθ. 21, σ. 2)· τριετές κοράσιο απανθρακώθηκε σε κάποιο 
χωριό (αριθ. 178, σ. 3)· ενέργεια καλή θα ήταν η αποστολή πραγματικού επάρχου στην 
Αγιά, σήμερα μάλιστα που πρόκειται να εκτελεστούν σημαντικά έργα οδοποιίας (αριθ. 
203, σ. 2)· στη Σκάρμιτζα150 του Δομοκού μέσα στο σχολείο δεκαετής μαθητής σκότωσε 
ύστερα από φιλονικία συμμαθητή του (αριθ. 3, σ. 2)· δηλητηρίαση βρέφους στην Κέρκυ-
ρα με ύποπτους δράστες τη γιαγιά του και την υπηρέτρια (αριθ. 14, σ. 3)· αφήνει υπο-
νοούμενα η δημοσίευση «περί τοῦ ἐνταῦθα Διευθυντοῦ τοῦ Διδασκαλείου· ἀργότερα 
ἔχομεν πάντοτε καιρόν» (αριθ. 203, σ. 2)· η διεύθυνση του σιδηροδρόμου Λάρισας-
Βόλου μείωσε τις τιμές των διασκεδαστικών ταξιδιών Λάρισας - Βελεστίνου. Η εφη-
μερίδα ζητεί τροποποίηση της ώρας αναχώρησης «διά νά ταξειδεύωσι καί τό ἀπα-
ραίτητον τῶν διασκεδάσεων μέρος αἱ κυρίαι, αἵτινες ὡς γνωστόν ἀγαπῶσιν ὀλίγον τόν 
ὕπνον τῆς πρωΐας». Στο γαλλικό ξενοδοχείο του Βελεστίνου «τροφή, κρασί ἐν ἀφθονίᾳ, 
μαγειρική γαλλική, καθαριότης καί περιποίησις εὐρωπαϊκή, τιμαί πλέον ἤ μέτριαι καί 
ψωμί, τί ψωμί! μοναδικόν» (αριθ. 203, σ. 1)· έπαινος αστυνομικού γιατρού ο οποίος 
«ἐξετάσας τόν ἄρτον τῆς ἀγορᾶς εὗρεν αὐτόν ἄψητον καί κακῆς ποιότητος, διό 
κατέσχεν αὐτόν» (αριθ. 11, σ. 3)· διορισμός διευθυντή στην ενταύθα αποθήκη πετρε-
λαίου και πυρείων του Χ. Βαμβακά (αριθ. 205, σ. 2).

150. Σκάρμιτσα· ο σημερινός Θαυμακός του Δομοκού.
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δ. Εκλογικά

Καταρτισμός βουλευτικού συνδυασμού (αριθ. 10, σ. 3) και διάψευση τούτου (αριθ. 
11, σ. 3)· αναχώρηση του Θεόδωρου Δηλιγιάννη ακτοπλοϊκώς στο Ναύπλιο (αριθ. 15, 
σ. 1)· επίσκεψη προσεχώς του Χ. Τρικούπη στη Θεσσαλία (αριθ. 15, σ. 2)· «Οὐδείς εἰσέτι 
ψιθυρισμός περί τῶν μελλόντων νά σταδιοδρομήσωσιν εἰς τόν μέλλοντα ἐκλογικόν 
ἀγῶνα ἐνταῦθα» (αριθ. 16, σ. 2-3)· γνωστοποίηση υποψήφιων βουλευτών Τρικάλων, 
Καλαμπάκας και Καρδίτσας (αριθ. 18, σ. 1)· οδηγίες σε νομάρχες, επάρχους και βα-
σιλικούς επιτρόπους Άρτας, Τρικάλων και Λάρισας για την ενέργεια των προσεχών 
βουλευτικών εκλογών δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. 18, σ. 2)· 
«Τέλος ἤρξατο καί ἐδώ ἡ ἐκλογική φαγούρα καί σάν τά ραπάνια ἤ τά μανιτάρια ξε-
φυτρώνουν οἱ ὑποψήφιοι ἐκλεκτοί τοῦ λαοῦ. Τέτοιο δέ ραπάνι, ἀλλ’ ὀλίγο ξερό, εἶναι 
ὁ γνωστός εἰς τόν ἀθηναϊκόν κόσμον, μέ τό στριμμένο μουστάκι του, ὁ προστάτης 
πάσης γαλλίδος κορίστας, ὁ περίφημος στατιστικός, ὁ τῆς ὀρθογραφίας! ! γνώστης, ὁ 
σύντροφος τοῦ Τσιμπουράκη (…)». Επειδή εκλαμβάνουν τη Θεσσαλία χώρα «ως res nul-
lius πάντες οἱ φιλόδοξοι τοῦ ἑλληνισμού καί ἰδίως οἱ στρατιωτικοί κατῆλθον ἐν αὐτῇ 
ὅπως ἐκλεχθῶσι βουλευταί (…). Βλέπετε ὅτι ἡ χώρα τῶν Γραικῶν εἶναι ἡ περιφανής 
χώρα τῶν Ἀβδήρων, εἰς ἥν ἀγνοεῖ τις τί ἔπρεπε νά ἦτο, Ἡράκλειτος ἤ Δημόκριτος, 
ἤ Ἀλήπασας μέ βούρδουλα στά χέρια» (αριθ. 20, σ. 2)· στην περιφέρεια της Λάρισας 
ανήκουν ψηφοφόροι Χριστιανοί 2895, Τούρκοι 2040 και Ισραηλίτες, 480 (αριθ. 21, σ. 
1)· μέσα του υπουργού οικονομικών για εξασφάλιση της θέσης του ως βουλευτή: «Ὠκε-
ανόν ρουσφετίων, χύσις τοῦ δημοσίου θησαυροῦ, καταπιέσεις εἰσπρακτόρων καί πάν 
ὅ,τι δύναται νά τελέση ἐν Γορτυνίᾳ» (αριθ. 21, σ. 1)· έκφραση υποστήριξης στο μου-
σουλμάνο Τασήμβεη και τους κ. Ισχόμαχο, κ. Καλπάκα, Ζερμάνη και Δερβίς βέη (αριθ. 
21, σ. 1)· διάψευση της είδησης ότι ο κ. Τσαλπίδης εκτίθεται ως υποψήφιος βουλευτής 
της Λάρισας (αριθ. 21, σ. 1)· υποψήφιοι στην Αγιά θα είναι ο Α. Φιλίππου και ο Α. 
Μοσχοβάκης και στα Τρίκαλα μεταξύ των υποψηφίων ο Μ. Χρυσοχόος (αριθ. 21, σ. 
2)· έγινε χθες (8 Δεκεμβρίου) στο Πρωτοδικείο της Λάρισας η τελευταία συνεδρίαση 
τ. έ. και η ανακήρυξη των υποψήφιων βουλευτών (αριθ. 23, σ. 1)· ουδεμία ζωή, κίνη-
ση, πάλη εκλογική στη Λάρισα. «Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἐκλογαί ἐν τῇ περιφερείᾳ τοὐλάχι-
στον Λαρίσσης, χαμπέρι κανείς δέν ἔχει» (αριθ. 24, σ. 2)· «Μανθάνομεν ὅτι οἱ βέηδες 
τῆς Λαρίσσης ἐτηλεγράφησαν εἰς τόν Σενδρεζάμην150 κ. Κουμουνδοῦρον, ἄν γινόμενοι 
βουλευταί, δύνανται νά διατηρήσωσι καί τήν τουρκικήν αὐτῶν ὑπηκοότητα! Ἄδηλον 
τί ἀπήντησεν αὐτοῖς, ὁ πολύς Μανιάτης, ἀλλά βεβαίως καί οὗτος τώρα θά ἠννόησεν 
«ὅτι τόν ἀράπη κι ἄν τόν λευκαίνης, τό σαπούνι σου χαλᾶς» (αριθ. 24, σ. 2)· ο νομικός 
Α. Μανωλάκης θα εκφωνήσει λόγο απέναντι στο Διοικητήριο για τον τρόπο εκλογής 
και τα δικαιώματα των εκλογέων σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 19 του συντάγματος 
(αριθ. 24, σ. 2)· περίεργο πράγμα το ότι ενώ διαλύθηκε η Βουλή και επίκεινται εκλογές 
«οὐδείς κάν ψιθυρισμός ἐκλογικός ἀκούεται ἐνταῦθα» (αριθ. 14, σ. 2)· διαπίστωση ότι 
είναι η έβδομη Βουλή η οποία δεν πεθαίνει από φυσικό θάνατο (αριθ. 14, σελ. 1)· το 
υπουργείο μελετά τη διαίρεση των επαρχιών σε εκλογικές περιφέρειες (αριθ. 15, σ. 1)· 
έκλεισε ο οριστικός συνδυασμός των υποψήφιων βουλευτών στη Λάρισα (αριθ. 23, σ. 

150. Σενδρεζάμης< σαντραζάμης< τουρ. sadrazam· πρωθυπουργός.
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1)· αποσύρθηκε από τον εκλογικό αγώνα ο Νικόλαος Ριζόπουλος «προικισμένος μέ 
γνώσεις ἀρκούσας πρός ὑποστήριξιν τῶν συμφερόντων τοῦ Λαρισσαίου λαοῦ (αριθ. 
23, σ. 1)· επικύρωση και δημοσίευση από το Πρωτοδικείο σε έκτακτη συνεδρίασή του 
των αποφάσεών του για τις εκλογές στους δήμους Αγιάς και Ευρυμενών. Κατά του 
κύρους της εκλογής του Δήμου Δωτίου υποβλήθηκαν ενστάσεις με σπουδαιότερη «ὅτι 
15 ἐψηφοφόρησαν ψευδῶς ἀντ’ ἄλλων ἀπόντων στρατιωτῶν καί ἀποθαμένων» (αριθ. 
177, σ. 2)· χαρακτηρισμός της πολιτικής κατάστασης και της νοοτροπίας των Ελλήνων 
πολιτών από τη Νέα Εφημερίδα: «Προσέλθετε καί ἁρπάσατε! Τοῦτο φαίνεται τανῦν 
τῶν κυβερνώντων τό δόγμα. Ἐννοοῦμεν τάς ἀνάγκας παντός κοινοβουλευτικοῦ πο-
λιτεύματος. Δέν ἐννοοῦμεν ὅμως τήν ἐξαχρείωσιν τήν παρουσιαζομένην ὡς μόνον 
ἐλατήριον τῆς κυβερνητικῆς μηχανῆς, τήν ἐπίσημον ταύτην ἐξαχρείωσιν, τῆς ὁποίας 
ἀπό τινος παριστάμεθα μάρτυρες. Χάριν ἐν τούτοις τῆς ἐξουσίας, οὐδείς ἐξευτελισμός 
φαίνεται σήμερον περιττός, οὐδεμία θυσία θεωρεῖται ὑπέρογκος. Πλατέως ἀνοίγονται 
τοῦ ἀναμορφωτικοῦ μεγάρου αἱ θύραι, ὅπως εἰσβάλωσιν ἐκεῖ οἱ τήν συνείδησιν ἐπί 
τῆς παλάμης των φέροντες, ὅπως χορτάσωσι καί οἱ πλέον ἀδηφάγοι τῶν ἐκδρομέων! 
Ραδίως ὁμολογοῦμεν, ὅτι ἐν ταῖς χώραις ἔνθα, ὡς παρ’ ἡμῖν ἡ βιομηχανία μηδεμίαν ἤ 
ἐλαχίστην παρέχει διέξοδον τοῖς πολλοῖς, ἕκαστος προθυμότερον πρός τούς κατέχο-
ντας τήν ἐξουσίαν ἀποβλέπει. Τό ἀποζῆν εἰς βάρος τοῦ δημοσίου θησαυροῦ φαίνε-
ται τοῖς πλείστοις, ἄν ὄχι ἡ μόνη ὁδός, τοὐλάχιστον ἡ εὐρυτέρα καί ἡ εὐχερεστέρα 
πρός ἀπόκτησιν τῆς ἐπιδιωκομένης εὐπορίας» (αριθ. 176, σ. 2)· η κυβέρνηση δε στέκε-
ται γερά σύμφωνα με καλά πληροφορημένους κύκλους, αν και με μεγάλα και όχι τόσο 
ηθικά μέσα προσπαθεί ο πρωθυπουργός να κρατήσει τους φίλους του (αριθ. 179, σ. 2)· 
μεγάλη διαδήλωση έγινε προχθές στην Αθήνα υπέρ της αντιπολίτευσης και κατά της 
κυβέρνησης (αριθ. 180, σ. 2)· ανακήρυξη του νόμιμου βουλευτή της επαρχίας Μεσσήνης 
από το ΣΤ΄ τμήμα της Βουλής (αριθ. 181, σ. 2)· αποχώρηση από το Σκουλούδειο πρα-
κτορείο και άλλων αντιπολιτευόμενων βουλευτών πλην εφτά, σύμφωνα με ειδήσεις 
από την Αθήνα (αριθ. 181, σ. 2).

ε. Δικαστικά

Επίσπευση της σύστασης των αρμόδιων δικαστηρίων στη Θεσσαλία οφείλει η ελλη-
νική κυβέρνηση, γιατί οι δίκες γίνονται στο δημαρχιακό κατάστημα εκ του προχείρου 
και οι μικρές διαφορές μεταξύ των πολιτών επιλύονται από το μοίραρχο και υπο-
μοίραρχο (αριθ. 2, σ. 3)· έγινε «μετά τῆς προσηκούσης τελετῆς ἡ ἐγκαθίδρυσις τῶν δι-
καστηρίων» (αριθ. 10, σ. 4)· παραγγελία στους Βασιλικούς Επιτρόπους των χωρών που 
προσαρτήθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών να συγκεντρώσουν και υποβάλλουν 
πληροφορίες πόσοι καταγόμενοι από τις περιφέρειές τους βρίσκονται σε εξορία ή στις 
τουρκικές φυλακές για εγκλήματα τα οποία διαπράχθηκαν πριν από την προσάρτη-
ση, για να επιδιώξει την απόλυση και επάνοδο στις εστίες τους (αριθ. 4, σ. 2)· αντίποι-
να από τον αδελφό ληστή που συνελήφθηκε στην Αθήνα, ο οποίος συνέλαβε έναν 
Ούγγρο στη Βέροια και ανακοίνωσε στις τουρκικές Αρχές ότι θα τον φονεύσει αν 
δεν πάρει λύτρα (αριθ. 4, σ. 2)· άφιξη στην Αθήνα του Άγγλου Ερρίκου Σούτερ, ο 
οποίος είχε συλληφθεί από ληστές και κρατηθεί στη Μακεδονία (αριθ. 4, σ. 2)· μετα-
φορά από τις φυλακές της Λάρισας και του Βόλου στη Θεσσαλονίκη κρατουμένων 
για πολιτικούς λόγους, οι οποίοι κατάγονται από τις χώρες που ελευθερώθηκαν και 
κλείστηκαν στις φυλακές, παρά την αμνηστεία με τη σχετική σύμβαση για τα πολι-
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τικά εγκλήματα (αριθ. 3, σ. 2)· ύστερα από παραστάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, η 
οθωμανική κυβέρνηση «διέταξε νά παραδοθῶσιν εἰς τάς ἑλληνικάς Ἀρχάς τῶν κατα-
ληφθεισῶν ἐπαρχιῶν οἱ ἐπί κοινοῖς ἐγκλήμασι διαπραχθεῖσιν ἐν αὐταῖς ὑπόδικοι (…). 
Ἀλλά οἱ διά πολιτικά ἐγκλήματα φυλακισμένοι … τί γενήσονται; … πιστεύομεν ὅτι ἡ 
Κυβέρνησις θά προνοήση καί περί αὐτῶν καί δέν θά τούς ἀφήση νά σαπῶσιν εἰς τάς 
τουρκικάς φυλακάς» (αριθ. 5, σ. 3)· άφαντη έγινε εικοσάχρονη χριστιανή που απήγα-
γαν μουσουλμάνοι. «Μεθ’ ὅλας τάς προσπαθείας τῆς δικαστικῆς ἀρχῆς ἐστάθη ἀδύνα-
τον ἡ εὕρεσις κἄν τῶν ἰχνῶν της». Μία γυναίκα και ένας χότζας συνελήφθησαν ως 
ύποπτοι και μπήκαν στις φυλακές (αριθ. 14, σ. 2)· ο νομάρχης Ακαρνανίας προτίθεται 
να εφαρμόσει τις διατάξεις περί εκτοπισμού, τις οποίες προβλέπει ο νόμος για την κα-
ταδίωξη της ληστείας (αριθ. 14, σ. 3)· ο ανακριτής σε σωματική έρευνα στις φυλακές της 
Λαμίας της «πονηράς γραίας», μητέρας του λήσταρχου Νίκου, βρήκε ολόκληρο χρυσό 
θησαυρό που προερχόταν από λύτρα του Άγγλου Σιγγ και τον κατέσχεσε, όπως πλη-
ροφορεί η Ευνομία της Λαμίας (αριθ. 18, σ. 2)· τοποθέτηση εισαγγελέα στο πρωτοδι-
κείο Βόλου (αριθ. 19, σ. 3)· προσδιορίστηκε ο αριθμός των συμβολαιογράφων του Ει-
ρηνοδικείου της Λάρισας σε πέντε, με έδρα τη Λάρισα (αριθ. 19, σ. 3)· από την έλλειψη 
εφετείου στη Λάρισα οι υπόδικοι για κακουργήματα στενάζουν, αφού δεν μπορούν να 
παραπεμφθούν και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάμει βήμα (αριθ. 20, σ. 2)· χορήγηση 
με Βασιλικό Διάταγμα από τον ειδικό προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης 
έκτακτης πίστωσης για τις δαπάνες των Αρχών που συστήθηκαν στην επαρχία του 
Βόλου (αριθ. 21, σ. 2)· υποβολή της δικογραφίας του κρατούμενου στις φυλακές για 
τη δολοφονία του δημάρχου της Αγιάς (αριθ. 179, σ. 2)· μετάθεση εφέτη από τη Λάρι-
σα στο Ναύπλιο και διορισμός στη θέση του εφέτη από την Αθήνα (αριθ. 181, σ. 2)· 
μετάβαση ανακριτή και εισαγγελέα στην Αγιά για την περαίωση της ανάκρισης στην 
υπόθεση φόνου του δημάρχου της Αγιάς (αριθ. 177, σ. 2)· πόσο καλύτερα, αναρω-
τιέται η εφημερίδα, «θά ἔπραττεν ὁ πανέντιμος ἐργάτης τῶν ἐν Τρικκάλοις Ἐργατῶν 
ἀντί νά ἀγγέλλη ὅτι θά δημοσιεύση βίους ἀνδρῶν, οὕς μέχρι προχθές ταπεινῶς ἔ.... 
γλυφε καί οὕς οὐδέ κἄν ν’ ἀτενίση δύναται, ἐδημοσίευε βιογραφίαν οἰκειοτέρων του 
ἀνθρώπων τοὐτέστιν ταγματαρχῶν τινων τοῦ οἰκονομολογικοῦ κλάδου καί ἄν ἔγρα-
φε χαριέντως δύο μόνον λογάκια περί τῆς ἐντίμου!! αὐτῶν διαχειρίσεως ὡς καί τόν βίον 
κάποιων δικηγόρων, οὕς δύο, τρία δικαστήρια κατεδίκασαν ἐπί ἀπάτῃ καί κακοήθη 
τοῦ ἐπαγγέλματός των ἐξασκήσει ἤ καί τόν τῆς νεότητος αὐτῶν βίον πῶς καί κατά τι 
ἐχρησίμευσάν ποτε αὐτοί τε ἤ καί αἰ.... εἰς ὑπουργόν τινα τῶν Στρατιωτικῶν διά νά 
κλείση τά μάτια του καί νά μή ἴδη τί ἔπραττε τότε ἐπιμελητής τις ἄν δέν ἀπατώμε-
θα. Ἄν δέ ὁ ἀξιότιμος βιογράφος ἔχασε τάς σημειώσεις του, εἴμεθα πρόθυμοι ἡμεῖς νά 
τόν βοηθήσωμεν, ἀφοῦ γινώσκει καλῶς πόσον καλῶς γνωρίζομεν τό λουλούδι αὐτό 
πού ξεφύτρωσεν εἰς τήν γάστρα των Ἐργατῶν» (αριθ. 177, σ. 1)· διορισμός δικηγόρων 
και απονομή συντάξεων σε δικαστικούς (αριθ. 178, σ. 3)· καταδίκη του δημάρχου και 
του άλλοτε γραμματέα  του Δήμου Κραννώνα (αριθ. 203, σ. 2)· αληθινή μάχη έγινε σε 
δάσος κοντά στο χωριό Φραντζή της Λαμίας μεταξύ χωρικών και φυγόδικων που έκλε-
ψαν ένα βόδι (αριθ. 203, σ. 4)· στην εξεταστική επιτροπή ειρηνοδικών, σύμφωνα με τα 
αθηναϊκά φύλλα, έγινε δεκτός διά της ολοψηφίας της ο τέως αρχειοφύλακας πρωτο-
δικών Βόλου (αριθ. 203, σ. 2)· άφιξη και ανάληψη καθηκόντων δικαστή (αριθ. 203, σ. 
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2)· απάντηση στην ερώτηση γιατί φεύγουν οι Τούρκοι από τη Θεσσαλία, δίνει η εφη-
μερίδα: Τα δικαστήρια και οι δικηγόροι της Θεσσαλίας αλλά και των Αθηνών που 
παίρνουν υπέρογκα ποσά για την παράστασή τους στα δικαστήρια (αριθ. 205, σ. 1)· 
μετάθεση αμερόληπτου και δραστήριου δικαστή της Λάρισας στην Κεφαλονιά (αριθ. 
205, σ. 1)· συνεδρίαση του ενταύθα πρωτοδικείου κάθε Δευτέρα για ποινικές και κάθε 
Τρίτη για πολιτικές και εμπορικές υποθέσεις (αριθ. 205, σ. 2)· εντολή δημοσίευσης ότι 
το ενταύθα εφετείο απέχει να δικάσει σε υπόθεση μέχρι να διοριστεί η προβλεπόμενη 
από το νόμο επιτροπή (αριθ. 205, σ. 2)· 

στ. Εμπορικά 
Απληστία και αισχροκέρδεια στην αγορά «εἰς τό ἔπακρον. Ὅλα τά εἴδη καί-

προπάντων τά τρόφιμα ὑπερδιπλασιάσθησαν» (αριθ. 11, σ. 3)· απαγόρευση εισαγωγής 
στη Λάρισα ζώων, ξυλανθράκων κτλ. από τις οθωμανικές Αρχές Ελασσόνας «κατά τό 
κέφι ἑνός καϊμακάμη151 ἤ μουδίρη152» (αριθ. 5, σ. 3)· το γενικό αρχηγείο «εἰσακούσαν τῆς 
εὐχῆς τοῦ τόπου, διέταξε τήν ἄρσιν τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς ἐξαγωγῆς τοῦ σίτου» (αριθ. 
3, σ. 2)· σύσταση υποκαταστημάτων Εθνικής Τράπεζας στο Βόλο, τη Λάρισα και την 
Άρτα (αριθ. 14, σ. 2)· δημοσίευση στοιχείων φόρτου σίτου στον Πειραιά από διάφορα 
λιμάνια (αριθ. 16, σ. 3)· σύμφωνα με την Πανόπη της Σύρου ο κ. Σκουλούδης έγραψε 
στα μέλη του συμβουλίου της ελληνικής ατμοπλοϊκής εταιρείας ότι οι διατυπώσεις που 
απαιτούνται από τους κεφαλαιούχους οι οποίοι την ίδρυσαν, συμπληρώθηκαν όπως 
προβλέπεται (αριθ. 17, σ. 3)· αγορά δύο ακόμη ατμοπλοίων στην Αγγλία από την «Πα-
νελλήνιο Ατμοπλοϊκή Εταιρεία» (αριθ. 17, σ. 3)· με Βασιλικό Διάταγμα απαλάσσο-
νται από κάθε έγγειο φόρο τον ενεστώτα χρόνο τα προϊόντα των χωρών που απε-
λευθερώθηκαν (αριθ. 19 σελ. 3 και 20, σ. 3)· μεγάλη η αξία εμπορευμάτων και δασμών 
στο λιμάνι του Βόλου (αριθ. 19, σ. 3)· η περιουσία τραπεζίτη που πέθανε ανέρχεται 
σε 6.500.000 φράγκα (αριθ. 19, σ. 3)· ίδρυση στη Λάρισα τράπεζας με την επωνυμία 
«Εθνική Τράπεζα Ηπείρου και Θεσσαλίας (αριθ. 10, σ. 4)· από τον επερχόμενο Μάρτιο 
έχει ληφθεί απόφαση όλοι οι Μουσουλμάνοι να αναχωρήσουν και όσοι από αυτούς 
είναι γεωργοί πωλούν τα κτήματά τους. Οι δικοί μας, λόγω της δίψας να γίνουν ιδι-
οκτήτες, αγοράζουν τα κτήματα αυτά ακόμη και υπερτιμημένα στο διπλάσιο (αριθ. 24, 
σ. 2)· διατίμηση σε διάφορα «ώνια», αλλά πρέπει να φροντίσει η στρατιωτική αστυνο-
μική Αρχή για την εφαρμογή της (αριθ. 2, σ. 3-4)· ορίζεται το μέρισμα της Π. Ηπειροθ. 
Τράπεζας σε πέντε δραχμές (αριθ. 177, σ. 2)· από τα πρώτα νομοσχέδια που θα υποβλη-
θούν από την κυβέρνηση είναι το «περί μονοπωλίου πετρελαίου των φωσφόρων και 
των παιγνιοχάρων» (αριθ. 177, σ. 2)· δημοσίευση της προσωρινής κατάσταστης των τε-
λωνειακών εισπράξεων του κράτους (αριθ. 180, σ. 2)· ψήφιση νομοσχεδίων στη Βουλή 
για κύρωση εμπορικής συνθήκης με την Αίγυπτο, εισαγωγής και πώλησης πυρείων και 
περί εκπαίδευσης ναυτικών δοκίμων (αριθ. 181, σ. 2)· αναφορά στην περιουσία του 
τραπεζίτη Σκουζέ που πέθανε (αριθ. 181, σ. 3)· η απληστία και η αισχροκέρδεια στην 
αγορά «ἔφθασεν εἰς τό ἔπακρον. Ὅλα τά εἴδη καί πρό πάντων τά τρόφιμα ὑπερεδι-

151. Καϊμακάμης < τουρ. kaymakam· προϊστάμενος διοικητικής υπηρεσίας του οθωμανικού 
κράτους.

152. Μουδίρης < τουρ. mudir· διευθυντής, τμηματάρχης.
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πλασιάσθησαν. Φρονοῦμεν ὅτι πρέπει νά ληφθῆ πρόνοια περί τούτου, ἵνα τεθῆ τέρμα 
εἰς τήν αὐθάδειαν τῶν πωλητῶν, ἐπίσης μεγίστη ἔλλειψις, ἕνεκα αἰσχροκερδείας πα-
ρουσιάζεται, κερμάτων,...» (αριθ. 11, σ. 3)· μεγάλη ζήτηση στα καλής ποιότητας σι-
τηρά (αριθ. 26, σ. 4)· πληρωμή φόρου επιτηδεύματος δύο φορές τον ίδιο χρόνο (αριθ. 
205, σ. 2)· δυσκολίες στη συναλλαγή από έλλειψη χάλκινων νομισμάτων. «Δίδοντες εἰς 
τούς πωλούντας τάληρα μᾶς τά ἐπιστρέφουν λέγοντες: Δέν ἔχω λιανά. Πῶς θά κάμω-
με; - Ρωτᾶτε τόν Τρικούπην» (αριθ. 205, σ. 2)· ποιος να ερωτηθεί να λύσει το μυστήριο 
γιατί πωλείται το καλύτερο κρέας στην Αθήνα 120 η οκά και εδώ «βώδια, γελάδες καί-
βουβάλια διαφυγόντα τήν πρώτην κατά τό 1811 συμβάσαν πλημμύραν ἐν Λαρίσσῃ 
πωλοῦνται ἀντί 120 καί τό κοιλόγραμμον ἀντί ὀκᾶς· ἄν δέν εἶναι μυστήριον, θά εἶναι 
αἴνιγμα καί τήν λύσιν αὐτοῦ ἐπιζητοῦμεν παρά τῶν ἁρμοδίων» (αριθ. 203, σ. 2)· τιμολόγια 
σίτου και άρτου στη Λάρισα (αριθ. 203, σ. 2)· στην εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσι-
εύτηκε έκθεση επιστημονικής επιτροπής περί ανύδρου οινοπνεύματος (αριθ. 181, σ. 2).

ζ. Δημόσια έργα

«Ἡ ἀπό Λαμίαν εἰς Δομοκόν ὁδός δέν ἐτελείωσε καί συνεπῶς, τά δύο τάγματα τοῦ 
πεδινοῦ πυροβολικοῦ, διαμένουσιν ἔτι εἰς Λαμίαν· λέγεται ὅτι μετά 20 ἡμέρας θέλει 
εἶσθε τελειωμένη ἡ ὁδός» (αριθ. 2, σ. 3)·153 αρχίζει η μελέτη του δρόμου Λάρισα-Γκερλί 
από τον ανάδοχο της κατασκευής των σιδηροδρόμων (αριθ. 4, σ. 2)· δημοσίευση του δι-
ατάγματος το οποίο εγκρίνει τη σύμβαση για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής 
μεταξύ Λάρισας και Βόλου (αριθ. 10, σ. 3)· έναρξη κατασκευής χωρίς καθυστερήσεις 
της αμαξιτής οδού Άρτας-Κοπρ(α)ίνης (αριθ. 14, σ. 2)· πέρασαν δύο χρόνια μέχρι 
την 9η Ιανουαρίου ε. έ. από τότε που άρχισαν οι εργασίες του σιδηροδρόμου Λάρι-
σας-Βόλου. «Τήν ἡμέραν ἐκείνην τοῦ σωτηρίου ἔτους 1882, ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια 
τοῦ Σιδηροδρόμου καί ὁ στρατηγός Σοῦτσος ἔδωκε τήν πρώτην σκεπαρνιάν πόσαι 
δέ εὐχαί ὑπέρ τῆς ταχείας καί αἰσίας περατώσεως ἐρρέθησαν τότε δέν δύναταί τις νά 
γράψη, ἀρκεῖ νά εἴπωμεν ὅτι ὁ Μητροπολίτης, Μουφτῆς, Ραββίνος, ἕκαστος εἰς τήν 
γλώσσαν του καί εἰς τόν Θεόν του, ἐδεήθη ὑπέρ τοῦ ἔργου καί ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς 
τελετῆς πάντες κατενθουσιασμένοι καί ὑπερβέβαιοι ὅτι τό ἔργον θά τελειώση μετά 
ἐννέα μήνας. Πάντες; Ὄχι, ὑπῆρξε τις ὅστις δέν ἐπίστευεν εἰς τήν σπουδαιότητα τῆς 
τελετῆς καί τῶν ὑποσχέσεων» (αριθ. 177, σ. 2)· λέγεται ότι μετά ένα μήνα θα αρχίσει 
να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος Λάρισας-Βόλου. «το πιστεύετε;», ρωτά η εφημερίδα 
(αριθ. 179, σ. 2)· το έργο τελείωσε και «πρό ἡμερῶν ἑορτάσθησαν πρό τῶν Πυλῶν τῆς 
Λαρίσσης τά ἐγκαίνια τοῦ Σιδηροδρόμου. Ὁ βασιλεῦς τῶν Ἑλλήνων... καί πᾶν ὅ,τι 
ἔξοχον ἔχει ἡ Ἑλλάς, συνηθροίσθη εἰς φαιδράν πανήγυριν ἑορτάζον τήν εἰσαγωγήν εἰς 
τήν Θεσσαλίαν ἑνός ἐκ τῶν ἐξαισιωτέρων καί ὠφελιμωτέρων καί ἐκπολιτιστικωτέρων 
δώρων τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ δέ λοιπή Ἑλλάς, ζηλότυπος, διότι πρώτη δέχεται τά ἀγαθά 
δῶρα ἡ ἀδελφή της Θεσσαλία, συνεπανηγύρισεν ἅπασα ἐπί τῷ εὐτυχεῖ τούτῳ γεγονότι 

153. Σχετικό είναι και το δημοσίευμα της αθηναϊκής Ώρας: «Ἡ κατασκευαζομένη ἐκ τῶν 
συνόρων εἰς τό Θεσσαλικόν ἔδαφος ὁδός, ὅπως διέλθη τό πεδινόν πυροβολικόν, μόλις ἔσται 
ἑτοίμη μετά εἰκοσαήμερον κατά πᾶσαν πιθανότητα». Ὥρα, 309 (Ἀθήνησι τῆ 6 Σεπτεμβρίου 
1881) 2.
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ἐλπίζουσα ἀκραδάντως ὅτι τάχιστα καί αὕτη θέλει ἑορτάσει παρομοίαν ἑορτήν» (ἀριθ. 
191, σ. 2)· με Βασιλικό Διάταγμα χαρακτηρίστηκαν τα κατεπείγοντα και εκτελέσιμα 
έργα της κοινότητας Καρπενησίου (αριθ. 179, σ. 3)· έναρξη λειτουργίας μεγάλης σι-
δερένιας γέφυρας στον Ευρώτα «καί οὕτως ἄρξεται ἡ ἀνενόχλητος συγκοινωνία καί θ’ 
ἀπαλλαχθῶσι τῶν ὀλεθρίων κατ’ ἔτος δυστυχημάτων, τοῦ ρεύματος μή παρασύροντος 
καί ἀποπνίγοντος πλέον τούς διαβάτας, ὧν τινές χρησιμεύουσι δυστυχῶς καί θύματα 
ἤ βορά εἰς τήν ἀμείλικτον τοῦ ποταμοῦ καί σφοδράν ροήν» (αριθ. 16, σ. 3)· άρχισαν οι 
εργασίες της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισας (αριθ. 19, σ. 3).

η. Εξωτερικά 

Ανακοίνωση θανάτου του προέδρου Η.Π.Α. Γάρφηλδ (αριθ. 4, σ. 1)· το υπουργείο 
των Η.Π.Α. τηλεγράφησε στον αντιπρόεδρο των Η.Π.Α. κ. Αρθούρο να ορκιστεί χωρίς 
αναβολή πρόεδρος των Η.Π.Α (αριθ. 4, σ. 2)· αύξηση παραγωγής ασημιού στην Αμε-
ρική (αριθ. 4, σ. 2-3)· ο μεγάλος δούκας της Ρωσίας Κωνσταντίνος ανέκτησε την εύνοια 
του τσάρου (αριθ. 4, σ. 3)· διαχείμαση της ηγεμονικής οικογένειας του Μαυροβουνίου 
στην Κέρκυρα (αριθ. 11, σ. 3)· ο διοικητής και άλλοι οθωμανοί υπάλληλοι της Λάρισας 
διατάχθηκαν να μεταβούν στα Σέρβια (αριθ. 2, σ. 4)· βελτίωση των πραγμάτων στην 
Αίγυπτο (αριθ. 4, σ. 2)· στο Άδεν ξέσπασε χολέρα (αριθ. 3, σ. 3)· «ἔκρυθμος καί ἤκιστα 
εὐάρεστος κατάστασις» επικρατεί μεταξύ Τύνιδας και Αλγερίας (αριθ. 3, σ. 3)· απάντη-
ση των Μεγάλων Δυνάμεων στην εγκύκλια διακοίνωση της Υψηλής Πύλης «τήν 
ἀφορῶσαν εἰς τήν κατάργησιν τῶν ἐν τῆ αὐτοκρατορίᾳ ξένων ταχυδρομείων» (αριθ. 3, 
σ. 3)· κίνηση λιμανιού Κωνσταντινούπολης την περασμένη εβδομάδα (αριθ. 13, σ. 3)· 
άφιξη στην Κωνσταντινούπολη των Άγγλων επιτρόπων (αξιωματικών) για τη νέα ορο-
θετική γραμμή Ελλάδας -Τουρκίας, για να ακούσουν οι πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμε-
ων και να αποφανθούν για τις περί Ζάρκου -Κριτηρίου ενστάσεις της Πύλης (αριθ. 13, 
σ. 4)· απεβίωσε ο Αλή Βεν Αμάρ αρχηγός των Τυνησίων επαναστατών (αριθ. 13, σ. 4)· 
ο αυτοκράτορας της Αυστρίας βεβαίωσε, σε ομιλία του, ότι η συνθήκη του Βερολίνου 
εκτελέστηκε και η ειρήνη παγιώθηκε (αριθ. 13, σ. 4)· εκλογή του Γαμβέτα ως προσωρι-
νού προέδρου της γαλλικής Βουλής (αριθ. 13, σ. 4)· με την ευκαιρία των γάμων της θυ-
γατέρας του ο πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας πρόσφερε για διανομή στους φτω-
χούς των 20 διαμερισμάτων του Παρισίου 20.000 φράγκα (αριθ. 13, σ. 4)· προστασία 
όσων εκτρέφουν ταχυδρομικά περιστέρια στο Βερολίνο (αριθ. 13, σ. 4)· η αναχώρηση 
από τη Θεσσαλία των Μουσουλμάνων εξακολουθεί αδιάκοπα (αριθ. 15, σ. 2)· διαμαρ-
τυρία της Πύλης προς τις Μεγάλες Δυνάμεις για τη στάση του αντιπροσώπου της Βουλ-
γαρίας στην Κωνσταντινούπολη κατά τη συννενόησή του με τις τουρκικές Αρχές (αριθ. 
15, σ. 3)· παράταση θητείας του διοικητή της Αλγερίας (αριθ. 15, σ. 3)· ο αγροτικός ιρ-
λανδικός σύνδεσμος συμβουλεύει τους ενοικιστές να απευθύνονται στα δικαστήρια 
για να φέρουν γενική χαλάρωση (αριθ. 15, σ. 3)· ανακάλυψη σε πόλεις της Ρουμανίας 
κίβδηλων χαρτονομισμάτων (αριθ. 15, σ. 3)· τηλεγραφούν από τη Θεσσαλονίκη ότι οι 
Αλβανοί χωροφύλακες διώχτηκαν ως ανίκανοι (αριθ. 15, σ. 3)· σύμφωνα με την τουρ-
κική απογραφή ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης ανέρχεται σε 350.000 (αριθ. 15, 
σ. 3)· Γαλλία, Ιταλία και Ρωσία παραιτήθηκαν από τα δικαιώματα προξενικής δικαιο-
δοσίας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη κατά το πρότυπο της Αγγλίας και της Γερμανίας 
(αριθ. 15, σ. 3)· προκήρυξη βραβείου 25.000 φράγκων από το βασιλιά του Βελγίου για 
εκλαϊκευμένο σύγγραμμα σπουδής της γεωγραφίας στα σχολεία (αριθ. 15, σ. 3)· περίερ-
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γη δίκη πατέρα στην Κωνσταντινούπολη ο οποίος πούλησε τα δύο του κορίτσια και 
ύστερα τα βοήθησε να αποδράσουν (αριθ. 15, σ. 3)· απεβίωσε στη Μασσαλία η Ελένη 
Ζίννη. «Μακρά καί ὀδυνηρά νόσος ἀφήρπασεν ἐκ τῆς ἡμετέρας κοινωνίας, περικαλλῆ, 
ἀγαθήν καί εὐφυεστάτην κυρίαν, ἧς ἡ μορφή καί τό ὅλον παράστημα, ἀνεμίμνησκε τόν 
ὡραῖον ἑλληνικόν τύπον» (αριθ. 16, σ. 3)· ρωσική εφημερίδα δίνει στοιχεία για τον 
πληθυσμό της Ελλάδας, κατά περιοχές (αριθ. 16, σ. 3)· δήλωση του Βίσμαρκ ότι σκο-
πεύει να παραιτηθεί «ἕνεκεν τοῦ ἀποτελέσματος τῶν ἐκλογῶν, ὅπερ κωλύει τήν 
ἐνέργειαν αὐτοῦ» (αριθ. 16, σ. 3)· προκήρυξη του συλλόγου των αυτονομιστών ο 
οποίος ζητεί ξεχωριστό κοινοβούλιο στην Ιρλανδία (αριθ. 16, σ. 3)· συζήτηση στη γαλ-
λική Βουλή προσεχώς των θεμάτων της Τύνιδας (αριθ. 16, σ. 4)· εγκατάσταση Ρω-
μούνων δασκάλων στα Γρεβενά (αριθ. 16, σ. 4)· απαγόρευση εξαγωγής δημητριακών 
από τη Βεγγάζη (αριθ. 16, σ. 4)· πέρασμα από το Βόσπορο μεγάλου αριθμού ατμο-
πλοίων και ιστιοφόρων για να φορτώσουν σιτηρά στον Εύξεινο (αριθ. 16, σ. 4)· δύο 
βαθμοί «κάτωθεν του μηδενικού» το θερμόμετρο στο Παρίσι (αριθ. 17, σ. 3)· γνωστο-
ποίηση των γνωστών μέχρι τώρα ονομάτων υπουργών της γαλλικής Δημοκρατίας 
(αριθ. 17, σ. 3)· γνωστοποίηση στους έλληνες πλοιάρχους από το υπουργείο Ναυτικών 
ότι δεν έχουν ανάγκη να υποβάλλουν στην επιθεώρηση των τουρκικών Αρχών τις 
υγειονομικές τους πιστοποιήσεις όταν κατευθύνονται σε τουρκικά λιμάνια (αριθ. 181, 
σ. 2)· τηλεγράφημα από το Αστραχάν της Κασπίας αναφέρει ότι μέρος από τον πάγο 
πάνω στον οποίο εργάζονταν 150 ψαράδες αποσπάστηκε ξαφνικά και οι ψαράδες 
αγνοούνται στο άθελά τους ταξίδι με τη σχεδία από πάγο (αριθ. 180, σ. 2)· μετάβαση 
στο Κάιρο των μελών της επιτροπής αποζημιώσεων για να παρουσιαστούν στο 
χεδίβη154 να τον αποχαιρετήσουν (αριθ. 180, σ. 2)· διαδήλωση στα Χανιά προς τους 
προξένους και τον τοποτηρητή του γενικού διοικητή και αίτημα με επιτροπή να επιλυ-
θούν τα εκκρεμή ζητήματα της Κρήτης (αριθ. 180, σ. 2)· διάσκεψη του υπουργικού συμ-
βουλίου στην Κωνσταντινούπολη σε έκτακτη συνεδρίαση κατά διαταγή του σουλτάνου 
για τα αιτήματα της Κρητικής πολιτείας (αριθ. 181, σ. 3)· αναφορά του υφυπουργού 
Εξωτερικών της Αγγλίας στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ο πρεσβευτής της Μ. Βρε-
τανίας στην Κωνσταντινούπολη έλαβε οδηγίες για παραστάσεις στην Πύλη για 
Ηπειρώτες και Θεσσαλούς οι οποίοι κρατούνται φυλακισμένοι επειδή πήραν μέρος σε 
διαδηλώσεις για την παραχώρηση των νέων επαρχιών στην Ελλάδα (αριθ. 181, σ. 3)· 
κατάθεση από τον μαρκήσιο Άρτιγκτον στο κοινοβούλιο του προϋπολογισμού των 
στρατιωτικών· βελτίωση της υγείας του πρωθυπουργού Γλάδστωνα (αριθ. 181, σ. 3)· 
κλοπή στο αυστριακό ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης, οι δράστες της οποίας 
παραμένουν ασύλληπτοι (αριθ. 181, σ. 3)· αγώνας καλλονής στο Βουκουρέστι κατά 
μίμηση αντίστοιχου στην Πέστη. Κάθε Ρουμάνος θα γράφει το όνομα και τη διεύθυνση 
της ωραιότερης γυναίκας που είδε και θα υπογράφει (αριθ. 181, σ. 3)· αγόρευση του 
πρίγκηπα Βίσμαρκ κατά την συνεδρίαση της γερμανικής Βουλής για το νομοσχέδιο 
περί ασφάλειας των εργατικών τάξεων και γενικά για τα οικονομικά ζητήματα (αριθ. 
181, σ. 3)· η διάδοση της αποχώρησης του Γλάδστωνα από την πρωθυπουργία 
κυκλοφορεί έντονα (αριθ. 18, σ. 3)· υποβολή από τον Γαμβέτα στον πρόεδρο Γρεβύ του 

154. Χεδίβης < τουρ. hidiv· αντιβασιλιάς.
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σχηματισμού της κυβέρνησής του (αριθ. 18, σ. 3)· ο βασιλιάς της Αβησσυνίας ετοιμάζεται 
να δεχτεί το στέμμα των βασιλείων πάσης Αιθιοπίας (αριθ. 18, σ. 3)· έναρξη δίκης του 
Γκιτώ, δολοφόνου του προέδρου των Η.Π.Α. Γάρφηλδ (αριθ. 18, σ. 3)· αυτοκτονία 
θεωρεί το θάνατο από πνευματοποσία μερίδα του ρωσικού κλήρου και αρνείται την 
κηδεία· η ιερά σύνοδος αποφάσισε το θάνατο αυτό ως μη αυτοχειρία (αριθ. 18, σ. 4)· 
δημοσιοποιούνται στυγερά κακουργήματα τα οποία συνέβησαν στο Κισνόβιο της 
Βεσσαραβίας (αριθ. 18, σ. 4)· απόπειρα δολοφονίας κατά του Γκιτώ, δολοφόνου του 
προέδρου των Η.Π.Α. (αριθ. 19, σ. 4)· φοβερή ληστεία διαπράχθηκε στο ιταλικό χωριό 
Μάρα από συμμορία 30 ληστών (αριθ. 19, σ. 4)· αυτοκτονία συνεπεία φρενοβλάβειας 
του Ρουμάνου καθηγητή πρώην υπουργού κ. Βοριάνου (αριθ. 19, σ. 4)· ο αγροτικός 
δεσμός των γυναικών στο Δουβλίνο «ἀπεφάσισε τά μέλη αὐτοῦ νά μή ὑπανδρεύωνται 
ἄγγλον καί νά μή κεράσωσι οὐδένα ἀστυνομικόν ὑπάλληλον» (αριθ. 19, σ. 4)· αγγελία 
από το Λονδίνο απόπειρας δολοφονίας του στρατηγού Meares διοικητή κομητείας 
(αριθ. 19, σ. 4)· πληροφορία από την Κωνσταντινούπολη γνωστοποιεί ότι υπάλληλοι 
του υπουργείου Παιδείας θα περάσουν από τα αρμενικά και ελληνικά βιβλιοπωλεία 
της πόλης για να εξετάσουν τα βιβλία τους (αριθ. 20, σ. 3)· άρχισαν στη Μόσχα οι 
προετοιμασίες για τη στέψη του αυτοκράτορα τον προσεχή Μάιο (αριθ. 20, σ. 3)· λήξη 
βουλευτικών εκλογών στην Αίγυπτο (αριθ. 20, σ. 3)· διορισμός με διάταγμα του 
πρεσβευτή (αριθ. 20, σ. 3)· κατεδάφιση στο Τογκίν της Σινικής από δεινό σίφωνα σε 
μισή ώρα 200 ναών, 84 σχολείων και 2000 σπιτιών (αριθ. 20, σ. 3)· σύλληψη σε 
επικίνδυνο προάστιο του Λονδίνου από την αστυνομία 70 μεθυσμένων κακούργων 
(αριθ. 20, σ. 3)· ένα από τα παράδοξα που βλέπει ο ευρωπαίος επισκέπτης στην Κίνα 
είναι η μανία όλων των κατοίκων να διασκεδάζουν με χάρτινους αετούς (αριθ. 20, σ. 
3)· στα πολλά συνέδρια της τελευταίας δεκαετίας και το «Κυνηγετικό συνέδριο των 
Μεδολιάνων» (αριθ. 14, σ. 4)· διάψευση της είδησης ότι ο πρίγκηπας Βίσμαρκ έχει 
σκοπό να διαλύσει τη γερμανική Βουλή αν δεν ψηφιστούν τα νομοσχέδια που αναφέρο-
νται στον αυτοκρατορικό λόγο (αριθ. 21, σ. 2)· λόγω ζητήματος Δούναβη μεταξύ 
Αυστρίας και Ρωμανίας, η Αυστρία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις μέχρι την επάνο-
δο του υπουργού των Εξωτερικών της από την Πετρούπολη. Ο Αιών σχολιάζοντας τη 
Ρωμανία η οποία, για να μην ενδώσει, προκάλεσε τη διακοπή των σχέσεων με γείτονα 
όπως η Αυστρία, «τῆς Ἑλλάδος, προσβαλλομένης ἐν τῇ Ἀνατολῇ, ἡ κυβέρνησίς της 
κύπτει ποταπῶς τόν αὐχένα. Ἡ πρώην τρέμουσα καί ἀσθενής Ρωμουνία ἐγείρεται 
ἀνδρειωμένη καί φιλότιμος, ἡ δέ τροπαιοῦχος Ἑλλάς κλίνει ταπεινή». Το φαινόμενο 
εξηγείται διότι η Ρωμανία «ἔχει τούς φροντίζοντας περί τῆς ἀναπτύξεως τῶν δυνάμεών 
της καί περί τῆς καταρτίσεως αὐτῶν, καί ἐμπνέει σεβαμόν. Ἡ Ἑλλάς ὅμως, διαλύουσα 
τόν στρατόν, παραλύουσα καί ἐξάπτουσα τά ἀτομικά πάθη, ἐξαντλουμένη εἰς ἐκλο-
γικάς ραδιουργίας καί περιωρισμένη εἰς σατανικάς ἐνεργείας, πῶς δύναται νά μετέλθη 
τήν πολιτικήν τῆς γενναιότητος καί τῆς φιλοτιμίας;» (αριθ. 22, σ. 2)· σύσταση Γε-
ρουσίας πρόκειται να γίνει στο Κάιρο, στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι οι ανώτατοι 
υπάλληλοι του κράτους (αριθ. 22, σ. 3)· πληροφορίες για τα πλοία που πέρασαν 
πρόσφατα τη διώρυγα του Σουέζ και τα τέλη που κατέβαλαν (αριθ. 22, σ. 3)· κλείσιμο 
των ελληνικών ταχυδρομείων στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο από το γενικό 
διοικητή της Κρήτης με διαταγή της Υψηλής Πύλης. Κλείσιμο του ελληνικού ταχυδρο-
μείου και στη Σμύρνη. Επειδή δεν το έκλεισε ο πρόξενος, η φύλαξή του γίνεται από πο-
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λιτοφύλακες, οι οποίοι τελικά κατέβασαν τα σήματα και το έκλεισαν. Η Αμάλθεια της 
Σμύρνης αφηγείται τα του κλεισίματος και την περιπέτεια φακέλλου από την Ελλάδα 
που κρατήθηκε στο αυστριακό ταχυδρομείο για να παραδοθεί στο ελληνικό Προξε-
νείο (αριθ. 22, σ. 2-3)· στρατόπεδο για 200.000 στρατιώτες προτίθεται να ιδρύσει την 
προσεχή άνοιξη η ρουμανική κυβέρνηση μεταξύ Βράιλας και Γαλαζίου, λόγω γυ-
μνασίων (αριθ. 23, σ. 3)· με διαταγή του σουλτάνου τα εκθέματα Οθωμανών στην ηλε-
κτρική έκθεση της Βιέννης θα εκτεθούν και στην Κωνσταντινούπολη (αριθ. 178, σ. 3)· 
παράδοξο ζεύγος ζει στο Ιλλινόις των ΗΠΑ, όπου ο σύζυγος αναζητώντας τη σύζυγό 
του που έφυγε τη βρήκε στη Βωπούν, όπου μεταμφιέστηκε σε άνδρα και πήρε ως σύζυ-
γο άλλη γυναίκα. Ο σύζυγος «ἀπελπισθείς ὅτι θά δυνηθῆ νά μεταπείση τήν σύζυγό του 
ὅπως ἐπανέλθη, ἀπῆλθεν εἰς τήν κατοικίαν του τό δέ παράδοξον ζεῦγος ἐξακολουθεῖ 
κρῦπτον τήν εὐτυχίαν του ἐν τοῖς πέριξ τῆς Βωπούν» (αριθ. 176, σ. 3)· διορισμός από 
τον Χεδίβη του στρατηγού Γόρδωνα ως διοικητή του Σουδάν (αριθ. 177, σ. 2)· δολο-
φονία άοπλου κατασκόπου στα προάστια της Βιέννης (αριθ. 177, σ. 2)· ημερήσια 
διάταξη του βασιλιά Καρόλου της Ρουμανίας προς το στρατό με ευχαριστίες στους 
στρατιώτες για τις υπηρεσίες τους (αριθ. 177, σ. 2)· απώλεια στα κτήματα του κ. Ρώμα 
στο Βουκουρέστι από τα χιόνια ενός υπολοχαγού και ενός επιλοχία (αριθ. 177, σ. 3)· ο 
Βέκερ πασάς διέταξε τη σύλληψη του Αβησσυνού πρίγκιπα, ο οποίος ήταν επικεφαλής 
στη λεηλασία των κιρβανίων και τον έθεσε υπό αυστηρή επιτήρηση (αριθ. 177, σ. 3)· δι-
ακοπή των συγκοινωνιών στο Λευκό Νείλο λόγω αναταραχών και κατάληψη από 
αντάρτες ατμοπλοίου με προμήθειες που στέλνονταν από το Χαρτούμ στη Σεναάρ 
(αριθ. 177, σ. 3)· μουσουλμανική οικογένεια στην Κύπρο ασπάστηκε το Χριστιανισμό 
(αριθ. 14, σ. 3)· πραγματοποίηση στη Βιέννη εκτέλεσης θανατικής ποινής ενός στρα-
τιώτη με απαγχονισμό (αριθ. 14, σ. 3)· γνωστοποίηση στο Λονδίνο την περασμένη 
εβδομάδα 130 ναυαγίων από τα οποία τα 105 βρετανικά (αριθ. 14, σ. 2)· αποκάλυψη 
στη Ρώμη νέου είδους παραποίησης χαρτοσήμου με απάλειψη της γραφής με χημική 
ουσία (αριθ. 14, σ. 3)· έγινε στη Βραζιλία σπουδαίο βήμα για αεροστατικό πηδάλιο 
(αριθ. 14, σ. 3).

θ. Διπλωματικά

Αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη των συνταγματαρχών μελών «τῆς διεθνοῦς 
ἐπί τῆς ἐκχωρήσεως ἐπιτροπῆς» κατά πάσαν πιθανότητα επειδή κλήθηκαν από τις πρε-
σβείες τους (αριθ. 4, σ. 2)· η σύλληψη και φυλάκιση του προξένου της Ελλάδας στη 
Βιτώλια κ. Α. Κωστή «ὑπηγορεύθη ἐκ σεβασμοῦ πρός τούς τύπους, καί ὅτι ἐν τῆ οὐσίᾳ 
δέν ἔχει βάσιν σπουδαίαν ἡ κάτ’ αὐτοῦ ἐνέργεια» (αριθ. 13, σ. 3)· οι Μουσουλμάνοι 
που τιμήθηκαν με παράσημα οφείλουν ενυπόγραφα να διαψεύσουν αυτά που γράφει 
η Βακήτ, ότι τα ελληνικά στρατεύματα κάνουν κατάχρηση εξουσίας σε Μουσουλμά-
νους (αριθ. 15, σ. 1)· η Βακήτ γράφει ότι τα ελληνικά στρατεύματα πράττουν μύρια 
αισχρουργήματα κατά των Τούρκων, τα οποία τους αναγκάζουν να μεταναστεύσουν. 
Αληθώς, τα ελληνικά στρατεύματα πράττουν μεγάλα αισχρουργήματα, αλλά όχι εντός 
του ελληνικού εδάφους, αλλά εντός του τουρκικού μεταβαίνουν και καταστρέφουν λη-
στρικές συμμορίες, σώζουν χότζα και έτερο Τούρκο από την αιχμαλωσία και το θάνα-
το και προκαλούν τις ευλογίες του. «Τί λέγεις, καλή Βακήτ, δι’ αὐτά; ἐρώτησον καί τόν 
χότζαν καί τούς Γρεββενούς τί λέγουσιν ὅμως» (αριθ. 18, σ. 1)· οι τουρκικές Αρχές έδω-
σαν 3ήμερη προθεσμία να κλείσουν τα ελληνικά ταχυδρομεία στην Τουρκία, για να 
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μη μεταχειριστούν καταναγκαστικά μέσα, όπως οι ελληνικές Αρχές για να κλείσουν 
τα τουρκικά ταχυδρομεία στη Λάρισα (αριθ. 19, σ. 3)· στη διακοίνωση του πρεσβευτή 
της Ελλάδας στην Πύλη η οποία απέκρουε την απαίτηση της Πύλης να κλείσουν 
τα ελληνικά ταχυδρομεία στην Τουρκία, η τελευταία διέταξε τη στρατιωτική Αρχή 
να κλείσει τα ημέτερα ταχυδρομεία στην Κωνσταντινούπολη και στα Γιάννενα. Η 
κυβέρνηση οφείλει να πολιτευτεί με αξιοπρέπεια στο ζήτημα αυτό, αλλά την αφήνουν 
οι εκλογές, να σκεφτεί τα σπουδαία; Έχει καιρό «ες αύριον» (αριθ. 20, σ. 3)· η Πύλη με 
την απάντησή της στη διαμαρτύρηση του Έλληνα πρεσβευτή «ἐμμένει εἰς τάς προτέρας 
ἰδέας αὐτῆς περί καταργήσεως τῶν ἑλληνικών ταχυδρομείων» (αριθ. 23, σ. 2)· οι τουρ-
κικές Αρχές της Πρέβεζας εμπόδισαν την είσοδο σε ελληνικό ατμόπλοιο στο λιμάνι 
του Αμβρακικού Κόλπου. Ο Αιών γράφει για το γεγονός αυτό: «Δεχθέντες τό πρῶτον 
ράπισμα τῆς Πύλης (για τα ταχυδρομεία), ἔπρεπεν εὐαγγελικώτατα νά στρέψωμεν καί 
τήν ἑτέραν παρειάν, καί νά καταπίωμεν ἐν σιγῇ τήν ὕβριν» (αριθ. 23, σ. 2)· η Αμάλθεια 
της Σμύρνης γράφει ότι στη δική μας μητρόπολη διαβιβάστηκε, ύστερα από τηλεγρα-
φική διαταγή της Πύλης, «τακήριον,155 ὅπως οἱ ἐνταῦθα παρεπιδημοῦντες Θεσσαλοί 
ἐκ τῶν τῇ Ἑλλάδι προσαρτηθέντων μερῶν θεωρῶνται καί νῦν ἔτι, ὀθωμανοί ὑπήκο-
οι καί πληρώσωσι τόν στρατιωτικόν φόρον. Προέβη δέ εἰς τό μέτρον τοῦτο ἡ Πύλη, 
διότι ἔμαθεν ὅτι τά ἐν Τουρκίᾳ ἑλληνικά προξενεῖα ὁρκοδοτοῦσι τούς Θεσσαλούς καί 
θεωροῦσιν ὡς Ἕλληνας πολῖτας» (αριθ. 23, σ. 3)· πόσο αδέξια έσπευσε η κυβέρνηση 
στο ζήτημα των μικτών δικαστηρίων στην Αίγυπτο να απαιτήσει το διορισμό εφέτη 
και αντισαγγελέα και να απειλήσει ότι διαφορετικά δε δίνει τη συγκατάθεση για την 
παράτασή τους, τώρα το εννόησε. Τώρα, υποχρεωμένη να διακυβεύσει τα συμφέροντα 
των Ελλήνων ή να υποχωρήσει επονείδιστα, «διαδίδη ὅτι τάχα δέν ἀπήτησεν, ἀλλ’ 
εὐχήν μόνον εἶχεν ἐκφράσει, ὥστε δέν εἶνε δά καί καμμία ἐντροπή, ὅτι δέν ἠκούσθη ἡ 
εὐχή της» (αριθ. 177, σ. 3)· διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για εισαγωγή ελληνικού κα-
πνού στην Αίγυπτο (αριθ. 177, σ. 3)· σε άρθρο του ο γενικός πρόξενος της Αυστροουγ-
γαρίας στην Κέρκυρα γράφει κολακευτικά λόγια για τους Έλληνες (αριθ. 178, σ. 3)· 
μετάθεση του πρεσβευτή της Ρωσίας (αριθ. 178, σ. 3)·

ι. Εκκλησιαστικά

Οφείλεται έπαινος στους μουσικοδιδασκάλους της πόλης Χ. Νικολαΐδη και Κ. Μι-
χαλάκη, οι οποίοι διέπρεψαν στις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και του Αγίου 
Αχιλλίου (αριθ. 17, σ. 2)· ένσταση της Ιεράς Συνόδου στη μεσολάβηση του πρεσβευτή 
της Ρωσίας σε πρόταση της Πύλης για θέματα δικαιοδοσίας του Οικ. Πατριαρχείου 
(αριθ. 177, σ. 3)· συζήτηση θεμάτων στην Ιερά Σύνοδο και διαφωνία μεταξύ μητροπο-
λιτών Αθήνας και Λάρισας (αριθ. 181, σ. 2).

ια. Πολιτιστικά 

Έναρξη στην πόλη από το θίασο του Ι. Βασιλειάδου της παράστασης της «Γαλάτει-
ας» και της «Κόρης τοῦ παντοπώλου» στη «διασκευασθεῖσα φιλοκάλως οἰκία τοῦ 

155. Τακήριον. Το σωστό τακρήριον < τουρ. takrir· έκθεση, προφορική δήλωση.
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Σεφήκ Μπίμπαση... Ἐν τῶ θεάτρῳ κατηρτίσθη καί καφφενεῖον διευθυνόμενον ὑπό τοῦ 
περιποιητικωτάτου Ἀγγέλη Λιούσσ» (αριθ. 17, σ. 2)· σύσταση, παρά την επιτυχία τους, 
προς τους ηθοποιούς της παράστασης «Αρματωλοί και Κλέπται» και της κωμωδίας 
«Όμοιος το όμοιον»: «... νά μή φωνάζωσι τόσον, καί ἐνίοτε, ἰδίως εἰς τάς κωμωδίας, 
νά ὦσι κάπως μετριότεροι καί νά προσέχωσιν εἰς τήν ἔκφρασιν» (αριθ. 21, σ. 2)· πετυ-
χημένη η παράσταση στο ενταύθα θέατρο της «Μερόπης» του Βεναρδάκη (αριθ. 23, σ. 
1)· έκπληξη περιμένει τους θαμώνες του καφε-σαντάν των κ.κ. Βαμβακά και Τσούκα. 
Δε θα πούμε περισσότερα, «ἔχετε ὀλίγην ὑπομονήν καί θά τά μάθητε, θά τά ἀκούσητε 
καί θά ἰδῆτε» (αριθ. 177, σ. 2).

ιβ. Λαρισαϊκά

Πυρκαγιά «ἐκραγεῖσα εἴς τινα κλίβανον κατά τήν συνοικίαν Δερβίσβεη ἀποτέφρω-
σε 7 μαγαζεῖα ἀκαρεί. Ἅπασα δέ ἡ συνοικία ἤθελε καταστῆ παρανάλωμα τοῦ πυρός, 
ἄν τά ἀσλάνια156 τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, δέν ἔτρεχον εἰς βοήθειαν καί μετά τοῦ ἀπα-
ραιτήτου αὐτῶν θάρρους καί τῆς ἐπιδεξιότητός των δέν κατόρθωναν νά περιορίσω-
σι τό πῦρ... ἥ τε πόλις καί τό δημαρχεῖον πρέπει νά ἐκφράσωσι τήν εὐγνωμοσύνην των 
εἰς τόν στρατόν... ὁ δήμαρχος ὀφείλει νά σκεφθῆ σπουδαίως, ὅπως καταρτίσει σῶμα 
πυροσβεστῶν, φέρει τάς ἀναγκαίας ὑδραντλίας καί μεριμνήσει ὅπως ἡ μεταφορά τοῦ 
ὕδατος γίνεται εὐκολώτερα καί ταχύτερα, καί νά μή περιμένη ἀπό τούς σκατζίδες. 
Εἶναι κρῖμα μόλις ἔχουσα ποταμόν παραπλεύρως νά στερῆται ὕδατος» (αριθ. 2, σ. 
3)· η δημοτική Αρχή «ὀφείλει, ἐκ τῶν ἑνόντων νά μεριμνήση περί τοῦ φωτισμοῦ τῆς 
πόλεως, ἰδίως δέ τῶν κεντρικωτέρων καί μᾶλλον συχναζομένων συνοικιῶν. Φρίκη καί 
ἀπελπισμός καταλαμβάνει τόν διαβάτην, διερχόμενον τάς ὁδούς τῆς πόλεως, σκότος 
βαθύ καλύπτει αὐτάς, καί ἀδυνατεῖ πολλάκις, μάλιστα ὁ ξένος νά βαδίση ἀσφαλῶς» 
(αριθ. 2, σ. 3)· «Παρακαλεῖται ἡ χρέη ἀστυνομικά ἐκτελοῦσα Βασιλική Μοιραρχία, 
ὅπως εὐαρεστουμένη, διατάξει τούς μεταφέροντας τό ὕδωρ εἰς τάς οἰκίας τῶν πο-
λιτῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ, ἵνα τοῦτο λαμβάνουσιν ἐκ καθαροῦ μέρους, καί οὐχί, ἀφ’ ὅπου, 
οἱ κάτοικοι πλύνουσι τά ἐνδύματα αὐτῶν, ποτίζουσι τά ζῶα των καί ποιοῦσι πάσας 
αὐτῶν τάς ἀνάγκας, διότι φόβος ὑπάρχει μήπως, ὡς ἐκ τοῦ ἀκαθάρτου ὕδατος, γεννηθῆ 
τύφος καί τότε (...)» (αριθ. 2, σ. 3)· «Ἕνεκα τῆς ἀθλίας καταστάσεως τῶν ὁδῶν καί 
ἰδίως ἕνεκα τῆς ἐπιστρώσεως αὐτῶν εἰς πολλά μέρη διά μεγάλων λίθων καί πλακῶν, 
συχνά πυκνά, καί προπάντων μετά βροχήν ὀλισθαίνουσι καί καταπίπτουσι πολλοί 
ἵπποι, οἱ δέ ἱππεῖς ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει διατρέχουσι τόν ἔσχατον κίνδυνον» (αριθ. 5, 
σ. 3)· ανακοίνωση ότι εντός του Δημαρχείου εργάζεται κύριος, δικηγόρος το επάγγελ-
μα, ο οποίος εξαπατά και παίρνει χρήματα για σύνταξη εγγράφων από τους πολίτες 
που πηγαίνουν στο δημαρχείο (αριθ. 5, σ. 3)· «Αἱ ἀκαθαρσίαι ἐν τῆ πόλει ὑπερέβησαν 
πᾶν ὅριον πρό πάντων ἔξωθι τοῦ Δικαστηρίου» (αριθ. 11, σ. 3)· η εφημερίδα υψώνει 
φωνή διαμαρτυρίας για το φωτισμό της πόλης, αφού «ὁ κ. δήμαρχος Λαρίσσης μή 
ἐξερχόμενος τήν νύκτα τῆς οἰκίας, δέν θεωρεῖ, φαίνεται, ἀναγκαῖον τόν φωτισμόν. Λυ-
πούμεθα πολύ διότι ἡ ἀνωτέρα Ἀρχή δέν ἐπιβάλλει τῶ δημάρχῳ τήν ἐπίθεσιν φανῶν 
εἰς τάς ὁδούς, ὅπως καί ὁ κόσμος βλέπη τήν νύκτα καί τάς νυκτοκλοπάς ν’ ἀποφεύγω-

156. Ασλάνια < τουρ. aslan· λιοντάρι.
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μεν» (αριθ. 23, σ. 1)· η σε όλα ωραιοτάτη πλατεία της πόλης μας, πέρα από τη γέφυ-
ρα και κοντά στον Πηνειό, «θέλει, ἀπαιτεῖ, φωνάζει, δενδροφύτευσιν, ἰδίως τῶν πρός 
αὐτήν ὀχθῶν τοῦ ποταμοῦ,157 αἵτινες εἰς μίαν ἄλλην πλημμύραν, φόβος ὑπάρχει, νά 
σχηματισθῶσι πέραν αὐτῆς καί τοῦ νεοδμήτου καφενείου της.158 - Παρακαλοῦμεν τόν 
κ. Δήμαρχον, καίτοι λίαν πολυάσχολον ἐκ τῆς ὑπηρεσίας του, νά διαθέση καί μίαν 
ὥραν πρός τόν σκοπόν τοῦτον, διότι ἤδη εἶναι ἡ καταλληλοτέρα ἐποχή πρός τήν δεν-
δροφύτευσιν ἰτεῶν καί λευκῶν καθ’ ὅλην τήν γραμμήν τῆς δυτικῆς ὄχθης τοῦ ποταμοῦ, 
μεγάλως χρησιμευσουσῶν πρός τε τήν προφύλαξιν τῆς Πλατείας καί συνάμα τόν ἐξω-
ραϊσμόν της. Τόν δέ κηπουρόν καταστήση ἐπιμελέστερον καί δραστηριώτερον» (αριθ. 
180, σ. 3)· δημοσίευση στατιστικής γάμων-γεννήσεων-θανάτων στο Δήμο της Λάρισας 
(αριθ. 203, σ. 2)· μαζί με τις πρώτες βροχές ήρθε «ἡ κατακλύζουσα τάς ὁδούς μας ἀβυσ-
σαλέα λάσπη. Τί λαμπρά -ὁ δήμαρχός μας νά εἶνε καλά» (αριθ. 203, σ. 2)· δημοσίευση 
αριθμητικών στοιχείων για τον προϋπολογισμό του Δήμου της Λάρισσας (αριθ. 203, σ. 
2)· σύσταση του Ελληνογαλλικού Παρθεναγωγείου με διευθύντρια την κ. Μαργαρίτου 
σε όσους οικογενειάρχες της πόλης μας έχουν κορίτσια. «Ἠθική, καλήν ἀνατροφήν, 
μάθησιν, χειροτεχνήματα Γαλλικήν γλώσσαν, ἰδοῦ τί θά μάθωσι τά κοράσιά των ἄν τά 
ἐμπιστευθῶσιν εἰς τήν ἀξίαν πάσης ἐκτιμήσεως διευθύντριαν τοῦ εἰρημένου Παρθενα-
γωγείου» (αριθ. 205, σ. 3).

ιγ. Δωρεές

Για τον άρρωστο Γ. Ζαρίφη, «ὅστις εἰς τάς ἀφειδεῖς αὐτοῦ μεγαλοδωρίας, συντρέχει 
ἀνεξαιρέτως φυλῆς καί θρησκεύματος», ο πατριάρχης των Αρμενίων διέταξε να ψαλ-
λούν δεήσεις για την ανάρρωσή του σε όλους τους αρμενικούς ναούς (αριθ. 13, σ. 2)· 
ο Σταμάτιος Δεκόζης Βούρος, που πέθανε, άφησε κληροδότημα στο Μετοχικό Ταμείο 
του κατά γην στρατού «δεκασχιλίας δραχμάς» (αριθ. 14. σ. 3)· δωρεά του Γ. Ζαρείφη 
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή χιλίων λιρών (αριθ. 15, σ. 1)· προσφορά εικόνων, ερ-
γασιών χαρακτικής και δαπανών εκτύπωσης από ιδιώτες στον «Ευαγγελισμό» (αριθ. 
181, σ. 3).   

157. Βλ. Γιώργος Ζιαζιάς, Η Λάρισα από την απελευθέρωση μέχρι το 1950, Λάρισα 2004, 
13, 72-73.

158. Ίσως πρόκειται για την Κιβωτό. Βλ. Γιάννης Ρούσκας, Ο αργυροδίνης Πηνειός, Αθήνα 
2004, 89.
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ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΤΟ ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΙΤΣΑΣ
(1885-1890)

Στον προηγούμενο τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου, στον οποίο παρουσιάσθη-
καν δύο έγγραφα για τις ιχθυοπαγίδες (νταϊλιάνια) της Γούνιτσας (Αμυγδαλέας), ανα-
φέρθηκε η σημασία του Πηνειού στη ζωή των κατοίκων της, καθώς το ποτάμι ήταν, γι’ 
αυτούς, ένα κομμάτι της καθημερινότητας και αποτελούσε μία σημαντική πηγή πλού-
του. Ένα επιπλέον στοιχείο, το οποίο ενίσχυε αυτή τη σχέση, ήταν και η ύπαρξη ενός 
πορθμείου,1 στη θέση η οποία μέχρι σήμερα ονομάζεται Καράβι, και αποτελούσε πέρα-
σμα για σημαντικό αριθμό οδοιπόρων, ιππέων και ζώων. Αυτό μαρτυρεί και η ύπαρξη 
ενός πανδοχείου (χάνι) για τους περαστικούς και τα ζώα, το οποίο υπήρχε στην άκρη 
του οικισμού, πλησίον του ποταμού, από το οποίο σώζεται σήμερα ένας σωρός ερει-
πίων.

Λόγω της θέσης του οικισμού, η ανθρώπινη παρουσία εδώ είναι συνεχής, όπως απο-
καλύπτουν τα διάφορα ευρήματα, από την προϊστορική,2 την κλασική,3 τη ρωμαϊκή, 
την βυζαντινή και τη νεότερη εποχή. Η Γούνιτσα αναφέρεται σε μερικές ιστορικές πη-
γές, όπως: α) Στην πρόθεση 401 του Μεγ. Μετεώρου, του έτους 1520-1540.4 β) Στον ιε-
ροσολυμιτικό κώδικα 509, με αφιερωτές υπέρ του Παναγίου Τάφου,5 του έτους 1660, 
στον οποίο, σημειωτέον, ο αριθμός των οικογενειών από τη Γούνιτσα, που αφιέρωσαν 
κάποιο ποσό, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των οικογενειών που προέρχονται 
από χωριά της ευρύτερης περιοχής, ξεπερνώντας ακόμα και τους αφιερωτές της Λάρι-
σας. Στον κώδικα αναφέρονται δύο οικογένειες ιερέων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 
στην Γούνιτσα του 1660 υπήρχαν δύο, τουλάχιστον, ενορίες. και γ) Σε ένα μετεωρίτικο 
κατάστιχο του έτους 1750 με ονόματα αφιερωτών.6

Καθώς, λοιπόν, η περιοχή ήταν πέρασμα, συναντούμε κάποιες μνείες του πορθμεί-
ου στα περιηγητικά κείμενα. Πιο συγκεκριμένα, ο άγγλος περιηγητής Ουίλλιαμ Μάρ-
τιν Ληκ, ο οποίος πέρασε από την Γούνιτσα, στις 15 Δεκεμβρίου 1806, ερχόμενος από 

1. Γνωστό στη Θεσσαλία και ως περαταριά.
2. Βλ. Κ. Ι. Γαλλής, «Άτλας προϊστορικών οικισμών της ανατολικής θεσσαλικής πεδιάδας», 

Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 20 (Λάρισα 1991) 97.
3. Όπως δείχνουν μαρμάρινες επιγραφές από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι τον 2ο αι. μ.Χ. (Inscrip-

tiones Graecae, IX2, 484, 485, 486).
4. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρό-

θεση 401 του Μεγ. Μετεώρου (1520-1540)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 43 (2003) 102, 110· 44 
(2003) 158.

5. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί στον ιεροσολυμιτικό κώδικα 509», Θεσσαλι-
κό Ημερολόγιο, 40 (2001) 351.

6. Κώστας Σπανός, «Ένα ανέκδοτο μετεωρίτικο χειρόγραφο του 18ου αιώνα», Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο, 8 (1985) 18, 26. 

9. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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τη Λάρισα, έγραψε τα εξής: «Στις 6:45 τουρκική ώρα,7 φθάσαμε στο πορθμείο της Γού-
νιτσας, η οποία είναι ένα ελληνικό χωριουδάκι στη δεξιά όχθη του Σαλαμβριά (Πη-
νειού), εκεί ακριβώς όπου προβάλλει προς την πεδιάδα της Λάρισας, από τα στενά8 
τα οποία είναι ένα πετρώδες φαράγγι μήκους μισού περίπου μιλίου. Ένας δρόμος ανε-
βαίνει στην αριστερή όχθη του ποταμού, κατά μήκος των στενών, προς το Ζάρκο και 
ένας άλλος διακλαδίζεται προς το Δαμάσι που απέχει μιάμιση ώρα. Τα χωράφια στην 
αριστερή όχθη του ποταμού, απέναντι ακριβώς από τη Γούνιτσα,9 στην πλαγιά του 
λόφου αλλά και στην πεδιάδα, είναι γεμάτα πέτρες και κομμάτια αρχαίας κεραμικής 
(…). Το πορθμείο αποτελεί το σύνηθες μέσο επικοινωνίας από τον Τύρναβο, την λαρι-
σινή πεδιάδα και την Ελασσόνα με κατεύθυνση προς το Χατζηλάρι (Κραννώνα) και 
τα Φάρσαλα».10

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο δρόμος, κατά μήκος των στενών του Καλαμακίου, τον 
οποίον αναφέρει ο Ληκ, υπάρχει και σήμερα και μάλιστα, στο πιο δύσβατο σημείο τής 
διαδρομής, είναι λαξευμένος στους βράχους με βαθιές αυλακώσεις από την φθορά που 
επέφεραν τα τροχοφόρα. Το στοιχείο αυτό είναι ένδειξη της αρχαιότητάς του και γι' 
αυτό, ίσως, θα πρέπει να ασχοληθούν μαζί του οι αρμόδιοι της Αρχαιολογικής Υπηρε-
σίας. Η σπουδαιότητά του οφειλόταν στο ότι η επιλογή της συγκεκριμένης οδού δεν 
απαιτούσε την διάβαση του ποταμού, κατά την πορεία προς τα Τρίκαλα, όταν μάλι-
στα, κατά την περίοδο του χειμώνα, οι πλημμύρες την καθιστούσαν αδύνατη. Οι ταξι-
διώτες, οι ευρισκόμενοι στην δεξιά πλευρά του Πηνειού, διέρχονταν τον Πηνειό από 
την γέφυρα της Λάρισας και μετά, μέσα από το Κιόσκι, ακολουθώντας τον παράλληλο 
με την αριστερή όχθη δρόμο, έφθαναν στο πορθμείο της Γούνιτσας και συνέχιζαν, δια-
μέσου των Στενών του Καλαμακίου, προς το Ζάρκο και τα Τρίκαλα.

Η μετάβαση, λοιπόν, από τις περιοχές του Τυρνάβου και της Ελασσόνας προς τις πε-
ριοχές της Κραννώνας, των Φαρσάλων, του Δομοκού και αντιστρόφως, απαιτούσε να 
γίνει διάβαση του ποταμού, οπότε, όπως αναφέρει και ο Leake, ήταν αρκετοί εκείνοι 
που επέλεγαν το πορθμείο της Γούνιτσας, καθώς η απόσταση ήταν συντομότερη από 
εκείνη μέσω της Λάρισας. Επίσης η σημαντική αγορά του Τυρνάβου και η μεγάλη ετή-
σια εμποροπανήγυρή του (Κουμ Παζάρ) σε συνδυασμό με την μικρότερη απόσταση, 
ήταν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους οι κάτοικοι της Γούνιτσας και της ευρύτερης 
περιοχής την προτιμούσαν από εκείνη της Λάρισας χρησιμοποιώντας, έτσι, για την δι-
άβαση του Πηνειού αυτό το πορθμείο. Το πορθμείο ήταν απαραίτητο και στους κατοί-
κους του χωριού, για την μεταφορά των ζώων και των γεωργικών εργαλείων τους, για 
την καλλιέργεια των κτημάτων τους, τα οποία βρίσκονται στην άλλη πλευρά του πο-
ταμού, στο Πέρα Μέρος. 

7. Η τουρκική ώρα 6:45 είναι η ευρωπαϊκή 12:45
8. Τα στενά αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως Στενά του Καλαμακίου, ενώ οι κάτοικοι 

χρησιμοποιούν την τουρκική ονομασία Μπογάζι, που σημαίνει στενό.
9. Η περιοχή σήμερα ονομάζεται Πέρα Μέρος. 

10. W. M. Leake (μετ. Βασίλης Αργυρούλης), «Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1806», Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο, 43 (2003) 221, 223.
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Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του πορθμείου αυτού ήταν το μικρό του εύρος, ακόμα και 
στην περίοδο των χειμερινών πλημμυρών. Επίσης, εκατό μέτρα πιο κάτω από το πορθ-
μείο στη Δέση, το πέτρινο φράγμα του ποταμού για την εκτροπή ενός μέρους των υδά-
των του προς τον νερόμυλο, μείωνε την ορμητικότητά του και βοηθούσε στην ομαλή 
λειτουργία του πορθμείου.

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας (1881), το πορθμείο περιήλθε από τον οθω-
μανό γαιοκτήμονα της Γούνιτσας Γκαλίπ εφένδη Οσμάν αγά, στην ιδιοκτησία του έλ-
ληνα ιδιοκτήτη του χωριού Ευσταθίου Ιατρίδη, ο οποίος συνέχισε, όπως και ο προκά-
τοχός του, να το εκμισθώνει σε διάφορους κατοίκους του χωριού. Το καράβι ήταν αρ-
χικά ξύλινο, όπως διακρίνεται και στην φωτογραφία (εικ. 2), αλλά ο Ιατρίδης το αντι-
κατέστησε με ένα σιδερένιο (εικ. 3), το οποίο λειτούργησε μέχρι το 1937, περίπου, οπό-
τε το μετέφερε, όπως μας αφηγείται ο γηραιότερος κάτοικος του χωριού Αθανάσιος 
Πολύζος, στην Μπάκραινα (Γυρτώνη), όπου συνέχισε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
γαμπρού του Παπαγεωργίου. Για ένα μικρό διάστημα, πριν από την οριστική κατάρ-
γησή του, χρησιμοποιήθηκε ένα παλιό ξύλινο από το Ζάρκο. Όμως, η πορεία προς το 
τέλος του ήταν πλέον προδιαγεγραμμένη, εξαιτίας της ανάπτυξης των συγκοινωνιών.

Εικ.2. Το πορθμείο της Γούνιτσας  σε επιστολικό δελτάριο του 1910 (από το βιβλίο, 
Επιστολικά Δελτάρια,	1900-1960,	 τ. Γ΄, της συλλογής  Γ. και Λ. Γουργιώτη, 

Αθήνα 2007, 38, αρ. 25).
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«Το 1932 το νοίκιασε ο πατέρας μου για ένα χρόνο, αφηγείται σήμερα ο Αθανάσιος 
Πολύζος.11 Ήμουν τότε 12 ετών και περνούσα κι εγώ το καράβι απέναντι. Τραβιόταν ο 
κόσμος όλος για τον Τύρναβο, τότες. Κάθε Σάββατο είχε περαντζάδα. Πήγαιναν πολ-
λοί στον Τύρναβο με τα κάρα και με τα γομάρια και ψώνιζαν, δεν πάαιναν12 στη Λά-
ρισα. Ύστερα γίνονταν και το παζάρι του Τυρνάβου στις αρχές Μαΐου, και πολύς κό-
σμος, από τα γύρω χωριά περνούσε με άλογα, γελάδια και άλλα ζώα και πάαινε για το 
παζάρι. Έρχονταν με τα κάρα, από το χωριό Αγία Σοφία του Τυρνάβου, όπου εκτρέ-
φανε μποτίνο,13 και τους περνούσαμε με το καράβι για να πάνε προς τ’ Αλήφακα,14 απ’ 
όπου επέστρεφαν με τα κάρα γεμάτα κλωνάρια από σκαμνιές (μουριές) για να ταΐσουν 
τον μποτίνο. Περνούσαν, επίσης, πολλοί με κάρα γεμάτα σιτάρι για να τ’ αλέσουν στον 
νερόμυλο. Αν το καράβι είχε βάρος, τότε έπρεπε να το τραβάνε δύο νομάτοι. Το καρά-
βι ήταν πιασμένο από το συρματόσχοινο με δύο γάντζους, έναν από μπροστά και έναν 
από πίσω. Ακόμα και αν τραβούσε (ήταν ορμητικό) το ποτάμι δεν υπήρχε φόβος να το 
παρασύρει. Ήταν γαντζωμένο καλά. Τον περισσότερο χρόνο το ποτάμι δεν είχε τρά-

11. Και από τη θέση αυτή ευχαριστούμε τον κ. Αθανάσιο Πολύζο για τις πληροφορίες που 
μας έδωσε.

12. Πάαιναν < πααίνω < παγαίνω < πηγαίνω (αρχαίος αιολικός τύπος).
13. Μποτίνος∙ ο μεταξοσκώληκας.
14. Αλήφακας∙ το σημερινό Κάστρο της Λάρισας.

Εικ. 3. Ένα σιδερένιο καράβι (9,80 χ 4 μ.) σαν της Γούνιτσας εκτεθειμένο σήμερα 
στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού Μακρυχωρίου - Παραποτάμου – Γόννων.
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βηγμα, διότι βοηθούσε σ’ αυτό η δέση, η οποία ήταν πολύ καλά φτιαγμένη για να οδη-
γεί το νερό προς τον νερόμυλο και να του δίνει κίνηση. Το 1937, περίπου, ο Ιατρίδης 
πήρε το καράβι και μάθαμε ότι το πήγε στην Μπάκραινα στον γαμπρό του Παπαγε-
ωργίου. Για καναδυό χρόνια κρατήσαμε ένα καράβι, που έφυγε από το Ζάρκο. Ήταν, 
όμως, τόσο σάπιο που φοβούμασταν να μπούμε μέσα, ώσπου ήρθαν και το πήραν και 
από τότε δεν λειτούργησε ξανά άλλο καράβι. Εκείνο το (ζαρκινό) καράβι είχε μόνο 
μία πρύμνη. Έπρεπε να κάνουν το κάρο πίσω κι ύστερα γύριζαν το καράβι για να βγει 
το κάρο έξω. Δεν ήταν σαν το δικό μας με δύο πρύμνες, όπου έμπαινες από την μία κι 
έβγαινες από την άλλη. Αυτό δεν ήταν για κάρα. Για άλογα και γομάρια ήταν και πρό-
βατα. Κοντά στο μέρος όπου δούλευε το καράβι υπήρχε και ένα πανδοχείο. Θυμάμαι 
ότι το είχε πρώτα ο Μπατσιτέγος κι όταν έφυγε το αγόρασε, από τον Γιατρίδη, ο Νικο-
λίτσας. Είχε παντοπωλείο, μαγειρείο και πολλά δωμάτια, όπου διανυκτέρευαν οι ταξι-
διώτες, καθώς και στάβλο για τα ζώα των κιρατζήδων».15

Στα ΓΑΚ της Λάρισας φυλάσσονται τρία συμβόλαια16 ενοικίασης του πορθμεί-
ου, προερχόμενα από το συμβολαιογραφικό αρχείο του Π. Σκαμβούγερα. Και στα 
τρία εκμισθωτής εμφανίζεται ο Γκαλίπ εφένδης Οσμάν αγάς. Στο πρώτο, υπ’ αριθ. 
4634/29.4.1885, μισθωτής είναι ο Ιωάννης Αθαν. Μπαμπανίκος, ποιμένας, κάτοικος της 
Γούνιτσας, και το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 922,50 δραχμών. Στο δεύ-
τερο, υπ’ αριθ. 7266/10.3.1887, μισθωτής είναι ο Κωνσταντίνος Τέγου Μακρής, αρχι-
ποιμένας, κάτοικος επίσης της Γούνιτσας, και το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό 
των 653,00 δραχμών. Στο τρίτο, υπ’ αριθ. 11210/1.3.1890, μισθωτής είναι ο Τούσιος17 
Μίχου, πορθμεύς, κάτοικος, κι αυτός, της Γούνιτσας, και το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται 
στο ποσό των 563,00 δραχμών. Η ενοικίαση άρχιζε την 1η Μαρτίου και έληγε στο τέ-
λος του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το ετήσιο μίσθωμα του πορθμείου, το οποίο 
στα συμβόλαια αναφέρεται ως πλοίο, είναι αρκετά υψηλό για τα μεγέθη της εποχής 
του και φανερώνει μία σημαντική ετήσια κίνηση επιβατών, παρ’ όλο που «οι γεωργοί 
κατά την μετάβασίν των προς τους αγρούς απαλλάσσονται πάσης πληρωμής». Όμως, η 
καθοδική πορεία του μισθώματος είναι ενδεικτική της σταδιακής απαξίωσής του, εξαι-
τίας της δημιουργίας νέου οδικού δικτύου και γεφυρών, μετά την απελευθέρωση της 
Θεσσαλίας (1881).

Η δομή και το περιεχόμενο των τριών συμβολαίων εκμίσθωσης, εκτός από το ποσό 
του μισθώματος, είναι ίδια. Σε όλα αναφέρονται οι παρακάτω τέσσερις όροι:

1) Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να επισκευάζει το «πλοίο», όταν παρίσταται 
ανάγκη.

2) Όλοι οι εργαζόμενοι στο τσιφλίκι της Γούνιτσας (του Γκαλίπ εφένδη Οσμάν αγά, 
αρχικώς, και του Ευσταθίου Ιατρίδη, μετέπειτα) «απαλλάσσονται πάσης πληρωμής», 
όταν χρησιμοποιούν το πορθμείο.

15. Κιρατζής < τουρ. kira (ενοίκιο) + ci∙ αγωγιάτης, μεταφορέας με υποζύγια. 
16. Ευχαριστούμε τον κ. Θ. Παλιούγκα που μας υπέδειξε τα εν λόγω έγγραφα και τον κ. Στ. 

Γουλούλη, υπεύθυνο των Γ.Α.Κ. της Λάρισας, ο οποίος παραχώρησε τα σχετικά φωτοαντίγρα-
φα στον Σάκη Γραμμένο.

17. Τούσιος < Διαμαντούσιος < Διαμαντής.
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3) Ο μυλωνάς (μυλωθρός) του χωριού μπορεί να χρησιμοποιεί το «πλοίο» χωρίς κα-
μία οικονομική επιβάρυνση και ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να το παραχωρεί 
κάθε φορά που θα το χρειάζεται ο μυλωνάς.18 Και

4) Με την λήξη της μισθώσεως ο μισθωτής πρέπει να παραδώσει το «πλοίο» στον ιδι-
οκτήτη του, διαφορετικά υπόκειται σε αποζημίωση.

Στην παρούσα μελέτη θα εκδώσουμε το δεύτερο από τα τρία, ως άνω, μισθωτήρια.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7.266/10.3.1887 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Ἑπτά χιλιάδες διακόσια ἑξήκοντα ἕξ
Ἐνοικιαστήριον Δραχ. 653

Ἐν Λαρίσῃ καί ἐν τῷ γραφείῳ ἡμῶν κειμένῳ κάτωθι τῆς οἰκίας τοῦ Μπενήρ βέη 
Χατζῆ Χουσεΐν πασᾶ, συνοικία Καγγανῆ, σήμερον τήν δεκάτην (10) τοῦ μηνός Μαρ-
τίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ ἑβδόμου ἔτους, ἡμέραν Τρίτην μ. μ. 
ἐνώπιον ἡμῶν τῶν συμβολαιογράφων Λαρίσης Παναγ. Σκαμβούγερα καἰ Ἀγαθάγ. Α. 
Ἰωαννίδου, ἑδρευόντων καί κατοικούντων ἐνταῦθα, ἐνεφανίσθησαν οἱ γνωστοί ἡμῖν 
καί μή ἐξαιρετέοι νομίμως, ἀφ’ ἑνός Γκαλίπ ἐφφένδης Ὀσμάναγα, κτηματίας, κάτοι-
κος Λαρίσης, καί ἀφ’ ἑτέρου Κωνσταντῖνος Τέγου Μακρῆς, ἀρχηποιμήν, κάτοικος 
Γουνίτζης καί συνομολόγησαν τά ἑξῆς:

Ὁ μέν πρῶτος τούτων ὅτι ἐνοικιάζει πρός τόν δεύτερον τό ἐν Γουνίτζῃ πρός μεταφο-
ράν ἐπιβατῶν πλοῖον του (πορθμεῖον) δι’ ἕν ἕτος ἀρχομένης τῆς ἐνοικιάσεως ἀπό τῆς 
πρώτης Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους ἀντί λιρῶν τουρκικῶν εἴκοσιν ἐννέα (29) ὑπολογι-
σθεισῶν διά τήν ἐπιβολήν τοῦ χαρτοσήμου εἰς δραχμάς ἑξακοσίας πεντήκοντα τρεῖς 
(653), πληρωτέου τοῦ μισθώματος εἰς λίρας τουρκικάς πραγματικάς εἰς ἀναλόγους 
τριμηνιαίας δόσεις καί εἰς τό τέλος ἑκάστης ὑπό τούς ἑξῆς ὅρους:

1) Ὁ ἰδιοκτήτης ὑποχρεοῦται νά ἐπισκευάζη τό πλοῖον ἄν δεῖται ἐπισκευῆς.
2) Οἱ ἐν τῷ τσιφλικίῳ Γούνιτζα ἄνθρωποι τοῦ ἰδιοκτήτου καθώς καί οἱ γεωργοί 

κατά τήν διάβασίν των ἀπαλλάσσονται τῆς πληρωμῆς.
3) Ὁ ἐνοικιαστής ὑποχρεοῦται /19 νά χορηγῇ ἀπληρωτί τό πλοῖον εἰς τόν μυλωθρόν 

τοῦ χωρίου, ὅταν ζητείται παρ’ αὐτοῦ. καί

18. Όπως αφηγείται ο παππούς μου Σταμουλάκης Γραμμένος, ο νέος ιδιοκτήτης του χωριού 
Ευστάθιος Ιατρίδης, το 1906 - 1907, ανακαίνισε εκ θεμελίων τον νερόμυλο, τον αναφερόμενο 
στο συμβόλαιό μας, τοποθετώντας σύγχρονα γερμανικά μηχανήματα και καθιστώντας τον πε-
ρίφημο σε όλη την περιοχή. Ας σημειωθεί ότι δεν ήταν ο μοναδικός, καθώς ένα χιλιόμετρο πε-
ρίπου ανατολικά, προς την κατεύθυνση του ποταμού, το τοπωνύμιο Κουτσομύλια δηλώνει την 
ύπαρξη νερομύλων μικρότερης, όμως, δυναμικότητας από τον προαναφερόμενο, ο οποίος βρι-
σκόταν κοντά στον οικισμό. Επιπλέον, στην περιοχή μας κατασκευάζονταν μυλόπετρες, όπως 
μας πληροφορεί ο Leake (ό. π., σ. 223): «Έξω από τον οικισμό είναι συγκεντρωμένες πολλές μυ-
λόπετρες, οι οποίες κατασκευάζονται σε ένα γειτονικό λατομείο και είναι έτοιμες εδώ για να 
μεταφερθούν μέσω του ποταμού. Αμέσως μετά τον οικισμό, ο ποταμός εκτρέπεται, μερικώς, ως 
κανάλι για τους μύλους και για την άρδευση».

19. Τέλος της πρώτης σελίδας του μισθωτηρίου εγγράφου.
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4) Κατά την λῆξιν τῆς μισθώσεως ὑποχρεοῦται ὁ μισθωτής εἰς τήν παράδοσιν τοῦ 
πλοίου πρός τόν ἰδιοκτήτην, ἄλλως ὑπόκειται εἰς ἀποζημίωσιν.

Ὁ δέ δεύτερος ὡμολόγησεν ὅτι δέχεται τήν μίσθωσιν ταύτην ὑπό τούς ἐκτεθέντας 
ὅρους. Ὅθεν τῇ αἰτήσει των συνετάχθη τό παρόν, ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς εἰς ἐπή-
κοον αὐτῶν καί βεβαιωθέν, ὑπεγράφη παρ’ ὅλων. Γίνεται δέ μνεία ὅτι ὁ Γκαλίπ ἐφφέν-
δης ὑπέγραψε τουρκιστί καί ὅτι τό παρόν κατεχωρίσθη εἰς τό εὑρετήριον τοῦ συμβο-
λαιογράφου Παναγ. Σκαμβούγερα.

Οἱ συμβαλλόμενοι
[Γκαλίπ Ὀσμάναγα]

Κώστας Τέγου Μακρῆς

Οἱ Συμβολαιογράφοι
Π. Σκαμβούγερας
Α. Α. Ἰωαννίδης

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Λάρισας.
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ΦΟΙΒΟΣ  ΔΗΜ.  ΚΑΖΑΚΗΣ

ΕΝΑ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΑΓΡΟΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΤΟΥ  ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΜΙΚΛΙ – 

ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΤΩΝ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ  ΤΟΥ  1884

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Θεσσαλία, χώρα πεδινή, κατακτήθηκε κατά καιρούς από πολλούς εισβολείς : Ρω-
μαίους, Κέλτες, Γότθους, Φράγγους, Οθωμανούς κ.ά. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Ανδρόνικος Γ΄ (14ος αι.) επανέφερε την Θεσσαλία στην εξουσία του, εκδιώκοντας τους 
προηγούμενους κυρίαρχους. Για λίγο επικράτησε σχετική ηρεμία, αλλά στη συνέχεια 
άρχισαν οι επιδρομές των αλβανικών φύλων, τα οποία, στη συνέχεια, εγκατέλειψαν 
την Θεσσαλία και εγκαταστάθηκαν στην Αττικοβοιωτία και στην Αργολιδοκορινθία. 
Το πέρασμά τους από εδώ υποδηλώνουν τα τοπωνύμια Μαλακάσι της Καλαμπάκας, 
Ματαράγκα και Σέκλιτσα (Καλλίθηρο) της Καρδίτσας κ.ά.1 Από το 1386/1387 άρχισε 
η εισβολή των  Οθωμανών, οι οποίοι, υπό τον Τουραχάν μπέη, κατέλαβαν οριστικώς 
την Θεσσαλία το 1423.2

Τόσο στη μεσαιωνική Ευρώπη όσο και στο Βυζάντιο ίσχυε ο θεσμός των φέουδων. 
Στη Θεσσαλία μεγάλοι φεουδάρχες υπήρξαν, μεταξύ των άλλων, οι Μαλιασηνοί – Με-
λισσηνοί, οι Στρατηγόπουλοι, οι Γαβριηλόπουλοι κ.ά.3 Έτσι, λοιπόν, οι οθωμανοί κα-
τακτητές  δεν δυσκολεύθηκαν στην εφαρμογή του γαιοϊδιοκτησιακού Δικαίου τους. 

Κατά το οθωμανικό Δίκαιο, η γη ανήκε στον σουλτάνο, κατά την αντίληψη έρντ λι-
λαχί γερεσεά λιμέν γεσά.4 Οι δημόσιες γαίες ανήκαν στον σουλτάνο, καθόσον ήταν η 
σκιά του θεού και αντιπρόσωπός του στη γη, ιμάμης, ποιμένας (ράι) του λαού (ραγιά), 
άγιος και άγιος ο θυρεός του (τουράς).5 Με τις ιδιότητες αυτές, ο σουλτάνος παραχω-
ρούσε μεγάλα τμήματα γαιών, από τις δημόσιες ή από αυτές του στέμματος (εμλιακί 
χουμαγιούν και χας χουμαγιούν), σε πρόσωπα τα οποία είχαν προσφέρει  εξέχουσες 

1. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατίαν, Επικαιρότη-
τα, Αθήνα 1974, 21.

2. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί..., σ. 41˙  Αλέξης  Γ. Κ. Σαββίδης, «Τα προβλήματα για την 
οθωμανική κατάληψη και εξάπλωση των κατακτητών στο θεσσαλικό χώρο», Θεσσαλικό Ημε-
ρολόγιο, 28 (1995) 33-64.

3. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί..., σ. 41˙ I . Sokolov (μετ. Τέσσα Λεβέντη), «Μεγάλοι και 
μικροί γαιοκτήμονες της Θεσσαλίας την εποχή των Παλαιολόγων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 
27 (1995) 65-72.

4. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί..., σ. 47. Για τις κατηγορίες  των γαιών, βλ. Φοίβος Δημ. 
Καζάκης, «Τα κτήματα του Ρεσίτ Μουσταφά πασά στην επαρχία της Ελασσόνας και η τύχη 
τους», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 44 (2003) 28-32.

5. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί..., σ. 63.
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υπηρεσίες στο κράτος του.6  Μεταξύ αυτών των προσώπων συμπεριλαμβάνεται και 
ο μεγάλος βεζίρης (πρωθυπουργός), την περίοδο 1861 – 1869, Φουάτ Μεχμέτ πασάς,7 
στον οποίο παραχώρησε το τσιφλίκι8 του χωριού Σιμικλί - Πολυνέρι των Φαρσάλων, 
το οποίο θα μας απασχολήσει στην παρούσα μελέτη. 

Σημειωτέον ότι οι κανόνες του οθωμανικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος ήταν διά-
σπαρτοι σε διάφορα έγγραφα και επιπλέον ίσχυε και το εθιμικό Δίκαιο. Στις 18.2.1856 
ο σουλτάνος εξέδωσε το  Χάτι Χουμαγιούν, το οποίο προέβλεπε, μεταξύ των άλλων, 
και θέματα γαιοκτησίας και επικύρωσε τις διατάξεις του 1839 με την προσθήκη και 
άλλων διατάξεων.9 Ο σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ (1839 – 1861), με την άνοδό του στο 
θρόνο, επιθυμούσε να επιφέρει κάποια αλλαγή. Μετά από την εισήγηση του υπουργού 
του Ρεσίτ Μουσταφά πασά, προέδρου της σχετικής επιτροπής, στην οποία συμμετεί-
χε και ο Φουάτ Μεχμέτ πασάς, συγκάλεσε στην κοιλάδα του Γκιουλ Χανέ μία διάσκε-
ψη και εκδόθηκε το από 3.12.1859 Χάτι Σερίφ, μεταρρυθμιστικό διάταγμα, το γνωστό 
Τανζιμάτ. Μεταξύ των άλλων, αυτό κατάργησε την δουλοπαροικία, καθιέρωσε την 
ελευθερία του ατόμου και την ισονομία όλων των οθωμανών υπηκόων.10

Ειδικώς για την Θεσσαλία κυκλοφόρησε, σε μικρό φυλλάδιο, ένας κανονισμός,11 ο 
οποίος όριζε τις σχέσεις των ιδιοκτητών των τσιφλικίων και των καλλιεργητών τους, 
και το συνοδεύον αυτό σουλτανικό φιρμάνι (διάταγμα), το οποίο δημοσιεύθηκε από 
την εφημερίδα Αστήρ της Θεσσαλίας, σε μετάφραση του Κων. Παπαγιαννόπουλου, 
από την Νίκαια, ο οποίος ήταν επίσημος μεταφραστής των Δικαστηρίων της Λάρι-
σας.12 Τα έγγραφα αυτά, όμως, δεν αναγνωρίζονταν από τα ελληνικά δικαστήρια, για 
διάφορους λόγους που δεν είναι αναγκαίο να αναφερθούν εδώ.13 Ο ως άνω κανονι-
σμός θα μας χρησιμεύσει για την αντιπαραβολή του με τους όρους του σχολιαζόμενου, 
παρακάτω, συμφωνητικού, το οποίο αποτελεί το κύριο θέμα της μελέτης μας.

6. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί..., σ. 67.
7. Ο Φουάτ Μεχμέτ πασάς (1814 – 1869) ήταν γιος του ποιητή Ιζγέτ Μολά. Διετέλεσε γε-

νικός διοικητής του Βουκουρεστίου (1848), υπουργός των Εξωτερικών (1852), πρόεδρος του 
Μεγ. Συμβουλίου των Μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ), διοικητής της Συρίας και πρωθυπουργός 
(1861-1869). Το 1854 κατέστειλε την επανάσταση στην ΄Ηπειρο. Είναι ο συγγραφέας της πρώ-
της σύγχρονης γραμματικής της τουρκικής γλώσσας. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος – Λαρούς, 
τ. 12, 797.

8. Για την έννοια του τσιφλικίου, την έκταση των περιλαμβανόμενων γαιών κ.λπ., βλ. Φοί-
βος Δημ. Καζάκης, «Η πώληση του μισού τσιφλικίου της Σκοτούσσας το 1899», Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο, 52 (2007) 299-304.

9. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί..., σ. 247-248.
10. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί..., σ. 245˙ Φοίβος Δημ. Καζάκης, «Η πώληση του μισού 

τσιφλικίου…», ό. π., σ. 299.
11. Ο κανονισμός αυτός αποτέλεσε θέμα διάλεξης του Κ. Δ. Τσοποτού στον Φιλολογικό 

Σύλλογο «Παρνασσός», το 1912, την οποία δημοσίευσε στο πόνημά του, Γεωργικαί σελίδες της 
θεσσαλικής ιστορίας εξ εγγράφων της Τουρκοκρατίας, Αθήναι 1914, 27 και 41.

12. Αστήρ της Θεσσαλίας, Λάρισα, φ. 20/1885.
13. Δ. Κ. Τσοποτός, Γεωργικαί σελίδες…, σ. 45.
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Το εν λόγω συμφωνητικό συντάχθηκε στη Λάρισα, στις 7.8.1884, τρία χρόνια δη-
λαδή μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, στο συμβολαιογραφείο του Αγαθάγγε-
λου Α. Ιωαννίδη και φέρει τον αριθμό 3.277. Αφορά σε μία αγρομίσθωση, δηλαδή μί-
σθωση ενός αγροτικού κτήματος. Εκμισθωτές και αντισυμβαλλόμενοι είναι οι εγγονοί 
και κληρονόμοι του αρχικού κατόχου του τσιφλικίου, μεγάλου βεζίρη Φουάτ Μεχμέτ 
πασά, ο Σουλεϊμάν Ιζέτ, γιος του Κιαζίμ μπέη, ο Μουσταφά Γκιμέτ και ο Γιαχία Ρε-
σάτ, γιοι του Νααζίμ μπέη, κάτοικοι της Κων/πολης, κτηματίες, κύριοι του τσιφλικί-
ου του Σιμικλί,14 οι οποίοι είχαν διορίσει νόμιμο πληρεξούσιό τους τον Ιωάννη Βελλί-
δη, εμποροϋπάλληλο, κάτοικο της Λάρισας. Μισθωτής του τσιφλικίου είναι ο γεωργός 
Στέργιος Καραουλάνης από το χωριό Μπουλί15 του Δήμου Φύλλου της Καρδίτσας. Οι 
ιδιοκτήτες συμφωνούν με τον Καραουλάνη την μίσθωση ενός τμήματος του τσιφλικί-
ου τους, η  έκταση του οποίου ήταν δύο ζευγάρια, δηλαδή έκταση την οποία μπορού-
σαν να οργώσουν δύο  ζεύγη αροτριώντων ζώων, υπολογιζόμενη σε 300 στρέμματα ή, 
όπως αναφέρεται, έκταση για την οποία απαιτείται σπόρος 50 σταμπολίων16 σιταριού, 
18 ή 10 κριθαριού ή σίκαλης, που ανταποκρίνονται στα γεωργικά έθιμα της Θεσσαλί-
ας (σενέι σαμπίκ).17

Υποχρεώσεις των εκμισθωτών
Οι κτηματίες – εκμισθωτές παραδίδουν στον καλλιεργητή την μισθωθείσα έκταση 

οργωμένη από δύο αλέτρια (έτοιμη για σπορά). Υποχρεούνται να του παραχωρήσουν 
κατοικία,  στάβλους, αχυρώνες και το αναγκαίο για την τροφή των ζώων άχυρο. Η 
υποχρέωση αυτή αποτελούσε πάγιο έθιμο, τουλάχιστο στη Θεσσαλία. Αυτό περιελάμ-
βανε και ο αμφισβητούμενος σουλτανικός κανονισμός, στο 12ο κεφάλαιο. Προσδιορί-
ζει, μάλιστα, την οικία αποτελούμενη από τέσσερα αραλίκια18 (δωμάτια), τα  επιπλέ-
ον δωμάτια επιβαρύνουν τον καλλιεργητή με μίσθωμα. Τα έξοδα επισκευών της κα-
τοικίας και των άλλων χώρων επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες, εκτός από την διατροφή 
των μαστόρων, τα οποία επιβαρύνουν τον καλλιεργητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος 
να μεταφέρει τα αναγκαία υλικά για την επισκευή. Αυτό προβλέπει και ο σουλτανικός 
κανονισμός, στο 12ο κεφάλαιο.

Η μίσθωση ορίζεται τριετής και προβλέπει ότι οι φόροι, οι οποίοι επιβαρύνουν τα 
αροτριώντα ζώα, επιβαρύνουν εξ ημισίας τους συμβαλλόμενους. Οι εκμισθωτές κτημα-
τίες υποχρεούνται να παρέχουν, κάθε έτος, τις απαραίτητες ποσότητες σιταριού για 
την σπορά. Γίνεται αντιληπτό ότι για την αντιμετώπιση των εξόδων του καλλιεργητή, 

14. Στο Σιμικλί, το 1812 ο Βελή πασάς κατείχε ένα τσιφλίκι 34 ζευγαρίων και τους μύλους. 
Βλ. Ιω. Γ. Γιαννόπουλος, «Τα τσιφλίκια του Βελή πασά υιού του Αλή πασά», Μνήμων, 2 (Αθή-
να 1972) 151 (αναφέρεται ως Ζιμιτλί).

15. Μπουλί˙ η σημερινή Αστρίτσα της Καρδίτσας. 
16. Σταμπόλι και αλτσέκι˙ μονάδα μέτρησης των σιτηρών, ίση με 22 οκάδες, δηλαδή 28,204 

κιλά.
17. Σενέι σαμπίκ˙ ο παρελθών, ο προηγούμενος.
18. Αραλίκι < τουρ. aralik˙ διάστημα.
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οικονομικώς αδύνατου, υφίσταται ανάγκη δανεισμού χρημάτων. Για τον λόγο αυτό, 
η συμφωνία προβλέπει την υποχρέωση των εκμισθωτών να δανείζουν, κατά την δι-
άρκεια της συμφωνίας, 15 οθωμανικές λίρες, ατόκως για τα πρώτα δύο χρόνια και με 
τόκο 12 ο/ο για το τρίτο έτος της συμφωνίας.19

Η διανομή της σοδειάς

Οι σοδειές, κατά την συμφωνία, διανέμονται εξ ημισίας,20 όπως επικρατούσε εθι-
μικώς στη Θεσσαλία, κατά την διάρκεια της οθωμανικής κατοχής. Την ρύθμιση αυτή 
προέβλεπε και ο αμφισβητούμενος σουλτανικός κανονισμός.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καλλιεργητή

Ο καλλιεργητής οφείλει να διαθέτει δύο ζευγάρια αροτριώντων βοδιών, ικανών για 
την καλλιέργεια της μισθωμένης έκτασης, να εργάζεται με επιμέλεια, διαφορετικά υπό-
κειται στην ποινή της έκπτωσης, χωρίς να δικαιούται κάποια αποζημίωση για όσα είχε 
κάνει έως τότε. Είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει με δικά του μέσα τα προϊόντα, από 
τον αγρό στα αλώνια, να προβαίνει στον  θερισμό, αλωνισμό, λύχνισμα και κοσκίνι-
σμα των καρπών και να μεταφέρει, μετά την διανομή, την μισή σοδειά των κτηματιών 
στην αποθήκη τους, χωρίς καμία αμοιβή.΄Εχει το δικαίωμα να σπείρει, με έξοδά του, 
οψιμιές, δηλαδή ανοιξιάτικες καλλιέργειες,  από την σοδειά των οποίων θα λάβει αυ-
τός δύο μερίδια και ένα οι ιδιοκτήτες.  Τέλος, οφείλει να παραδίδει στην κατοικία (κο-
νάκι) των κτηματιών ένα καλαμωτό21 αχύρου.

Σύμφωνα με το 5ο κεφάλαιο του σουλτανικού κανονισμού, ο καλλιεργητής βρισκό-
ταν σε δυσμενέστερη  θέση, διότι ήταν υποχρεωμένος να μεταφέρει και να παραδίδει 
στον ιδιοκτήτη του τσιφλικίου την αναγκαία γι’ αυτόν ποσότητα αχύρου και το υπό-
λοιπο περιερχόταν σ’  αυτόν. Εάν επαρκούσε και γι’ αυτόν, τότε το υπόλοιπο μοιρα-
ζόταν όπως και η σοδειά, μισό – μισό.

Κατά την συμφωνία, ο γεωργός έχει το δικαίωμα να βόσκει εντός του κισλά,22 τα 
δικά του ζώα, χωρίς καμία πληρωμή, αλλά πρέπει να δίνει « το διά το κονάκιον ανέ-
καθεν ορισμένον γάλα». Κατά το 24ο κεφάλαιο του σουλτανικού κανονισμού, η δωρε-
άν βοσκή των αιγοπροβάτων περιοριζόταν στον αριθμό των ζώων τα οποία ήταν απα-
ραίτητα για τις ανάγκες του γεωργού. Για τα επιπλέον  ζώα, ο γεωργός ήταν υποχρεω-
μένος να καταβάλει το ανάλογο μίσθωμα (ολτακιγιέ).23

Εάν υπάρξει ανάγκη πρόσληψης ενός υπηρέτη – βοηθού στην καλλιέργεια, ο γεωρ-
γός θα πάρει, κατά την διανομή της σοδειάς, επιπλέον πέντε σταμπόλια ως παρασπό-
ρι, σύμφωνα με το έθιμο, για την αμοιβή του υπηρέτη. Ο γεωργός μπορεί, ακολύτως, να 
σπέρνει κάθε χρόνο ένα τμήμα των χωραφιών με ρόβι, για την τροφή των κτηνών του, 
χωρίς να δικαιούται μερίδιο ο ιδιοκτήτης. Κατά τον σουλτανικό κανονισμό, ο όρος αυ-

19. Το επιτόκιο 12 ο/ο θεσπίσθηκε με ένα φιρμάνι του μήνα Σεβάλ του έτους 1278 (1861).
20. Πρόκειται, δηλαδή, για το λεγόμενο μεσακάρικο.
21. Καλαμωτό˙ κάρο με υπερυψωμένα τα πλάγιά του.
22. Κισλάς < τουρ. kisla˙ χειμαδιό.
23. Δ. Κ. Τσοποτός, Γεωργικαί σελίδες…, σ.37.
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τός ήταν δυσμενέστερος για τον γεωργό, διότι προέβλεπε ότι, μετά την αφαίρεση από 
τον γεωργό 3,5 κοιλών24 της Κων/πολης από το προϊόν για κάθε ζώο, η διανομή της σο-
δειάς γινόταν κατά τα 2/3 – 1/3.

Ο γεωργός είναι υποχρεωμένος, κατά τον χρόνο του αλωνισμού,  να καταβάλει 
στους χαβαλέδες25 τα οδοιπορικά της αποστολής και της επιστροφής τους, κατά το 
έθιμο. Τους χαβαλέδες προσλάμβανε ο ιδιοκτήτης, κατά την διάρκεια του αλωνισμού, 
προκειμένου αυτοί να διαφυλάξουν το ποσοστό της σοδειάς που του αναλογεί και να 
παραλάβουν το μερίδιό του.26

Κατά τον 17ο όρο της σύμβασης, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί  ολόκλη-
ρη την ποσότητα του σιταριού, που απαιτείται για την σπορά και του χορηγεί ο ιδιο-
κτήτης του κτήματος. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει 20 
δραχμές για κάθε σταμπόλι σπόρου, το οποίο θα έχει καταχρασθεί.27 Με την λήξη της 
μίσθωσης, ο Καραουλάνης οφείλει να παραδώσει τα πάντα όπως τα παρέλαβε. Διαφο-
ρετικά πρέπει να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες.

Κατά τα λοιπά, το συμφωνητικό περιλαμβάνει τους τυπικούς όρους των συμβολαι-
ογραφικών εγγράφων.

Συμπέρασμα 

Παρήλθαν 125 έτη από τον χρόνο της εν λόγω συμφωνίας και την σύνταξη του σχο-
λιαζόμενου εδώ εγγράφου. Στο διάστημα αυτό λίγα άλλαξαν στις συμφωνίες των 
αγρομισθώσεων, μεταξύ των εκμισθωτών κτηματιών και των μισθωτών καλλιεργητών. 
Ο Αστικός Κώδικας που ισχύει σήμερα, πιο φιλελεύθερος, παραπέμπει στους όρους 
στους οποίους συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι και στις επιτόπιες συνθήκες. Διευκρινίζει 
ορισμένες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, κυρίως για την παράβαση των όρων 
της συμφωνίας, και για την καταβολή του μισθώματος. Ορίζει, όμως, την υποχρεωτική 
τετραετή μίσθωση (Α. Κ., άρθρο 634), με δικαίωμα ετήσιας μίσθωσης, εάν πρόκειται 
για καλλιέργεια καπνού (ΕΝΑΚ, άρθρο 113). Η γη και η καλλιέργειά της επιβάλλουν 
διαχρονικά τους δικούς τους κανόνες.

Η  ΕΚΔΟΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΎ

Συμφωνητικόν28

Τρεῖς χιλιάδες διακόσια ἑβδομήκοντα ἑπτά
Ἀριθ. 3.277

24. Το κοιλό αυτό είναι ίσο με το σταμπόλι και το αλτσέκι.
25. Χαβαλές < τουρ. havale˙ ο επιφορτισμένος με την φύλαξη.
26. Δ. Κ. Τσοποτός, Γεωργικαί σελίδες…, σ. 31.
27. Το φαινόμενο αφαίρεσης κάποιας ποσότητας από τον σπόρο των σιτηρών, τον οποίο 

χορηγούσαν οι κτηματίες, αναφαίρεται και στην Αρχαιότητα. Βλ. Πλούταρχος, Ηθικά, 56 Β 
(Πώς αν τις διακρίνειε τον κόλακα του φίλου, 12). «Ὅσοι δέ (…) ταὐτό ποιοῦσι τῶν οἰκετῶν 
τοῖς μή ἀπό τοῦ σωροῦ κλέπτουσιν ἀλλ’ ἀπό τοῦ σπέρματος».

28. Οφείλουμε ευχαριστίες στον κ. Σταύρο Γουλούλη, υπεύθυνο των ΓΑΚ της Λάρισας, για 
την χορήγηση ενός φωτοαντιγράφου του συμφωνητικού.
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Ἐν Λαρίσῃ σήμερον τήν ἑβδόμην (7) Αὐγούστου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ 
ὀγδοηκοστοῦ τετάρτου ἔτους, ἡμέραν τρίτην μ.μ. ἐν τῷ κατά τήν μεγάλην ὁδόν καί 
ἀπέναντι τοῦ Σεραγίου ἰδιοκτήτῳ καταστήματι τοῦ Χαμίτ Χατζῆ Χουσεΐν πασσᾶ, 
ἔνθα ἔχω τό συμβολαιογραφικόν μου γραφεῖον, ἐνώπιον ἐμοῦ Ἀγαθαγγέλου Α. Ἰω-
αννίδου, συμβολαιογράφου Λαρίσης, ἑδρεύοντος καί κατοικοῦντος ἐνταῦθα, ἐπί 
παρουσίᾳ καί τῶν μαρτύρων Ἀποστόλου Βαλσαμάκη, μεσίτου, καί Ἀναστασίου 
Οἰκονόμου δικαστ. κλητῆρος, ἀμφοτέρων κατοίκων ἐνταῦθα, γνωστῶν μοι πολιτῶν 
Ἑλλήνων, ἐνηλίκων, ἀσχέτων πάσης συγγενείας πρός ἐμέ καί πρός ἀλλήλους καί μή 
ἐξαιρετέων, ἐνεφανίσθησαν αὐτοπροσώπως οἱ γνωστοί μοι καί ἄσχετοι συγγενείας 
ἐμοί τε καί τοῖς μάρτυσιν ἀφ’ ἑνός μέν Ἰωάννης Βελλίδης ἐμποροϋπάλληλος, κάτοικος 
ἐνταῦθα, ἐνεργῶν ὦδε ὡς πληρεξούσιος ἐπίτροπος τῶν Σουλεϊμάν Ἰζέτ, υἱοῦ Κιαζίμ 
Βέη, Μουσταφᾶ Γκιμέτ καί Γιαχία Ρεσσάτ, υἱῶν Νααζίμ Βέη καί ἐγγόνων τοῦ ἀπο-
βιώσαντος ἄλλοτε Μεγάλου Βεζύρου Φουάτ πασσᾶ, κτηματιῶν καί κατοίκων Κων-
σταντινουπόλεως, δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμόν δισχιλιοστοῦ τριακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ 
(2.360) καί ἀπό ἑβδόμης Νοεμβρίου παρελθόντος ἔτους πληρεξουσίου ἐγγράφου, συ-
νταχθέντος ἐνώπιον ἐμοῦ καί δι’ οὗ ὁ Χουσνῆ Βέης Χασάν Βέη, ὡς πληρεξούσιος τῶν 
ἄνω ῥηθέντων, δυνάμει πληρεξουσίου προσηρ/29τημένου ἐν τῷ ἄνω ῥηθέντι ὑπ’ ἀριθ. 
2.360 πληρεξουσίῳ διώρισε τόν ἄνω μνημονευθέντα Ἰωάννην Βελλίδην καί ἀφ’ ἑτέρου 
Στέργιος Καραουλάνης, γεωργός, κάτοικος τοῦ χωρίου Μπουλῆ τοῦ Δήμου Φύλλου 
τῆς ἐπαρχίας Καρδίτσης καί συνωμολόγησαν τά ἑξῆς, ἤτοι: 

Α) Ὅτι ὁ Ἰωάννης Βελλίδης, ὑπό τήν ἐκτεθεῖσαν ἰδιότητά του, προσλαμβάνει τόν 
δεύτερον ἐν τῷ χωρίῳ Σιμικλῆ τῶν ἐντολέων του, ὡς γεωργόν ἵνα σπείρῃ ἐν αὐτῷ 
σῖτον καί κριθήν καί λοιπά ὑπό τάς ἑξῆς συμφωνίας καί ὅρους:

1) Ὅτι θέλει παραδώσει πρός αὐτόν τόσην γῆν ὀργωμένην μέ δύω ἀλέτρια, ὅσην 
δηλαδή ἀρκεῖ ἵνα σπείρη πεντήκοντα σταμπόλια σίτου καί δέκα ὅμοια κριθῆς εἰς τά 
δύω ἀλέτρια.

2) Ὅτι θέλει παραδώσει πρός αὐτόν ἰδίαν κατοικίαν, τούς ἀναγκαιοῦντας σταύλους, 
ἀχυρῶνας, ὡς καί τό ἀναγκαιοῦν πρός τροφήν τῶν κτηνῶν του ἄχυρον.

3) Ὁ γεωργός ὀφείλει νά ἔχη τέσσερας, τοὐλάχιστον, ἀροτῆρας βόας.
4) Ὅτι ἡ παροῦσα συμφωνία, ἀρχομένη ἀπό τῆς δεκάτης πέμπτης Αὐγούστου 

ἐνεστῶτος ἔτους, ἰσχύει διά τρία συνεχῆ ἔτη.
5) Ὅτι οἱ φόροι τῶν ἀροτριώντων κτηνῶν πληρωθήσονται ἐξ ἡμισείας ἐν [_]30 καί 

ἡμισείας πληρωθείσονται καί τά ἐργατικά.
6) Ὅτι ἅπασαι αἱ ἐπισκευαί τῶν ὑπό τοῦ δευτέρου κατεχομένων μερῶν ἔσονται διά 

λογαριασμόν καί εἰς βάρος τῶν ἰδιοκτητῶν, τήν δέ τροφήν τῶν μαστόρων καθ’ ἅπαν 
τό διάστημα τῶν ἐπισκευῶν θέλει χορηγεῖ ὁ δεύτερος ἐξ ἰδίων του, ὅστις συνάμα εἶναι 
ὑπόχρεως /31 νά μεταφέρη διά τῶν ἰδίων αὐτοῦ ζώων καί ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀμοιβῆς τό 
πρός ἐπισκευήν τῶν ὑπ’ αὐτοῦ κατεχομένων μερῶν ἀναγκαιοῦν ὑλικόν, ἀφ’ ὅπου προ-

29. Τέλος της πρώτης σελίδας του συμφωνητικού.
30. Μία δυσανάγνωστη λέξη.
31. Τέλος της δεύτερης σελίδας του συμφωνητικού.
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μηθευθῶσι τοῦτο οἱ ἰδιοκτῆται.
7) Ἡ διανομή τῶν εἰσοδημάτων ἐν καιρῷ τῆς συγκομιδῆς γενήσεται ἐξ ἡμισείας καί 

κατά τό σύνηθες ἐπικρατοῦν ἐν Θεσσαλίᾳ σύστημα (σενέϊ σαμπίκ).
8) Ὅτι ὁ Ἰωάννης Βελλίδης, ὑπό τήν ἰδιότητά του, ὑποχρεοῦται ὅπως κατ’ ἔτος καί 

ἐγκαίρως χορηγεῖ πρός τόν δεύτερον τόν πρός σποράν ἀναγκαιοῦντα σπόρον.
9) Ὅτι ὁ δεύτερος ἔχει τό δικαίωμα νά σπείρη δι’ ἰδίων αὐτοῦ ἐξόδων, σπόρου 

καί ἐργαλείων ὀψιμιαῖς, τό δ’ εἰσόδημα αὐτῶν διανεμηθήσεται ὡς ἑξῆς, ἤτοι δύω μέν 
μερίδια θέλει λάβει ὁ δεύτερος καί ἕν ὅμοιον οἱ ἰδιοκτῆται.

10) Ὅτι ὁ δεύτερος ὀφείλει νά ἐργάζηται ἐπιμελῶς τε καί ἀόκνως. Ἐν ἐναντίᾳ πε-
ριπτώσει ὁ Ἰωάννης Βελλίδης ἔχει τό δικαίωμα τοῦ ἀποπέμπειν αὐτόν μή δικαιούμε-
νον ν’ ἀπαιτῆ τι ἐκ τῶν ὅσων μέχρι τῆς ἐποχῆς τῆς ἀποπομπῆς δηλαδή ἔκαμεν, λόγῳ 
ἀποζημιώσεως τῶν ἰδιοκτητῶν.

11) Ὅτι ὁ γεωργός ὑποχρεοῦται νά μεταφέρῃ διά τῶν ἰδίων αὐτοῦ ζώων, τά γεννήμα-
τα ἐκ τῶν ἀγρῶν εἰς τούς ἁλωνοτόπους, λυχνίση, ἁλωνίση καί καθαρίση ταῦτα. Μετά 
δέ τήν διανομήν ὀφείλει νά μεταφέρη καί παραδώση εἰς τάς ἀποθήκας τοῦ χωρίου τό 
μερίδιον τῶν ἰδιοκτητῶν, ἄνευ οὐδεμιᾶς πρός τοῦτο ἀπαιτήσεως ἀμοιβῆς.

12) Ὅτι ὁ δεύτερος ἔχει τό δικαίωμα τοῦ βόσκειν ἐντός τοῦ κισλᾶ τοῦ χωρίου τά 
ἴδια αὐτοῦ ζῶα ἄνευ οὐδεμιᾶς πρός τοῦτο πληρωμῆς. Ὑποχρεοῦται, ὅμως, νά δίδη τό 
διά τό κονάκιον ἀνέκαθεν ὁρισμένον γάλα.32

13) Ὅτι ὁ δεύτερος ὀφείλει νά δίδη ἀνά ἕν καλαμωτόν ἀχύρου κατ’ ἔτος εἰς τό 
κονάκιον.

14) Ὅτι ὁ πρῶτος ὀφείλει νά δανείση πρός τόν δεύτερον, καθ’ ἅπαν τό διάστημα 
τῆς παρούσης συμφωνίας, λίρας Τουρκίας δεκαπέντε, δυνάμει ἐπισήμου συμβολαιο-
γραφικοῦ ἐγγράφου, καί ταύτας ἀτόκως μέν διά δύω ἔτη, ἐντόκως δέ δι’ ἕν ἔτος, καί 
μέ τόκον δώδεκα τοῖς ἑκατόν ἐτησίως.

15) Ὅτι ἐάν ὁ δεύτερος προσλάβει ὑπηρέτην θέλει λαμβάνει, κατά τόν καιρόν τῆς 
διανομῆς πέντε σταμπόλια σίτου ἐπιπλέον διά τόν ὑπηρέτην του, ὡς παρασπόρι, κατά 
τό σενέϊ σαμπίκ.

16) Ὅτι ὁ δεύτερος ὀφείλει κατά τήν λῆξιν τῆς παρούσης μισθώσεως νά παραδώση 
εἰς οἷαν δηλαδή παρέλαβε κατάστασιν τήν κατοικίαν του, σταύλους, ἀχυρῶνας καί 
λοιπά μέρη, τό αὐτό ποσόν ἀχύρου καί τούς ἀγρούς, ἄλλως ὑπόκειται εἰς τάς νομίμους 
ἀποζημιώσεις τῶν ἰδιοκτητῶν.

17) Ὅτι ὁ δεύτερος ὀφείλει νά διατηρῆ σῶον καί ἀνελλιπῆ τόν πρός σποράν σπόρον, 
ἄλλως ὑποχρεοῦται εἰς τήν πληρωμήν δραχμῶν εἴκοσι δι’ ἕκαστον παρ’ αὐτοῦ κατα-
χρασθέν σταμπόλιον σίτου. καί

18) Ὅτι ὁ δεύτερος δύναται ἀπολύτως, δι’ ἰδίων αὐτοῦ ἐξόδων, σπόρου καί λοιπῶν 
νά σπείρη τό κατ’ ἔτος ἀναγκαιοῦν πρός τροφήν τῶν κτηνῶν αὐτοῦ ῥόβιον μή δικαι-
ουμένων τῶν ἰδιοκτητῶν νά ζητήσωσι μερίδιον καί τέλος /33 ὅτι ὁ δεύτερος ὑποχρε-
οῦται ἐν καιρῷ τῶν ἁλωνίων νά καταβάλη τά ἔξοδα τῶν χαβαλέδων, ἤτοι τά ὁδοιπο-

32. Δεν γνωρίζομε πόση ακριβώς ήταν η ποσότητα του γάλακτος.
33. Τέλος της τρίτης σελίδας του συμφωνητικού.
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ρικά τῆς ἀποστολῆς καί ἐπανόδου αὐτῶν, κατά τό σενέϊ σαμπίκ.
Β) Ὁ δέ δεύτερος ὅτι ἐδέξατο τό ὑπό τούς ἀνωτέρω ὅρους καί συμφωνίας γενόμενον 

συμφωνητικόν, ὑπόσχεται τήν κατά γράμμα ἐκπλήρωσιν πάντων τῶν ἐν τῷ παρόντι 
ἀναφερομένων [_]34 πληρέστατα.

Διά τήν ἁπλήν δέ μόνον ἐπιβολήν τοῦ χαρτοσήμου τά εἰσοδήματα τοῦ καλλιεργη-
τοῦ, δι’ ἅπασαν τήν τριετίαν, ὑπολογίσθησαν μεταξύ ἐμοῦ καί τῶν συμβαλλομένων εἰς 
δραχμάς χιλίας πεντακοσίας (1.500).

Ταῦτα ἐκθεσάντων καί παραδεξαμένων ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, συνετάχθη τῇ 
αἰτήσει των τό παρόν ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον 
πάντων τῶν εἰρημένων παρόντων καί βεβαιωθέν ὑπεγράφη παρ’ αὐτῶν καί ἐμοῦ πλήν 
τοῦ Στεργίου Καραουλάνη ὁμολογήσαντος γραμμάτων ἄγνοιαν.

Ὁ εἷς τῶν Συμβαλλομένων Οἱ Μάρτυρες
Ἰωάννης Βελλίδης Ἀ. Βαλσαμάκης
 Ἀναστ. Οἰκονόμου

34. Μία δυσανάγνωστη λέξη.
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ΔΗΜ. Γ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ

ΕΝΑ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΛΩΝ

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1381)

1. ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΛΩΝ (1283-1381/1393)1

Το παρακάτω συνοδικό γράμμα του μητροπολίτη της Λάρισας Νείλου (Νοέμβριος 
1381) αναφέρεται στην περίφημη βυζαντινή Μονή της Θεοτόκου των Μεγάλων Πυλών 
ή της Ακαταμαχήτου, η οποία βρίσκεται μόλις μισό χιλιόμετρο βορειοδυτικά της Πύλης 
(Πόρτας) των Τρικάλων και στην αριστερή όχθη του Πορταϊκού. Ανεγέρθηκε το 1283 
από τον σεβαστοκράτορα Ιωάννη Α΄ Άγγελο Κομνηνό Δούκα, νόθο γιο του δεσπότη 
της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄ Δούκα, και είναι διαλυμένο από αιώνες. Σήμερα, υπάγεται 
στην υπερκείμενη Μονή του Δουσίκου. Το εν λόγω έγγραφο είναι ένα σπουδαίο ιστο-
ρικό ντοκουμέντο, όχι μόνο για την Μονή της Πόρτα-Παναγιάς αλλά και γενικότερα 
για την ιστορία της περιοχής κατά το γ΄ τέταρτο του 14ου αιώνα.

Οι υψηλοί βυζαντινοί κτήτορες, εκτός από την κραταιά προστασία, φρόντισαν να 
εξασφαλίσουν στην μονή και μία μεγάλη κτηματική περιουσία, την οποία, όμως, σφε-
τερίστηκαν κατά καιρούς επιτήδειοι καταπατητές, γεγονός το οποίο προκάλεσε την 
έκδοση, υπέρ της μονής, ορισμένων χρυσοβούλων:

α) Μεταξύ των ετών 1283-1288, ένα χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου, 
το οποίο δεν σώζεται σήμερα, κατοχυρώνει τις ιδιοκτησίες της μονής.2

β) Το 1336, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος, εγγονός του Ανδρόνικου 
Β΄, εκδίδει ένα νέο χρυσόβουλο, το οποίο επικυρώνει και ανανεώνει την ισχύ του προ-
ηγούμενου.3

Οι καταπατητές, όμως, φαίνεται ότι δεν αναχαιτίστηκαν. Γι’ αυτό, λίγα χρόνια 
αργότερα, τον Ιούνιο του 1342, ο χωροδεσπότης της Θεσσαλίας Μιχαήλ Γαβριηλόπου-
λος, με ορκωμοτικό του γράμμα ορίζει, εκτός των άλλων, για την Μονή της Μεγάλης 
Πόρτας να κατέχει όσα κτήματα της παραχωρήθηκαν με βασιλικά χρυσόβουλα.4

Τέλος, για την διάσωση της Μονής της Ακαταμαχήτου ζητείται η επέμβαση των ανώ-
τατων πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχόντων της Θεσσαλίας. Οι μοναχοί απευθύνο-
νται στην δυάδα των καισάρων Αλεξίου Αγγέλου και της σεμνής συζύγου του Μαρίας 
και συγκροτείται, το 1381, μία επαρχιακή σύνοδος στη Μονή του Αγίου Νικολάου 
των Ζαβλαντίων. Το συνοδικό δικαστήριο διήρκεσε τέσσερες ημέρες και δικαίωσε την 
μονή, αλλά δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σχεδόν μόλις μετά από μία δεκαετία, 

1. Σοφιανός 1990, 7-10.
2. Dölger 1960, αριθ. 2125.
3. Σοφιανός 1989.
4. α) Σοφιανός 1989, 8-9. β) Σοφιανός 1996.

10. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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η Μονή της Πόρτα-Παναγιάς (Ακαταμαχήτου) διαλύθηκε, καθώς η κτηματική περι-
ουσία της προσαρτήθηκε στην υπερκείμενη Μονή του Δουσίκου (σιγίλιο του οικ. πα-
τριάρχη Αντωνίου Δ΄, του έτους 1393).5

2. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ6

Το σημαντικό γράμμα του μητροπολίτη Νείλου προς τον ηγούμενο και τους μονα-
χούς της Μονής των Μεγάλων Πυλών, υπέρ των κτημάτων της, του Νοεμβρίου 1381, 
σώζεται πρωτότυπο στην Μονή του Δουσίκου, όπου μεταφέρθηκαν τα έγγραφα, 
χειρόγραφα και λοιπά εκκλησιαστικά κειμήλια, μετά την ερήμωσή της. Είναι γραμμένο 
σε περγαμηνή, η οποία αποτελείται από τρία τεμάχια κολλημένα αναμεταξύ τους. Το 
έγγραφο αυτό μνημονεύεται στο Σύγγραμα Ιστορικόν ή Χρονικόν των Μετεώρων, το 
οποίο γράφτηκε λίγο μετά το έτος 1529.7 Ο ιερομόναχος χατζη-Γεράσιμος της Μονής 
του Δουσίκου το αντέγραψε στον υπ’ αριθ. 59 κώδικα της μονής του, το 1858 (σ. 5-9). 
Το 1903, ο Γ. Λαμπάκης δημοσίευσε μία σύντομη περιγραφή και περίληψη αυτού του 
συνοδικού γράμματος.8

Ο Léon Heuzey, με βάση ένα προσωπικό του αντίγραφο, δημοσίευσε, το 1921, το 
έγγραφο του Νείλου, με σχόλια και παράλληλη μετάφραση στα γαλλικά τού ελληνι-
κού κειμένου, αλλά με πολλές παραλείψεις και παραναγνώσεις.9 Τέλος, το 1990, ο Δημ. 
Σοφιανός δημοσίευσε, από το πρωτότυπο, και σε νέα διπλωματική και κριτική έκδο-
ση, με ιστορικό σχολιασμό, το συνοδικό γράμμα του Νείλου.10 

Όμως, στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών υπάρχει ένα αντίγραφο του εν λόγω κρι-
τηρίου γράμματος, ανορθόγραφο αλλά ακριβές, εκτός από το έτος το οποίο αναφέρε-
ται λανθασμένα: «μηνί Νοεμβριω ςως ἔτους», ήτοι (6806-5509=) 1297, αντί 1381 (το 
λάθος είναι στο τελευταίο γράμμα, Ϟ αντί ς: 6890-5509=1381. Πρόκειται για το υπ’ αριθ. 
49 (Β. Μ. 2821) έγγραφο («Χάρτης 0.76χ0.285 αἰ. ΙΗ΄-ΙΘ΄», το οποίο «προέρχεται ἐκ 
κατασχέσεως».11 Το έγγραφο αυτό εκδίδουμε εδώ:

3. ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΛΩΝ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1381)12

+ Ἡν μέν ἡ Σεβασμία μονή τῆς πανυπεράγνου θεομήτορος τῶν μεΓάλων πυλῶν βελ-
τιωμένη ἐν κυμηλίοις θείοις κ(αί) κτημάτων / πλείστων εὑθυνουμένη. παρά τῶν αὑτῆς 
ἁγίων κτητόρων, κ(αί) παρά τῶν ἔπειτα ἄλλων ἀφιερωθέντων, ὡσαύτως κ(αί) παρά 
τῆς κα/λωνῆς κ(αί) εὐπρεπείας, δίκην ἀστέρως ἀγλαϊζομένη τέ κ(αί) ὡραϊζομένη, ὡς 

5. α) Δημητρακόπουλος 1980-81. β) Δημητρακόπουλος 1999.
6. Σοφιανός 1990, 18-26.
7. Heuzey - Daumet 1876, 442.
8. Λαμπάκης 1903, 27, 29-30.
9. Heuzey 1921.

10. Σοφιανός 1990.
11. Πάλλας 96-97.
12. Έγγραφα 49 (Β. Μ. 2821) του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Πολλές ευχαριστίες στην 

κ. Αναστασία Λαζαρίδου, υπεύθυνη του τμήματος χειρογράφων, για την πρόθυμη εξυπηρέτη-
ση.
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διατόρως ἐνηχήσθαι σχεδόν τῆς οἰκουμένης / τῆς Μεγαλουργίας αὐτῆς·
γέγονεν δέ ἐσύστερον ἁφηρημένη τῶν ταύτης εὐκοσμιῶν ἑκ τάς τοῦ καιροῦ ἀνο-

μαλίας / κ(αί) ἐξ ανδρών ὡς ἔοικεν οὐ θεοφρόνων· ἀπό τῶν προσκυρωθέντων αὐτῆς 
κτημάτων κεκολοβομένη. 

ἐπεί / οὖν ἡ θειοτάτη δυᾶς τῶν καισάρων. ἀλέξιός τε ὁ ἄγγελος κ(αί) ἡ Σεμνή σύζη-
γος αὐτοῦ μαρία θεοῦ προνεία τῆ ἐλεη/μοσύνη τῶν κραταιῶν κ(αί) ἁγίων εὐσεβω[ν] 
αὐθεντῶν ἡμῶν κ(αί) βασιλεῶν. τό τῆς βλαχίας σκάφος σεπτῶς ἔτυ/χον πηδαλιουχεῖν 
ἐνεργεία τῆς θεομήτορος, χηρῶν προϊστάμενοι, πτωχοῦς, οὑ μόνον χείρα ὀρέγον/τες. 
ἀλλά κ(αί) ὑπερασπίζοντες θεοφιλῶς. πάσαν ἀδικίαν ὅση δύναμις ἐκ μέσου ἐξαίρο-
ντες. ἐκκλησιῶν / γεγονότες στήριγμα κ(αί) ἀσφάλεια, ἵνα ὁ διαυτών ἐν τριάδι θεός 
ὑμνούμενος παροχος γίγνηται κ(αἰ) τῆς ἀϊδίου / βασιλείας.

κ(αἱ) τήν τιαύτην αὐτῶν ἐνθεοτάτην πολιτείαν σαφῶς κατανοησάμενοι οἵ τῆς 
εἱρημένης Σεβασμίας / μονής τῆς παν ὑπεράγνου θεομήτορος τῶν μεγάλων πυλών 
ἀσκούμενοι μοναχοῖ ὅτι τοῦ σκοποῦ οὑδε / διαμαρτήσονται εἰς πάσαν ἀδικήαν ήν 
πεπόνθασιν εἴπερ γνωρήσωσι διαναφοράς τούτους, ἀνέδραμον / πρός αὐτούς κα-
τολοφυρόμενοι τήν πτώχευσιν τῆς ἐκκλησίας. τήν τε πτῶσιν τῶν δομημάτων τῶν με-
τοχί(ων) / αὐτῆς. κ(αί) φθοράν τῶν θείων κειμηλίων κ(αί) ἀφαίρεσιν τῶν κτημάτων 
καθώς τά θεία κ(αί) σεπτά χρυσόβουλα / τῶν Μακαρίτων εὐσεβών ἡμῶν αὑθεντῶν 
κ(αί) βασιλέων ἑμφανιζομενων παρεδήλωσαν, 

κ(αί) λαμβάνη μέν / θειοτάτη ἐννοια τοῦς εὐσεβεστάτους καίσαρας πρός ἀνέγερσιν 
τῶν μετοχίων κ(αί) δωμάτων αὐτῆς. ἄ νύν εἰς τέ/λος λαμπροφανώς ἐξήγαγον. ἀφιε-
ροῦν δέ κειμήλια θεία πλήστα εἰς ποσότιτα τῶν πάλαι ἀναλωθέντων./

Συγκροτοῦν δέ κ(αί) σύνοδον ἐν τῶ ἡγουμενίῳ τῆς Σεβασμίας θείας μονῆς τοῦ ἁγίου 
Νικολάου, διά τήν τῶν / κτημάτων ἀφαίρεσιν τῆς παραδηλώσεως τῶν χρυσοβούλλων. 
ἦ δέ καί συνήθροιστο κατά τήν αὐτῶν θέλισιν./ παρῆμεν γάρ πρός τοῖς ἄλλοις σύν 
αὐτοῖς κ(αί) ἡμεῖς συνεδριάζοντες οἱ λογάδες οὗτοι. ὅτε ἁγιώτατος / βασιλεύς ὁ ἐν 
μοναχοῖς ὑπέρσεμνος ἱωάσαφ. κ(αί) ἡ ἐμή ταπεινότης Μητροπολήτης λαρίσσ(ης) 
ὑπέρτι/μος κ(αί) ἔξαρχος δευτέρας θετταλίας κ(αί) πάσης ἑλλάδος Νείλος σύν τῶ 
ἐμή εὐαγεῖ κλήρῳ. Ἱωαννί/κιός τε ὁ καθηγούμενος τῆς ἱεράς κ(αί) θείας μονής λευ-
κουσάδος ἐν παντί τῶ κοινωβίω αὐτοῦ. ὁ τιμι/ώτατος ἐν ἱερομονάχοις κ(αί) καθη-
γούμενος τῆς ἱεράς Μονῆς ζαυβλαντίων κ(αί) τοῦ ἁγίου Νικολάου Ἱάκο/βος σύν 
πάσι τῆς αὐτοῦ ἀδελφοῖς. εἰ γε μήν κ(αί) οἱ τῆς τοιαύτης πόλεως ἄρχοντες μετά τῶν 
φαναριω/τῶν πάντων. κ(αί) ἕτεροι πλείστοι ἐκ τῶν πέριξ θεοφρουρήτων καστρῶν.

ἐπαναγνωσθέντων οὖν / εἰς ἐπήκοον τῶν θειοτάτων χρυσοβούλλων ἐν μέσω πάντων, 
ἀκηκόαμεν μεθῶν ἐκέκτητο / ἡ ρηθήσα θεία ὑπερτάτη κ(αί) ἱερά μονή τῆς Μητρο-
παρθένου κόρης τῶν Μεγάλων Πυλῶν, κ(αί) ὧν / ἀφήρητο ἐν μεθορίοις τρικκάλων 
παρά τῶν ἐνταῦθα ὀνομαστί λελεγμένων τάδε.

Μυληκόν ἑργαστήριον ἐντός τῶν ὑδρομυλώνων τοῦ τε ἁγίου Νικολάου τῆς λευ-
κουσάδος. τοῦ ἀρχοντίτζη / κ(αί) τῶν ἀ<ρτικά>δων13 συνσκιαζόμενον παρ’ αὐτῶν ἐν 
τή τόποθεσία τού ραξύ.

13. Όλα τα καταστραμμένα τμήματα του γράμματος τα συμπληρώνω από την έκδοση του 
Σοφιανού, 1990.
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ἀμπελιον λεγόμενον / τῆς πλασταροῦς ἐντός τοῦ δεσποτικοῦ μοναμπέλου ὡσει 
μωδίων ἔξ.

ἐσωκήπια πλησίον τοῦ κά/στρου πέρα τοῦ παραῤῥέοντος ποταμοῦ. ἀναγώμενα ἀπό 
τήν ὁνομαστήν ἀργυρολύμνην, <κ(αί)> <δι>/ήκοντα μέχρι τοῦ δένδρου, ἀνερχόμενα 
ἕως τό παλαιόν μυλοθέσιον τοῦ ἐπιφάνους. κ(αί) κατα/γώμενα τήν παραποταμίαν ἐν 
καταλήξει τῆς ἀργυρολύμνης, ἄτινα νύν διαμεμερισμένα περι/εῖχον ἡ τε μοναχή κο-
τεανιτζένη, κ(αί) ἡ τοῦ γυμνοῦ θυγάτηρ. κ(αί) ὁ τοῦ δικαιοφύλακος κ(αί) νοταρο-
πούλου / υιός κ(αί) οἱ τοῦ νομοφύλακος παίδες.

ὡσαύτως κ(αί) χωραφιαῖαν γῆν κ(αί) αὐτήν προσενηνεγμένην ἐκ / τού εἰρημένου 
δέση ὡς κ(αί) τά τιαὐτα εἰρημένα ἐσωκήπια.

ἦ δέ κ(αί) ὑπάρχουν πέρα τοῦ παραῤῥέ/οντος ἐτέρου ποταμοῦ πηργητοῦ. ἦν κ(αί) 
κατείχεν ὁ ἀρχοντίουζης μελιασηνός. ἀναγωμένη. κ(αί) αὐτη / ἀπό τε τοῦ χωρίου 
πλησίον τῆς Νέας μονῆς. κ(αί) ἀπαγωμένη πρός τό συνορον πέτραν οὕσαν τοῦ /
τοῦ ἀκρολογγίου. κ(αί) πορευομένη ἔως τόν ποταμόν λεγόμενον βελάν, κ(αί) γα-
ματιζομένη ἐντός / τοῦ λόγγου τοῦ πρός τοῦ μερτζίου ἐν τή τοῦ συνόρου πέτρα τῆ 
λεγωμένη ἀκονητή· κ(αί) στρεφομένη / κυκλοτερός εἰς τόν πυργετόν. ὅθεν ἄρχετε 
κ(αί) ὁ προσενεχθείς ἐκ τοῦ χλερενοῦ τόπος. / ὅν ἔχων ὁ ζαγκληβάνης, εκών απεδω-
κεν αὐτόν ἐνοήσας ὅτι ἀδίκως κατείχεν / ἀυτόν ἐλέγξας κ(αί) τόν ἀρχοντίτζην ὅτι 
δραστική κ(αί) ἀρπακτική τήν τοῦ δέση γῆν κατείχεν. / περιέρχεται οὖν τήν παρα-
ποταμίαν τού πυργητοῦ ἔχουσα εὐκτήριον οἵκον τοῦ Μεγαλομάρτυ/ρος δημητρίου, 
κ(αί) καταλείγη ἐνθα ἠρξάμεθα συνορον αιώνιον ὤν κατέναντι τῶν ἀμπελίων τῆς / 
νέας μονῆς ἐγγεῖς τοῦ χωρίου.

ἀλλά μήν καί γῆν ἐτέραν προσενηνεγμένην ἀπό τοῦ ζερβοῦ / χωραφιαῖαν οὖσαν 
κ(αί) αὐτήν, ἀρχομένην ἀπό τό σύνορον τοῦ νεάγου ἐν τῆ τοποθεσία τοῦ <ἀ>/ῤῥαμη-
νοῦ κ(αί) καταλήγουσα μέχρι τό σύνορον τῶν χωραφίων τῆς ἁγί(ας) κυριακῆς.

ταῦτα τοίνυν / λεπτομερώς κ(αί) ἀριδήλως τῶν περιεκτικῶν γραμμάτων τῶν 
μεγάλων πυλῶν διατρανούντων / κ(αί) τά τιαύτα καθαρώς συνιστώντων τῶν χρυ-
σοβουλικῶν περηλήψεων. κ(αί) πάντων ἡρεμοῦντων / τῶν μέν κρητῶν εἱς νουνεχίαν 
τῆς κρίσεως πρός ἐρώτησιν τῆς ἐνστάσεως. τῶν δέ κρινομέ/νων εἰς σκέψην πρός ἀπο-
λογίαν τῆς συζυτήσεως.

κ(αί) ἐξετασθέντες, οὐδείς ἐκ τῶν εἰρημένων / ηὑρέθη πρός ἐαὐτοῦ βοήθειαν δι-
καίωμα ἐμφανήσαι, ἔν τε πρατηρίω ἤ προστάγματι / βασιλεικῶ. οὕτε ὁ ἀρχοντίτζης 
εἰς τά τοῦ δέση χωράφια, οὕτε εἱς τά ἐσωκήπια τοῦ αὐτοῦ δέση ἡ μο/ναχή κοτη-
ανιτζένη ἥ ἡ τοῦ γυμνοῦ θυγάτηρ. ἤ οἱ τῶν εἰρημένων ἐκκλησιαστικῶν παίδες, το-
σοῦτον / φανέντες ἡττημένοι παρά τῆς συνειδίσεως ἐλεγχόμενοι ὑπό τῆς ἀληθείας. ὡς 
κ(αί) μή εὐρίσκοντες / πρόφασιν τινά εἰς ἀπολογίαν τῆς πεύσεως τῶν κριτῶν. ἐφανει 
Γάρ κατά τόν ἀληθῆ λόγον / ὅτι ἁρπακτική χειρί ταύτην κατεῖχον.

ἔνθέν τοι κ(αί) ἡμεῖς τοιγαροῦν κοινή ψήφω κ(αί) γνώμη / μιά οἱ προρηθένες κρι-
ταί κ(αί) ἀκροαταί πάντες. οὐ κραταιᾶ χειρί δυναστίας τινός ἀλλά τετρα/ημέρω συλ-
λογισμῶ σχεδῶν μή παραλιπόντων τινῶν ἐν τῆ συνεδρία τῆς τετάρτης συνάξεως / 
πειθαρχούμενοι τῆ εὐσεβεί διά κελεύσει τῶν θειοτάτων χρυσοβοῦλλων, ἐθεσπίσαμέν 
τε κ(αί) ἀπε/φήναμεν, ὅπως ἐπιστραφώσι τά εἰρημένα κτήματα πρός τήν Σεβασμίαν 
μονήν τῆς ἀ/συγκρήτως τιμιοτέρας πασών τῶν ὑπερκοσμίων δυνάμεων δεσποίνης 
κ(αί) κυρίας ἡμῶν / θεομήτορος τῶν Μεγάλων πυλῶν ἵνα μή κ(αί) ὀργήν κ(αί) ἀπο-
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Η Παναγία Βρεφοκρατούσα, ψηφιδωτό στο τέμπλο της Πόρτα-Παναγιάς (1283) 
(2.8.1992). 
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στροφήν εὔρωμεν κ(αί) νῦν κ(αί) ἀεί / ἐκ τῆς μητροπαρθένου κόρης τῆς κυρίως κ(αί) 
ἀληθώς θεοτόκου.

τοῦτο κ(αί) γάρ χάρην ἐξεθέ/μεθα τό παρόν κριτικώον ἡμῶν γράμμα, ὥπως κυρίως 
κ(αί) δεσποτικῶς Νέμονται πάλιν / οἱ μοναχοί τῶν μεγάλων πυλῶν ὡς κ(αί) τάλλα 
κ(αί) τόν εἰρημένον ὑδρομύλωνα τοῦ ρα/ξύ πασαν κ(αί) παντίαν προσοδον ἐξ αυτοῦ 
ἀπολαμβανοντες.

διά δέ τό ὑπάρχων τῆς πλα/σταροῦς τό ἀμπέλιον ἐντός τοῦ δεσποτικοῦ μοναμπέλου. 
ἀνταυτοῦ ἀπεφηνάμεθα ἐκ/δοῦναι ὁ καίσαρ τό ἀμπέλιον ὅ ἐφύτευσεν ὁ ἄγγελος ὠσεί 
μωδίων ὦν κ(αί) αὐτό ἔξ.

<τά> / δέ εἰρημένα ἔσω κήπια κ(αί) χωράφια πορευθέντες ἐν ἐπιστασία κ(αί) συνο-
ριάσαντες, / τῆ προεἰρημένη μονῆ προσηρμώσάμεν.

κ(αί) οὕτως ἀπό τοῦ νύν κ(αί) εἰς τό ἑξῆς ἄπαντες κυροῦ/μεν ἔχειν ἡ Σεβασμία 
μονή τῶν Μεγάλων Πυλῶν εἰς τά τιαύτα τό στέργον. τό βέβαιον / κ(αί) ἀμεταποίητον 
εἰς τοῦς διηνεκεῖς αἰώνας. τῆ ἀποδείξει τοῦ παρόντος ἡμῶν Συνοδικοῦ / κριτικῶου 
γράμματος Γεγονῶτος.

ὅ δή κ(αί) ὑποσημειώσαντες ἅπαντες ἐθέμεθα ἐν τῶ / σκευοφυλακίω τοῦ πανσέπτου 
οἴκου τῆς θεομήτορος τῶν Μεγάλων Πυλῶν πρός τόν / καθηγούμενον κύριον Μακάρι-
ον κ(αί) τοῦς ἐνταύθα ἀσκουμένους μοναχούς:

μηνί / Νοεμβρίω ϛῶϛ: ἔτους

4. Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΛΩΝ-ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ14

Στο γράμμα του μητροπολίτη Νείλου αναφέρονται τα κτήματα και άλλα περιουσι-
ακά στοιχεία της Μονής των Μεγάλων Πυλών, ήτοι:

Ι) Το μυλικό εργαστήριο του Ραξή
Βρίσκεται μέσα στους υδρομυλώνες του Αγίου Νικολάου, της Λευκουσάδας, του Αρ-

χοντίτζη και των Αρτικάδων.
α) Ραξή. Η Ράξα των Τρικάλων. Εδώ υπήρχε κάποια αρχαία περιουσία ομώνυμου 

ιδιοκτήτη. Δίπλα στον ποταμό των Τρικάλων Ληθαίο, ο οποίος διέρχεται από τον οι-
κισμό Ράξα, υπήρχαν νερόμυλοι που ανήκαν σε μονές και ιδιώτες.15

β) Μονή του Αγίου Νικολάου. Βρισκόταν στα Ζαβλάντια, σήμερα Παλαιόπυργος, 
κοντά στα Τρίκαλα, αλλά και μετόχι της Μονής του Αγίου Γεωργίου των Ζαβλαντίων 
μέσα στα Τρίκαλα.16 

γ) Μονή της Λυκουσάδας. Βρισκόταν κάτω από το κάστρο του Φαναρίου της 
Καρδίτσας, δίπλα στον σημερινό οικισμό Λωξάδα.17

14. Πολλά από τα τοπωνύμια αυτά αναφέρονται και σε άλλα αρχαία έγγραφα της Μονής 
των Μεγάλων Πυλών και της Μονής του Δουσίκου (χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαι-
ολόγου του 1336, σιγίλιο του οικ. πατριάρχη Αντωνίου Δ΄ του 1393) ή και της Μονής του 
Μεγάλου Μετεώρου.

15. α) Γουλούλης, 92. β) Δημητρακόπουλος 1999, 46.
16. Καλούσιος 1996, 168.
17. Θεοχάρη Μηλιά, 33-67.
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δ) Αρχοντίτζης Μαλιασηνός. Ιδέ αμέσως παρακάτω: 4. Οι καταπατητές…
ε) Αρτικάδες. Η οικογένεια του Αρτίκη.

ΙΙ) Το αμπέλι της Πλασταρούς

Είχε έκταση έξι, περίπου, μοδίων. Βρισκόταν μέσα στο δεσποτικό μονάμπελο, «πι-
θανόν στήν περιοχή τοῦ Ραξῆ».18

ΙΙΙ) Τα εσωκήπια

Βρίσκονταν κοντά στο Κάστρο, πέρα από το ποτάμι το οποίο ρέει πλησίον τους. 
Ξεκινούσαν από την Αργυρολίμνη και έφταναν μέχρι το Δένδρο, ανέρχονταν μέχρι 
το παλιό Μυλοθέσιο του Επιφάνους και κατέρχονταν την παραποταμία της Αργυ-
ρολίμνης. Ανήκαν στην περιοχή (κτήμα) του Δέση.

α) Κάστρο. Το γνωστό φρούριο στα βορειοδυτικά των Τρικάλων.
β) Ποτάμι. Ο σημερινός Ληθαίος, ο οποίος διασχίζει τα Τρίκαλα, ή ο Αγιαμονιώτης, 

ο οποίος ρέει στα νότια των Τρικάλων.
γ) Αργυρολίμνη. Ιδιοκτησία κάποιου Αργυρού ή από κάποιον άλλο λόγο, π.χ. αντι-

κατοπτρισμό.19 Ίσως ταυτίζεται με κάποιο παλιό έλος, 15 περίπου στρεμμάτων, δίπλα 
στο ποτάμι Αγιαμονιώτης,20 τώρα αποξηραμένο. 

δ) Δένδρο. Φυτωνύμιο.
ε) Μυλοθέσιο του Επιφάνους.

IV) Χωραφιαία γη του Δέση

Στο σιγίλιο του οικ. πατριάρχη Αντωνίου Δ΄, υπέρ της Μονής του Σωτήρος των 
Μεγάλων Πυλών (Μάρτιος 1393), αναφέρεται το «στασεῖον (γεωργικός κλήρος) 
λεγόμενον τοῦ Δέση πλησίον τῆς Ἀργυρολίμνης μετά τῶν δικαί(ων) αὐτοῦ, ἀλλά 
μήν καί τοῦ ἑτέρου παραρρέοντος ποταμοῦ, τοῦ λεγομ(έν)ου Πυργητοῦ».21 Δέση: α) 
Μικρό τεχνητό φράγμα το νερό του οποίου προορίζεται για την κίνηση ενός νερόμυ-
λου. β) Κυριωνύμιο. Το τοπωνύμιο Δέση «και σήμερα ακόμα λέγεται και βρίσκεται με-
ταξύ του συνοικισμού (Πυργετού) και του μύλου (νερόμυλου) του Ματσόπουλου».22 
Επομένως, η Δέση «βρισκόταν κοντά στον Πυργετό των Τρικάλων».23 Άλλοι ομιλούν 
για το ορεινό χωριό Δέση του Ασπροποτάμου της επαρχίας των Τρικάλων.24

V) Το μετόχι του Αγίου Δημητρίου (Πυργητός)

Βρισκόταν πέρα από το ποτάμι του Πυργητού, του οποίου φέρει και το όνομα, στη 
συνέχεια των κτημάτων του Δέση. Ήταν μεγάλο σε έκταση, «μετά χωραφιαί(ας) γῆς 

18. Γουλούλης, 92.
19. Γουλούλης, 93.
20. Κατσόγιαννος, 355-356.
21. Δημητρακόπουλος 1999, 40.
22. Κατσόγιαννος, 357.
23. Σπανός Κ., 151.
24. Δημητρακόπουλος 1980-81, 113-114.
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καί μυλικῶν ἐργαστηρί(ων)».25 Το κτήμα άρχιζε από τον οικισμό, κοντά στη Νέα 
Μονή, κατευθυνόταν προς το σύνορο της Πέτρας του Ακρολογγίου, έφθανε μέχρι τον 
ποταμό Βελά, σχημάτιζε ένα Γ μέσα στο Λόγγο προς το Μέρτζι (Κεφαλόβρυσο), στη 
συνοριακή Πέτρα που λεγόταν Ακονιτή, στρεφόταν κυκλικά στον Πυργετό, απ’ όπου 
άρχιζε και ο Τόπος του Χλερινού, περιερχόταν την παραποταμία του Πυργετού, όπου 
ήταν ο ευκτήριος οίκος του μεγαλομάρτυρα Δημητρίου, και κατέληγε εκεί που άρχιζε, 
ήτοι απέναντι από τα αμπέλια της Νέας Μονής κοντά στον οικισμό.

α) Ποταμός του Πυργητού (Αγιαμονιώτης). Πηγάζει από το Μεγάλο Μέρτζι (Μεγάλο 
Κεφαλόβρυσο)26 και τους Ζαπτσαίους (Απόστολοι), διέρχεται νότια από το Αβράμ 
(Κηπάκι), διασχίζει τον Πύργο, διέρχεται βόρεια του Πυργετού και της Αγίας Μονής, 
όπου κινούσε τον νερόμυλο του Ματσόπουλου, διέρχεται ανάμεσα στο Φλαμούλι και 
στις Καρυές, ενώνεται με το ποτάμι Κουμέρκης και χύνονται στον Πηνειό.

β) Νέα Μονή. Η σημερινή Αγία Μονή, συνοικία των Τρικάλων, στο νότιο τμήμα 
τους. Εδώ η Μονή του Δουσίκου, η οποία κληρονόμησε την περιουσία της Μονής των 
Μεγάλων Πυλών (Πόρτα-Παναγιάς), κατέχει και σήμερα ένα μετόχι.27

γ) Πέτρα του Ακρολογγίου. Αταύτιστο τοπωνύμιο.
δ) Ποταμός Βελάς. Το υδρωνύμιο δεν σώζεται σήμερα ούτε και η κοίτη του ποταμού. 

«Κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να ταυτίζεται με ένα ποταμάκι που έρεε ανάμεσα και 
παράλληλα προς τον Αγιαμονιώτη και τον Κουμέρκη».28 Ο Κουμέρκης πηγάζει από 
το Μικρό Μέρτσι (Κεφαλόβρυσο), διασχίζει το Λέστινο (Διπόταμο) και τα Ρόγκια, 
ενώνεται με τον Αγιαμονιώτη έξω από τις Καρυές και χύνονται στον Πηνειό.

ε) Λόγγος. Βρισκόταν προς το Κεφαλόβρυσο. Σήμερα δεν υφίσταται τέτοιος χαρα-
κτηριστικός λόγγος.

στ) Πέτρα Ακονιτή. Απροσδιόριστο τοπωνύμιο ή κυριωνύμιο (Πέτρα του Ακονιτή).
ζ) Πυργητός. Ο σημερινός οικισμός Πυργετός, ένα χιλιόμετρο στα νοτιοδυτικά των 

Τρικάλων, με τα οποία έχει σχεδόν ενωθεί, χωρίζεται με τον Αγιαμονιώτη.
η) Τόπος του Χλερινού. Απροσδιόριστο τοπωνύμιο.
θ) Ευκτήριος οίκος του μεγαλομάρτυρα Δημητρίου. Τέτοιος ναός δεν υπάρχει σήμε-

ρα στην εν λόγω περιοχή.

VI) Χωραφιαία γη του Ζερβού

Άρχιζε από το σύνορο του Νεάγου στην περιοχή του Αραμηνού και κατέληγε στο 
σύνορο των χωραφιών της Αγίας Κυριακής.29

25. Δημητρακόπουλος 1999, 40.
26. Υπάρχουν δύο οικισμοί με το όνομα Μέρτζι: το Μικρό Μέρτζι, σήμερα Κεφαλόβρυσο 

και το Μεγάλο Μέρτζι, σήμερα Μεγάλο Κεφαλόβρυσο. Εδώ ταιριάζει καλύτερα το Μεγάλο 
Μέρτζι.

27. Καλούσιος 2003, 64-65.
28. Γουλούλης, 93 (πληροφορία του Νεκτ. Κατσόγιαννου).
29. Αγία Κυριακή. Οικισμός 4 περίπου χιλιόμετρα στα νοτιοανατολικά των Τρικάλων.
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5. ΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΛΩΝ 
(ΠΟΡΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ)

α) Αρχοντίτζης Μαλιασηνός30

Αρχοντίτζηδες αναφέρονται και αλλού, χωρίς όμως να είναι γνωστή η σχέση 
ανάμεσά τους: «ὁ πανευγενέστατος κύρις Ἰωάννης ὁ Ἀρχοντίτζις», «μέγας δούκας ὁ 
Ἀρχοντίτζης» (χρυσόβουλα του Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου των ετών 135931 και 
136632) και «ἄρχοντα…  Ἀρχοντίτζην προσαγορευόμενον» (γύρω στα 1346).33 Το όνομα 
Αρχοντίτζης είναι υποκοριστικό του ονόματος Άρχοντας με την μεσαιωνική κατάλη-
ξη -ίτζης.

β) Κοτεανιτζένη μοναχή34 
Πρέπει να ταυτισθεί με την μοναχή Θεοδούλη Κοτεανίτζαινας που υπογράφει ένα 

αφιερωτήριο γράμμα προς το Μεγάλο Μετέωρο (Ιούνιος 1373).35 Την εν λόγω δω-
ρεά βεβαιώνει και επικυρώνει και ο μητροπολίτης της Λάρισας Ιωάσαφ, το έτος 
1392/1393.36 Σε ένα χρυσόβουλο του Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου, του έτους 1366, 
υπέρ της Μονής του Αγίου Γεωργίου των Ζαβλαντίων, αναφέρεται «ἡ πανευγενεστάτη 
Κοταιανίτζενα, ἡ διά τοῦ θείου καί ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθεῖσα Λουκιανή 
μοναχή».37 Επίσης αναφέρεται και κάποιος Κοτεανίτζης σε ένα χρυσόβουλο, πάλι του 
Συμεών, υπέρ της ίδιας μονής, του έτους 1359,38 καθώς και στον Καντακουζηνό, γύρω 
στα 1342 («Κοτεανίτζης τις τῶν Θεσσαλονικέων»).39

γ) Θυγατέρα του Γυμνού.
δ) Γιος του «δικαιοφύλακος καί νοταροπούλου».
Δικαιοφύλακας: αξιωματούχος της Εκκλησίας, ερμηνευτής των νόμων και προστάτης 

των δικαίων του λαού.40

Νοτάριος < λατ. notarius· αξιωματούχος της Εκκλησίας, γραμματέας, συμβολαιο-
γράφος.41

ε) Παιδιά του «νομοφύλακος».
Νομοφύλακας: αξιωματούχος της Εκκλησίας, επιτηρητής των νόμων.42

στ) Ζαγκληβάνης.
Το 1340 αναφέρεται στη Θεσσαλία ο άρχοντας Ανδρέας Ζακλιβάνης.43

30) α) Σοφιανός 1990, 16. β) Δημητρακόπουλος 1999, 47.
31. Βέης 1911-12, 73-80, αριθ. 19 (σ. 77, στ. 68).
32. Βέης 1911-12, 80-84, αριθ. 20 (σ. 83, στ. 43).
33. Ιωάννης Καντακουζηνός, Ιστοριών Βιβλία Δ΄, έκδ. Βόννης, σ. 556, στ. 19.
34. Σοφιανός 1990, 16-17.
35. α) Βέης 1911-12, 98-100, αριθ. 24. β) Σπανός Βασ. 70-74. Ιδέ σημ. 48.
36. α) Ζακυθηνός, 283-286, αριθ. Α΄. β) Σπανός Βασ., 80-82.
37. Βέης 1911-12, 80-84, αριθ. 20 (σ. 83, στ. 36-37).
38. Βέης 1911-12, 73-80, αριθ. 19 (σ. 75, στ. 35).
39. Ιωάννης Καντακουζηνός, σ. 241, στ. 17-18.
40. Πηλίλης, 246-254.
41. Πηλίλης, 68-72.
42. Πηλίλης, 275-277.
43. Erich Trapp, Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit, Vien 1978, τ. 3, 139, αρ. 6435.
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6. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το συνοδικό γράμμα υπογράφουν, κατά σειρά, οι εξής:
α) Ο μητροπολίτης της Λάρισας Νείλος.44

Ο Νείλος διαδέχθηκε τον Αντώνιο (ο οποίος μαρτυρείται μεταξύ του Ιουνίου 1340 
και του έτους 1362 τουλάχιστο),45 κατά τον Β. Μυστακίδη «τῷ 1372/73»,46 κατά τον 
Δημ. Σοφιανό «ἄγνωστο πότε ἀκριβῶς».47 Τον Ιούνιο του 1373 ο Νείλος υπογράφει 
σε ένα αφιερωτήριο γράμμα της μοναχής Θεοδούλης Κοτεανίτζαινας προς την Μονή 
του Μεγάλου Μετεώρου.48 Το 1372/1373 αναφέρεται σε μία επιγραφή της Κωνστα-
ντινούπολης.49 Ως ανώτατος εκπρόσωπος των εκκλησιαστικών Αρχών της περιοχής, ο 
Νείλος υπογράφει, τον Νοέμβριο 1381, στο συνοδικό γράμμα του, πρώτος στη σειρά, 
ως «ἐλέῳ Θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσσης, ὑπέρτιμος κ(αί) ἔξαρχος δευτέρας Θετ-
ταλίας κ(αί) πάσης Ἑλλάδος κ(αί) τόν τόπον ἐπέχων τοῦ Σίδης». Τέλος, ο Νείλος μνη-
μονεύεται, αχρονολόγητα, στην επιγραφή ενός σπονδύλου κολόνας στο ναό του Αγίου 
Στεφάνου των Τρικάλων, μαζί με τον ελληνοσέρβο βασιλιά Συμεών Ούρεση Παλαι-
ολόγο (1359- +1370).50 Ο Νείλος κατείχε και τον τίτλο in Partibus της Μητρόπολης της 
Σίδης στην Παμφυλία της Μ. Ασίας, που βρισκόταν υπό οθωμανική κατοχή. Διάδοχος 
του Νείλου, στη Λάρισα, υπήρξε ο Ιωάσαφ, ο οποίος μαρτυρείται το 1383 για πρώτη 
φορά ως Λαρίσης.51

β) Ιωάννης Ούρεσης Παλαιολόγος, ο μετέπειτα μοναχός Ιωάσαφ.52 
Γιος του ελληνοσέρβου ηγεμόνα των Τρικάλων Συμεών Ούρεση, που τον διαδέχτηκε 

μετά τον θάνατό του (περίπου 1370). Σώζονται δύο επίσημα διατάγματά του, ως κο-
σμικού άρχοντα, υπέρ του Νείλου, του πρώτου της σκήτης των Σταγών, με τα οποία 
ορίζεται να κατέχει το σπήλαιο του Κυρίλλου στη Μήκανη και το μονύδριο της Θε-
οτόκου της Δούπιανης. Τα εν λόγω προστάγματα, του Νοεμβρίου, ινδικτιώνος ια΄, 
χρονολογούνται ασφαλώς στο έτος 1372.

Αλλά γρήγορα ο νεαρός Ιωάννης Ούρεσης παραδίδει την κοσμική εξουσία στον 
Άγγελο Φιλανθρωπηνό και κείρεται Ιωάσαφ στο Μεγάλο Μετέωρο (1372/73). Το έτος 
1387/88 ανεγείρει μεγαλύτερο και μεγαλοπρεπέστερο το ναό της Μεταμόρφωσης (το 
ναόσχημο ιερό του σημερινού καθολικού). Περί το έτος 1389/90 συνήργησε στην ίδρυ-
ση της μετεωρίτικης μονής της Υψηλοτέρας (ή των Καλλιγράφων).

Ο Ιωάννης-Ιωάσαφ φαίνεται, ότι εξακολούθησε να αποτελεί σπουδαία θρησκευτική 
αλλά και πολιτική προσωπικότητα. Έτσι στο συνοδικό γράμμα του Νείλου, του 1381, 

44. Σοφιανός 1990, 12-13.
45. Σοφιανός 1990, 12.
46. Μυστακίδης, 190.
47. Σοφιανός 1990, 12.
48. α) Βέης 1911-12, 98-100 (αριθ. 24, στ. 23). Το χρονολογεί λανθασμένα στο έτος 1388. Για 

τη σωστή χρονολόγηση, στο έτος 1373, ιδέ, Σοφιανός 1990α, 61. β) Σπανός Βασ., 70-74.
49. Σοφιανός 1990, 12-13.
50. α) Heuzey 1927, 83. β) Σοφιανός 1990, 12. γ) Καλούσιος 1997, 233-235.
51. Σοφιανός 1990, 13.
52. α) Σοφιανός 1990α, 57-69. β) Σοφιανός 1996, 190-194. γ) Σοφιανός 2008, 34-40.
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υπογράφει ως «Ἰωάνν(ης) Οὔρεσης ὁ Παλαιολόγος, ὁ διά τοῦ θείου καί ἀγγελικοῦ 
σχήματος μετὀνομασθῆς Ἰωἄσαφ (μον)αχ(ός)» και μάλιστα δεύτερος στη σειρά, ενώ 
στο κείμενο αναφέρεται πρώτος «ὅ τε ἁγιώτατος βασιλεύς ὁ ἐν μοναχοῖς ὑπέρσεμνος 
Ἰωάσαφ». Ο Ιωάσαφ πέθανε στο Μεγάλο Μετέωρο γύρω στο έτος 1422/1423. Η Εκ-
κλησία, μαζί με τον Αθανάσιο Μετεωρίτη, τιμά τη μνήμη τους στις 20 Απριλίου ως 
οσίους.

γ) Νεόφυτος, πρώτος της Σκήτης των Σταγών και ηγούμενος της Δούπιανης.53

Υπογράφει ως «ὁ ἐν ἱερομονάχοις ἐλάχιστος Νεόφυτος καί πνευματικός», σε αχρο-
νολόγητο (πριν από το 1380) περγαμηνό έγγραφο του πρώτου της Σκήτης των Σταγών 
Νείλου, τον οποίο και διαδέχτηκε.54 Το 1381 υπογράφει στο συνοδικό γράμμα του μη-
τροπολίτη της Λάρισας Νείλου.55 Επίσης υπογράφει σε ένα γράμμα αδήλου επισκόπου 
των Σταγών, για την κατοχή ενός κελίου της Σκήτης των Σταγών, το οποίο χρονολο-
γείται, με βάση την αναγραφόμενη ια΄ ινδικτιώνα, στο έτος 1387/1388.56 Η τελευταία 
γραπτή μαρτυρία για τον Νεόφυτο υπάρχει σε ορισμό του καίσαρα Αλεξίου Αγγέλου, 
για μία διένεξη των μοναχών των Μετεώρων, του έτους 1388.57 Στο λεγόμενο Σύγγραμ-
μα Ιστορικόν (Χρονικόν των Μετεώρων), λίγο μετά το 1529, μνημονεύεται επίσης ο 
Νεόφυτος ως διάδοχος του πρώτου της Σκήτης των Σταγών Νείλου.58

Κατά τον Δημ. Σοφιανό, ο Νεόφυτος «δέν φαίνεται πάντως δυναμικός καί δραστήριος 
ὅπως ὁ προκάτοχός του. Ἀπό τήν ὑπογραφή του, τήν ὁποία δέν γνωρίζει νά ὀρθογρα-
φεῖ, προκύπτει ὅτι ἦταν ὀλιγογράμματος, χωρίς θεωρητική παιδεία καί μόρφωση».59

δ) Μακάριος, ιερομόναχος και πνευματικός πατήρ του Μετεώρου.60

Είναι γνωστός από παλιά έγγραφα του Μεγάλου Μετεώρου και από τον Βίο του 
οσίου Αθανασίου του Μετεωρίτη, όπου αναφέρεται ως «πνευματικός πατήρ» του Με-
τεώρου.61 Υπογράφει στο συνοδικό γράμμα του μητροπολίτη Νείλου, το 1381.62 Επίσης 
αναφέρεται και στο λεγόμενο Σύγγραμα Ιστορικόν (Χρονικό των Μετεώρων).

ε) Ιάκωβος, ηγούμενος της Μονής του Αγίου Νικολάου των Ζαβλαντίων.63

Αναφέρεται στο χρυσόβουλο του Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου του 1366 ήδη ως 
ηγούμενος.64 Υπογράφει το 1381 στο συνοδικό γράμμα του μητροπολίτη της Λάρισας 
Νείλου.65

53. α) Σοφιανός 1990, 14-15. β) Σοφιανός 2008, 40-42.
54. ΕΒΕ, κώδ. 1460-1461, αρ. ια΄ (Σοφιανός 2008, 40 και 2008α).
55. Σοφιανός 1990, 29.
56. α) Βέης 1911-12, 27-29 (αριθ. 7, στ. 29-30). β) Σπανός Βασ., 51-55.
57. α) Βέης 1911-12, 24-27 (αριθ. 6, στ. 6). β) Σπανός Βασ., 77-79.
58. Για το Χρονικό ιδέ, Σοφιανός 1987, 28-29, σημ. 50.
59. Σοφιανός 2008, 42.
60. α) Σοφιανός 1990α, 37-38, 56-57. β) Σοφιανός 1990, 15.
61. Σοφιανός 1990α, 149.
62. Σοφιανός 1990, 29.
63. Σοφιανός 1990, 15.
64. Βέης 1911-12, 80-84 (αριθ. 20, σ. 81).
65. Σοφιανός 1990, 29.
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στ) Δαμιανός Καπούας και Φαναρίου.66

Είναι γνωστός μόνο από την υπογραφή του στο συνοδικό γράμμα του 1381, του μη-
τροπολίτη της Λάρισας Νείλου.

ζ) Ιωακείμ, ηγούμενος της Μονής της Λυκουσάδας.
Επίσης γνωστός μόνο από την υπογραφή του στο συνοδικό έγγραφο του 1381, του 

μητροπολίτη της Λάρισας Νείλου.67 Στο κείμενο του εγγράφου (στ. 24-25) αναφέρεται 
ως Ιωαννίκιος, προφανώς από παραδρομή.

η) Αλέξιος Άγγελος Φιλανθρωπηνός.68

Ορίστηκε διοικητής (1373-1388/1390) της Μεγάλης Βλαχίας (=Θεσσαλίας) από τον 
βασιλιά Ιωάννη Ούρεση Παλαιολόγο, όταν αποσύρθηκε στο Μεγάλο Μετέωρο ως μο-
ναχός Ιωάσαφ.

Οι «εὐσεβεῖς καίσαρες» της Θεσσαλίας Αλέξιος Άγγελος Φιλανθρωπηνός και η 
σύζυγός του Μαρία αναφέρονται σε ένα αφιερωτήριο γράμμα της μοναχής Θεοδούλης 
Κοτεανίτζαινας υπέρ της Μονής του Μετεώρου (Ιούνιος 1373).69 Στη συνοδική απόφα-
ση του 1381, μετά τους εκκλησιαστικούς παράγοντες, υπογράφει όγδοος στη σειρά 
και πρώτος, μεταξύ των πολιτικών αρχόντων, με μόνο τον τίτλο του, «+ κάισαρ».70 Ο 
«κριτικῶος καί δικαιωτικός ὁρισμός» του, υπέρ της Μονής του Μετεώρου (Αύγουστος 
1388), φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του: «Ἀλέξιος Ἄγγελος + Κάισαρ».71

θ) Πέτρος Μπούας Καλώσις, ο επικέρνης.
Επικέρνης: α) Οινοχόος. β) Τίτλος βυζαντινού αξιωματούχου που υπηρετούσε τον 

αυτοκράτορα κατά το γεύμα.

ι) Θεόδωρος Σεβαστόπουλος, δούλος του κραταιού και αγίου ημων αυθέντου και 
βασιλέως, ο επικέρνης.

ια) «Γνωστόν ἔ.», στίχος 97.

ιβ) Νικόλαος(;) Γραμματικός(;).
Στο συνοδικό γράμμα αναφέρεται και ο Μακάριος, ηγούμενος της Μονής της Θε-

οτόκου των Μεγάλων Πυλών, άγνωστος από άλλες πηγές.
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π. ΚΩΝ. Ν. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ

ΕΞΙ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΙΒΗΡΙΤΗ 
 ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡ. ΑΡΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ

Πριν από χρόνια ο καλός βιβλιοθηκάριος της Μονής των Ιβήρων, ο π. Θεολόγος, είχε 
την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει αντίγραφα επιστολών του οσίου Ιεροθέου του 
Ιβηρίτη, που υπάρχουν στον κώδικα 305 της Σκήτης της Αγίας Άννης. Μολονότι πα-
λαιότερα είχε παρουσιάσει μία σειρά επιστολών του εν λόγω οσίου ο πρ. Λεοντοπό-
λεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, από τον κώδικα Μ. 100 της Μεγίστης Λαύρας,1 με αρ-
κετά ενδιαφέροντα στοιχεία, εν τούτοις έχω την εντύπωση, πως κι αυτές οι επιστολές 
προσθέτουν κάποιες πληροφορίες γύρω από το πρόσωπο του οσίου και όχι μόνο. Ευ-
χαριστώντας από τη θέση αυτή τον αγαπητό π. Θεολόγο Ιβηρίτη, τον σεβαστό π. Ιω-
άννη Αγιαννανίτη, τ. αρχιγραμματέα της Ι. Κοινότητας, τον Πάριο λόγιο κύριο Νίκο 
Χρ. Αλιπράντη και όσους ακόμη με βοήθησαν, εκδίδω τις παρακάτω επιστολές, με τα 
απαραίτητα σχόλια.

Το 1723, ύστερα από προσπάθειες του τότε επισκόπου της Σκιάθου και Σκοπέλου 
Κλήμεντος,2 του κόνσολου της Αγγλίας Χατζη - Στεφανή Δαπόντε3 και των τότε αρχό-
ντων του νησιού4 συστήνεται η Σχολή στη Σκόπελο, την οποία χρηματοδότησε ο φι-
λόμουσος μητροπολίτης πρ. Άρτης Νεόφυτος Μαυρομάτης ο Πάριος.5 Τον καιρό της 

1. Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ιερόθεος Πελοποννήσιος ο Ιβηρίτης και 
Μεθόδιος Ανθρακίτης ο εξ Ιωαννίνων», Ρωμανός ο Μελωδός, 1 ( 1933) 257-315.

2. .Γι᾿ αυτόν, βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Συμβολή στην ιστορία της Επισκοπής Σκιάθου και 
Σκοπέλου τον 18ο αι.», Εφημέριος, Αθήνα 1990, 12-16 ( και ανάτυπο).

3. Πρόκειται για τον πατέρα του λογίου μοναχού Καισαρίου Δαπόντε, ο οποίος υπήρξε και 
ο κτίτορας της Μονής του Ευαγγελισμού στη Σκόπελο. Βλ. Καισάριος Δαπόντες, Κήπος Χα-
ρίτων, επιμ. Άλκης Αγγέλου, Εστία, Ν.Ε.Β. Αθήνα 1999, 122˙ και π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Ένα 
θαύμα της Παναγίας στη Σκόπελο ή πώς κτίστηκε η Μονή του Ευαγγελισμού», Εφημέριος, 
Αθήνα 1993, 245-247 (και ανάτυπο, Αθήνα 1994).

4. Προεστοί στο Κοινό της Σκοπέλου ήταν τότε οι εξής: Μανωλάκης του Μπονοφά, σού-
μπασης, Κωνσταντής του Ποθητού Ιγγλέζου, γραμματικός της Χώρας, Ευαγγελινός Ιωάννη 
Ευαγγελινού, Ευαγγελινός παπα-Μπονοφά, Γεώργιος Ραπτάκη, Φάλκος Τζιρμπίνου, Χατζη-
Στεφανής Δαπόντε, Ιωάννης Κωνσταντή Ρεΐζη και Κωνσταντής Σταματάκη. Βλ. πρ. Λεοντο-
πόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ιερόθεος…», ό. π., σ. 285-286, όπου και το από 23 Ιουνί-
ου 1723 γράμμα των προεστών και γερόντων της Σκοπέλου. Για το Κοινό της Σκοπέλου, βλ. 
π. Κων. Ν. Καλλιανός, Αρχείο Ν. Σκοπέλου, Α΄. Έγγραφα Συλλογής Αντιγόνης Στ. Βακράτσα, 
Σκόπελος 2000, 14-15, σημ. 20.

5. Για τον μητροπολίτη αυτόν, βλ. Γέρων Αλέξανδρος Λαυριώτης (Ευμορφόπουλος), Νεό-
φυτος Μαυρομάτης, Εταιρεία Μεσαιωνικών Ερευνών, εν Κων/πόλει 1880, τ. Α΄, 65-87˙ πρ. Λε-
οντοπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, « Νεόφυτος Μαυρομάτης, μητροπολίτης Ναυπάκτου 
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ενάρξεως της λειτουργίας της Σχολής στη Σκόπελο όπως και στον ευρύτερο χώρο, είχε 
ξεσπάσει μία επιδημία πανώλης6 και γι᾿ αυτό έγραφε ο επίσκοπος Κλήμης «εἴμεσθεν 
ὅλοι εἰς τά βουνά».7 Στη Σχολή αυτή, η οποία, για την ακτινοβολία την οποία είχε, ονο-
μάστηκε Ακαδημία, δίδαξε ο όσιος Ιερόθεος8 μαζί με τον τότε ιεροδιάκονο Μελέτιο 
Ιβηρίτη, συνασκητή του μετά στη νησίδα τα Γιούρα και πρώτο βιογράφο του.9 Το πού 
πρωτοστεγάστηκε η Σχολή δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι. Διότι ναι μεν εμφανίζεται η 
Μονή του Αγίου Νικολάου των Κήπων10 ως η πρώτη της στέγη, όμως, καθώς μας παρ-

και Άρτης», Ρωμανός Μελωδός, 1 (1933)161-246˙ Μαν. Γεδεών, « Λόγιοι και βιβλιοθήκαι της εν 
Άθω Μονής των Ιβήρων», Εκκλησιαστική Αλήθεια, 4 (1884) 478-482˙ Ελένη Κακουλίδη - Πά-
νου, «Αυτόγραφα σημειώματα του Νεοφύτου Ναυπάκτου και Άρτης», Ελληνικά, 20 (1967) 
442-445˙ Η ίδια, «Νεόφυτος Ναυπάκτου και Άρτης : Χρονολογικά», Ελληνικά, 27 (1974) 390-
392˙ Νίκος Χρ. Αλιπράντης, «Ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Νεόφυτος Μαυρομάτης», Παριανά, 
36 (Αθήνα 1990) 3-14˙ 37 (1990) 76-80, και 112 (2009) 23-24, όπου και συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες.

6. Κώστας Π. Κωστής, Στον καιρό της πανώλης, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηρά-
κλειο 1995, 387-388. 

7. Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης,«Ιερόθεος…», ό. π., σ. 287, όπου η από 23 
Ιουνίου 1723 επιστολή του επισκόπου Κλήμη. 

8. Σύμφωνα με την από 12 Ιανουαρίου 1725, επιστολή του Κων. Ξυπόλυτου Ζαγοριανού 
στον πρ. Άρτης, ο Ιερόθεος ζητήθηκε και στη Σχολή της Ζαγοράς για να διδάξει. «Εἴχομεν, γρά-
φει ο Ξυπόλυτος, μεγάλην ἔφεσιν ν᾿ ἀπολαύσωμεν διδάσκαλον τόν κύρ Ἱερόθεον, ἀλλ᾿ ἐπρόλα-
βαν ἄλλοι (…)»˙ πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ιερόθεος…», ό. π., σ. 291, σημ. 38. 
Για τον Ιερόθεο, βλ. επίσης π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Βίος και πολιτεία Ιεροθέου του Ιβηρίτου», 
Μνημοσύνη, 14 (Αθήνα 1998-2000) 323-364. 

9. Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, «Ιερόθεος Ιβηρίτης ο Πελοποννήσιος», Ε.Ε.Β.Σ., 33 (1963) 94-
112˙ π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Βίος και πολιτεία …», ό. π., σ. 330-332. Σημειώνω, πάντως, εδώ 
ότι τα στοιχεία,τα οποία χρησιμοποίησε ο Δαπόντες για την διά στίχων πολιτικών βιογράφη-
ση του οσίου, τα έστειλε όλα ο ιερομόναχος Μελέτιος, μαζί με ένα τεμάχιο ι. λειψάνου : «ἰδού 
στέλλεται καί τῇ σῇ ἐλλογημότητί σου μέρος ἐκ τῶν ἱερῶν αὐτοῦ λειψάνων (….)». Βλ. Τάσος 
Αθ. Γριτσόπουλος, ό. π., σ. 104, όπου η από 26 Ιανουαρίου 1751 επιστολή του στον Κων/νο Δα-
πόντε. Για τον όσιο Ιερόθεο, βλ. σχετικά και τον αυτόγραφο κώδικα του Δαπόντε, αρ. 253 της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αγ. Πετρούπολης, φ. 144, όπου και ο βίος του οσίου, γραμμένος από 
τον μαθητή του Καισάριο Πολυβίου. Βλ. Μιλτιάδης Δ. Πολυβίου, «Ο Καισάριος Δαπόντες κι η 
μαρτυρολογική συλλογή του», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, 16 (Βόλος 2007) 183-200. 

10. Για την μονή αυτή, βλ. Π. Λαζαρίδης, «Μεσαιωνικά Θεσσαλίας και Σποράδων», Αρχαι-
ολογικόν Δελτίον, 19 (1964) Χρονικά, σ. 285˙ Αδ. Σάμψων, Ναοί και Μοναί εις την νήσον Σκό-
πελον, Αθήναι 1974, 141-142 ˙ π. Κων. Ν. Καλλιανός, Επισκόπου Σκιάθου και Σκοπέλου Ιωά-
σαφ, ανέκδοτο γράμμα για τη Μονή του Αγίου Νικολάου στη Σκόπελο, (ανάτυπο από το περ. 
Εφημέριος), Αθήναι 1989 . Λανθασμένα ο Αδ. Σάμψων, προφανώς μη γνωρίζοντας το δημοσί-
ευμά μου αυτό, αναφέρει, στη νέα έκδοση του βιβλίου του για τη Σκόπελο, ότι το γράμμα ανή-
κει στον Σκιάθου και Σκοπέλου Άνθιμο!! Βλ. Σκόπελος. Ιστορική και αρχαιολογική αφήγηση, 
έκδ. Λαογραφικού Μουσείου Σκοπέλου, [Σκόπελος] 2000, 376-377. 
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Εικ. 1. Ο Ιερόθεος Ιβηρίτης, τοιχογραφία στο καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου 
(1783), έργο των Κων/νου και Αθανασίου εκ Κoρυτσάς.

11. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ



162

δίδει η παρακάτω, από 24 Μαῒου 1729, επιστολή του οσίου, ως Σχολή λειτούργησε και 
η Μονή του Ευαγγελισμού.11

Αναφορικά με τη λειτουργία της Σχολής, καθώς μας πληροφορούν οι παρακάτω επι-
στολές, τα πράγματα εξελίσσονταν πολύ καλά, καθώς φοιτούσαν εκεί, εκτός από μι-
κρούς μαθητές και ιερωμένοι. Μεταξύ δε των μικρών μαθητών ήταν κι ο γιος του Χα-
τζη - Στεφανή Δαπόντε Κωνσταντίνος, ο μετέπειτα μοναχός Καισάριος.12 Η Σχολή, 
σύμφωνα με ένα αχρονολόγητο πατριαρχικό και συνοδικό γράμμα, το οποίο σώζε-
ται στον κώδικα του Νικολάου Κριτία,13 «ὀνομάζεται τῶν ἐγκυκλίων καί τῶν φιλοσο-
φικῶν μαθημάτων», ενώ καθορίζονται ως έφοροι οι κατά καιρούς μητροπολίτες Ηρα-
κλείας και Χαλκηδόνας. «Ἐπικυροῖ δέ τόν ἀρχιδιδάσκαλον Ἱερόθεον τόν ἐκ Καλαμά-
τας τῆς Πελοποννήσου, τόν φήμην ἁγίου κτησάμενον, καί τινα μή ρητῶς ἐμφερόμενον 
ἐν τῷ γράμματι ὑποδιδάσκαλον, καί κυροῖ τό μεταξύ τοῦ Νεοφύτου καί τῶν τῆς Σκο-
πέλου κατοίκων, ἐπινεύσει καί Κλήμεντος ἐπισκόπου Σκιάθου καί Σκοπέλου, γενόμε-
νον συμβόλαιον, ὅ δέ κυριώτερον, ἀποφαίνεται σοφῶς ὅτι, διαλυθείσης τῆς Σχολῆς τυ-
χόν, οἱ ἔφοροι αὐτῆς πρέπει νά συστήσωσι, λαμβάνοντες τούς παρά τῆς κοινότητος 
Σκοπέλου πόρους, ἀλλαχοῦ σχολήν».14

Όσον αφορά δε τον μητροπολίτη πρ. Άρτης Νεόφυτο Μαυρομάτη, αυτός υπήρξε μία 
σημαντική προσωπικότητα του 18ου αι., αφού χρηματοδότησε τη λειτουργία σχολεί-
ων, όπως αυτό της Σκοπέλου,15 το οποίο, σύμφωνα με αυτά που μας παραδίδουν οι πα-

11. Περί της Μονής Ευαγγελιστρίας της Σκοπέλου, βλ. ενδεικτικά: Αθ. Παπαδόπουλος - 
Κεραμεύς, «Ναοί καί μοναστήρια, ἐξωκκλήσια καί μονύδρια ἐν Σκοπέλῳ», Byzantinische 
Zeitschrift, 19 (1910) 92˙ Π. Λαζαρίδης, «Μεσαιωνικά Θεσσαλίας», ό. π., σ. 287-289˙ Αδ. Σάμ-
ψων, Ναοί και Μοναί…, σ. 38-42, 200-203˙ π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Ανέκδοτα σημειώματα του 
Καισαρίου Δαπόντε για τη νήσο Σκόπελο», Εφημέριος, 36 (1987) 274-278˙ Ο ίδιος, «Ένα θαύ-
μα της Παναγίας στη Σκύρο του 18ου αι. ή πώς ανακαινίσθηκε η Μονή της Ευαγγελιστρίας 
στη Σκόπελο», Εφημέριος (1993) 245-247 [ και ανάτυπο, Αθήνα 1994]˙ Αδ. Σάμψων, Σκόπελος. 
Ιστορική και αρχαιολογική…, σ. 386-390, 491˙ Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Η Μονή 
Ευαγγελιστρίας στη Σκόπελο και ο κώδικας του Καισαρίου Δαπόντε» (υπό δημοσίευση).

12. Καισάριος Δαπόντες, Κήπος Χαρίτων …, σ. 122-123. Έχω την γνώμη πως, εκτός από τον 
Κωνσταντίνο Δαπόντε, φοιτούσαν εκεί και κάποια από τα αδέλφια του, όπως ο Ιωάννης Δα-
πόντες, ο μετέπειτα Ιωσήφ μοναχός.

13. Ελένη - Νίκη Τσουγκαράκη - Αγγελομάτη, «Νικόλαος Κριτίας. Βιογραφικά και εργο-
γραφικά», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, 1 (Αθήνα 1984) 313. Το «Συστατικόν φροντιστη-
ρίου εἰς Σκόπελον κατασταθέντος παρά τοῦ Ἄρτης Νεοφύτου» βρίσκεται στη σ. 117 του κώδ. 
Αλεξανδρείας 287. Βλ. και αρχιμ. Ιωακείμ Φορόπουλος, «Έγγραφα του Πατριαρχικού Αρχει-
οφυλακίου», Εκκλησιαστική Αλήθεια, 20 (1900) 202-204. Το πατριαρχικό γράμμα, βλ. επίσης, 
Περικλής Γ. Ζερλέντης, Μακαρίου Καλογερά προς Νεόφυτον τον πρώην Ναυπάκτου και ΄Αρ-
της επιστολή, εν Αθήναις 1921, 26-31.

14. Μανουήλ Γεδεών, Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αι., εκδ. φρο-
ντίδα Άλκης Αγγέλου - Φίλιππος Ηλιού, «Ερμής», Αθήνα 1976, 4-5, 255.

15. Για τη λειτουργία της σχολής, ο πρ. Άρτης έδωσε 1.000 γρόσια με τόκο 15% το χρόνο. 
Βλ. πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ιερόθεος…», σ. 284. Ωστόσο, όπως πολύ σω-
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ρακάτω επιστολές, επισκέφτηκε,16 όπως επίσης και ο από Γάνου και Χώρας μητροπολί-
της Μονεμβασίας Γεράσιμος, όταν «ἐμποδισθείς ἀπό τούς κουρσάρους» κατέφυγε στη 
Σκόπελο και παρέμεινε οκτώ ημέρες.17 

Η προσωνυμία Ακαδημία, την οποία έδωσε στη σχολή ο πατριάρχης Αντιοχείας Σίλ-
βεστρος, στην από 3 Μαῒου 1725 επιστολή του προς τον πρώην Άρτης,18 μπορεί μεν να 
φαίνεται υπερβολική, ωστόσο δείχνει το σημαντικό της ιδρύσεώς της, που ωφέλησε όχι 
μόνο τη Σκόπελο, αλλά και την γύρω περιοχή.19 Το 1736, που φεύγει ο Ιερόθεος, η σχο-
λή ασφαλώς χάνει έναν ικανό διδάσκαλο, ωστόσο συνεχίζει το έργο της με τον ιερομό-
ναχο Μελέτιο επικεφαλής.20 

Στη συνέχεια εκδίδονται οι επιστολές του οσίου, καθώς είναι στο πρωτότυπο. 

1η

(Κώδ. Αγίας Άννης 330, φ. 220α )

Τῷ πανιερωτάτῳ μοι π(ατ)ρῖ καί δεσπότῃ κυρίῳ κ(υρί)ῳ Νεοφύτῳ, τήν υἱκήν προ-

στά παρατηρεί οΤάσος Αθ. Γριτσόπουλος, «το ποσόν τούτο του δανείου διεκινδύνευσε, ο πρ. 
Άρτης, χάριν παιδείας ή χάριν αυξήσεως…(γνωρίζοντας πολύ καλά) ότι οι δανείζοντες τα χρή-
ματα δεν ήσαν πάντοτε ασφαλείς…», ό. π., σ. 105.

16. Μία άλλη μαρτυρία της παρουσίας του Νεοφύτου στη Σκόπελο μας δίνει ο Κων. Ξυπό-
λυτος από τη Ζαγορά σε μία επιστολή του προς τον ιεράρχη. Βλ. πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνι-
ος Ευστρατιάδης, «Ιερόθεος...», ό. π., σ. 291, σημ 38. Γι᾿ αυτόν, βλ. Βαγγέλης Σκουβαράς, «Ιωά-
νης Πρίγκος. Η ελληνική παροικία του Άμστερνταμ, η Σχολή και η Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς», 
Θεσσαλικά Χρονικά, 9 (Αθήναι 1964) 29-30. 

17. Αυτή την πληροφορία μάς τη δίνει ο επίσκοπος της Σκιάθου και Σκοπέλου Κλήμης στην 
από 23.2.1726 επιστολή του προς τον Νεόφυτο. Βλ. πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιά-
δης, «Ιερόθεος…», ό. π., σ. 292.

18. «Ἐμάθομεν, γράφει ο Σίλβεστρος, ὅτι πῶς ἐσύστησε καί τήν Ἀκαδημίαν εἰς τήν Σκόπε-
λον καί ὄχι μόνον ἡμεῖς, ἀλλά καί ὅσοι ἄλλοι τό ἤκουσαν ἔδωσαν δόξαν τῷ Θεῷ ὁποῦ εὑρί-
σκονται καί εἰς τούς καιρούς μας τοιοῦτοι ζηλωταί καί ἔργον θεάρεστον ὑπερασπισταί καί 
συμπράκτορες, ἐπειδή καί οὐδὲν ἐστί τῶν τῇδε Θεῷ τε καί ἀνθρώποις ἐπαινετώτερον, ὡς ἡ 
ὁδός τῆς σπουδῆς καί ἡ ταύτης ἀντέκτησις». Βλ. πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, 
«Ιερόθεος …», ό. π., σ. 290, σημ. 37.

19. Σε μία επιστολή του προς τον πρ. Άρτης ο Ιερόθεος, το 1731,γράφει μεταξύ των άλλων 
και τα εξής: «ὅτι ἔρχονται καί ἀπό ἄλλους τόπους καί ἱερωμένοι καί ἐπιδίδει ἡ σχολή καί αὐξά-
νει». Βλ. πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ιερόθεος…», ό. π., σ. 293˙ Τάσος Αθ. 
Γριτσόπουλος, ό. π., σ. 111.

20. Για την Παιδεία στη Σκόπελο, βλ. Τρ. Ε. Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, εν 
Αθήναις 1936, τ. 2, 91- 93˙ Ουρανία Κ. Καλλιανού - π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Σχεδίασμα για την 
κατάσταση της Παιδείας στη Σκόπελο στην Τουρκοκρατία μέχρι το 1832», Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο, 5 (1983) 87-94. Για την ιστορία σημειώνεται ότι ο λόγιος Γέρων Αλέξανδρος Λαυριώτης 
(Ευμορφόπουλος) είχε στείλει στην Εταιρεία Μεσαιωνικών Ερευνών μία μελέτη «Περί της εν 
τη νήσω Σκοπέλω Σχολής», η οποία, όπως αναφέρει ο ίδιος, «ἐν τοῖς φερεοίκοις ἀρχείοις (της 
Εταιρείας εκείνης) ἐτάφη». Βλ. Γέρων Αλέξανδρος Λαυριώτης, Αναγραφή συγγραφών και δη-
μοσιευμάτων εικοσιπενταετίας (1874-1898), εν Κων/πόλει 1898, 16, αρ. 54. 
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σκύνησιν μέθ’ ὅσης πλείστης τῆς εὐλαβείας

† Ἐνεχειρίσθη μοι κ(αί) σήμερον Σεβασμιώτατόν της γράμμα, κ(αί) ὑπερήσθην διά 
πάντα. αον: ὅτι ὑγιαίνει ἡ πανίερός της κορυφή, καί σύν τούτῳ διά ἐκεῖνο, ὁποῦ τῆς 
γράφομεν, πῶς κάνει τό θέλημα κ(αί) ἡμῶν τῶν μικρῶν της δούλων νά κοπιάζῃ εἰς τάς 
ὑποθέσεις μας. Καί ἄλλο ὁποῦ γράφει μοι τοῦ λοιποῦ νά παύσουν τά λόγια διά τά πα-
ρελθόντα, τό ὁποῖον δέσποτά μου ἐγώ κ(αί) φιλῶ κ(αί) ἀσπάζομαι· καί οὔτε ἤθελα 
ποτέ νά συνέβουν τοιαῦτα ἤ κἄν νά παύσουν εὐθύς, ὅμως καί τοῦτο ἱκανόν μοι καί νῦν 
νά γίνουν ἀνεμώλια κ(αί) ἀφανῆ, καί εἴθε δι᾿ εὐχῶν της ἁγίων τοῦ λοιποῦ νά φυλαχθῶ 
νά μή σταθῶ αἴτιος κ(αί) ὀχληρός εἰς τήν πανιερότητά σου, κ(αί) δι᾿ εὐχῶν της οὔτε εἰς 
ἄλλον, οὔτε δικαίως οὔτε ἀδίκως. Ἐγώ, ὁ Κ(ύριο)ς τό γινώσκει, πόσον λυποῦμαι ἄμε-
τρα εἰς ἐκεῖνα ὁποῦ ἐσυνέβησαν καί ἄμποτες νά μᾶς ἀγαπήσετε καθώς καί πρῶτα, καί 
ἐγώ εἶμαι εἰς τήν εὐλάβειαν κ(αί) εἰς δουλικήν εὐπείθειαν τῆς πανιερότητός της πρό-
θυμος πάντοτε· ἀπό ἄλλους ἀκούομεν τόν καλόν της ἐρχομόν, ἡ πανιερότης σας μίαν 
μόνον φοράν μᾶς τό εὐηγγελίσατε μά ὄχι πότε. Συχνάκις οἱ ἄρχοντες μέ ἐρωτοῦν περί 
τούτου, κ(αί) τό ἐπιθυμοῦν ἅπαντες, οἵτινες εὐλαβῶς πάνυ ἀσπαζόμενοι τάς ἁγίας της 
χεῖρας προσκυνοῦσι τήν θεοτίμητον κορυφήν· καί ἐξόχως ὁ χορός τῶν μαθητῶν ἅπας 
τά ἐν Χ(ριστ)ῷ τεκνία της· ταῦτα, κ(αί) ἡ ἁγία της εὐχή ἔστω μεθ᾿ ἡμῶν. Καί μή μᾶς 
ἀφήσετε εἰς τέλος ἄμοιρους τῆς περιποθήτου ἐπιδημίας μόνο νά ὁρίσετε κ(αί) εἴθε τά-
χιστα:- ᾳψκςῳ [1726] : Μαΐου: κηῃ [28]: ἀπό Σκοπέλου.

Εἰς τούς ὁρισμούς της πάντοτε
Ἐλάχιστος ἐν Ἱερομονάχοις Ἱερόθεος

Ἱερομόναχος ἰβηρίτης:-

(στο περιθώριο): τόν φιλομαθῆ, κ(αί) ἡμῖν οἰκειότατον κ(ύριο)ν Ἀναγνώστην οἰκεί-
ως πάνυ κ(αί) προσφιλῶς ἀσπαζόμεθα.

( στο φ. 220β) ἱεροθέου

2η

 (φ.131α) 
Τῷ πανιερωτάτῳ κ(αί) θεοπροβλήτῳ μ(ητ)ροπολίτῃ πρώην Ἄρτης 

κ(υρί)ῳ Νεοφύτῳ τήν ὀφειλομένην προσκύνησιν

† Κάποιος λεγόμενος Τζανέτης ‘ρεΐζης21 σκοπελίτης τῶν εὐπατριδῶν τῆς νήσου ταύ-
της, ἔχει ἕνα τόπον ἄνωθεν τοῦ μετοχίου τοῦ διονυσιάτικου,22 κ(αί) εἶπέ μοι ὅτι με-

21. Ρεΐζης˙ πλοίαρχος, καπετάνιος. Το όνομα Τζανετής, ως επώνυμο, υπάρχει μέχρι σήμερα.
22. Μετόχι της Μονής Διονυσίου στη Χώρα της Σκοπέλου ήταν μέχρι τις αρχές του 20 ού 

αι. η Παναγία Φανερωμένη, σήμερα ενορία. Βλ. Γαβριήλ Διονυσιάτης, Η εν Αγίω Όρει Ι. Μονή 
του Αγίου Διονυσίου, «Αστήρ», Αθήναι 1959, 188 ἑξ.˙ Π. Λαζαρίδης,«Μεσαιωνικά...» ό. π., σ. 
284˙ Αδ.. Σάμψων, Ναοί καί Μοναί…, σ. 96-98˙ π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Σχέσεις Σκοπέλου και 
Αγίου Όρους», Εφημέριος, Αθήνα 1996, 12, 38-39 (και ανάτυτο)˙ Ο ίδιος, Ἀρχεῖο Ν. Σκοπέ-
λου…, σ. 38-46˙ Ο ίδιος, «Το (μη διατηρούμενο) μετόχι της Μονής του Διονυσίου στη Σκόπελο» 
(υπό δημοσίευση).
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λετᾷ νά ἔλθῃ αὐτοῦ νά [συν]ομιλήσῃ μετά τῆς ὑμετέρας πανιερότητος, κ(αί) μέ τό μο-
ναστῆρι, ἄν θελήσετε νά πάρετε τόν τόπον ἐκεῖνον διά οἰκοδομήν μετοχίου ἤ σχολεί-
ου. Ἐγώ λοιπόν ἔκαμα τόν λόγον του καθώς εἶπέ μοι, ὅτι νά φανερώσω μόνον τό ὄνο-
μά του, κ(αί) ἁπλῶς τήν ὑπόθεσιν· ὅμως ἔστω εἰς εἴδησιν τῆς πανιερότητός σου πῶς ἐγώ 
δέν τοῦ εἶπα περί τούτου τίποτες, οὔτε ἀπό λόγου μου ἐκινήθη εἰς τοῦτο· ὅσα πράγμα-
τα ἦσαν ἐδῶ εἰς τήν ἀρχόντισαν ὅλα ἐδόθησαν τῷ παπ(ᾷ) Δα(υί)δ νά τά φέρῃ, ἡ ὁποία 
μέ τά τέκνα της πάνυ εὐλαβῶς ἀσπαζόμενοι τήν ἁγίαν σας δεξιάν προσκυνοῦν τήν πα-
νιερότητά σου.Τό κόκκινον κ(ι)λ(ί)μ(ι) κ(αί) τό κουμποῦρι μέ ὅσα εἶχε μέσα ἦσαν εἰς 
τόν κύρ Νικολόν. Ἡ καρέγλα δέν εὑρέθη, τά ἄλλα δύο σκαμνία δέν τήν ἄφησαν νά τά 
πέμψῃ, διότι ἐνθυμοῦμαι, ὁποῦ εἴπατε πῶς αὐτά ἄς στέκουν. ταῖς δύο ψάθαις ταῖς ἐκρά-
τησα ἐγώ. Ὅλοι οἱ μαθηταί τήν προσκυνοῦσι:- Σεπτεμβρίου κς [26] : ἀπό Σκοπέλου.

Εἰς τούς ὁρισμούς της πάντοτε Ἱερόθεος :-

( φ. 131β) 
Ϊεροθέου

† Τῷ πανιερωτάτῳ, κ(αί) λογιωτάτῳ Μ(ητ)ροπολίτῃ πρώην Ἄρτης κυρίῳ κ(υρί)ῳ 
Νεοφύτῳ, προσκυνητῶς. Εἰς τήν ἱεράν μονήν τῶν Ἰβήρων:-

† δέδωκα κ(αί) τῷ κύρ Νικολῷ ἀπόδειξιν, πῶς ἔλαβα τά ἑξῇντα γρόσια τῆς ἐλεημο-
σύνης:-

3η

(φ. 153 α-β)

Τῷ πανιερωτάτῳ μοι π(ατ)ρί κ(αί) δεσπότῃ σεβασμιωτάτῳ κυρίῳ κ(υρί)ῳ Νεοφύτῳ, 
τήν ὀφειλομένην προσκύνησιν μετά τῆς προσηκούσης εὐλαβείας.

† Εἰς τάς πέντε τοῦ παρόντος ἐκομίσθη μοι τό ἱερόν της γράμμα, καί ὑπερήσθην ὅτι 
ὑγιαίνει ἡ πανίερός σου κορυφή, καί ὅτι μέμνησαι κ(αί) ἡμῶν τῶν εὐτελῶν αὐτῆς δού-
λων· χθές περνῶντας ἀπό μίαν ῥοῦγαν μοῦ ἔδωκεν ἡ σύζυγος τοῦ Κωνσταντῆ Ῥεΐζη, (ὁ 
ὁποῖος εἶχε μᾶς διαπεράση τό προαπελθόν ἔτος ἀπό Σκόπελον ὁμοῦ τήν πανιερότητά 
σου εἰς τόν ἄρσεναν τοῦ Ἁγίου Παύλου.) ἐτούταις ταῖς ἐπιστολαῖς, ὁ ὁποῖος ἀνήρ της 
εἶναι τώρα ἐπέκεινα τοῦ χρόνου, ὁποῦ τῆς ἔδωκεν εἰς αὐτήν ὡς λέγει, παραγγείλας πῶς 
ἐπιστρέφωντας ἀπό τό πλεύσιμόν του, θέλει ταῖς κυβερνήσῃ, καί αὐτός ἔτι λείπει, κ(αί) 
ἀπ᾿ αὐτό ἐκινήθη αὐτή νά μοῦ ταῖς δώσῃ. Περί δέ τοῦ Ἀναστασίου,23 δέσποτά μου ἅγιε 
καλῶς ὁρίζεις νά μή σέ ἐνοχλοῦμεν νά ἀκούῃς, καί νά βλέπῃς τά ἐδικάμ[..] ἐκεῖνος ὁ χρι-
στιανός τό κρατεῖ ὄχι διά ἀμφίβολον πῶς δέν τά ἔπεμψα τά τετράδιά του.24 Λέγει πῶς 

23. Ασφαλώς εννοεί τον Αναστάσιο Νικόπουλο, διδάσκαλο στη Σχολή της Σιάτιστας, μα-
θητή του Μεθοδίου του Ανθρακίτη. Βλ. πρ. Λεοντουπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ιερό-
θεος…», ό. π., σ. 262-271˙ Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, εκδοθέν υπό Γ. Π. Κρέ-
μου, εν Αθήναις 1872, 191˙ Βασιλική Μπόμπου - Σταμάτη, «Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης και τα Τε-
τράδια», Ελληνικά, 45 (1995) 121 εξ.

24. Για τα «Τετράδια» αυτά, βλ. Βασιλική Μπόμπου - Σταμάτη, ό. π. σ. 121.
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γράφω εἰς ἄλλο γράμμα πῶς ἠφανίστη, τό ἔγραψα διατί εἶχα σκοπόν νά τά καύσω καί 
μέ τινάς ἀναιρέσεις ἐδικάς μου συνοπτικάς, ἐπειδή ἐπροστάχθην ὅτι νά λείπουν κ(αί) 
ἡ ἀναίρεσες. Διότι ἄν ἤθελα νά τά ἀρνηθῶ, τίς μέ ἐμπόδιζε κ(αί) ὕστερα νά γράφω, ὅτι 
ἠφάνισται, ἀλ᾿ ἐπειδή καί ἐγώ μετέγνων ἀπ᾿ ἐκείνην τήν ἀπόφασιν, ὡσάν ὁποῦ ἔμελλε 
νά προξενήσῃ καί σκ[ά]νδαλον, δέν τά ἠφάνισαν, ἀλλά τό πρῶτον γράμμα ἐστάλθη ἐν 
ὅσῳ εἶχα τήν ἀπόφασιν νά τά καύσω, διά τοῦτο ἐσυνέβη ἡ ἀσυμφωνία. Νῦν ὅμως ἀπει-
λητικῶς τά ζητεῖ κ(αί) ὑβριστικῶς εἰς ὅλα του τά γράμματα, πλήν δέν εἶναι δυνατόν τά 
σταλέντα νά μετασταλθοῦν, καί οὔτε ἄς φροντίζῃ ἄν ἔχω ἐγώ δεύτερα κ(αί) τρίτα δι-
ότι τά ἐδικά του ἐστάλθηκαν, οὔτε τόν σκοπόν μου ἄς ἐρευνῇ διά τήν εἰρήνην του, δι-
ατί τά ἔχω; διά βοήθειάν μου; διά χλεύην, διά πυρκαϊάν κ(αί) εἰς ὅ, τι ἄλλο. Ἄν ἔγρα-
φε φιλικῶς, πῶς ἦτον δυνατόν νά μή δουλεύσωμεν τόν παλαιόν μας φίλον; ἀλλά, ἀπό 
τοῦ νῦν ἐγώ δέσποτά μου ἅγιε ἀπέχω ἀπό αὐτόν, διότι εἰς ἐκεῖνα, διά τά ὁποῖα οὕτω 
μέμφεται δέν τοῦ πταίω, κ(αί) διά νά μήν τοῦ πταίω· πολλάκις λοιπόν, κ(αί) ἀναιτί-
ως, νά πολεμῶ, ἅπαξ ἄς χωρισθῇ ἡ φιλία μας ἡ φανερά, ἄλλ᾿ ὄχι ἡ κατά Θεόν κ(αί) μυ-
στική. Ταῦτα κ(αί) μή μᾶς ὀργισθῇς π(άτ)ερ κ(αί) δέσποτα, ὅπου κ(αί) νῦν ἅπαξ περί 
τῶν τοιούτων ἠνωχλήσαμεν τήν ἁγίαν σου ψυχήν. Οἱ μαθηταί τήν προσκυνοῦσιν ἅπα-
ντες καί πολλάκις κ(αί) οἱ πρόκριτοι τοῦ τόπου μέ ἐρωτοῦν περί τῆς παντίμου ὑγείας 
τῆς πανιερότητός της. Εὔχου ὑπέρ ἡμῶν τῶν ταπεινῶν π(άτ)ερ καί δέσποτα ἵνα ἵλεως 
γένηταί μοι ὁ Κ(ύριο)ς ἐν ἡμέρᾳ ἀνταποδώσεως:-

=ᾳψκζῳ [1727] :Ἰανουαρίου ιηη [18]:ἀπό Σκόπελον :-
Εἰς τούς ὁρισμούς της πάντοτε
Ἐλάχιστος ἐν Ἰερομονάχοις
Ἱερόθεος Ἰβηρίτης:-
( φ. 154β) τοῦ ἱεροθέ(ου)
† Τῷ πανιερωτάτῳ, λογιωτάτῳ τε κ(αί) θεοπροβλήτῳ μητροπολίτῃ πρώην Ἄρτης κυ-

ρίῳ κ(υρί)ῳ Νεοφύτῳ, Προσκυνητῶς, 
εἰς τήν Ἱερᾶν Μονήν τῶν Ἰβήρων:-

4η

(φ. 143 α)
Χ(ριστό)ς Ἀνέστη

Τῷ Πανιερωτάτῳ μοι π(ατ)ρί κ(αί) δεσπότῃ κυρίῳ κ(υρί)ῳ Νεοφύτῳ, τήν ὀφειλομέ-
νην προσκύνησιν μετ᾿ εὐλαβείας πολλῆς·

† Ἐδεξάμεθα ἔναγχος κ(αί) αὖθις τιμαλφέστατον κ(αί) π(ατ)ρικόν της γράμμα, ἐν ὧ 
ὕφεσιν κ(αί) τῆς καθ᾿ ἡμῶν ὀργῆς σας πολλήν ἐγνώκαμεν, (τῆς ὁποίας ὀργῆς τό ἔνο-
χον αἴτιον ὁ Θ(εό)ς εἴθε ποτέ νά τό φανερώσῃ, διότι ἡμεῖς πλαγίως δέν βαδίζομεν εἰς 
τήν πανιερότητά σου, ὅμως δέσποτά μου ἅγιε, οἶδα κ(αί) τοῦτο, ὅτι θνητός εἰμι κ(αί) 
ὁ κόσμος ὅλος ἄν μέ μισήσῃ περισσότερον ἀπό τό ὀφειλόμενον τῇ φύσει δέν δύναται 
νά μοῦ ἐπάξῃ, ὥστε οὐδέν δεινόν πάσχει ὁ ἄν(θρωπ)ος ἀπό τά τοιαῦτα·) κ(αί) εὐαγγέ-
λια τῆς ἐπιθυμητῆς μας ἐλεύσεώς σου, κ(αί) ὑπερήσθημεν οἱ μαθηταί ἅπαντες τήν προ-
σκυνοῦσι. Τόν γέροντά μου πανοσιώτατον προηγούμενον κ(ύριο)ν Διονύσ(ιον) προ-
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Εικ. 2. Η Μονή του Ευαγγελισμού.

Εικ. 3. Το μονύδριο του Αγ. Ταξιάρχη στο Βάτο.
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σκυνοῦμεν ἐγώ τε κ(αί) ὁ παπα - Ἀβιμέλεχ25 κ(αί) διάκονος Μελέτιος - τά ἄσπρα ἀπό 
τόν κύρ Νικολόν, ὁπόταν τά χρειασθῶ διά τήν ἐλεημοσύνην ἕτοιμα τά ἔχει, κ(αί) τά 
λαμβάνω. Ταῦτα, κ(αί) ἡ εὐχή σας ἡ ἁγία νά εὐδοκήσῃ νά σᾶς ἀπολαύσωμεν τάχιστα 
κ(αί) αἰσθητῶς. Οἱ ἄρχοντες ὅλοι προσκυνοῦσι μέ πολλήν εὐλάβειαν:-

-ᾳψκζῳ [1727] :ἀπριλί(ου): ζῃ [7]: ἀπό Σκόπελον
Εἰς τούς ὁρισμούς της ἀεί 

Ἱερόθεος Ἱερο(μόναχος) Ἰβηρίτης

5η

(φ. 133α)
Τῷ Πανιερωτάτῳ μοι κ(αί) σεβασμιωτάτῳ μη(τρ)οπολίτῃ κ(αί) δεσπότῃ κυρίῳ

κ(υρί)ῳ Νεοφύτῳ τήν συνήθη κ(αί) εὐλαβητικήν μου προσκύνησιν

† Νά γράφω πρός τήν ὑμετέραν πανιερότητα συνεχῶς συστέλλομαι ὑφορώμενος τό 
ὀχληρόν, νά σιωπήσω παντελῶς ἄδικον κ(αί) οὐκ εἰκός ὑπολαμβάνω. Τήν μέσην οὖν 
βαδίζων, ἔγνων ἐκ διαλειμμάτων τάς προσηκούσας μοι πρός αὐτήν κ(αί) ὀφειλομένας 
προσκυνήσεις ποιεῖσθαι· ἔνθεν τοι τό γε νῦν εἶναι κ(αί) ἑτέρας τινός εἰδήσεως ἀπορί-
ας οὔσης μοι, ἀλλ᾿ εὐλαβῶς κομίζω σοι δέησιν ταπεινήν διά νά μᾶς μνημονεύῃ κ(αί) 
ἡμᾶς ποτέ. Διότι ἐδικοί σου ἐσμέν, ὅ, τι κ(αί) ἄν εἴμεσθεν, κ(αί) τοῦτο πᾶντες οἴονται, 
μή οὖν ἀλλοτρίους ὑπολαμβάνῃς ἡμᾶς ἐξ ὁλοκλήρου ὑποκειμένους σοι, κ(αί) ὑπείκο-
ντας τοῖς ἁγίοις σου ἐπιτάγμασι· τά τοῦ φροντιστηρίου ἔχει καλῶς, κ(αί) πάντες οἱ τε 
ἱερεῖς, κ(αί) ὁ λοιπός χορός τῶν φοιτητῶν, μετά τοῦ σύν ἐμοί διακόνου Μελετίου γονυ-
πετοῦντες λίαν εὐλαβῶς προσκυνοῦσι τήν εὐεργετικήν της πανιερότητα. Ταῦτα μέν αἱ 
δέ ἅγιαί της κ(αί) θεοπειθεῖς εὐχαί εἴησαν μεθ’ ἡμῶν:-

= ᾳψκζῳ [1727] :Ἰουλίου ιαη [11]: ἀπό Σκόπελον
Τῇ ὑμετέρᾳ πανιερότητι κατά πάντα ὑποκλινής

Ἱερόθεος ἱερομόναχος Ἰβηρίτης

( στο φ. 133 β) ἱεροθέου

 † Τῷ πανιερωτάτῳ, λογιοτάτῳ τε κ(αί) θεοπροβλήτῳ μ(ητρ)οπολίτη πρώην Ἄρτης, 
κυρίῳ κ(υρί)ῳ Νεοφύτῳ, τῷ σεβασμιωτάτῳ μοι πατρί κ(αί) δεσπότῃ, προσκυνητῶς

Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἰβήρων.

6η

(φ.139α)
Τῷ πανιερωτάτῳ, κ(αί) κατά πάντα μοι σεβασμιωτάτῳ π(ατ)ρί καί δεσπότῃ, κυρίῳ 

κ(υρί)ῳ Νεοφύτῳ, τήν ὀφειλομένην αἰδῶ κ(αί) εὐλάβειαν.

25. Για τον ιερομόναχο Αβιμέλεχ Ιβηρίτη ελάχιστα γνωρίζουμε. Βλ. πρ. Λεοντοπόλεως Σω-
φρόνιος Ευστρατιάδης, «Ιερόθεος…», ό. π., σ. 314˙ Βασιλική Μπόμπου - Σταμάτη, ό. π., σ. 119. 
Το ερώτημα, ωστόσο, είναι τι ήθελε στη Σκόπελο, κάτι που ασφαλώς πρέπει να ερευνηθεί. 



169

† Ἀσπαζόμενοι εὐλαβητικώτατα τήν ἁγίαν της δεξιάν ἐγώ τε, κ(αί) ὁ σύν ἐμοί πα-
πα-Μελέτιος, τῆς δίδομεν εἴδησιν ὅτι ζῶμεν δι᾿ εὐχῶν της ἁγίων, κ(αί) ἡ φήμη αὐτοῦ 
τοῦ ὅτι ἀπεθάνομεν δέν ἦτον ἀληθής. Εἰς τήν Εὐαγγελίστριαν26 διατρίβομεν ἀπό τήν 
μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τόν ὁποῖον τόπον εὑρίσκονται κ(αί) περισσότεροι μα-
θηταί κ(αί) διαβάζουν εἰς δύο κλάσεις, εἶναι κ(αί) ὁ παπ(α) - Δωρόθεος [ὁ Χῖος]27 εἰς 
αὐτό τό μοναστῆρι, κ(αί) διαβάζει κ(αί) αὐτός ὡσάν φιλομαθής, ἕως ὁποῦ μένομεν εἰς 
τήν μονήν αὐτήν διότι τοῦ Ἰουνίου κδη [24], μελετοῦν νά κατεβοῦμεν, ὅς τις Δωρόθεος 
προσκυνεῖ εὐλαβῶς τήν ὑμετέραν πανιερότητα· μή βαρεθῆτε δέσποτα τά λόγιά μας, δι-
ότι ἐγώ (ὁ Κύριος τό γινώσκει) δέν γράφω ὑφορώμενος νά μήν τήν παραβαρύνω, ὄχι 
ἀπό ἄλλο αἴτιον. Νῦν ὅμως [τεθάῤῥηκα]28 ἔλαβα θάῤῥος ἀπό ἕνα λόγον ὁποῦ ἀνέγνω-
σα εἰς τῆς κυρα- Σουραῒνης29 τό γράμμα, ὁποῦ ἔλεγεν, ὅτι τά καρύδια νά τά φάγῃ χαρῇ 
ἡ Ὑπεμάχω30 μέ τόν πν(ευματ)ικόν της ἀδελφόν· ἐγώ τοῦτο τό ἐλόγιασα πῶς νά λέγῃ 
μέ τόν παπ(α)-Μελέτιον.31 Ἐχάρηκα λοιπόν μεγάλως ὁποῦ ἔλαβα[μεν] ἀφορμήν κ(αί) 
καρδίαν νά τήν προσκυνήσωμεν διά ταπεινοῦ μας γράμματος, νομίζοντες ὅτι οὐκ εἰς 
τέλος ἐπιπλησθήσεται ἡμῶν τῆς ἡμέρου κ(αί) πατρικῆς της ἀγάπης· καί ταῦτα μέν, τα-
πεινῶς αἱ δέ πανίεροι αὐτῆς εὐχαί εἴησαν μεθ᾿ ἡμῶν:-

=μέ τό ἴδιον λαγῆνι ὁποῦ εἶχε πέμψη τῇ πανιερότητί σου ἡ Σουραΐνα τό ρακί, πέ-
μπομεν [καί]32 τῆ πανιερότητί σου κ(αί) ἡμεῖς βουλωμένον κιτρᾶτο, ἀπό τά καλά, κ(αί) 
θαῤῥοῦμεν νά μήν τό νοθεύσουν οἱ κομίζοντες:-

26. Πρόκειται για τη Μονή του Ευαγγελισμού στη Σκόπελο, βλ. πιο πάνω την σημ. 11.
27. Πρόσθεση στο διάστιχο. Άραγε, ο παπα-Δωρόθεος να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο 

μνημονεύεται στον κώδικα 818 των Ιβήρων, όπου στο εσώφυλλο υπάρχει το σημείωμα: «ὁ πα-
ρών νοέμβριος α[φιερώθη] εις τό μοναστή/ριον τοῦ τιμίου προδρόμου εἰς τήν [σκό]/πελον τό 
ὁποῖον ἦτον τοῦ δωροθέου ἱερομο(νά)[χ]ου / καί ἐκαλωπίσθησαν ὑπό τοῦ παπᾶ κύρ ἀγαπίου 
/ τοῦ θείου αὐτοῦ:- (ευχαριστώ τον π. Θεολόγο για την αποστολή και αυτού του σημαντικού 
σημειώματος. Όσον αφορά δε τον παπα-Αγάπιο, τον συναντούμε στη Σκόπελο το 1731. Βλ. πρ. 
Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, «Ιερόθεος…», ό. π., σ. 314-315, όπου η από 26 Μαρτί-
ου 1731 επιστολή του Ιεροθέου στον πρ. Άρτης. 

28. Διαγραμμένο.
29. Να είναι, άραγε, το γυναικείο όνομα Σεραΐνα < Σεραϊνώ, που ακούγεται μέχρι σήμερα 

στο νησί; Ωστόσο, βλ. και το επίθετο Σεραΐνης.
30. Αναφέρεται και στην από 26 Μαρτίου 1731 επιστολή του Ιεροθέου προς τον πρ. Άρτης.

Βλ. πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Ευστρατιάδης,«Ιερόθεος …», ό. π., σ. 314-315. Αναφορικά με 
το γυνακείο αυτό όνομα, το οποίο εἶναι πολύ γνωστό στη Χώρα της Σκοπέλου, όσες το φέρουν 
εορτάζουν το Σάββατο του Ακαθίστου. Επίσης στην περιοχή της Χώρας υπάρχει και ένα εξωκ-
κλήσιο, το οποίο ονομάζεται από τους ντόπιους η Αγία Υπερμάχω. Βλ. γι᾿ αυτό, Αδ. Σάμψων, 
Ναοί καί Μοναί..., σ. 107-108.

31. Σε προηγούμενες επιστολές ο Μελέτιος αναφέρεται με τον βαθμό του διακόνου. Εδώ πα-
ρατηρούμε να γράφεται παπα-Μελέτιος. Άραγε τον χειροτόνησε ιερέα ο Σκιάθου και Σκοπέ-
λου Κλήμης;

32. Διαγραμμένο.
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=ᾳψκθῳ [1729] Μαΐου κδη [24 :] ἀπό Σκόπελον
Εἰς τούς ὁρισμούς της πάντοτε

ἐλάχιστος ἐν ἱερομονάχοις Ἱερόθεος
ἰβηρίτης

{στα πλάγια}: Τήν πανιερότητά της προσκυνοῦσι μέ τά τέκνα της ἡ Σουραΐνα, κ(αί) 
ἀσπάζονται εὐλαβῶς λίαν τήν ἁγίαν της δεξιάν:-

( στο φ. 139β ) † Τῶ πανιερωτάτῳ, λογιωτάτῳ τε κ(αί) θεοπροβλήτῳ Μητροπολίτῃ 
πρώην Ἄρτης κυρίῳ κ(υρί)ῳ Νεοφύτῳ, τῷ ἡμετέρῳ πατρί κ(αί) δεσπότῃ προσκυνητῶς

Εἰς Ἅγιον Ὄρος 
εἰς τήν ἱεράν Μονήν τῶν Ἰβήρων:-
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ΘΩΜΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

ΟΙ ΑΦΙΕΡΩΤΕΣ 4 ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ 37 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΣΙΚΟΥ

(16ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των αφιερωτών από τους οικισμούς της Καρδίτσας, 
οι οποίοι περιλαμβάνονται στην πρόθεση 37 της Μονής του Δουσίκου,1 θα ασχοληθώ 
στην παρούσα μικρή μελέτη, με τους αφιερωτές 4 οικισμών, στα βορειοδυτικά της 
Καρδίτσας, οι οποίοι είναι οι εξής:

1) Καλογεριανά (αρ. vστ΄-56). Τα σημερινά Καλογριανά, με 10 αφιερωτές από τους 
οποίους ένας είναι ιερέας.

2) Καλύβια του Μεσδιάνου2 (αρ. vα΄-51). Απροσδιόριστος οικισμός στην περιοχή 
του Μεσδανίου-Αγναντερού, στα φ. 70v-71r, με 113 αφιερωτές, από τους οποίους έξι 
είναι ιερείς, τρεις μοναχοί και μία μοναχή.

3) Μεσδιάνι (αρ. vβ΄-52). Το σημερινό Αγναντερό, στα φ. 72v-73v, με 206 αφιερωτές, 
από τους οποίους οχτώ είναι ιερείς, τρεις μοναχοί και εννιά μοναχές.

4) Πετρίτζα3 (αρ. vε΄-55). Διαλυμένος οικισμός στην περιοχή του Αγναντερού, στο φ. 
75v, με 9 αφιερωτές.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ

Από τους παραπάνω 4 οικισμούς αναφέρονται τα ονόματα 338 αφιερωτών, τα 
οποία, εκτός από τα 10 των Καλογριανών, είναι όλα από την περιοχή του Αγναντερού. 
Από τους 338 αφιερωτές οι 207 είναι άνδρες, 114 γυναίκες, 6 μοναχοί και 11 μοναχές. 
Οι 207 άνδρες φέρουν 54 ονόματα και οι 114 γυναίκες 55. Μεταξύ των ονομάτων 
συμπεριλαμβάνονται και μερικά σπάνια: Βέργος, Γάλλος, Γεργουμάνος, Θαλασσινός, 
Κρεμέζιος, Λοΐζος, Στάικος, Τουρνίκης, Χρυσόμαλλος - Ανδρίνα, Αννούδω, Κρεμεζία, 
Λιμπερία, Πουλισίνα, Φοινίκω, Χαμάλω.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

α) Τα ονόματα από την εκκλησιαστική παράδοση (24/54)
Αγγέλης. Αθανάσιος. Αναστάσιος. Απόστολος. Βασίλειος. Γεώργιος. Δημήτριος. 

Ευθύμιος. Ευστάθιος. Θεόδωρος. Θωμάς. Ιάκωβος. Ιγνάτιος. Ιωάννης. Κυριάκης. Κων-

1. Προηγούμενες μελέτες μου δημοσιεύθηκαν στους τόμους 53-56 του Θεσσαλικού 
Ημερολογίου.

2. Κώστας Σπανός, «Οι καρδιτσιώτικοι οικισμοί του 16ου αιώνα στην πρόθεση 37 της 
Μονής του Δουσίκου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 37 (2000) 115, αρ. 32.

3. Κώστας Σπανός, ό. π., σ. 118, αρ. 95.
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σταντίνος. Μιχαήλ. Νικόλαος. Παναγιώτης. Πάντος < Παντελής < Παντελεήμων. Σο-
λωμός. Χριστόδουλος. Χρίστος. Χριστόφορος.

β) Τα ονόματα από την λαϊκή παράδοση (16/54)
Ακριβός. Αργύρης. Βέργος. Δρόσος. Ζαφείρης. Θαλασσινός. Κρεμέζιος < κρεμεζί < 

ιταλ. cremisi (κόκκινο). Πούλος < Πουλημένος. Ρίζος. Σταμάτιος. Στέριος < Αστέριος. 
Τριαντάφυλλος. Χαρίτος. Χρόνης < Πολυχρόνης. Χρυσόμαλλος. Χρύσος < χρυσός.

γ) Τα ονόματα από την Ιστορία (11/54)
Αντρόνιος < Ανδρόνικος. Γάλλος. Θεοδόσιος. Κομνηνός. Λέκας < Αλέκας < Αλέκος < 

Αλέξανδρος. Μανουήλ. Σίμος. Σκαρλάτος. Στασινός. Σύρος. Τουρνίκης.4

δ) Τα ονόματα από αξιώματα (1/54)
Κυρίτζης < κύριος.

ε) Τα ξένα ονόματα (2/54)
Λοΐζος < Λογίζος < ιταλ. Luigi. Στάικος.

Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

4. Από το επώνυμο της βυζαντινής οικογένειας των Τορνίκηδων. Βλ. Erich Trapp, Prosopog-
raphisches Lexikon der Palaiologenzeit, 12 (Vien 1994) 17- 21, αρ. 29.114-29.141.

1) Αγγέλης  1
2) Αθανάσιος  10

Θάνος  2
3) Ακριβός  6
4) Αναστάσιος  2
5) Αντρόνιος  1
6) Απόστολος  1

Αποστόλης  6
7) Αργύρης  1
8) Βασίλειος  1
9) Βέργος  1

10) Γάλλος  2
11) Γεώργιος  13

Γέργος  1
Γεργουμάνος  2

12) Δημήτριος  7
Δήμος  2
Δημουλάς  1

13) Δρόσος  6
14) Ευθύμιος  3
15) Ευστάθιος  6

16) Ζαφείρης  1
17) Θαλασσινός  1
18) Θεοδόσιος  1
19) Θεόδωρος  6
20) Θωμάς  3
21) Ιάκωβος  1
22) Ιγνάτιος  1
23) Ιωάννης  16
24) Κομνηνός  1

Κόμνος  3
25) Κρεμέζιος  1
26) Κυριάκης  2
27) Κυρίτζης  1
28) Κωνσταντίνος  3

Κώνστας  4
29) Λέκας  1
30) Λοΐζος  1
31) Μανουήλ  5

Μάνος  1
Μανόλης  1

32) Μιχαήλ  2
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33) Νικόλαος  10
Νίκος  3

34) Παναγιώτης  5
35) Πάντος  1
36) Πούλος  8
37) Ρίζος  6
38) Σίμος  3
39) Σκαρλάτος  1

Σκάρλος  1
40) Σολωμός  1
41) Στάικος  1
42) Σταμάτιος  5

Στάμος  3
Σταμούλης  2

Σταμουλάς  2
43) Στασινός  2
44) Στέριος  2
45) Σύρος  1
46) Τουρνίκης  2
47) Τριαντάφυλλος  1
48) Χαρίτος  2
49) Χριστόδουλος  3
50) Χρίστος  2
51) Χριστόφορος  2

Φόρος  2
52) Χρόνης  3
53) Χρυσόμαλλος  1
54) Χρύσος  1

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

α) Τα ονόματα από την εκκλησιαστική παράδοση (16/55)
Αγγέλω. Ανδρίνα < Ανδρέας. Αννούδω < Αννούδα < Άννα. Βάρσω < Βάρσος. Γιαν-

νού < Ιωάννα. Δαμάσκω < Δαμασκηνή. Δέσπω. Ζαχάρω < Ζαχαρίας. Θεοδώρα. Θωμαή. 
Κύρω. Λιμπερία < Λιμπέριος· Ελευθερία. Μαρία. Σαλώμω < Σαλώμη. Σοφία. Σταθού < 
Ευσταθία.

β) Τα ονόματα από την λαϊκή παράδοση (28/55)
Ασημίνα. Βαμπούλω < μεσν. βαβούλι (μπουμπούκι) < λατ. valvulus. Βαρσάμω. Γαλάτω. 

Γεράκω. Γραμμάτω. Ευγένω. Ζαφείρω. Καλή. Κονδύλω. Κρεμεζία < ιταλ. cremisi (κόκκι-
νο). Κρουστάλλω. Μαλάμω. Μαλλίνα. Μέρσω < Μερσίνα. Ξανθή. Παγώνα. Περιστέρα. 
Πλούμπω < Πλούμω < μεσν. πλουμί (στολίδι). Πούλω < Πουλημένη. Ρίζω. Ρόιδω < 
ρόδι. Σταματού < Σταματία. Στεριανή. Φέγγω. Φοινίκω < φοινικούς (πορφυρός). Χάδω. 
Χρυσάφω.

γ) Τα ονόματα από την Ιστορία (6/55)
Δάφνη. Κόμνω. Μαργαρώνα. Σγούρω < Σγούρος < Σγουρός. Σίμω < Σίμος. Φράγκω.

δ) Τα ονόματα από αξιώματα και επαγγέλματα (5/55)
Αρχόντω. Αφέντω. Βάια < Βάγια < βάγια (υπηρέτρια). Κυράτζω < Κυράτσω < μεσν. 

κυράτσα < κυρά. Χαμάλω < χαμάλης < τουρ. hamal (αχθοφόρος).

Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
1) Αγγέλω  1
2) Ανδρίνα  1
3) Αννούδω  1
4) Αρχόντω  2

Αρχοντού  1
5) Ασημίνα  7

6) Αφέντω  2
7) Βάια  1
8) Βαμπούλω  1
9) Βαρσάμω  2

10) Βάρσω  1
11) Γαλάτω  2
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12) Γεράκω  2
13) Γιαννού  1

Γκιώνω5  1
14) Γραμμάτω  1
15) Δαμάσκω  2
16) Δάφνη  1
17) Δέσπω  4
18) Ευγένω  2
19) Ζαφείρω  6
20) Ζαχάρω  1
21) Θεοδώρα  1
22) Θωμαή  5
23) Καλή  1

Κάλω  2
24) Κόμνω  1
25) Κονδύλω  1
26) Κρεμεζία  1
27) Κρουστάλλω  2
28) Κυράτζω  2
29) Κύρω  1
30) Λιμπερία  1
31) Μαλάμω  1
32) Μαλλίνα  1
33) Μαργαρώνα 2

Μαργάρω  2
34) Μαρία  2

35) Μέρσω  2
36) Ξανθή  3
37) Παγώνα  2

Παγώνω  4
38) Περιστέρα  1
39) Πλούμπω  1
40) Πούλω  2

Πουλισίνα  1
41) Ρίζω  5
42) Ρόιδω  1
43) Σαλώμω  1
44) Σγούρω  1
45) Σίμω  3
46) Σοφία  1
47) Σταθού  1
48) Σταματού  1

Στάμω  1
49) Στεριανή  1

Στέριω  1
50) Φέγγω  1
51) Φοινίκω  1
52) Φράγκω  1
53) Χάδω  2

Χάιδω  2
54) Χαμάλω  1
55) Χρυσάφω  5

5. Από το αρβανίτικο Γκιώνης - Ιωάννης.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

1) Διονύσιος  1
2) Κορνήλιος  1
3) Κωνστάντιος  1
4) Παχώμιος  1
5) Πορφύριος  1
6) Ρωμανός  1

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ

1) Γεθσημανή 1
2) Θεοδοσία  1
3) Θεοδούλη  1
4) Καταφυγή  1
5) Μάρθα  1
6) Παρθενία  1
7) Ροδιανή  1
8) Στασιανή  1
9) Συγκλητική  1

10) Σωσάννα  1
11) Χρυσοπηγή  1
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Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 37 ΜΕ ΤΟΥΣ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

φ. 70v
χωρίον. καλύβια τοῦ μεσδιάνου να΄ 

Γεωργίου. μαρίας. κωνσταντίνου ἱερέωc. σταματίου. νικολάου. εὐσταθίου. ῥήζου. 
πούλου. ξανθῆc. ἀθανασίου. ἰωάννου. παχωμίου μοναχοῦ. ῥήζου. κρουστάλοc. σίμοc. 
δημητρίου. Γεωργίου. πάντου. ῥήζοc. Γεωργίου. δρόσου. ζαφύροc. ἀκριβοῦ. ἀθανασίου. 
θωμᾶ. ῥωμανοῦ ἱερομονάχου. κορνηλίου μοναχοῦ. ἀθανασίου. κόμνου. μέρσοc. 
ἀνούδοc. νικολάου. παναγιώτου. Γεράκοc. παγόνοc. ζαφύροc. νικολάου. χάϊδοc. 
νικολάου. ἀσυμίν(ας). εὐγένοc. Γεωργίου. δημητρίου. κυριάκη. στασινοῦ. στάϊκου. 
χρυσάφοc. στασινοῦ. ἰωάννου. θωμαῆς. χριστοφόρου. ἀθανασίου. ῥήζοc. νικολάου. 
σίμου. βάρσοc. θεοδώρου. χρυσάφοc. θεοδώρου. Γιαννοῦc. σταθοῦc. καταφυγῆc 
μοναχ(ῆς). δημητρίου. κόμνοc. νικολάου. φράγγοc. ῥήζου. εὐθυμίου. ἰωάννου.

φ. 71r
βέργω. νικολάου. κόμνου. ἀθανασίου. σαλῶμοc. σκάρλου. ἀφέντοc. κάλοc. νίκου. 

χαμάλοc. εὐθυμίου. Γάλου ἱερέ(ως). ἀργύρη. ἀφέντοc. σήμοc. κώνστα ἱερέ(ως). κυράτζοc 
πρε. εὐσταθίου. ἀνδρίναc. ἀθανασίου. ἀγγέλη ἱερέ(ως). δέσποc. ἀθανασίου. ἱωάνου. 
εὐσταθείου. χρίστου. ἱωάννου. ζαχάρος. στέριου. ζαφύρι. νίκου. ἀκριβοῦ. παγώνας. 
δήμου. χάϊδοc. θάνου. μαργάροc. Γεωργίου. πούλου ἱερέ(ως). παγών(ας). νίκου. Γάλου 
ἱερέ(ως). Γεωργίου. περιστέραc (...).6

φ. 71v (λευκό)
φ. 72r
χωρίον, μεσδιάνι νβ΄

πούλου ἱερέ(ως). ἀποστόλη. μανουήλ. νικολάου. ἀθανασίου. σταματοῦc. σταματίου. 
Θεοδοσί(ας) μοναχῆc. βαρσάμοc. χρυσάφοc. ζαφύροc. σοφί(ας). δέσποc. ἀσυμίναc. 
ἀρχοντοῦ. θεοδώρου. χρυσάφοc. ποῦλοc. στάμου. θεοδώρου. κρουστάλοc. Γεωργίου. 
σύρου. ἀποστόλη. ῥώϊδοc. παναγιώτου. Θωμαῆc. ἀποστόλου. μανουήλ. σταματίου. 
Γαλάτοc. Γκιῶνοc. Γεωργίου. πούλου. χαρίτου. χρήστου. ἰακώβου ἱερέ(ως). Θαλασσινοῦ 
ἱερέ(ως). δημητρίου. εὐσταθίου. ἰωάννου. θεοδούληc μοναχ(ής). λέκα. ἰωάννου. 
ἀσυμίναc. πούλου. Γεωργίου. χρύσου. Γεθσιμανῆc μοναχῆc. ἀκριβοῦ. ἰωάννου. 
κωνσταντίου (μον)αχοῦ. θωμᾶ. ῥωδιανῆc μοναχ(ῆς). μάρθας (μον)αχῆc. δημουλᾶ. 
πούλου. σταματίου ἱερέωc. σίμου. ἰωάννου. κομνηνοῦ. Γεωργίου. πουλισύναc. Ἰγνατίου. 
παρθενί(ας) μοναχ(ῆς).

φ. 72v
σολομοῦ. Γεωργίου. λοήζου. δρόσου. μαρίαc. στασιανῆc μοναχῆc. ἀποστόλη. 

συγκλητικῆc μοναχ(ῆς). ζαφύροc. νικολάου. νικολάου ἱερέ(ως). ἀρχόντοc. εὐσταθίου. 
δρόσου. Γεράκοc. σταματίου. δρόσου. ἰωάννου. Γεργουμάνου. ῥήζου. Γέργου. κώνστα. 
Γεωργίου. δημητρίου. ξανθῆc. Θεοδώραc. κάλοc. ἰωάννου. παναγιώτου. δαμάσκοc. 
δάφνηc. πορφυρίου μοναχοῦ. δημητρίου. βαμπούλοc. δαμάσκοc. λυμπερί(ας). σωσάνης 

6. Παραλείπω τα ονόματα των μεταγενέστερων εποχών.
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μοναχ(ῆς). ἀσυμίνας. πούλοc. μέρσοc. ξανθῆc. ἀρχόντοc. ἀντρωνίου. χρυσοπηγῆς 
μοναχ(ῆς). κρυμιζί(ας). ῥήζοc. μαργαρῶναc. κόμνου. παναγιώτου. πούλου. ἀποστόλη. 
παγόνοc. μιχαήλ. σίμοc. μανουήλ. χριστοφόρου. χρόνου. ζαφύροc. ῥήζου. σταμούλη. 
στεριανῆc. κύροc. καλῆc. σταμουλᾶ. διονυσίου μοναχοῦ. ἀποστόλη.

φ. 73r
χάδοc. Θωμαῆc. παγόνοc. πρεσβυτέρ(ας). φοινίκοc. χάδοc. Θεοδοσίου. μιχαήλ. 

χριστοδούλου. ἀθανασίου. δρόσου. στάμου. σταμούλη. εὐσταθίου. ῥήζοc. χρυσομάλου. 
ἀθανασίου. χαρίτου. χρυσάφοc πρεσ. Θάνου. Γεργουμάνου. μάνου. τουρνίκου.  Θωμαῆc. 
Γεωργίου. Γαλᾶτοc. χρόνου. μαλίναc. δρόσου. κονδήλοc. χριστοφόρου. ἀκριβοῦ. 
ἀναστασίου. ἀκριβοῦ. κωνσταντίνου. μανόλη. χριστοδοῦλου. ἀναστασίου. ἀσυμίνας. 
τουρνίκου. κωνσταντίνου. στέριω. κυρίτζη. δημητρίου. εὐθυμίου. ποῦλου. στεργίου 
ἱερέ(ως). ἀσυμίνας. μαλάμοc. Θεοδώρου. κυράτζοc. βάϊαc. δήμου. σκαρλάτου. παγόνοc. 
ῥήζου. σίμου. εὐγένοc. σγοῦροc. φόρου. μαργάροc. κρυμιζίου ἱερέ(ως). φόρου. ἰω(άν- ν)
ου. παναγιώτη ἱερέ(ως). ἀγγέλοc πρεσ. στάμου.

φ. 73v
κῶνστα. στάμοc. κῶνστα. ζαφύρος. χρόνου. τριανταφύλλου. Γραμμάτοc (...).

φ. 74r (λευκό)
φ. 74v
χωρίον πετρίτζα νε΄

ἰωάννου. Θωμαῆc. δέσποc. κυριάκη. ἰωάννου. φέγγοc. ἀποστόλη. Θωμᾶ. ῥήζοc.

χωρ(ίον) καλογεριανά νστ΄

Θεοδώρου ἱερέ(ως). ἰωάννου. μανουήλ. ἰω(άνν)ου. χριστοδούλου. πλούμποc. δέσποc. 
πρε. βασιλείου. ἀκριβοῦ. βαρσάμοc. (...).
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  Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ  Κ. ΣΠΑΝΟΣ 

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ
 ΤΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ  (6.5.1831)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, η διοικητική οργάνωση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, 
κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, ήταν διαφορετική από την ακολουθού-
μενη σήμερα. Βασιζόταν σε ένα πυραμιδοειδές σχήμα, στην κορυφή του οποίου βρί-
σκονταν το Οικ. Πατριαρχείο και ο οικ. πατριάρχης. Ακολουθούσαν οι μητροπόλεις, 
οι οποίες διοικούνταν από τους κατά τόπους μητροπολίτες, και οι υπαγόμενες στις μη-
τροπόλεις επισκοπές, των οποίων προΐσταντο οι υπό τον μητροπολίτη επίσκοποι. Ενί-
οτε, ορισμένες επισκοπές αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους έναντι της προϊσταμέ-
νης μητροπόλεως και υπάγονταν απευθείας στο Οικ. Πατριαρχείο, οπότε και προήγο-
ντο σε αρχιεπισκοπές, οι οποίες, φυσικά, όπως και οι μητροπόλεις και οι επισκοπές, 
ως έννοιες, αλλά και ως σχηματισμοί, είχαν διαφορετικό περιεχόμενο από τις αντίστοι-
χες σημερινές. Οι μητροπόλεις, αρχιεπισκοπές και επισκοπές είχαν μία ορισμένη σειρά 
στο Συνταγμάτιο του Πατριαρχικού Θρόνου, που καθόριζε την πρωτοκαθεδρία τους. 
Η σειρά αυτή ήταν δυνατόν να αλλάξει, όταν μία μητρόπολη, αρχιεπισκοπή ή επισκο-
πή άλλαζε θέση ή καταργούνταν, αλλά και  όταν μία αρχιεπισκοπή ή επισκοπή προα-
γόταν σε μητρόπολη.1   

Ωστόσο, ήδη από την βυζαντινή εποχή (από τον ΙΔ΄ αιώνα), υπήρχαν κάποιες πε-
ριπτώσεις οικιστικών μονάδων ορθόδοξων πληθυσμών - μικρών, συνήθως, σε έκτα-
ση - διάσπαρτων μέσα στα όρια της αυτοκρατορίας (της βυζαντινής, πρώτα, και της 
οθωμανικής, κατόπιν), οι οποίες δεν υπάγονταν σε κάποια εκκλησιαστική περιφέρεια 
ούτε διοικούνταν από τον τοπικό αρχιερέα, αλλά ανήκαν, αποκλειστικά, στην δικαι-
οδοσία του οικ. πατριάρχη. Οι οικιστικές αυτές μονάδες ονομάζονταν, αρχικά, «πα-
τριαρχικά καστέλλια», «πατριαρχικά χωρία», «πατριαρχικά νησία», ενώ, από τα τέλη 
του ΙΔ΄ αιώνα, ονομάζονταν «πατριαρχικές εξαρχίες» και εκχωρούνταν από τον οικ. 
πατριάρχη σε λαϊκούς, συνήθως, εφ’ όρου ζωής, με το δικαίωμα να προσπορίζονται τα 
εκκλησιαστικά τους εισοδήματα και με καθήκον να φροντίζουν για την πνευματική δι-
οίκηση των χριστιανών κατοίκων τους. Μετά την Άλωση, ο θεσμός της πατριαρχικής 
εξαρχίας επέζησε, κατά την διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, μέχρι την κατάργη-
σή του με τους Γενικούς Κανονισμούς του 1860-1862, στα πλαίσια των μεταρρυθμίσε-
ων, που αποφασίσθηκαν από τον σουλτάνο Αβδούλ Μετζήτ, προκειμένου να εξυγιαν-
θεί και να εκσυγχρονισθεί η οθωμανική αυτοκρατορία, με το σκεπτικό ότι ο οικ. πα-
τριάρχης δεν θα είχε, πλέον, ανάγκη ιδιαίτερων προσωπικών εισοδημάτων, αφού, στο 
εξής, θα ελάμβανε ετήσιο σιτηρέσιο. Έτσι, οι υπάρχουσες πατριαρχικές εξαρχίες κα-

1. Πρόδρομος Ι. Ακανθόπουλος, Η ιστορία των ενοριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
κατά την Τουρκοκρατία, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1984, 20-22.

12. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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ταργήθηκαν και παραχωρήθηκαν στους γειτνιάζοντες αρχιερείς, χωρίς να αποζημιω-
θούν  τα πρόσωπα στα οποία είχαν εκχωρηθεί.2 

Ο  ανωτέρω θεσμός, βέβαια, δεν πρέπει να συγχέεται με τον ομώνυμό του, ο οποί-
ος αναφέρεται στην περιστασιακή αποστολή ενός προσώπου, με εντολή να διεκπεραι-
ώσει, ως εκπρόσωπος του οικ. πατριάρχη, μία συγκεκριμένη υπόθεση, ήτοι να επιλη-
φθεί και να λύσει, επί τόπου, μία διαφορά, να φροντίσει για την είσπραξη χρηματικών 
απαιτήσεων του Οικ. Πατριαρχείου κ.τ.λ.3

Η ΕΞΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, θα παρουσιάσουμε την πατριαρχική Εξαρχία 
του Τρικερίου, ενός οικισμού, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του Παγασιτικού Κόλ-
που,4 μέσα από το ιδρυτικό της έγγραφο, το οποίο σώζεται στο Αρχείο της Φιλαρχαί-
ου Εταιρείας «Όθρυς» του Αλμυρού και του οποίου διαθέτουμε ένα φωτοαντίγρα-
φο. Πρόκειται για ένα έγγραφο, το οποίο έχει δημοσιευθεί, για πρώτη φορά, το 1906.5 

2.  Μάχη Παΐζη - Αποστολοπούλου, Ο Θεσμός της Πατριαρχικής Εξαρχίας, 14ος – 19ος 
αιώνας,  Ε.Ι.Ε. / Κ.Ν.Ε., Αθήνα 1995, 9, 43, 50, 58, 74 – 75 ˙ Πρ. Ακανθόπουλος, ό. π., σ. 26-27.

3.  Μ. Παΐζη - Αποστολοπούλου, ό. π., σ. 9. 
4. Η αρχική θέση του οικισμού βρισκόταν στο Παλαιό Τρίκερι, ένα μικρό και άδενδρο νησί, 

εκτεθειμένο σε πειρατικές επιδρομές. Πότε ακριβώς έγινε η εγκατάσταση εκεί, δεν είναι γνω-
στό. Πάντως, πρέπει να έλαβε χώρα πριν από τις αρχές του ΙΖ΄ αιώνα. Για λόγους ασφαλεί-
ας, οι κάτοικοί του εγκαταστάθηκαν, ακολούθως, στην σημερινή θέση του οικισμού, από την 
οποία ήταν δυνατός ο έλεγχος της θάλασσας. Από τους γείτονές τους, τους κατοίκους της Αρ-
γαλαστής, ενοικίασαν (σύμφωνα με τους Δημητριείς προς 700 γρόσια τον χρόνο, σύμφωνα με 
τον Αργύρη Φιλιππίδη προς 750 γρόσια και  σύμφωνα με τον Γρηγόριο Κωνσταντά και τον 
Νικόλαο Μάγνη, προς 800 γρόσια τον χρόνο) μία άγονη περιοχή και έκτισαν τον οικισμό σε 
έναν ξερό λόφο, σε υψόμετρο 300 μέτρων από την στάθμη της θάλασσας, με την οποία επικοι-
νωνούν με δύο λιμάνια, τις Κότες και την Αγία Κυριακή. Βλ. Δανιήλ Φιλιππίδης – Γρηγόριος 
Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική. Περί της Ελλάδος, επιμέλεια Αικ. Κουμαριανού, Αθή-
να 1970, 118˙ Θεοδόσης Κ. Σπεράντσας, Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη Φιλιππίδη. Μερική 
Γεωγραφία – Βιβλίον Ηθικόν, επιμέλεια αρχιμ. Φιλάρετος Βιτάλης, Αθήναι 1978, 89-90˙ Γιώρ-
γος Θωμάς, Η ανέκδοτη Χωρογραφία της Ανατ. Θεσσαλίας από το Γρηγόριο Κωνσταντά. Ένα 
χειρόγραφο του 1838, Βόλος 1991, 51˙ Νικόλαος Μάγνης, Περιήγησις ή Τοπογραφία της Θεσ-
σαλίας και Θετταλικής Μαγνησίας και της μεν Θεσσαλίας εν επιτομή, της δε Μαγνησίας εν 
εκτάσει, εν Αθήναις 1860 [ανατύπωση από το Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθή-
να 1985], 77˙ Νικόλαος Ι. Πανταζόπουλος, «Τρίκερι. Η πειρατική πολιτεία της Θεσσαλομαγνη-
σίας. Συλλογικά αδιέξοδα και ατομικά διλήμματα αυτονομίας και εξαρτήσεως, 18ος – 19ος αι-
ώνας», Νόμος – Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οι-
κονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. – Αφιέρωμα στον Νικόλαο Σ. Παπαντωνίου, 4 (Θεσσαλο-
νίκη 1996) 503.

5. Αλέξανδρος Αστέριος, «Εξαρχία Τρικέρων», Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος 26 (εν Κων-
σταντινουπόλει 1906) 334-335 [ανατύπωση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελε-
τών, Θεσσαλονίκη 1988]. Το δημοσίευμα έχει υπόψη της και η  Μ. Παΐζη – Αποστολοπούλου (ό. 
π., σ. 237), η οποία μελέτησε και αυτοπροσώπως το έγγραφο και ανέγνωσε το όνομα του  οικ. 
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Εμείς, προβαίνουμε στην έκδοσή του, μολονότι δεν είναι ανέκδοτο, προκειμένου να το 
καταστήσουμε προσιτό στους μελετητές και στους φίλους της Θεσσαλικής Ιστορίας, 
αλλά και προκειμένου να διερευνήσουμε, αξιοποιώντας και τις σύγχρονες πηγές,  κά-
ποιες πτυχές της ιστορίας της Εξαρχίας του Τρικερίου. 

Η ίδρυση της πατριαρχικής Εξαρχίας του Τρικερίου  έγινε με απόφαση του οικ. πα-
τριάρχη Κωνσταντίου, στις 6 Μαΐου 1831. Πρόκειται για τον Κωνστάντιο Α΄, ο οποί-
ος κατείχε τον οικουμενικό θρόνο κατά το διάστημα 1830 – 1834.6 Χωρίς περιστρο-
φές, ο Κωνστάντιος, ο οποίος ξεκινά το έγγραφο ως «Κωνστάντιος ελέω Θεού Αρχι-
επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης», ενημε-
ρώνει τους «εντιμοτάτους κληρικούς», «ευλαβεστάτους ιερείς», «οσιωτάτους ιερομο-
νάχους», «τιμιωτάτους προεστώτες»,  «χρησίμους προκρίτους» και «λοιπούς ευλογη-
μένους χριστιανούς κατοίκους της χώρας Τρικέρων» ότι, συμφώνως με την «πατριαρ-
χικήν φιλοτιμίαν και πρόνοιαν εκκλησιαστικήν», αποφάνθηκε πως η πατρίδα τους, 
από τώρα και στο εξής, θα είναι και θα θεωρείται πατριαρχική Εξαρχία, απαλλαγμέ-
νη από κάθε αρχιερατική και κυριαρχική εξουσία, υποκείμενη στο Οικ. Πατριαρχείο, 
στο οποίο και μόνον θα αναφέρεται και από το οποίο θα διοικείται πνευματικώς, διά 
του οικονόμου ιερέως Δημητρίου, ο οποίος, συμφώνως και με σχετική προς αυτόν επι-
στολή, ορίζεται επίτροπος του Οικ.  Πατριαρχείου. 

Στο εξής, οι κάτοικοι του οικισμού καλούνται και εντέλλονται «όπως ευγνωμονού-
ντες εις την τοιαύτην περί αυτούς πρόνοιαν και φιλοτιμίαν της αγίας του Χριστού Εκ-
κλησίας, πολλαπλασιάσωσιν τας ενδείξεις της προθυμίας των εις εργασίαν έργων χρι-
στιανικών». Επίσης, να έχουν υπ’ όψη τους ότι αναφέρονται μόνον στον Οικουμενικό 
Θρόνο, καθώς και ότι ο οικονόμος Δημήτριος, ο οποίος διορίσθηκε επίτροπος, δεν θα 
πράττει κατά το δοκούν σε περιπτώσεις γάμων σχετιζόμενες με τον βαθμό συγγενείας 
ούτε και στις άλλες ουσιώδεις υποθέσεις, οι οποίες απαιτούν ενημέρωση του οικ. πα-
τριάρχη και άδεια από αυτόν, αλλά,  για όλα, θα απευθύνεται στο Οικ. Πατριαρχείο, 
από όπου θα λαμβάνει οδηγίες και διαταγές. 

Ακολούθως, ο οικ. πατριάρχης αναφέρει ότι, όσον αφορά την καθιερωμένη, «λόγω 
υποταγής», ετήσια εισφορά της εξαρχίας στο Οικ. Πατριαρχείο, με συγκατάβαση και 
συναίνεση και κατόπιν αιτήματος των ευρισκομένων στην Κωνσταντινούπολη προ-
κρίτων του οικισμού, απεφάσισε όπως ο οικισμός  αποστέλλει εκατό γρόσια,  ετησίως, 
φροντίζοντας, όμως, να τα αποστέλλει εγκαίρως. Τις εισφορές και τα δικαιώματα, που 
καταβάλλονταν στον τοπικό αρχιερέα, στο εξής, να τα αποδίδουν στην Κοινή Σχολή, η 

πατριάρχη, το οποίο ο πρώτος εκδότης δεν είχε αναγνώσει.
6. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες. Ειδήσεις ιστορικαί και βιογραφικαί περί 

των πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ του 
από Θεσσαλονίκης, 36-1884, έκδ. Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 1996²,  
608-611. Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειώσουμε πως μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι 
ο Μ. Γεδεών δεν μνημονεύει την έκδοση του παρόντος σιγιλίου από τον Κωνστάντιο, ενώ, σε 
άλλες περιπτώσεις, στα πλαίσια του λήμματος για κάθε οικ. πατριάρχη, μνημονεύει και τις εκ-
δοθείσες από αυτόν πράξεις.
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οποία λειτουργεί στον οικισμό,7 χωρίς κανείς να διακρατεί τίποτα. Επιπλέον, «τα δύο 
αυτόθι ιερά μοναστήρια» θα συνεισφέρουν και αυτά υπέρ της Σχολής, προσφέροντας, 
ετησίως, διακόσια γρόσια έκαστο.8 Οι κάτοικοι του οικισμού εντέλλονται, εκτός των 
άλλων, και με την φροντίδα της Σχολής, την οποία έχουν χρέος να συντρέχουν και με 
άλλους τρόπους, «προς φωτισμόν των τέκνων τους και εύκλειαν της πατρίδος τους».  

Το έγγραφο κλείνει με μία σημείωση, η οποία πληροφορεί τους κατοίκους του οικι-
σμού ότι 17.550 γρόσια πιστώθηκαν στις οφειλές και σε «άλλα αναγκαία έξοδα των 
άσπρων»,9 όπως θα πληροφορηθούν και από τους ευρισκόμενους στην Κωνσταντινού-
πολη συμπολίτες τους.

Από την μελέτη του εγγράφου μας, προκύπτουν κάποια ζητήματα, τα οποία χρήζουν 
διερεύνησης. Κατ’ αρχήν, παρατηρούμε ότι ο οικ. πατριάρχης δεν αναφέρει τον λόγο 
για τον οποίον το Τρίκερι ανακηρύχθηκε πατριαρχική Εξαρχία. Συμφώνως με τα λε-
γόμενά του, η σχετική απόφαση υπήρξε αποτέλεσμα πατριαρχικής φιλοτιμίας και εκ-
κλησιαστικής πρόνοιας. Όμως, από το έγγραφο, πληροφορούμαστε ότι, όταν λήφθη-
κε η σχετική απόφαση, στην Κωνσταντινούπολη βρίσκονταν πρόκριτοι του οικισμού. 
Αυτοί ανέλαβαν να μεταφέρουν το έγγραφο στον οικισμό, ενώ διαπραγματεύθηκαν 
και το ύψος της ετήσιας εισφοράς στο Οικ. Πατριαρχείο. Επομένως, μπορούμε να υπο-
θέσουμε ότι η απόφαση λήφθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος των κατοίκων, το οποίο 
υποβλήθηκε διά της αντιπροσωπείας των προκρίτων, οι οποίοι μετέβησαν στην Κων-
σταντινούπολη.10 

Το γεγονός, πάντως, ότι ο οικ. πατριάρχης δεν μνημονεύει κάποιο σχετικό έγγρα-
φο / αίτημα ή δεν αναπαράγει κάποια από τα επιχειρήματα των αιτούντων (πράγμα 
το οποίο, συνήθως, συμβαίνει όταν λαμβάνεται μία απόφαση τέτοιας σπουδαιότητας), 
μας στερεί την δυνατότητα να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τον λόγο για τον οποίο οι 
κάτοικοι ζήτησαν (αν όντως, έγινε έτσι) την αλλαγή του εκκλησιαστικού καθεστώτος 
του οικισμού τους και την υπαγωγή τους απευθείας στο Οικ. Πατριαρχείο. Κατά την 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το Τρίκερι φέρεται υπαγόμενο όχι στην εκκλησιαστική 
επαρχία της Δημητριάδας, αλλά στην Επισκοπή Σκιάθου και Σκοπέλου,11 στην οποία  

7. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, στο Τρίκερι λειτούργησε, περί το 1870, Κοι-
νή / Αλληλοδιδακτική Σχολή, ενώ, το 1871, λειτουργούσε και Ελληνικό Σχολείο. Βλ.  Θεόδωρος 
Α. Νημάς, Η εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Συμβο-
λή στην μελέτη του Θεσσαλικού Διαφωτισμού, διδακτορική διατριβή, εκδ. Αφών Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1995, 50, 96, 326. Χάρη στο έγγραφό μας, η λειτουργία της Κοινής Σχολής μετα-
τίθεται τέσσερες δεκαετίες πιο πίσω, στα 1831.

8. Με την ταύτιση των δύο μονών θα ασχοληθούμε στην συνέχεια.
9. Έξοδα των άσπρων˙ οι τόκοι των χρημάτων. Προφανώς, πρόκειται για οφειλές των κα-

τοίκων του Τρικερίου σε κάποιον ή κάποιους κατοίκους τις Κωνσταντινούπολης, οι οποίες  
πρέπει να  σχετίζονταν με τις εμπορικές – ναυτιλιακές δραστηριότητες των κατοίκων.

10. Και η Μ. Παΐζη – Αποστολοπούλου (ό. π., σ. 237) υποθέτει ότι υποβλήθηκε σχετικό αί-
τημα από τους προκρίτους.

11. Η Επισκοπή Σκιάθου και Σκοπέλου, η οποία προήλθε από την ένωση των Επισκοπών 
Σκιάθου και Σκοπέλου, κατά τις αρχές του ΙΖ΄ αιώνα, υπαγόταν στην Μητρόπολη της Λάρι-
σας. Οι δύο επισκοπές απαντώνται ενωμένες και παλαιότερα, αλλά, στο εξής, η πορεία τους 
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αναφέρεται ότι υπήχθη κατά την αρχιερατία του επισκόπου Ευγενίου (1796 – 1842).12 
Σύμφωνα, βέβαια, με μία νεότερη άποψη, υπαγόταν στην Επισκοπή Σκιάθου και Σκο-
πέλου ήδη από την περίοδο της αρχιερατίας του επισκόπου Ματθαίου (1777 – 1796), 
ενώ, μετά το 1821, το Τρίκερι αποσπάσθηκε, λόγω της ρευστής κατάστασης που επι-
κρατούσε, με αποτέλεσμα στην επισκοπή να μείνουν η Σκιάθος, η Σκόπελος και τα 
Λιαδρόμια.13 Πάντως, σύμφωνα με τους Δημητριείς, το 1791, το Τρίκερι «συναριθμεί-
ται με τα νησιά τόσο εις τα εκκλησιαστικά, όσο και εις τα πολιτικά˙ επειδή είναι από 
κάτω από την επισκοπή του Σκοπέλου».14 Ο Αργύρης Φιλιππίδης, το 1815, γράφει  ότι 
«υπόκειται αύτη η χώρα [το Τρίκερι] εις τα εκκλησιαστικά υπό τον Άγιον Σκιάθου 
και Σκοπέλου»,15 χωρίς, επίσης,  να δίδει περισσότερες πληροφορίες για το πότε υπή-
χθη στην δικαιοδοσία του. Από διοικητική άποψη, ήδη από τα μέσα του ΙΗ΄ αιώνα, 
υπαγόταν στην δικαιοδοσία του εκάστοτε καπουδάν πασά, έχοντας προσαρτηθεί στο 
σαντζάκι του Αιγαίου.16

θα είναι κοινή. Το 1833, η Σκιάθου και Σκοπέλου συμπεριελήφθηκε στις προσωρινές επισκο-
πές και έτσι, το 1842, όταν απεβίωσε ο τελευταίος της επίσκοπος, ο Ευγένιος, συγχωνεύθηκε 
με την Επισκοπή της Εύβοιας, την μετέπειτα Αρχιεπισκοπή της Χαλκίδας. Το 1899 - 1909, υπή-
χθη στην Επισκοπή της Δημητριάδας, ενώ, στην συνέχεια, υπήχθη, ξανά, στην Επισκοπή και 
μετά Μητρόπολη της Χαλκίδας. Βλ. Βασίλειος Γ. Ατέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον, εν Αθήναις 1975, 296-297˙ Ιω. Ν. Φραγκούλας, «Η 
Επισκοπή Σκιάθου διά μέσου των αιώνων», ΕΕΒΣ, ΙΑ΄ (Αθήναι 1935) 108-111, 117 (με μικρές 
διαφορές στις χρονολογίες υπαγωγής στην Επισκοπή της Δημητριάδας.

12. Β. Γ. Ατέσης, ό. π., σ. 299˙ Ιω. Ν. Φραγκούλας, ό. π., σ. 117. Ο Νικόλαος Ι. Πανταζόπου-
λος (Κοινοτικός Βίος εις την Θετταλομαγνησίαν επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1967, 27) 
αναφέρει ότι υπαγόταν στην Επισκοπή της Σκοπέλου.

13. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Η διαθήκη του Επισκόπου της Σκοπέλου Ευγενίου. Συμβολή 
στην ιστορία της Επισκοπής Σκιάθου και Σκοπέλου το α΄ μισό του 19ου αιώνα», Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο, 37 (Λάρισα 2000) 241-242. Ο  Καλλιανός θεωρεί ότι το Τρίκερι υπαγόταν, ήδη 
από την περίοδο της αρχιερατίας του Ματθαίου, στην Επισκοπή Σκιάθου και Σκοπέλου, λόγω 
της μνημονευόμενης παρουσίας αυτού στον οικισμό, στις 25.3.1790,  Δευτέρα του Πάσχα. Όσον 
αφορά το έτος της απόσπασης του οικισμού από την Σκιάθου και Σκοπέλου, εξάγει το συμπέ-
ρασμα από την μελέτη μιας αναφοράς του επισκόπου Ευγενίου στο Υπουργείο της Θρησκείας, 
στην οποία ο επίσκοπος, μιλώντας για την άσχημη οικονομική κατάσταση της Επισκοπής και 
αυτού,  αναφέρει (στις 16.10. 1825) ότι τα έσοδα και η επ’ αυτών ορισθείσα εισφορά του είναι 
υπολογισμένα «(…) έχωντας και τα Τρίκερι (…). Τώρα όμως οπού εις πέντε χρόνους του έλει-
ψαν τα Τρίκερι και δεν έλαβε εκείθεν πέντε παράδες», αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώ-
σεις του. 

14. Δ. Φιλιππίδης – Γρ. Κωνσταντάς, ό. π., σ. 118.
15.  Θεοδ. Κ. Σπεράντσας, ό. π., σ. 90.
16.  Δ. Φιλιππίδης – Γρ. Κωνσταντάς, ό. π., σ. 118˙ Θεοδ. Κ. Σπεράντσας, ό. π., σ. 90˙  Γ. Θω-

μάς, ό. π., σ. 52˙ Νικ. Μάγνης, ό. π.,  σ. 79˙ Νικ. Ι. Πανταζόπουλος, Κοινοτικός Βίος…, σ. 27˙ Ο 
ίδιος, Τρίκερι…, ό. π., σ. 523-524. Ο Πανταζόπουλος προσθέτει ότι το 1723 υπαγόταν στον 
καζά της Σκιάθου, ο οποίος αποτελούσε τμήμα της Διοίκησης των Φαρσάλων, ενώ το 1828 υπα-
γόταν στον βεζίρη των Ιωαννίνων, το 1857 στον Βασιλικό Ναύσταθμο και το 1878 στο σαντζά-
κι των Τρικάλων του βιλαετίου της Ηπειροθεσσαλίας.
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Από την μελέτη της ιστορίας του οικισμού, από τα μέσα του ΙΗ΄ αιώνα και εξής, προ-
κύπτει ότι το Τρίκερι έχει να επιδείξει έναν δυναμισμό και μία ανάπτυξη, αποτέλε-
σμα της επιτυχούς ενασχόλησης των κατοίκων του με την ναυτιλία και το εμπόριο, τα 
οποία, ενίοτε, συγχέονταν με την πειρατεία, αλλά και κάποιων προνομίων, τα οποία 
παραχωρήθηκαν από τους Οθωμανούς, και για τον λόγο ότι οι κάτοικοι του οικισμού 
βοήθησαν ώστε να αποτραπεί η κατάληψη των νήσων του Αιγαίου από τους Ρώσους. 
Αυτή η ανάπτυξη, μάλιστα, κάποιες φορές έγινε αφορμή για την διατάραξη των σχέσε-
ων του οικισμού με γειτονικούς οικισμούς του Πηλίου, των Βόρειων Σποράδων, αλλά 
και με τις (υποτυπώδεις, έστω) Αρχές των επαναστατημένων Ελλήνων.17 Η οικονομική 
αυτάρκεια και η αυτονομία, την οποία, έως έναν βαθμό, απέκτησε, συνετέλεσαν στην 
ανάπτυξη διαφορετικών πολιτισμικών αξιών, οι οποίες διασώθηκαν μέσα από το εθι-
μικό Δίκαιο. Ακόμη και σήμερα, το Τρίκερι ξεχωρίζει και διαφοροποιείται, έντονα, 
από τους υπόλοιπους οικισμούς του Πηλίου, διότι προβάλλει μία εικόνα νησιωτικού 
οικισμού, λόγω του έντονου προσανατολισμού του προς την θάλασσα, αλλά και λόγω 
της έντονης εσωστρέφειάς του.18

Έχοντας, λοιπόν, υπόψη τα ανωτέρω (ευμάρεια, διοικητική αυτονομία, διαφορο-
ποίηση και προβληματικές – ενίοτε – σχέσεις,  δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε για 
ποιον λόγο οι κάτοικοι του οικισμού ζήτησαν την απόσπασή του από την εκκλησια-
στική επαρχία, στην οποία ανήκαν έως τότε, και την υπαγωγή τους, απευθείας, στο 
Οικ. Πατριαρχείο, η επικοινωνία με το οποίο, μέσω των ιδιόκτητων πλοίων, δεν πρέ-
πει να ήταν και ιδιαίτερα δύσκολη, χωρίς, βέβαια, να παραβλέπουμε και το γεγονός ότι 
η υπαγωγή στο Οικ. Πατριαρχείο θα τους απάλλασσε από το να υπάγονται πότε στην 
μία και πότε στην άλλη εκκλησιαστική περιφέρεια. 

Με δεδομένο, πάλι, ότι ο οικ. πατριάρχης δεν μνημονεύει κάποια παλαιότερη από-
φαση, προς επιβεβαίωση της οποίας εκδίδεται η παρούσα (κάτι που συμβαίνει συχνά, 
λόγω των αμφισβητήσεων και της ανάγκης επαναδιατύπωσης αποφάσεων, που χορη-
γούν κάποια προνόμια), μπορούμε να πούμε ότι η αναγνώριση του καθεστώτος της 
πατριαρχικής εξαρχίας γίνεται, για πρώτη φορά, με την παρούσα απόφαση. Αν και 
έχει διατυπωθεί και η άποψη  ότι η ανακήρυξη σε Εξαρχία είχε γίνει πριν από το 1825 
και μετά το 1811 και ότι το έγγραφο του 1831 έχει, μάλλον, ανανεωτικό χαρακτήρα, 
δεδομένου ότι, πιθανότατα κατά το 1825, η Εξαρχία είχε καταργηθεί,19 θεωρούμε ότι  

17.  Νικ. Ι. Πανταζόπουλος, Κοινοτικός Βίος…, σ. 26-29, 54˙ Ο ίδιος, Τρίκερι…, ό. π.. σ. 503 
και εξής, 523 κ.ε.˙ Γιώτα Κραβαρίτου, Τρίκερι, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2006, 15 κ. ε. Σχετι-
κές παρατηρήσεις έκαναν, ήδη από το 1791 και το 1815, οι Δ. Φιλιππίδης – Γρ. Κωνσταντάς (ό. 
π., σ. 118) και ο Αργύρης Φιλιππίδης (Θεοδ. Κ. Σπεράντσας, ό. π., σ. 87-91).

18. Γ. Κραβαρίτου, ό. π., σ. 15, 22 - 25˙ Άσπα Καπουρνιώτη, «Η τρικεριώτικη γυναικεία φο-
ρεσιά»,  Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, 13 (Βόλος 2004) 119.

19. Την άποψη αυτή έχει διατυπώσει ο επίσκοπος Θαυμακού (μετέπειτα μητροπολίτης Μεσ-
σηνίας) Χρυσόστομος [Θέμελης], στην μελέτη του «Ιστορικαί σελίδες της Ι. Μητροπόλεως Δη-
μητριάδος. Πατριαρχική Εξαρχία Τρικέρων», Εκκλησία, έτ. ΜΑ΄, αρ. 22 (Αθήναι, 15.11.1964) 
584. Την άποψη αυτή αποδέχεται και ο Κώστας Δ. Πατρίκος («Η πάλαι ποτέ πατριαρχική 
εξαρχία των Τρικέρων», εφημ. Η Θεσσαλία,  Βόλος,  30.11.2003), ο οποίος χρησιμοποιεί το δη-
μοσίευμα του Χρυσοστόμου. Από την θέση αυτή, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Κώστα 
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αυτή στηρίχθηκε, περισσότερο, σε μία παράδοση αναφερόμενη στην ανεύρεση μιας ει-
κόνας της Θεοτόκου στο νησάκι Παλαιό Τρίκερι.  

Πληροφορίες για την διάρκεια ζωής της Εξαρχίας του Τρικερίου δεν έχουμε. Άλλω-
στε, και ο πρώτος εκδότης της αποφάσεως ζητεί, από τις σελίδες της Εκκλησιαστικής 
Αληθείας, πληροφορίες από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το θέμα.20  Tο 1860, κατά 
τον Νικ. Μάγνητα, υπαγόταν «στην Μεγάλην Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως».21 
Όπως προείπαμε, το 1862, ο θεσμός της πατριαρχικής εξαρχίας καταργήθηκε, οπότε θα 
μπορούσε κάποιος να πει ότι, το αργότερο το 1862, η Εξαρχία του Τρικερίου πρέπει 
να έπαυσε να υφίσταται.22 Μάλιστα, σε προμνησθείσα μελέτη, αναδημοσιεύονται, από 
έργο του 1915, και δύο σχετικά επίσημα πατριαρχικά έγγραφα, του 1863, ένα για την 
κατάργηση της Εξαρχίας και ένα απευθυνόμενο προς τον τότε έξαρχο, τον Νεόφυτο, 
και τους κατοίκους του οικισμού, με το οποίο αυτοί ενημερώνονται για την σχετική 
απόφαση.23  Ωστόσο, από στοιχεία, που παρατίθενται σε μία μελέτη για τον οικισμό, 
προκύπτει ότι «η Εξαρχία Τρικέρων λειτουργούσε, ανωμάλως, τουλάχιστον έως τις 29 
Μαΐου του 1881, όταν ο αιδεσιμώτατος οικονόμος κυρ Κωνσταντίνος διορίσθηκε επί-
τροπος και έξαρχος της Εξαρχίας Τρικερίων». Πριν από τον Κωνσταντίνο, αναφέρο-
νται ο οικονόμος Δημήτριος Ορφανός, το 1825 και ο  παπα-Κωνσταντίνος οικονόμος 
και έξαρχος των Τρικέρων, το 1857, ο ιερομόναχος Νεόφυτος, το 1860-1868. Πάντως, 
όπως προκύπτει από πατριαρχικά έγγραφα της 23.1.1865 και 27.6.1869, το καθεστώς 
της Εξαρχίας είχε διαταραχθεί εξαιτίας της πρόσκαιρης υπαγωγής του οικισμού «υπό 
την πνευματικήν επίσκεψιν» του μητροπολίτη της Δημητριάδας Γρηγορίου, πιθανότα-
τα κατόπιν ενεργειών του. Οι κάτοικοι του οικισμού, με επανειλημμένες διαμαρτυρίες, 
εξέφρασαν την δυσαρέσκεια και την λύπη τους, ζητώντας να «επανακληθούν εις την 
πρότερον εξαρχής κατάστασιν κατά τα προεκδεδομένα εκκλησιαστικά γράμματα και 
τα ιδίως επεκηρυγμένα τη πατρίδι αυτών υψηλά βασιλικά προνόμια».24 Επομένως, και 

Δ. Πατρίκο, ο οποίος μας απέστειλε φωτοαντίγραφα των δημοσιευμάτων του Χρυσοστόμου 
και του ιδίου.

20. Μετά το τέλος του άρθρου (βλ. σημ. 4, ανωτέρω), ο Αλ. Αστέριος γράφει: «Σημειώσεις. 
Άγνωστον τυγχάνει ημίν επί πόσον διήρκεσεν η τοιαύτη Εξαρχία των Τρικέρων. Επειδή δε επί 
του προκειμένου παρεκλήθημεν δι’ επιστολής εκείθεν να γνωρίσωμεν τούτο, παρακαλούμεν 
και ημείς τους γνωρίζοντάς τι όπως δώσωσιν ημίν είδησιν τινά περί τούτου, ως και περί πάσης 
άλλης λεπτομερείας συναφούς, είτε δημοσία, είτε και ιδιαιτέρως, δι’ επιστολής. Επί τούτοις θέ-
λομεν ευγνωμονεί τω ευγενεί εκείνω συνεργάτη ημών, ημείς τε και οι εκ Τρικέρων ζητούντες 
τας πληροφορίας».

21. Νικ. Μάγνης, ό. π.,  σ. 79.
22. Μ. Παΐζη - Αποστολοπούλου, ό. π., σ. 238.
23. Επίσκοπος Χρυσόστομος [Θέμελης], ό. π., σ. 586-588. Ο Χρυσόστομος τα αναδημοσιεύ-

ει από το έργο του Ιβάν Ιβάνοβιτς Σοκόλοφ, Επαρχιακά Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, το 
οποίο εκδόθηκε στην Πετρούπολη, το 1915.  Τμήματα των δύο εγγράφων, παραθέτει και ο Κ. 
Δ. Πατρίκος (ό. π.), ο οποίος χρησιμοποιεί, στο δημοσίευμά του, την μελέτη του Χρυσοστόμου. 
Δυστυχώς, το έργο του Σοκόλοφ δεν μας είναι προσιτό.

24. Νικ. Ι. Πανταζόπουλος, Τρίκερι…, ό. π., σ. 524-525, όπου και μνεία της σχετικής βιβλιο-
γραφίας και των πηγών.
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τα σχετικά με την κατάργηση της Εξαρχίας χρήζουν διερεύνησης. Εξάλλου, δεν είναι η 
μόνη περίπτωση Εξαρχίας, η οποία επιβίωσε μετά την κατάργηση του θεσμού. Χαρα-
κτηριστικό είναι το παράδειγμα της Εξαρχίας του Μετσόβου, η οποία καταργήθηκε, 
οριστικά, το 1924, όταν ιδρύθηκε η Μητρόπολη  του Μετσόβου.25  

Ένα άλλο σημείο, το οποίο χρήζει προσοχής, είναι το γεγονός ότι ο οικ. πατριάρχης 
ορίζει πως οι εισφορές και τα δικαιώματα, που καταβάλλονταν στον τοπικό αρχιερέα, 
στο εξής θα καταβάλλονται στην Κοινή Σχολή, υπέρ της οποίας θα συνεισφέρει, επί-
σης, διακόσια γρόσια, ετησίως,  καθεμία από τις δύο μονές του οικισμού. Μάλιστα, οι 
κάτοικοι πρέπει να συντρέχουν και με άλλους τρόπους την Σχολή. Ενώ, λοιπόν, έχει 
ορισθεί, ως έξαρχος, κάποιο φυσικό πρόσωπο, τα εισοδήματα της εξαρχίας εκχωρήθη-
καν σε ένα σχολείο, δηλαδή (χρησιμοποιώντας σύγχρονη ορολογία, θα λέγαμε) σε ένα 
νομικό πρόσωπο, πρακτική όχι πολύ συνήθη, αλλά όχι και άγνωστη. Παρόμοια περί-
πτωση είναι αυτή της Εξαρχίας του Μετσόβου, τα εισοδήματα της οποίας είχαν εκχω-
ρηθεί, το 1818, στην Σχολή των Ελληνικών Μαθημάτων του οικισμού, με την σύμφωνη 
γνώμη του έως τότε καθολικού εξάρχου.26 

Οπωσδήποτε, η πρόνοια υπέρ της Σχολής είναι αξιομνημόνευτη. Το ποσό, που θα 
αποδιδόταν στην Σχολή, πρέπει να ήταν αξιόλογο, αν κρίνουμε από την ένδεια, στην 
οποία ο επίσκοπος Σκιάθου και Σκοπέλου Ευγένιος περιήλθε (κατά τα λεγόμενά του, 
βέβαια) λόγω του ότι είχε στερηθεί τα έσοδά του από το Τρίκερι, το οποίο είχε απο-
σπασθεί από την επισκοπή του27 και το οποίο, το 1815, είχε, κατά τον Αργύρη Φιλιπ-
πίδη, «υπέρ τα τριακόσια σπήτια Χριστανικά».28 Ο  οικ. πατριάρχης, λοιπόν, κατά πα-
ρέκκλιση της σχετικής συνήθειας, αποδίδει αυτό το έσοδο (το οποίο ένας αρχιερέας, 
λίγο πριν, έχει χαρακτηρίσει ως σημαντικό) στην Σχολή, στερώντας το από τον επίτρο-
πο της Εξαρχίας, χωρίς  στο έγγραφό του να  αναφέρεται, καθόλου, στα έσοδα του 
ορισθέντος επιτρόπου, ο οποίος φαίνεται πως θα περιοριζόταν, μόνον στα όσα ελάμ-
βανε ως ιερέας. Μάλιστα, υποχρεώνει και τις δύο «αυτόθι» μονές να συνεισφέρουν ένα 
ποσό ετησίως. Οι δύο μονές, δυστυχώς, δεν κατονομάζονται. Ένας από τους μελετητές 
της ιστορίας της Εξαρχίας, θεωρεί (χωρίς να αναφέρει πώς οδηγείται στο συμπέρασμα) 
ότι πρόκειται για τις Ιερές Μονές των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και της Πανα-
γίας Φανερωμένης.29 Για την πρώτη, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, ανήκει στο Τρίκε-
ρι και  βρίσκεται στην γειτονική  νησίδα Αλατάς, νοτιοδυτικά της Μηλίνας, γνωρίζου-

25.  Μ. Παΐζη - Αποστολοπούλου, ό. π., σ. 204.  Περισσότερα για την Εξαρχία του Μετσό-
βου, βλ.  Μιχάλης  Γ. Τρίτος, Η πατριαρχική εξαρχία Μετσόβου (1659-1924), Η θρησκευτι-
κή, εθνική και κοινωνική της προσφορά, διδακτορική διατριβή, έκδ. Ιδρύματος Μιχαήλ Τοσί-
τσα, Ιωάννινα 1990. 

26. Μ. Παΐζη - Αποστολοπούλου, ό. π., σ. 108, 203.
27. Βλ. σημ. 14, ανωτέρω. Ο Ευγένιος, στην αναφορά του προς το Υπουργείο της Θρησκείας, 

εμφανίζεται να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, επειδή είχε στερηθεί τα έσο-
δα από το Τρίκερι. Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα έσοδα αυτά ήταν υπολογίσιμα.

28. Θεοδ. Κ. Σπεράντσας, ό. π., σ. 87.
29. Επίσκοπος Χρυσόστομος [Θέμελης], ό. π., σ. 584. Την άποψή του επαναλαμβάνει και ο 

Κ.  Πατρίκος (ό. π.).
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με30 ότι  αρχικά τιμόταν στο όνομα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, αλλά αργότε-
ρα αφιερώθηκε στους Αγίους Τεσσαράκοντα, καθώς και ότι αναγνωρίσθηκε ως σταυ-
ροπηγιακή, με τρία σιγίλια, του 1753, του 1760 και του 1786. Επίσης, ότι ο ναός τού 
Αγίου Νικολάου των Μύρων, στο Τρίκερι, ήταν μετόχι της. Η δεύτερη μονή βρίσκε-
ται στην νησίδα Παλαιό Τρίκερι και αναφέρεται ότι ανηγέρθηκε μετά από την ανεύ-
ρεση εκεί (στις 10.9.1825) της εικόνας της Παναγίας.31 Στην περιοχή, υπήρχε, εκτός αυ-
τών, και η ευρισκόμενη στην γειτονική νησίδα Πρασσούδα και  ανήκουσα στο Τρίκε-
ρι Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, η οποία αναφέρεται κατά το 1791, αλλά πιθανότατα 
ανηγέρθηκε κατά τον ΙΖ΄ αιώνα.32 Με δεδομένο ότι η ευρισκόμενη στον Αλατά μονή 
ήταν σταυροπηγιακή, δηλαδή υπαγόμενη απ’ ευθείας στο Οικ. Πατριαρχείο, συμφω-
νούμε ότι η μία από τις δύο μονές, που θα συνεισέφεραν υπέρ της Σχολής, ήταν αυτή. 
Για την δεύτερη, επιφυλασσόμαστε.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

+ Κωνστάντιος ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης 
καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης

+ Ἐντιμότατοι κληρικοί, εὐλαβέστατοι ἱερεῖς, ὁσιώτατοι ἱερομόναχοι, τιμιώτατοι 
προεστῶτες, καί χρήσιμοι πρόκριτοι / καί λοιποί εὐλογημένοι χριστιανοί κάτοικοι 
τῆς χώρας Τρικέρων, τέκνα ἐν κυρίῳ ἡμῶν ἀγαπητοί·  χάρις εἴη ὑμῖν, / καί εἰρήνη 
παρά θεοῦ, παρ’ ἡμῶν δέ εὐχή, εὐλογία, καί συγχώρησις. Ἔστω γνωστόν πᾶσιν ὑμῖν, 
ὅτι καθ’ ἡμετέραν / πατριαρχικήν φιλοτιμίαν, καί πρόνοιαν ἐκκλησιαστικήν ἀπε-
φηνάμεθα ὅπως ἡ πατρίς ὑμῶν αὕτη εἴη ἀπό / τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς, καί λογίζεται 
ἡμετέρα Πατριαρχική Ἐξαρχία,	ἀπηλλαγμένη πάσης ἀρχιερατικῆς, καί κυρι/αρχικῆς 
ἐξουσίας, ὑποκειμένης δέ ἀμέσως πρός τόν καθ’ ἡμᾶς ἁγιώτατον Πατριαρχικόν Ἀπο-
στολικόν, καί οἰκουμενι:/κόν θρόνον, καί πρός αὐτόν μόνον ἔχῃ τήν σχέσιν καί ἀνα-
φοράν, καί ὑπό μόνου αὐτοῦ διεξάγηται καί διοικεῖται πνευ:/ματικῶς καθώς καί αἱ 
λοιπαί Πατριαρχικαί  Ἐξαρχίαι, ἔχοντος τήν ἐπιτροπήν τῆς πνευματικῆς ἐπιστασίας, 

30.  Βασίλης Κ. Σπανός, «Ένα ανέκδοτο σιγίλιο για την Μονή της Μεταμόρφωσης του Σω-
τήρα στην νησίδα Αλατάς του Παγασιτικού (1786)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,  46 (Λάρισα 
2004) 65 – 80, και ανάτυπο.

31. Γ. Κραβαρίτου, ό. π., σ. 55. Ο Γρ. Κωνσταντάς (βλ. Γ. Θωμάς, ό. π., σ. 52) το 1838, αναφέ-
ρει ότι η νησίδα «είναι ακατοίκητος εκτός τινος νεοκτίστου μοναστηρίου, το οποίον έχει μίαν 
ωραίαν και θαυμαστήν εκκλησίαν νεόκτιστον και αυτήν, και μίαν μικράν εικόνα της Θεοτό-
κου ευρεθείσα προ ολίγων ετών δι’ αποκαλύψεώς τινος μοναχού». Τις ίδιες, ακριβώς, πληρο-
φορίες διαβάζουμε και στον Ν. Μάγνητα (ό. π., σ. 78), το 1860. Ο Αρ. Φιλιππίδης (βλ.  Θεοδ. 
Κ. Σπεράντσας, ό. π., σ. 86), το 1815, δεν μνημονεύει το μοναστήρι, ενώ περιγράφει τη νησίδα, 
προφανώς επειδή δεν ήταν χτισμένο. 

32. Το 1791, οι Δημητριείς (βλ. Δ. Φιλιππίδης – Γρ. Κωνσταντάς, ό. π., σ. 118) αναφέρουν ότι 
στην Πρασσούδα «είναι απάνω ένα μοναστηράκι όμορφο με δύο τρεις πατέρας».  Το 1838, ο  
Γρ. Κωνσταντάς (βλ. Γ. Θωμάς, ό. π., σ. 53) το περιγράφει  ως «μονήδριον  με ωραίαν εκκλησίαν 
εις τους καιρούς του κτισθέν, νυν δε έρημον ανήκον εις τους Τρικεριώτας». Περισσότερα, βλ. 
Κώστας Δ. Πατρίκος, «Το μοναστήρι της Πρασσούδας», Πλώρη, έκδοση του Συλλόγου Ερασι-
τεχνών Αλιέων Γατζέας «Ο Τίμιος Σταυρός»,  4 (Βόλος, Ιούνιος  1999) 43-45.
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καί / κυβερνήσεως ὑμῶν, καί τάς ἐμπιπτούσας ὑποθέσεις διοικοῦντος τοῦ αὐτόθι ἐντι-
μοτάτου οἰκονόμου κύρ πα(πᾶ): Δημητρίου, προσέχοντος ἀκριβῶς, καί τά πάντα δι-
ευθύνοντος τῇ ἡμετέρᾳ πατριαρχικῇ εἰδήσει τε, καί ἀδείᾳ, καθώς αὐτῷ γρά:/φομεν 
καί ἰδίως. ταῦτα δηλοποιοῦντες ὑμῖν διά τῆς παρούσης πατριαρχικῆς ἡμῶν ἐπιστολῆς. 
ἐντελλόμεθα, κ(αί) / παραγγέλλομεν ὅπως εὐγνωμονοῦντες εἰς τήν τοιαύτην περί ὑμᾶς 
πρόνοιαν, καί φιλοτιμίαν τῆς ἁγίας τοῦ χριστοῦ ἐκκλη:/σίας, νά πολλαπλασιάση-
τε τάς ἐνδείξεις τῆς προθυμία σας εἰς ἐργασίαν ἔργων χριστιανικῶν, καί εἰς τό ἑξῆς 
νά γνω:/ρίζητε τήν πατρίδα σας ταύτην ἀπηλλαγμένην πάσης ἀρχιερατικῆς καί κυ-
ριαρχικῆς δεσποτείας, ὑποκειμένην δέ ἐ:/ξαρχικῶς κατ’ εὐθεῖαν πρός τόν καθ’ ἡμᾶς 
ἁγιώτατον οἰκουμενικόν θρόνον, γνωρίζητε δέ ἐπίτροπον διωρισμέ:/νον κανονικῶς 
τόν ῥηθέντα εὐλαβέστατον οἰκονόμον κύρ πα(πᾶ) Δημήτριον, ὅστις ἔχει νά ἐκτελῇ 
προστατικῶς, κ(αί) / ἀγρύπνως τό ἔργον τῆς ἀνατεθειμένης αὐτῷ ἐπιτροπῆς, μηδὅλως 
ἔχων νά πράττῃ οἴκοθεν ὅσα ἐν τοῖς συνοικεσίοις / καί βαθμούς τῶν συγγενειῶν, καί 
εἰς ἄλλας οὐσιώδεις ὑποθέσεις χρήζουσι τῆς ἡμετέρας πατριαρχικῆς εἰδήσεως καί 
ἀδεί(ας), / ἀλλά περί πάντων νά ἀναφέρῃ πρός τήν καθ’ ἡμᾶς τοῦ χ(ριστο)ῦ μεγάλην 
ἐκκλησίαν, καί παρ’ αὐτῆς νά λαμβάνῃ / τάς ὁδηγίας, καί διαταγάς. Ἐπειδή δέ εἴθισται 
καί εἶναι τεταγμένον τό νά προσφέρητε ἀφ’ ἑκάστης ἐξαρχίας μία ἐτή:/σιος ποσότης 
πρός τό κοινόν τῆς καθ’ ἡμᾶς τοῦ χ(ριστο)ῦ μεγάλης ἐκκλησίας λόγῳ ὑποταγῆς, διά 
τοῦτο ἀπεφηνάμεθα μετά / συγκαταβάσεως τῇ συναινέσει, καί εὐχαρίστῳ ὑποδοχῇ καί 
τῶν ἐνταῦθα προκρίτων συμπολιτῶν σας, τῶν ἤδη ἐπιστρε:/φόντων ἵνα ἀποστέλλητε 
κατ’ ἔτος πρός τό κοινόν τῆς ἐκκλησίας γρόσι(α): ἑκατόν, τά ὁποῖα θέλει γίνηται 
φροντίς νά τά / ἐμβάζητε ἐγκαίρως. Τά δέ εἰσοδήματα, καί δικαιώματα ἅπερ μέχρι 
τοῦ νῦν ὑπῆρχον ἀρχιερατικά, ταῦτα πάν:/τα ἀποφαινόμεθα, καί διατάττομεν ὥστε 
ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς νά δίδωνται πρός τήν ἐν τῇ πατρίδι σας κοινήν σχο:/λήν	
χωρίς νά λαμβάνῃ ἐξ αὐτῶν οὐδείς μέχρι καί τοῦ λεπτοῦ. ὁμοίως νά δίδωνται εἰς τήν 
αὐτήν σχολήν τῆς πατρί:/δος σας ἀπό μέρους τῶν δύω αὐτόθι ἱερῶν μοναστηρίων ἀνά 
γρόσια διακόσια ἀπό τό καθ’ ἕν, πρός εὐκολίαν τῶν ἐξό:/δων τῆς σχολῆς, εἰς τήν ὁποία 
ἔχετε χρέος νά συντρέχετε καί κατ’ ἄλλους τρόπους πρός φωτισμόν τῶν τέκνων σας, 
καί εὔκλειαν / τῆς πατρίδος σας. οὕτω γινώσκοντες τέκνα ἡμῶν ἀγαπητά ἐκ κυρίῳ 
ποιήσατε καθώς ὑμῖν γράφοντες παρακελευόμε/θα, ἵνα καί ἡ τοῦ θεοῦ χάρις κ(αί) τό 
ἄπειρον ἔλεος κ(αί) ἡ εὐχή κ(αί) εὐλογία τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴη μετά πάντων ὑμῶν.

αωλαω Μαΐου στη

+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν χ(ριστ)ῷ εὐχέτης-

(στο αριστερό περιθώριο)
Εἰδοποιοῦμεν πρός τούτοις τήν τιμιότητά σας ὅτι δεκαεπτά χιλιάδ(ες): καί 

ἑπτακόσι(α): πεντήκοντα γρόσι(α) ἐδόθησαν εἰς χρ[έωσίν;] σας, κ(αί) ἄλλα / 
ἀναγκαῖα ἔξοδα τῶν ἄσπρων, καθώς θέλετε πληροφορηθῇ παρά τῶν συμπολιτῶν σας.

σ. 2
+ τοῖς ἐντιμοτάτοις κληρικοῖς, τοῖς εὐλαβεστάτοις ἱερεῦσι, κ(αί) ὁσιωτάτοις / 

ἱερομονάχοις, καί τοῖς τιμιωτάτοις προεστῶσι, καί χρησίμοις προκρί:/τοις, καί 
λοιποῖς εὐλογημένοις χριστιανοῖς κατοίκοις τῆς χώρας Τρικ:/κέρων, τέκνοις ἐν κυρίῳ 
ἀγαπητοῖς τῆς ἡμῶν μετριότητος.

εὐχετικῶς.

ΠΗΓΗ: Αρχείο της Φιλαρχαίου Εταιρείας «ΟΘΡΥΣ» του Αλμυρού, αρ. 108.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΟΥΜΑΚΗΣ

Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΡΑΨΙΑΝΙΩΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 18ου - ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ομολογία,1 την οποία θα παρουσιάσουμε εδώ, των Ραψανιωτών Νικολάου και 
Παναγιώτη Μιχαήλ, αδελφών του επισκόπου του Πλαταμώνος Διονυσίου Μιχαήλ 
(1763-1793),2 αποτελεί την πρώτη γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη μιας συντροφίας 
ραψανιωτών εμπόρων, στα τέλη του 18ου αιώνα, ανάλογης εκείνης των Αμπελακίων. 
Είναι γνωστή, βέβαια, η οικονομική ανάπτυξη της Ραψάνης, από τα μέσα του 18ου 
αιώνα, καθώς και η ύπαρξη μιας συντροφίας, για τη σύσταση της οποίας ενήργησε ο 
Πλαταμώνος Διονύσιος, όπως βεβαιώνει ο Κοζανίτης Χαρίσιος Μεγδάνης:

«Ἔπειτα ἐχειροτονήθη [ο Διονύσιος] ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος, δι’ ἔφεσιν τῆς πατρίδος 
του καί πατριώτης του (...) καί ἐνήργησε νά συσταθῶσι ἐμπορικαί ἑταιρίαι εἰς τήν 
πατρίδαν του, καί εἰς τά Ἀμπελάκια, αἱ ὁποῖαι ἔφθασαν εἰς μεγίστην ἀκμήν».3

Ο ίδιος ο ιεράρχης επικύρωσε, με την υπογραφή του, το καταστατικό της Συντροφίας 
των Αμπελακίων, του οποίου η ισχύς άρχιζε την 1η Ιανουαρίου 1780.4 Δεν γνωρίζουμε, 
ωστόσο, την έναρξη της ισχύος της αντίστοιχης Συντροφίας της Ραψάνης. Η παρουσι-
αζόμενη εδώ ομολογία5 συνομολογήθηκε στα τέλη, προφανώς, του 18ου αιώνα, όπως 
θα δείξουμε στη συνέχεια, μεταξύ των προαναφερόμενων Ραψανιωτών Νικολάου και 
Παναγιώτη Μιχαήλ αφενός και του Γεωργίου Βλασιώτη αφετέρου, ο οποίος ενεργούσε 
ως επίτροπος (πληρεξούσιος) του πατριάρχη Αλεξανδρείας Ιεροθέου Α΄ (1825-1845).6 
Τούτο ακριβώς βεβαιώνει, με το ανωτέρω έγγραφο ο Ιερόθεος, ως πατριάρχης Αλεξαν-

1. Ομολογία· τίτλος δανείου αντιπροσωπεύων χρηματικό ποσό που συνομολογήθηκε από 
έναν ιδιώτη, από μία εμπορική εταιρεία, από το κράτος.

2. Απόστολος Αθ. Γλαβίνας, «Ο επίσκοπος Διονύσιος Μιχαήλ», Γρηγόριος ο Παλαμάς, 64 
(Θεσσαλονίκη 1981) 159-177 (και ανάτυπο). Στη μελέτη αυτή αποδεικνύεται, τελικά, ότι ο Δι-
ονύσιος καταγόταν από τη Ραψάνη και όχι από τη Ζέρμα των Ιωαννίνων.

3. Ἀγγελία. Περί τοῦ κατ’ ἔτος τελουμένου κοινοῦ μνημοσύνου ὑπέρ τῶν συνδρομητῶν τῶν 
ἐν Κοζάνη σχολείων, Ἑλληνικοῦ τε καί Κοινοῦ (...) Λόγος ἐκφωνηθείς ἐπ’ Ἐκκλησίας ὑπό τοῦ 
αἰδεσιμολογιωτάτου ἐν ἱερεῦσι Χαρισίου τοῦ Μεγδάνου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κοινοῦ μνημοσύνου, 
16 Φεβρουαρίου 1819, ὑπέρ τῶν συνδρομητῶν τῶν ἐν Κοζάνῃ σχολείων, σ. 55.

4. Το κείμενο του καταστατικού, βλ. στον Νέο Ελληνομνήμονα, 14 (1917) 382-388.
5. Το ανωτέρω έγγραφο, το οποίο μας παραχώρησε ο εκδότης του Θεσσαλικού Ημερο-

λογίου, προέρχεται από το αρχείο της Φιλαρχαίου Εταιρείας του Αλμυρού «Όθρυς».
6. Ο Ιερόθεος Α΄, πατριάρχης Αλεξανδρείας (1825-1845) καταγόταν από τον Κλεινοβό, 

σημερινό Κλεινό, της Καλαμπάκας. Υπήρξε επίσκοπος Ζητουνίου και Αλμυρού (1792-1811), 
μητροπολίτης Παροναξίας (1811-1820) και Νικαίας (Απρίλιος 1821-Οκτώβριος 1825). Στις 
29.10.1825 αναδείχθηκε πατριάρχης Αλεξανδρείας. Βλ. Βασίλειος Γ. Ατέσης, Επισκοπικοί 
κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον, εν Αθήναις 1975, 274 (Ζη-
τουνίου και Αλμυρού), 219 (Παροναξίας)· Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Επισκοπική ιστορία του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1996, 135.
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δρείας, στις 5 Ιουνίου του 1829, ότι δηλαδή η ομολογία των 4.000 γροσίων μπορεί να 
είναι στο όνομα του τότε επιτρόπου του Γεωργίου Βλασιώτη, αλλά το αναφερόμενο 
χρηματικό ποσό ανήκει στον ίδιο, ότι μέχρι το έτος 1804 πληρώθηκαν οι οφειλόμενοι 
τόκοι, μένουν, ωστόσο, απλήρωτοι οι τόκοι για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

Πότε, όμως, συνομολογήθηκε η ανωτέρω ομολογία; Καταρχήν, από το περιεχόμενό 
της προκύπτει ότι ασφαλώς είναι προγενέστερη του 1804, αφού μέχρι τότε καταβλήθη-
καν οι οφειλόμενοι τόκοι. Το γεγονός, όμως, ότι αυτή εκδόθηκε στο όνομα του «τότε 
επιτρόπου Γεωργίου Βλασιώτη», όπως βεβαιώνει ο ιεράρχης Ιερόθεος, τούτο δείχνει, 
κατά την γνώμη μας, ότι ο ίδιος κατείχε το αξίωμα του επισκόπου. Από την μελέτη των 
υπαρχόντων στοιχείων, φαίνεται ότι ο Ιερόθεος εκλέχθηκε Ζητουνίου (Λαμίας) και 
Αλμυρού τον Δεκέμβριο του 1792.7 Άλλωστε ο ίδιος, ως επίσκοπος πλέον, κατά το χρο-
νικό διάστημα 1792-1811 θα είχε, ενδεχομένως, την οικονομική ευχέρεια να συνάψει 
ένα δάνειο8 με τους καταξιωμένους, εκείνη την εποχή, εμπόρους, τους αδελφούς Μι-
χαήλ, που δραστηριοποιούνταν και στη Συντροφία των Αμπελακίων. Σύμφωνα με 
το καταστατικό της ανωτέρω Συντροφίας, ο Νικόλαος Μιχαήλ ήταν ένας από τους 
επιστάτες και προεστώτες της Συντροφίας «εἰς τά ἔξω μέρη» (στο εξωτερικό),9 γνώριζε 
δε καλώς τη γερμανική γλώσσα, αφού επί μία 15ετία έζησε, ως έμπορος, στη Λειψία.10 
Ο Παναγιώτης Μιχαήλ, πάλι, με τον έτερο αδελφό του Γεώργιο εμφανίζονται το 1784 
να ζουν στη Λειψία.11 Ένας ακόμη αδελφός τους, ο Ελευθέριος, βρισκόταν και αυτός 
στο εξωτερικό, στην Αυστρία, όπως προκύπτει από μία επιστολή του έτους 1779, 
την οποία απέστειλε ο Διονύσιος προς τον Λιτζάς και Αγράφων Διονύσιο.12 Αδελφή, 
εξάλλου, των ανωτέρω ήταν η μητέρα των Γοβδελάδων, Μιχαήλ και Δημητρίου του 
Παναγιώτη.13

Γιατί άραγε οι αδελφοί Νικόλαος και Παναγιώτης Μιχαήλ συνήψαν την ομολογία 
των 4.000 γροσίων; Προφανώς για τις ανάγκες της εμπορικής εταιρείας, την οποία, 
πριν από τον θάνατό του (1793), είχε φροντίσει να δημιουργήσει ο Πλαταμώνος 

7. Κατά τον Βασίλειο Ατέση (ό. π., σ. 274) εκλέχθηκε το 1798. Όμως, ο τυρναβίτης δάσκα-
λος και ιερέας Ιωάννης Πέζαρος, σε μία επιστολή του, με χρονολογία 30.12.1792, κάνει λόγο 
«διά τόν προβιβασμόν τοῦ κύρ Ἱεροθέου εἰς τόν ἁγιώτατον θρόνον Ζητουνίου». Βλ. Ιωάννης 
Οικονόμος Λαρισαίος, Επιστολαί Διαφόρων, μεταγραφή Γιάννης Αντωνιάδης, φιλολογική πα-
ρουσίαστη Μ. Μ. Παπαϊωάννου, Αθήνα 1964, 518-519.

8. Το ότι ο Ιερόθεος είχε οικονομική ευχέρεια προκύπτει και από το γεγονός ότι είχε δα-
νείσει στους Αλμυριώτες, το 1802, ένα ποσό, μεγαλύτερο από 2.042 γρόσια, για την ανέγερση 
του ναού του Αγ. Νικολάου. Βλ. Αθ. Ι. Σπυριδάκης, «Συμβολαί εις την ιστορίαν της εμπορίας 
και της παιδείας κατά τον ΙΗ΄ αιώνα και εξής», ΔΑΦΕ Όθρυος, 4 (Αθήνησιν 1901) 31.

9. Νέος Ελληνομνήμων, 14 (1917) 384.
10. J. J. Björnstähl (μετ. Μεσεβρινός), Το οδοιπορικό της Θεσσαλίας 1779, Θεσσαλονίκη 

1979, 122, 125-127, 130, 138.
11. Αντώνιος Σιγάλας, Από την πνευματικήν ζωήν των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μακε-

δονίας. Α΄. Αρχεία και Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, 30.
12. Ιωάννης Οικονόμος Λαρισαίος, ό. π., σ. 204.
13. Μανουήλ Ι. Γεδεών, «Διονύσιος Πλαταμώνος», Εκκλησιαστική Αλήθεια, 5 (1884-1885) 

11.
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Η ομολογία του πατριάρχη Αλεξανδρείας Ιεροθέου (5.6.1829).
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Διονύσιος στη Ραψάνη. Οι δύο αδελφοί, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 
Μιχαήλ, υπήρξαν δραστήριοι έμποροι και, όπως είδαμε, συμμετείχαν και στη 
Συντροφία των Αμπελακίων. Φαίνεται, όμως, ότι μετά τον θάνατο του Διονυσίου 
αυτοί δραστηριοποιούνται, εμπορικά, και στη Συντροφία της Ραψάνης, που είναι 
και ο τόπος της καταγωγής του. Είναι, ακριβώς, η περίοδος που ο Ιερόθεος, γνωστός, 
ενδεχομένως, με την οικογένεια Μιχαήλ, μέσω του επισκόπου Διονυσίου, ενθρονίζεται 
ως επίσκοπος Ζητουνίου και Αλμυρού (1792), όπως προαναφέραμε.

Δεν γνωρίζουμε, βέβαια, την τύχη της ανωτέρω συντροφίας και την πορεία της κατά 
τον 19ο αιώνα, αφού δεν αναφέρεται στις γνωστές γραπτές μαρτυρίες. Ενδεχομένως, 
καθώς είχε οικογενειακό χαρακτήρα, να διαλύθηκε μετά τον θάνατο των άλλων μελών 
της οικογένειας Μιχαήλ. Η Ραψάνη πάντως, καθόλη την διάρκεια του 19ου αιώνα, θα 
συνεχίσει την οικονομική της ανάπτυξη.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ (5.6.1829)

+ διά τοῦ παρόντος δηλοποιῆ ἡ μετριότης ἡμῶν, ὅτι τῶν 4.000 γρ(όσι)α ἤτοι / 
τεσσάρων χιλιάδων τήν ὁμολογίαν, τῶν νικολάου καί παναγιώτου / μιχαήλ καί συ-
ντροφίας ῥαψανιτῶν, γεγραμμένη ὑπάρχει μέν ἐπ’ / ὀνόματι κύρ Γεωργίου: Βλα-
σιώτη, τά δέ γρ(όσι)α ἅπαντα εἶναι ἐ/δικά μας, ἔχοντες αὐτόν ἐπί τούτων ἐπίτροπον 
τότε, ὅθεν / καί ἔστω τό παρόν εἰς ἔνδειξιν. ἕως τούς χιλίους ὀκτακο/σίους τέσσα-
ρας, καθώς ἡ τάτα (;) φαίνετ(αι). ἐδόθη τό αὐτῶν διά/φορον, τῶν λοιπῶν χρεω-
στοῦντ(αι):-, ᾳωκθ,ω, ἰουνίου, εη: / ἐν αἰγύπτῳ

ὁ Ἀλεξανδρείας Ἱερόθεος βεβαιοῖ:

αωκθ΄ Ἰουνίου ε΄ ἐν Αἰγύπτῳ
Ἀπόδειξις, ὅτι ἡ ὁμολογία τῶν Ῥαψανιωτῶν εἶ-
ναι μέν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Γεωρ. Βλασιώτη ἐπιτρό-
που τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Ἱεροθέου.

ἐν Ἀλμυρῷ τῇ 11 Δεκεμβρίου 1900
Ἀθ. Ἰ. Σπυριδάκης

ΠΗΓΗ: Αρχείο της Φιλαρχαίου Εταιρείας «Όθρυς» του Αλμυρού, αρ. 103.
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THOMAS MARTIN

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

[Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]

Μετάφραση από τα αγγλικά
ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ

10ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έως εδώ, η προσοχή μας στάφηκε, εξ ανάγκης, κυρίως στις νομισματοκοπίες της 
κλασικής Ελλάδας και στα ιστορικά στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται στις χρονο-
λογίες τους. Σε τούτο το τελευταίο κεφάλαιο θα εξετάσουμε κάποια επιπλέον στοι-
χεία και φιλολογικές μαρτυρίες τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι στηρίζουν την άπο-
ψη πως, κατά την κλασική εποχή, υπάρχει στενή σύνδεση ανάμεσα στην κυριαρχία και 
στην νομισματοκοπία. Ο συνδετικός κρίκος του επιχειρήματος αυτού του κεφαλαίου, 
όπως και όλης της μελέτης, είναι να καταδειχθεί ότι τα υπό εξέταση στοιχεία μπορούν 
να ερμηνευθούν χωρίς να γίνει αναφορά στο συνηθισμένο συμπέρασμα, σχετικά με την 
κυριαρχία και την νομισματοκοπία. Και επειδή το αποδεικτικό υλικό για συζήτηση 
είναι πρωιμότερης χρονολογίας, θα το εξετάσουμε πρώτο.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ

Το περίφημο «Αθηναϊκό Νομισματικό Ψήφισμα» του 5ου αι. π.Χ., παραμένει το 
σημαντικότερο τμήμα των αποδεικτικών στοιχείων για την άποψη ότι στην κλασική 
Ελλάδα υπήρχε στενή σύνδεση ανάμεσα στην απόλυτη επιβεβαίωση της πολιτικής 
κυριαρχίας σε διεθνή κλίμακα και στο μονοπώλιο του δικαιώματος της νομισματο-
κοπίας. Η καλύτερη και αυτή με την βαρύνουσα σημασία τοποθέτηση, πάνω σ’ αυτήν 
την ερμηνεία του ψηφίσματος, προέρχεται από την έγκυρη μελέτη, για τα οικονομικά 
της κλασικής Αρχαιότητας, του Moses Finley:

«Εξίσου πολιτικό ήταν το αθηναϊκό ψήφισμα του 5ου αι. π.Χ., το οποίο έθεσε τον 
κανόνα σύμφωνα με τον οποίο τα αθηναϊκά νομίσματα ήταν τα μόνα προς κυκλο-
φορία και χρήση όλων των συναλλαγών εντός της αθηναϊκής αυτοκρατορίας (...). Το 
πολιτικό στοιχείο εδώ είναι φανερό: το άνευ προηγουμένου ύφος για στρατιωτικές και 
διοικητικές δαπάνες των Αθηναίων, σε μία εποχή κατά την οποία ο φόρος υποτέλει-
ας, τον οποίο λάμβανε η Αθήνα, ήταν και η μεγαλύτερη πηγή εσόδων, διευκολυνόταν 
από μία ομοιογενή νομισματοκοπία και η Αθήνα ήταν πλέον σε θέση να καταστήσει 
γνωστό ποιος ήταν ο άρχοντας εντός του κράτους με το να μην επιτρέπει στις υποτελείς 
χώρες να έχουν το παραδοσιακό σύμβολο της αυτονομίας, τα δικά τους νομίσματα. Οι 

13. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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Αθηναίοι μπορεί να είχαν σκοπό να αποκτήσουν κέρδη από την κοπή νομισμάτων, 
αλλά αυτό δεν θα το γνωρίζουμε έως ότου βρεθεί και το χαμένο τμήμα του κειμένου, 
στο οποίο γίνεται λόγος για το τίμημα το οποίο πλήρωναν οι υποτελείς χώρες για την 
επανεκτύπωση των νομισμάτων τους.

Πιστεύεται, επίσης, ότι υπήρχε και ένα εμπορικό κίνητρο, μία επιθυμία να δοθεί 
στους αθηναίους εμπόρους ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Εδώ δεν μπορώ να κα-
ταλάβω την λογική. Όλοι ήταν εξίσου θύματα της αφθονίας των νομισματοκοπείων. 
Εάν οι Αθηναίοι μπορούσαν να επιβάλουν το ψήφισμά τους, για μία μεγάλη χρονική 
περίοδο, όλα εντός της ηγεμονίας θα επωφελούνταν ελαφρώς, αλλά εξίσου και οι Αθη-
ναίοι με τους άλλους, πέρα από θέματα υπερηφάνειας και πατριωτισμού. Μόνο οι 
ανταλλάκτες νομισμάτων θα ζημίωναν και κανένας μέχρι τώρα δεν πιστεύει ότι ένα 
ισχυρό ψήφισμα έγινε νόμος μόνο για να τους βλάψει».1 

Σε μία μεταγενέστερη μελέτη του, ο Finley συνοψίζει την άποψή του λέγοντας: 
Όποια κι αν είναι η ακριβής χρονολογία του Ψηφίσματος περί Νομισματοκοπίας ήταν 
μία «πολιτική πράξη χωρίς κανένα εμπορικό ή οικονομικό πλεονέκτημα για τους Αθη-
ναίους».2

Η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται από την ερμηνεία. Το ψήφισμα συ-
μπεριλαμβάνει κάτι περισσότερο από τα νομίσματα. Όταν ακολουθήσει κάποιος το 
πνεύμα, το ημιτελές κείμενο που σώζεται αφορά πρόνοιες για τιμωρία εκείνων των 
επισήμων, εντός της ηγεμονίας, οι οποίοι δεν θα ενεργούν σύμφωνα με αυτό που 
ψηφίσθηκε. Ακολουθεί το άρθρο το οποίο δεν σώζεται ολόκληρο, εξαιτίας της κατα-
στροφής του κειμένου, και αφορά στην κοπή του αργύρου που είχε παραληφθεί. Το κό-
στος για την μετατροπή του αργύρου σε νομίσματα ήταν συγκεκριμένο, αλλά το ποσό 
δεν έχει διασωθεί. Μία επιβάρυνση ίση με το 3% φαίνεται να αποκαθιστά [αυτό που 
λείπει από το ψήφισμα].3 Μετά αναφέρεται ένα πλεόνασμα αργύρου (υπολογίζεται ότι 
είναι άργυρος για κοπή νομισμάτων), σε κάποιες (απροσδιόριστες) περιστάσεις, και 
προοριζόταν για τους στρατηγούς της Αθήνας. Μετά ακολουθεί ένα ασαφές άρθρο, το 
οποίο, προφανώς, διαπραγματεύεται ένα ειδικό ταμείο χρημάτων που προστατεύεται 
με την ποινή του θανάτου.4 H καταδίκη σε θάνατο προβλέπεται για την χρήση ξένου 

1. The Ancien Economy, London 1973, 168- 169.
2. M. I. Finley, «The Athenian Empire: A balance sheet», Economy and Society in Ancien 

Greece, London 1981, 257, σημ. 46, και με αναφορά στα σχόλιά του, στο «Classical Greece», στο 
Deuxième Conférence internationale d’ histoire économique Aix-en-Provence, 1962; I: Trade and 
Politics in the Ancient World, Paris 1965, επανέκδοση New York 1979, 22-24.

3. R. Meiggs - D. Lewis [ML] , A selection of Greek Historical Inscriptions to the end of the 
fifth century, Oxford 1969, 111-117, αρ. 45. Η κατάσταση ενός άλλου αθηναϊκού κειμένου (I.G, 
Ι3 90) του 5ου αι. π.Χ., το οποίο αναφέρεται στην νομισματοκοπία, είναι πολύ άσχημη και δεν 
μας επιτρέπει να κάνουμε σκέψεις για την πιθανή σχέση του με αυτήν εδώ την περίπτωση. Μία 
επιφυλακτική μετάφραση του ψηφίσματος, βλ. C. W. Fornara, Translated Documents of Greece 
and Rome 1. Archaic times to the end of the Peloponnesian war, Cambridge 19832, αρ. 97.

4. Σ’ αυτό το τμήμα του ψηφίσματος, που είναι σπουδαίο διότι αναφέρεται στην μη χρήση 
ξένων νομισμάτων, έχει γίνει αποκατάσταση του κειμένου. Βλ. D. M. Lewis, «Entrenchment-
Clauses in Attic Decrees», ΦΟΡΟΣ. Tribute to Benjamin Dean Meritt, εκδ. D. W. Bradeen - M. F. 
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νομίσματος (εάν βεβαίως αυτή είναι η σωστή αποκατάσταση του κειμένου) ή όταν 
αυτό χρησιμοποιείται για δάνεια. Μετά διατάσσεται η εκλογή των αγγελιαφόρων, οι 
οποίοι θα μεταφέρουν και θα ανακοινώσουν το περιεχόμενο του ψηφίσματος σε όλες 
τις πόλεις της ηγεμονίας και υπάρχουν άλλα άρθρα τα οποία προβλέπουν την το-
ποθέτηση αντιγράφων του ίδιου ψηφίσματος στην αγορά της κάθε πόλης και μπροστά 
στο νομισματοκοπείο της Αθήνας. Στη συνέχεια δίνεται ένα συμπλήρωμα για τον όρκο 
των μελών του Συμβουλίου της Αθήνας, το οποίο υπόσχεται να τιμωρήσει οποιονδήπο-
τε κόβει αργυρά νομίσματα ή χρησιμοποιεί μέτρα και σταθμά και νομίσματα που δεν 
είναι αθηναϊκά.5 Το καταστραμμένο τμήμα του κειμένου τελειώνει και στη συνέχεια 
αναφέρεται ότι οποιοσδήποτε μπορεί να φέρει χρήματα στο νομισματοκοπείο της 
Αθήνας για να ανατυπωθούν και ότι πρέπει να αναρτηθεί ένας κατάλογος στο νομι-
σματοκοπείο όπου θα μπορεί να τον δει οποιοσδήποτε θέλει και να γράφει το σύνολο 
των ξένων νομισμάτων (από άργυρο ή ήλεκτρο, σύμφωνα με μία αποκατάσταση χωρίς 
όμως να έχει διασωθεί το κείμενο που έχει προσκομισθεί.

Τα προβλήματα που δημιουργεί η ερμηνεία αποσπασματικών τεκμηρίων είναι πολλά 
και τις περισσότερες φορές ανυπέρβλητα. Η μόνη παρηγοριά είναι ότι, για τους τωρι-
νούς σκοπούς, το ενοχλητικό ερώτημα γύρω από την ακριβή χρονολογία του ψηφίσμα-
τος του 5ου αι. π.Χ. δεν έχει και τόση σημασία.6 Υπάρχει όμως αρκετό μέρος του 
κειμένου το οποίο δείχνει ότι η ερμηνεία του Finley δεν είναι ικανοποιητική. Το κείμε-
νο του ψηφίσματος δεν αφορά μόνο την νομισματοκοπία. Η απαίτηση ότι όλοι οι 
σύμμαχοι της Αθήνας πρέπει να χρησιμοποιούν τα αθηναϊκά μέτρα και σταθμά πρέπει 
να εξηγηθεί. Είναι απίθανο, μάλλον, να ταυτισθούν τα τοπικά μέτρα και σταθμά ως 
«παραδοσιακά σύμβολα της αυτονομίας», ιδιαιτέρως καθώς αυτός ο ορισμός για την 
νομισματοκοπία εξαρτάται από την άποψη ότι η χρήση τοπικών συμβόλων στα το-
πικά νομίσματα τα καθιστά σύμβολα αυτονομίας, επειδή το ελληνικό «πάθος για τα 
νομίσματα και κυρίως για όμορφα νομίσματα» ήταν «βασικά ένα πολιτικό φαινόμε-
νο».7 Όμως, δεν φαίνεται ότι η απαγόρευση αφορά αργυρά νομίσματα και όχι άλλα 

McGregor, Locust Valley, N. Y. 1974, 83- 85· H. Mattingly, «The protected fund in the Athenian 
coinage decree (ATL D 14, par. 7f)», AJP, 95 (1974) 280- 282· R. S. Stroud, «Three Attic decrees», 
CSCA, 7 (1974) 281- 282, 298.

5. Για την σειρά των λέξεων, βλ. H. Mattingly, «The second Athenian coinage decree», Klio, 
59 (1977) 83, αρ. 3 και 87, αρ. 24.

6. Βλ. την συζήτηση στο ML, αρ. 45 και E. Erxleben, «Das Münzgesetz des delisch-attischen 
Seebundes», Archiv für Papyrusforschung, 19 (1969) 91-139, 212· 20 (1970) 66-132· 21 (1971) 
145-162.

7. M. I. Finley, The Ancient Economy, σ. 166, αναφέροντας τον J. M. Keynes, A Treatise on 
money, v. 1. The pure theory of money, London 1930, 12. Στην πραγματικότητα ο Keynes (ο 
οποίος αναφέρεται στους βασιλείς της Λυδίας και όχι στους Έλληνες) υποστηρίζει απλώς ότι 
το βασικό καθήκον της πολιτείας είναι να εδραιώσει την καθιέρωση της νομισματοκοπίας. Ο 
Keynes λέει, σαφέστατα, ότι δεν είναι απαραιτήτως υποχρέωση της πολιτείας να κόψει αυτή 
νομίσματα. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο θέλει να πει ο Finley. Σε ό,τι 
αφορά τα μέτρα και τα σταθμά, ο ρήτορας Γοργίας στο έργο του Υπέρ Παλαμίδους απολογία 
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νομίσματα, ιδίως από ήλεκτρο. Κι όμως, οι κοπές νομισμάτων από ήλεκτρο ήταν οι 
καθιερωμένες κοπές αρκετών νομισματοκοπείων στο αθηναϊκό κράτος.8 Στην πραγ-
ματικότητα, οι σύμμαχοι των Αθηναίων μπορούσαν να χρησιμοποιούν νομίσματα 
από ήλεκτρο, για να πληρώνουν τον φόρο υποτέλειας στους Αθηναίους.9 Εάν αυτό το 
ψήφισμα επρόκειτο να καταστεί ως μία πολιτική πράξη επιβεβαίωσης της κυριαρχίας, 
η αποτύπωση των «συμβόλων αυτονομίας» θα έπρεπε να απαγορευθεί και σε άλλα 
μέταλλα και όχι μόνο σε άργυρο.

Διάφορες λεπτομέρειες του ψηφίσματος δίνουν μία δυνατή αίσθηση ότι πρόκειται 
για ένα οικονομικό κίνητρο σ’ αυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι επιβάλλεται ένα τίμη-
μα για την κοπή μη αθηναϊκών νομισμάτων. Ακόμα και μία ονομαστική επιβάρυνση 
θα απέφερε ένα τεράστιο ποσό στο θησαυροφυλάκιο της χώρας, εάν επιβαλλόταν κα-
νονικά σε ολόκληρη την ποσότητα των κυκλοφορούντων νομισμάτων, τα οποία δεν 
ήταν αθηναϊκά αλλά κυκλοφορούσαν στο αθηναϊκό κράτος. Καθώς, λοιπόν, ο πλη-
θυντικός «δραχμάς» διασώζεται στη στήλη ως ένδειξη του επιβαλλόμενου φόρου για 
κάθε μνα (εκατό δραχμές) που χαρασσόταν στα νομίσματα, βάσει αυτού, το μικρότε-
ρο ποσό που μπορούσε να επιβληθεί ήταν δύο δραχμές, δηλαδή 2%. Αυτό είναι ένα ση-
μαντικό στοιχείο. Δύο τοις εκατό στην αξία όλης της μη αθηναϊκής νομισματοκοπίας, 
η οποία υπήρχε σε όλη την αθηναϊκή κυριαρχία, ήταν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. 
Επιπλέον, είναι πιθανό πως η αξία αυτή του τιμήματος προβλεπόταν να καταβληθεί 
μετά την κοπή των νομισμάτων και όχι πριν από αυτήν.10 Mε αυτόν τον τρόπο, οι κάτο-
χοι των χρημάτων για κοπή νομισμάτων επιβαρύνονταν με την οποιαδήποτε φθορά 
που προέκυπτε από το λιώσιμο και την κοπή των πολύτιμων μετάλλων τους. Ακόμα κι 
αν επιβάρυναν οι φθορές αυτές το αθηναϊκό νομισματοκοπείο, τα αναμενόμενα έσο-
δα από την εφαρμογή ενός τέτοιου πετυχημένου προγράμματος θα ήταν πολύ μεγάλα. 

παρουσιάζει τον Παλαμίδη να έχει επινοήσει τέτοια πράγματα και τα ονομάζει «τα βολικά 
μέσα για τις εμπορικές συναλλαγές» (μέρος 30). Η σπουδαιότητα στην αναφορά των σταθμών 
και των βαρών, η οποία γίνεται στο ψήφισμα, είναι μάλλον ασήμαντη, καθώς παρατηρεί ο Α. 
Giovannini στο Rome et la circulation monétaire en Grèce au IIe siècle avant Jésus-Christ (Basel 
1969, 75-76). Η άποψή του είναι ότι «η εναρμόνιση, στα πλαίσια του νόμου, της ενοποίησης 
του νομίσματος και των μέτρων και των σταθμών αποδεικνύει ότι οι Αθηναίοι θέλησαν, κατ’ 
αρχήν, να διευκολύνουν τις ανταλλαγές και τις εμπορικές συναλλαγές στο εσωτερικό της συμ-
μαχίας».

8. Kraay, ACGC, σ. 243 (Χίος), 262-267 (Λάμψακος, Λέσβος, Μυτιλήνη, Φώκαια).
9. Για την σπουδαιότητα των νομισμάτων από ήλεκτρο, στην αθηναϊκή ηγεμονία, βλ. 

Friedrich Bodenstedt, Phokäisches Elektron-Geld von 600-326 v. Chr. Studien zur Bedeutung 
und zu den Wandlungen einer antiken Goldwährung, Mainz 1976, 71-73, 83-84.

10. Η οικονομική επιβάρυνση, για την εκ νέου κοπή νομισμάτων, αναφέρεται μετά τις 
οδηγίες για την κοπή (κεφ. 5). Η σειρά αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι η επιβάρυνση ερχόταν μετά 
την εκ νέου κοπή των νομισμάτων. Με τον τρόπο που αποκαταστάθηκε το κείμενο, υπάρχει η 
πιθανότητα να γινόταν η επιβάρυνση πριν από την εκ νέου κοπή. Είναι απόλυτα κατανοητό 
ότι η προηγούμενη ασάφεια του κειμένου, σ’ αυτό το συγκεκριμένο σημείο, μπορεί να αφέθηκε 
έτσι στο κείμενο, όπως έκαναν συχνά στα ψηφίσματά τους οι Αθηναίοι, αφού οι ίδιοι γνώρι-
ζαν τι ακριβώς ήθελαν να πουν.
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Με δεδομένη, όμως, την ιστορία της αθηναϊκής ηγεμονίας (σκεπτόμαστε τα ορυχεία της 
Θάσου) είναι απίθανο να είχαν σκοπό οι Αθηναίοι να δεχθούν όλη αυτή την οικονο-
μική απώλεια για χάρη μιας αφηρημένης ιδέας της κυριαρχίας.

Ένα μικρό καθαρό κέρδος, ως ένα ελάχιστο εκατοστό του συνόλου τής νομισματο-
κοπίας, η οποία δεν ήταν αθηναϊκή, ήταν για την ηγεμονία και το αθηναϊκό δημόσιο 
ταμείο μία θαυμάσια προσδοκία. Έχοντας υπόψη το κέρδος, μπορούμε να σκε-
φθούμε ότι ήταν φανερό πως για πρακτικούς λόγους οι Αθηναίοι δεν θα μπορούσαν 
να ακουμπήσουν τα χέρια τους σε κάθε ξένη νομισματοκοπία, όλων των πόλεων τις 
οποίες είχαν υπό τον έλεγχό τους, αλλά το ψήφισμα υπαινίσσεται σαφώς ότι ήταν δι-
ατεθημένοι να το κάνουν.11 Αυτό, φυσικά, δεν μπορεί να ήταν το μόνο παράδειγμα δι-
ογκούμενων προσδοκιών, σχετικά με το ποσό των εσόδων το οποίο προσδοκούσαν 
να αποσπάσουν οι Αθηναίοι από τους συμμάχους τους.12 Η αναφορά κάποιου πλε-
ονάσματος αφήνει, επίσης, να εννοηθεί ότι οι Αθηναίοι σκόπευαν να βγάλουν κέρδος. 
Η αναφορά της ποσότητας του χρήματος που επιστρεφόταν στην Αθήνα και η εγ-
γραφή του σε έναν κατάλογο, αναρτημένο μπροστά στο νομισματοκοπείο της Αθήνας, 
έχει νόημα ως μία καταγραφή του εισοδήματος, ανάλογο με εκείνο των Καταλόγων 
Φόρου Υποτέλειας, οι οποίοι ετίθοντο σε εφαρμογή με έναν τυπικά αθηναϊκό τρόπο, 
ως μία προφύλαξη από τυχόν σφετερισμό κάποιων επίσημων Αθηναίων, οι οποίοι 
(όπως πίστευαν οι Αθηναίοι) θα χρειάζονταν τεράστια ποσά χρημάτων και ακόμα ως 
μία προφύλαξη από ανυπόστατες κατηγορίες κατάχρησης, οι οποίες μπορεί να εγείρο-
νταν από καχύποπτους συμπολίτες. Πράγματι, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γε-
γονός ότι οι Αθηναίοι πίστευαν πως μπορούσαν να επιβάλουν ένα τεράστιο μέτρο για 
το δικό τους κέρδος. Συγκρίνοντας την χρέωση της επικυριαρχίας στην κοπή των νο-
μισμάτων κατά τον Μεσαίωνα, για παράδειγμα, με την χρέωση που επέβαλαν οι Αθη-
ναίοι μπορεί να θεωρηθεί μέτρια.13

11. Η αινιγματική φράση στο κεφ. 5 του αποκαταστημένου ψηφίσματος, ως «[να μην κοπούν 
νομίσματα] λιγότερα από τα μισά», θα μπορούσε να έχει κάποιο νόημα εάν αναφερόταν με 
κάποιον τρόπο στο σύνολο των χρημάτων, τα οποία κατείχε επισήμως μία πόλη της ηγεμονίας 
και όχι το ποσό των χρημάτων που προσκόμιζε ένα άτομο στο νομισματοκοπείο. Αυτό ση-
μαίνει ότι το ψήφισμα απαιτούσε από κάθε πόλη να προσκομίσει όχι λιγότερα από τα χρήματα 
που κατείχε για άμεση επανεκτύπωση. Αυτό θα επέτρεπε σε κάθε πόλη να αφήσει λίγα χρήμα-
τα πίσω για την πληρωμή των εξόδων, μέχρι να κοπούν εκ νέου τα παλιά, και στη συνέχεια να 
στείλει και τα υπόλοιπα στην Αθήνα για εκ νέου κοπή. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό ακόμα και για 
την ηγεμονική Αθήνα να απαιτήσει από τις συμμαχικές πόλεις να της στείλουν όλα τα χρήμα-
τα που διέθεταν για νέα κοπή και να μείνουν έτσι χωρίς καθόλου χρήματα ώσπου αυτά να επι-
στραφούν κομμένα εκ νέου.

12. Πρβ. το ψήφισμα επανεκτίμησης του 425 (ML, αρ. 69), το οποίο έθετε τον υπερβολικό 
(και ανεκπλήρωτο) στόχο συγκέντρωσης 1.500 περίπου ταλάντων, ως φόρο υποτέλειας προς 
την ηγεμονία.

13. Για παράδειγμα, έχει πιστοποιηθεί ένας φόρος 4,5 % από την πρώιμη περίοδο του 
Καρόλου και ακόμα ένας πιστοποιημένος φόρος 8,5 % το 1174 μ.Χ. Βλ. Thomas N. Bisson, 
Conservation of Coinage, Oxford 1979, 5. Για τον φόρο μετατροπής ή εκ νέου κοπής νομισμάτων, 
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Η ξεκάθαρη αναφορά του ψηφίσματος, σχετικά με την αργυρή νομισματοκοπία, 
δείχνει επίσης μία άμεση σύνδεση για τον υπολογισμό και την συλλογή του φόρου 
υποτέλειας, που έπρεπε να πληρώσουν στην Αθήνα οι άλλες πόλεις της κυριαρχίας 
της (κατά τον Finley). Ο φόρος αυτός υπολογιζόταν αποκλειστικώς με τα μέτρα της 
αθηναϊκής αργυρής νομισματοκοπίας, όπως αυτό προκύπτει από τις επιγραφικές μαρ-
τυρίες, όμως (τουλάχιστον πριν από το κείμενο αυτού του ψηφίσματος) οι Αθηναίοι 
δεν πληρώνονταν πάντα με αργυρά αθηναϊκά νομίσματα. Μερικές σύμμαχες πολιτείες 
φαίνεται να έχουν πληρώσει με δικά τους τοπικά αργυρά νομίσματα, με περσικά αρ-
γυρά ή ακόμα και με νομίσματα από ήλεκτρο.14 Το ελάχιστο που μπορούμε να σκε-
φτούμε γι’ αυτήν την μίξη των νομισματοκοπιών είναι ότι προέκυπτε μία εξαιρετικά 
δύσκολη κατάσταση, επειδή χρειαζόταν να αλλάζουν κάθε χρόνο οι υπεύθυνοι για 
την επιβολή του φόρου και τον έλεγχο της καθαρότητας, του βάρους και της αυθε-
ντικότητας των άγνωστων νομισμάτων και να υπολογίζουν την αξία τους σε αθηναϊκά 
νομίσματα, ώστε να βεβαιώνονται ότι η κάθε πόλη πλήρωνε τον καθορισμένο φόρο 
υποτέλειας στο ακέραιο. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες επιγραφικές μαρτυρίες από 
τις οποίες φαίνεται πόσο σύνθετη και κουραστική ήταν η αθηναϊκή διαδικασία εκτίμη-
σης και επαλήθευσης του καθορισμένου ύψους αυτής της φορολογίας. Εκτός από τους 
αρμόδιους ετήσιους υπαλλήλους ήταν και άλλοι πολίτες οι οποίοι υπηρετούσαν, με 
επίσημη ιδιότητα, και οι οποίοι έπρεπε να ελέγχουν το φορολογικό καθεστώς της κάθε 
πολιτείας χωριστά και τις πληρωμές τους.15 Αυτό δεν ήταν κάτι το απλό. Ύστερα το 
Αθηναϊκό Συμβούλιο και τα δικαστήρια του 5ου αι. π.Χ. ήταν υπερφορτωμένα με 
άλλες δημόσιες υποθέσεις.16 Η ακρόαση των διαφωνιών, γύρω από το πόσα ακριβώς 
αργυρά νομίσματα ενός συγκεκριμένου τύπου νομισμάτων αντιστοιχούσαν με το ποσό 
του φόρου που έπρεπε να καταβληθεί σε αθηναϊκά νομίσματα και ο έλεγχος της γνη-
σιότητας αυτών των νομισμάτων, αναπόφευκτα κατέληξε να γίνει μία ανεπιθύμητη ερ-
γασία εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των εμπλεκόμενων νομισμάτων.

Η ετήσια εισφορά του συμμαχικού φόρου υποτέλειας ανερχόταν σε 400, περίπου, 
τάλαντα που ισοδυναμούσαν με 2.400.000 δραχμές ή 600.000 τετράδραχμα.17 Κατ’ 
αρχήν, αυτά τα ποσά, για καθαρά πρακτικούς λόγους, θα ήταν πολύ καλύτερα και 

μεταξύ των Ελλήνων, βλ. Raymond Bogaert, Banques et banquiers dans la cités grecques, Leiden 
1968, 323-331· T. V. Buttrey, «The Athenian currency law of 375/4 B. C», Greek Numismatics and 
Archaeology. Essays in Honor of Margaret Thompson, εκδ. O. Mörkholm και N. M. Waggoner, 
Wetteren, Belgium 1979, 44-45, σχόλια σχετικά με το «αξιόλογο κέρδος της κυριαρχίας από την 
εκ νέου κοπή παλιών νομισμάτων και το οποίο κέρδος κατακρίθηκε (π.χ. από άλλες πόλεις)», 
όπως αφήνεται να εννοηθεί στο ψήφισμα του 5ου αι. π.Χ. περί νομισματοκοπίας.

14. Samuel K. Eddy, «Some irregular amounts of Athenian tribute», AJP, 94 (1973) 47-70· Fr. 
Bodenstedt, ό. π., σ. 71-73, 83-84.

15. Βλ. ML, αρ. 46, 68, 69, 77.
16. Ξενοφώντας, Αθηναίων Πολιτεία, Γ, 1-9.
17. Βλ. ML, σ. 87-88, σχετικά με αυτόν τον προβληματικό αριθμό.
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ευκολότερα για τους Αθηναίους να λαμβάνουν τις εισφορές και να κρατούν στοιχεία 
πληρωμών εάν οι περισσότεροι, τουλάχιστον, από τους συμμάχους πλήρωναν με αθη-
ναϊκά νομίσματα.18 Ένα παραπάνω όφελος θα ήταν το ότι η πολιτεία δεν θα είχε πια 
το βάρος τόσων παράξενων ξένων αργυρών νομισμάτων, τα οποία δεν ήθελε κανείς να 
δεχθεί στην Αθήνα. Όπως αναφέρει και ο Ξενοφώντας, τα μη αθηναϊκά νομίσματα δεν 
γίνονταν συχνά δεκτά έξω από την τοπική τους περιφέρεια.19 Τα επίσημα οικονομικά 
αρχεία της Αθήνας, αυτής της περιόδου, δείχνουν ότι τα κεφάλαια σε ήλεκτρο συνήθως 
δεν πήγαιναν για διάλυση αλλά φυλάσσονταν στις αποθήκες, χρόνια και χρόνια, πι-
θανόν επειδή οι άνθρωποι ζητούσαν να πληρώνονται σε αθηναϊκά νομίσματα για τις 
υπηρεσίες που παρείχαν ή για υλικά που παρέδιδαν.20 Τα ξένα αργυρά νομίσματα, τα 
οποία γίνονταν δεκτά για την πληρωμή του φόρου υποτέλειας, έπρεπε να λιωθούν και 
να μετατραπούν σε αθηναϊκά νομίσματα, για να πληρωθούν τα έξοδα της πόλης. Η δι-
αδικασία αυτή είχε κόστος και αναπόφευκτα περιελάμβανε και απώλεια αργύρου, 
κατά την μετατροπή τους σε καινούργια νομίσματα.21 Οι Αθηναίοι μπορούσαν με πολύ 
μεγαλύτερη ευκολία να διαπιστώσουν ότι λάμβαναν ολόκληρο τον φόρο υποτέλειας 
μόνο αν η πληρωμή γινόταν με αθηναϊκό νόμισμα. Με τον τρόπο αυτό θα έμεναν έξω 
μόνο κάποιες, σχετικά περιορισμένες, περιπτώσεις πληρωμών, οι οποίες θα γίνονταν με 
νομίσματα από ήλεκτρο (τα οποία υπολογίζονταν ως χρυσά) για να υπολογισθούν με 
διαφορετικό τρόπο. Ο σκοπός αυτός, φυσικά, μπορούσε να επιτευχθεί εάν είχε ληφθεί 
ένα μέτρο το οποίο θα προέβλεπε ότι όλες οι πληρωμές του φόρου υποτέλειας (εκτός 
από αυτές που γίνονταν με ήλεκτρο π.χ. και χρυσό) θα γίνονταν υποχρεωτικά με αθη-
ναϊκά νομίσματα χωρίς να απαγορέψει την κοπή ξένων αργυρών ή την χρήση μη αθη-
ναϊκών αργυρών νομισμάτων, μέτρων και σταθμών. Βέβαια, αυτός είναι ένας λόγος 
για τον οποίο πιστεύεται ότι οι Αθηναίοι είχαν κατά νου να φορολογήσουν τους υπο-
τελείς συμμάχους τους, για την διαδικασία της μετατροπής των νομισμάτων τους σε 
αθηναϊκά, ώστε να κερδίσουν ένα μεγάλο ποσό για την πόλη τους (ακόμα και από μία 
μικρή επιβάρυνση) που θα επιβαλλόταν πάνω και πέρα από την διαδικασία.

Αυτό το ενδιαφέρον για το εισόδημα της πολιτείας εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο 
συμπεριελήφθησαν τα σταθμά και τα μέτρα στο ψήφισμα (εκτός από την άμεση σύνδεση 
των νομισμάτων με το βάρος του καθενός από αυτά).22 Οι Αθηναίοι επέβαλαν φόρους 
σε εμπορεύματα, για να αυξήσουν τα έσοδά τους από την διακίνησή τους, εισαγωγές/

18. Θα πρέπει να ήταν ενοχλητικό να μετρήσει κάποιος μεγάλα ποσά, ακόμα και σε αθηνα-
ϊκά τετράδραχμα, και πολύ περισσότερο σε ξένα νομίσματα. Βλ. Δημοσθένης, Περί Αφόβου α΄, 
58, για την καταμέτρηση στο κοινό ενός ποσού το οποίο άξιζε περισσότερο από έξι τάλαντα.

19. Ξενοφώντας, Πόροι, 3.2.
20. Για παράδειγμα, ML, αρ. 59. Βλ. Fr. Bodenstedt, ό. π., σ. 83-84, ο οποίος ίσως πάει πολύ 

μακριά υποστηρίζοντας ότι το ήλεκτρο χρησιμοποιούνταν ως χρηματικό απόθεμα από την 
Συμμαχία της Δήλου.

21. E. J. P. Raven, «The Amphictyonic coinage of Delphi 336-334 B. C.», NC, 1950, 1-22.
22. Γι’ αυτή την σύνδεση, βλ. την αναφορά του Kraay στο ACGC, σ. 313-317, ως προς την 

προέλευση της ελληνικής νομισματοκοπίας.
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εξαγωγές, και οι φόροι αυτοί καθορίζονταν με βάση την αξία των διακινούμενων 
εμπορευμάτων.23 Είναι φανερό ότι ήταν απαραίτητο να γνωρίζουν το ακριβές βάρος 
(π.χ. για τα αντικείμενα από πολύτιμο μέταλλο) και τον όγκο (για τα σιτηρά) των 
εμπορευμάτων που προορίζονταν για φόρτωση, εφόσον ήθελαν να τα φορολογήσουν 
και να εισπράξουν επακριβώς τον φόρο. Η συλλογή των φόρων ήταν μία πολύπλοκη 
διαδικασία, εφόσον ήταν απαραίτητο να ανταποκρίνονται με τις φορτώσεις των εμπο-
ρευμάτων, οι ποσότητες των οποίων αποφασίζονταν και καταγράφονταν σύμφωνα με 
τα μέτρα και τα σταθμά του εξωτερικού. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την άφιξη ενός 
πλοίου στον Πειραιά από το νησί Θάσος φορτωμένο με κρασί σε αμφορείς, σύμφωνα 
με τους κανόνες και τα μέτρα της Θάσου και όχι της Αθήνας. Πρώτα, λοιπόν, έπρεπε 
να υπολογισθεί ο αριθμός των αμφορέων, για να επιβληθεί ο φόρος εισαγωγής. Μετά 
έπρεπε να βρεθεί η αναλογία υγρών μέτρων, ανάμεσα στη Θάσο και στην Αθήνα, και 
ο όγκος του φορτίου και να υπολογισθεί με τα αθηναϊκά μέτρα. Τελικά, για να είναι 
απόλυτα βέβαιοι, για τον ακριβή υπολογισμό, έπρεπε να διενεργηθεί και ένας κρα-
τικός έλεγχος για κάθε τέτοια περίπτωση, επειδή το πρόσωπο το οποίο έκανε αυτήν 
τη δουλειά δεν μπορούσε ποτέ να είναι σίγουρο ότι τα μέτρα, με τα οποία γινόταν ο 
έλεγχος, δεν είχαν αλλάξει ή ακόμα δεν είχαν αντικατασταθεί με πλαστά στον χρόνο 
που μεσολάβησε από την τελευταία φορά που τα είχε δει. Θα ήταν πολύ ευκολότερα 
να ελεγχθούν αυτές οι λεπτομέρειες εάν είχαν να κάνουν μόνο με έναν τύπο μέτρων, 
όπως αυτά της Αθήνας, τα οποία ήταν εύκολα, εύχρηστα και αποτελούσαν σίγου-
ρο οδηγό.24 Έτσι, πολύ περισσότερα φορτία εμπορευμάτων, προερχόμενα από ξένες 
χώρες, μπορούσαν να διεκπεραιωθούν στον ίδιο χρόνο με μεγαλύτερη ακρίβεια (π.χ. 
απόλυτη καταβολή του οφειλόμενου δασμού) εάν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουν 
μόνο ένα είδος μέτρων και σταθμών, τα οποία ήταν αποδεκτά παγκοσμίως. Και αφού 
η Αθήνα απολάμβανε τα οφέλη ενός πολύ μεγάλου εξωτερικού εμπορίου όλων των 
αγαθών, σε μεγάλες ποσότητες, αυτές οι πρακτικές εφαρμογές απείχαν πολύ από το 
να είναι ασήμαντες.25 Τα ποσά των εσόδων από αυτές τις δραστηριότητες ήταν πολύ 

23. Ξενοφώντας, Αθηναίων Πολιτεία, 1.17-18: μία φορολογία 1% στον Πειραιά· Ανδοκίδης, 
1.133-134: μία φορολογία 2%, το 399 π. Χ.· Ξενοφώντας, Ελληνικά, Α. 1,22: μία φορολογία 10% 
για τα πλοία που έρχονταν από τον Εύξεινο Πόντο. Πρβ. ML, σ. 161.

24. Για τα μέτρα αυτά και τους κανόνες, βλ. H. W. Pleket, Epigraphica, 1 (Leiden 1964) αρ. 
14, κεφ. ΙΙ (2ος αι. π. Χ.). Ο Harold Mattingly [«Coins and Amphoras - Chios, Samos and Thasos 
in the fifth century B.C.», JHS, 101 (1981) 85-86] υποστήριξε ότι οι κάτοικοι της Θάσου άλλα-
ξαν τις διαστάσεις των αμφορέων τους συμμορφούμενοι με το ψήφισμα.

25. Για το εύρος του εμπορίου, βλ. Ξενοφώντας, Αθηναίων Πολιτεία, 2.7. Οι πρακτικές 
εφαρμογές ήταν σημαντικές ακόμα κι αν οι φόροι αυτοί συλλέγονταν από φοροεισπράκτο-
ρες, επειδή η τιμή για ένα φορολογικό συμβόλαιο, το οποίο θα πληρωνόταν στο κράτος, θα 
ήταν ψηλότερη εάν η είσπραξη επρόκειτο να γίνει αποτελεσματικότερα. Για την είσπραξη των 
φόρων, βλ. π.χ. Ανδοκίδης, 1.133-134· Δημοσθένης, Κατά Τιμοκράτους, 122· Λυκούργος, Κατά 
Λεωκράτους, 19, 58· Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 47. 2-3· Πλούταρχος, Αλκιβιάδης, 5.
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σημαντικά. Δεν διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να κα-
τατάξουμε τις εισφορές σε κατηγορίες, αλλά στην αρχή του πελοποννησιακού πολέμου 
οι Αθηναίοι λάμβαναν 400, περίπου, τάλαντα ως ετήσιο εισόδημα από τα 1.000 τάλα-
ντα των «εξωτερικών εισφορών».26 Μολονότι δεν υπάρχει τρόπος να υπολογίσουμε 
πόσο ακριβώς από αυτό το σύνολο των εσόδων προερχόταν από φόρους εμπορίου, ο 
αριθμός αυτός μας δίνει μία ιδέα της σημαντικότητας των εισφορών, τις οποίες λάμβα-
ναν οι Αθηναίοι από άλλες πηγές, εκτός από εκείνες του φόρου υποτέλειας που πλήρω-
ναν τα μέλη της ηγεμονίας τους. Τα μέτρα προστασίας και αύξησης των «εσόδων εξω-
τερικού» ήταν πολύ σημαντικά γι’ αυτούς.

Ανάλογη με την φορολογία των εμπορευμάτων ήταν και η υποχρέωση των συμμάχων 
της Αθήνας και των αθηναίων κτηματιών, οι οποίοι έστελναν εισφορές σε είδος («τα 
πρώτα φρούτα») στην Ελευσίνα, κάθε χρόνο, προς τιμήν της θεάς Δήμητρας.27 Οι ει-
σφορές αυτές καθορίσθηκαν στο 1/600 του συνόλου του κριθαριού και στο 1/1200 
του σιταριού. Αυτή, φυσικά, ήταν μία πολύ μεγάλη ποσότητα όταν συγκεντρωνόταν 
όλη η κρατική εισφορά. Κι εδώ, πάλι, η χρήση ομοιόμορφων σταθμών και μέτρων 
θα εξυπηρετούσε και θα διευκόλυνε τον ακριβή υπολογισμό για την συλλογή των 
«πρώτων καρπών και φρούτων» στις απαιτούμενες ποσότητες. Το ίδιο ισχύει και για 
την περίπτωση του αθηναϊκού κανονισμού για την εξαγωγή σιτηρών από την περι-
οχή του Εύξεινου Πόντου. Από δύο επιγραφές πληροφορούμαστε ότι οι Αθηναίοι έθε-
σαν ένα όριο στην ποσότητα των σιτηρών, την οποία μερικές πόλεις μπορούσαν να 
προμηθευτούν από τις πηγές του Εύξεινου Πόντου. Υπήρχαν επίσημοι Αθηναίοι, γνω-
στοί ως «φρουροί του Ελλησπόντου», η δουλειά των οποίων ήταν να επιβλέπουν πώς 
εφαρμόζονταν αυτά τα περιοριστικά μέτρα τα οποία είχε θέσει η Αθήνα.28 Και πάλι 
η δουλειά αυτών θα γινόταν πιο εύκολη εάν είχαν να κάνουν μόνο με φορτία αθηνα-
ϊκών μέτρων.

Δεν έχω σκοπό, βεβαίως, να μην παραδεχθώ ότι το Αθηναϊκό Νομισματικό Ψήφι-
σμα ήταν μία έκφραση ισχύος μιας ηγεμονικής πολιτείας πάνω σε άλλες υποτελείς πο-
λιτείες. Η περιγραφή της δράσης των Αθηναίων κατά των συμμαχικών κρατών της 
Νάξου και της Θάσου, την δεκαετία του 460 π.Χ., από τον Θουκυδίδη, είναι περισσότε-
ρο από αρκετή για να φανεί η ηγεμονική στάση της Αθήνας έναντι των «ελεύθερων 
συμμάχων» της.29 Η διαταγή της Αθήνας προς τους συμμάχους της, να χρησιμοποιούν 
αθηναϊκά νομίσματα, σταθμά και μέτρα, ήταν μία απολύτως συνεπής στάση των Αθη-
ναίων σε όλη την διάρκεια της Ιστορίας αυτής της περιόδου. Γιατί, όμως, δόθηκε αυτή 

26. Θουκυδίδης, Β. 13.3· Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβασις, Ζ. 1.27. Βλ. Russell Meiggs, The 
Athenian Empire, Oxford 1972, 258.

27. ML, αρ. 73.
28. ML, αρ. 65, στ. 34-41 (Μεθώνη)· B. D. Meritt - H. T. Wade-Gery - M. F. McGregor, The 

Athenian tribute lists, Cambridge, Mass. 1939 - 1953, τ. 2, D 21 (Άφυτις). Για τους Ελλησπο-
ντοφύλακες, βλ. M. I. Finley, Economy and Society in Ancien Greece, London 1981, 54-55.

29. Θουκυδίδης, Α. 98· Α. 100-101.



202

η διαταγή; Είναι λογικό να υποθέσουμε πως οι Αθηναίοι ήθελαν να βελτιώσουν την 
κατάσταση των κρατικών εσόδων και να διευκολύνουν την συστηματοποίηση της 
εμπορίας των σιτηρών, η οποία ήταν τόσο σημαντική για την Αθήνα που εξαρτιόταν 
από την εισαγωγή τροφίμων. Με άλλα λόγια, το Αθηναϊκό Νομισματικό Ψήφισμα 
δεν ήταν «μία πολιτική πράξη χωρίς εμπορικά ή οικονομικά πλεονεκτήματα για τους 
Αθηναίους». Στη σύγχρονη αμερικανική πολιτική διάλεκτο θα ήταν μία ριζοσπαστική 
προσπάθεια εφαρμογής ενός «ενισχυτικού νόμου εσόδων», ο οποίος, όπως λέει και ο 
Finley, εξασφάλιζε και την εισαγωγή τροφίμων για τους Αθηναίους.30 Όταν οι Αθη-
ναίοι, το 425 π. Χ., αύξησαν κατά πολύ τον φόρο υποτέλειας, τον οποίο έπρεπε να τους 
πληρώνουν οι σύμμαχοι, και το 413 π. Χ. εγκατέλειψαν το σύστημα του φόρου αυτού 
για έναν λιμενικό φόρο, το κίνητρό τους ήταν το ίδιο: μία κατ’ ἐξοχήν εφαρμοσμένη 
σκέψη για την αύξηση των εσόδων τους.31

Το γεγονός ότι το Αθηναϊκό Νομισματικό Ψήφισμα δεν έμεινε για πολύν καιρό στη 
μνήμη, ως ιδιαιτέρως εξοργιστικό για την κυριαρχία των άλλων πόλεων - κρατών, 
αποδίδεται στην αποτυχία των στοιχείων του 5ου αι. π. Χ. να το αναφέρουν μεταξύ 
των καταπιεστικών μέτρων της αθηναϊκής ηγεμονίας του 5ου αι. π. Χ.32 Ο Ισοκράτης, 
π.χ., δεν το αναφέρει ούτε όταν κάνει λόγο για την σκληρή πλευρά της αθηναϊκής 
εξουσίας στον Πανηγυρικό (100-119· 380 π. Χ.), ούτε και στον Παναθηναϊκό (57-73· 
342 π. Χ.) με την κριτική που ασκήθηκε από όλους εναντίον της ηγεμονίας του 5ου αι. 
π. Χ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απουσία οποιασδήποτε συγκεκριμένης αναφοράς 
στο περιεχόμενο των άρθρων του Νομισματικού Ψηφίσματος στους εγχάρακτους κα-

30. Μ. Ι. Finley, Economy..., σ. 56-57· πρβ. Ed. Will, «Les sources des métaux monnayés dans 
le monde grec», Numismatique antique. Problèmes et méthodes, Nancy 1975, 101, ο οποίος υπο-
στηρίζει ότι οι Αθηναίοι, γύρω στα μέσα του 5ου αι. π.Χ., χρειάσθηκε να λιώσουν συμμα-
χικές κοπές νομισμάτων για να κόψουν δικά τους νομίσματα, με τα οποία πλήρωσαν τα αυ-
ξημένα έξοδά τους. Υπ’ αυτή την έννοια, το Νομισματικό Ψήφισμα στόχευε να μειώσει αυτήν 
την έλλειψη.

31. Βλ. ML, αρ. 69· M. I. Finley, Economy..., σ. 57. Ένας παρόμοιος προβληματισμός, με 
τα πρακτικά πλεονεκτήματα για τον περιορισμό των ανταγωνιστικών συναλλαγμάτων και 
των συστημάτων σταθμών και μέτρων, μπορεί να φανεί στην αξίωση των Ρωμαίων, σύμφωνα 
με την οποία τα τοπικά χρηματοοικονομικά συστήματα πρέπει να είναι συμβατά με το δικό 
τους σύστημα. Για την αξίωση αυτή, βλ. M. C. Crawford, «Finance, coinage and money from the 
severans to Constantine», Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Berlin 1975, τ. ΙΙ, μέρος 
2, σ. 561.

32. Η μόνη πιθανή αναφορά στο ψήφισμα είναι, φυσικά, οι Όρνιθες του Αριστοφάνη (στ. 
1040-1041· 414 π.Χ.), εφόσον δεχόμαστε την διόρθωση του Berk. Για μεταγενέστερες απόψεις 
για την ηγεμονία της Αθήνας, βλ. R. Meiggs, ό. π., σ. 397-403· J. T. Chambers, «The IV century 
Athenians’ view of their fifth-century empire», Parola del passato, 162 (1975) 177-191. Ίσως ήταν 
ευκολότερο για το ψήφισμα να ξεθωριάσει από την μνήμη των ανθρώπων, επειδή φαίνεται πως 
ποτέ δεν εφαρμόσθηκε σωστά (τουλάχιστον από ό,τι μπορούμε να κρίνουμε από τα μέχρι τώρα 
νομισματικά στοιχεία).
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ταλόγους πράξεων, που οι Αθηναίοι ορκίζονταν να μην επιβάλουν στους συμμάχους 
τους, με την συμμαχία την οποία δημιούργησαν τον 4ο αι. π. Χ.33 Στην επιγραφή του 
378/377 π. Χ. δεν γίνεται καμία αναφορά σε σταθμά και μέτρα του καταλόγου των 
«δικαιωμάτων», τα οποία εγγυώνται οι Αθηναίοι στους νέους συμμάχους υπό τον χα-
ρακτηρισμό «Ελευθερία και Ανεξαρτησία». Εμείς μπορούμε να εξαγάγουμε δύο συ-
μπεράσματα από αυτά τα στοιχεία. Πρώτον, ούτε οι Αθηναίοι ούτε οι σύμμαχοί τους, 
κατά τον 4ο αι. π. Χ., έδωσαν κάποια σημασία στο καθεστώς της τοπικής νομισμα-
τοκοπίας, εκλαμβανόμενο ως εξάρτημα «ελευθερίας και αυτονομίας» που έπρεπε να 
αποτελέσει αντικείμενο εγγύησης με την νέα διευθέτηση. Δεύτερον, οι σύμμαχοι δεν 
επανέφεραν το θέμα του Νομισματικού Ψηφίσματος ως υποβιβαστικό της αυτονομίας 
τους, όπως έγινε με άλλες πρακτικές τις οποίες ονόμασαν και ανέφεραν.

Ο προσφάτως ανακαλυφθείς αθηναϊκός νόμος για την αργυρή νομισματοκοπία τού 
375/374 π. Χ. είναι εξίσου ελάχιστα διαφωτιστικός για οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ 
της κυριαρχίας και της νομισματοκοπίας.34 Ο νόμος αυτός απαιτεί την αποδοχή της 
γνήσιας αθηναϊκής αργυρής νομισματοκοπίας, στις οικονομικές συναλλαγές, καθορίζει 
τις υποχρεώσεις των δημόσιων δούλων, καθήκον των οποίων είναι η διαπίστωση της 
γνησιότητας των αργυρών νομισμάτων, και ορίζει τις ποινές που προβλέπονται για 
την μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του. Τώρα, εάν ο νόμος αυτός σήμαινε ότι οι ξένες 
απομιμήσεις των αθηναϊκών νομισμάτων, με καλής ποιότητας άργυρο, έπρεπε να γίνο-
νται δεκτές, είναι κάτι με το οποίο μπορεί να διαφωνήσει ο καθένας.35 Όμως, το σημείο 
αυτό δεν επηρεάζει την παρούσα συζήτηση επειδή, όποια κι αν ήταν τα θετικά στοι-
χεία, ο νόμος δεν απαγόρευε καθαρά την χρήση μη αθηναϊκών νομισμάτων στις εμπο-
ρικές συναλλαγές. Το κίνητρο αυτού του νόμου ήταν να καταστήσει εφικτή μία ομαλή 
λειτουργία του νομισματικού συστήματος στην Αθήνα, όταν κάποιες περιστάσεις, τις 
οποίες δεν γνωρίζουμε, διέκοψαν αυτό το σύστημα.36 Η επιγραφή αυτή αποκαλύπτει 
το καθαρό ενδιαφέρον των νομοθετών για τις τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις, 
αλλά η σκέψη για κυριαρχία φαίνεται πολύ απόμακρη και άσχετη. Το ίδιο μπορούμε 
να πούμε για την συμφωνία που έγινε, στον πρώιμο 4ο αι. π. Χ., μεταξύ της Μυτιλήνης 

33. I. G., ΙΙ2, 43, για την οποία τώρα, βλ. Jack Cargill, The second Athenian Leaque, Berkeley 
1981, 14-17.

34. Editio princeps, από τον R. S. Stroud, «An Athenian law on silver coinage», Esperia, 43 
(1974) 157-188.

35. O R. S. Stroud πιστεύει πως αυτό γινόταν. Για ισχυρές αντίθετες απόψεις επ’ αυτού, βλ. 
T. V. Buttrey, «The Athenian currency law of 375/4 B.C.», Greek Numismatics and Archaeology. 
Essays in Honor of Margaret Thomson, Wetteren 1979, 33-45· «More on the Athenian coinage 
law of 375/4 B.C.», Quaderni ticinesi. Numismatica e antichitá classiche, 10 (Lugano 1981) 71-94.

36. Τα σχετικά με τις άλλες πόλεις, βλ. H. Wankel, «Bemerkungen zu dem athenischen 
Münzgesetz von 375/4», ZPE, 52 (1983) 69-74, στο οποίο μπορεί να προστεθεί, T. R. Martin, 
«A motive for the Athenian law of 375/4 B.C. concerning silver coinage», Πρακτικά του 8ου Δι-
εθνούς Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινικής Επιγραφικής, Αθήνα 3-9.10.1982.



204

και της Φωκίδας, για την κοπή νομισμάτων από ήλεκτρο.37 Στο κείμενο, όπως σώζεται, 
το βασικό ενδιαφέρον της συμφωνίας είναι να προστατευθεί η ακεραιότητα αυτής της 
«χρυσής» νομισματοκοπίας με το να δημιουργηθούν μηχανισμοί όλων εκείνων οι οποίοι 
προσπαθούσαν να την αποσταθεροποιήσουν. Τα δύο εμπλεκόμενα κράτη συμφώνη-
σαν, προφανώς, να κόψουν επίσης εναλλακτικά νομίσματα, αλλά δεν υπάρχει ένδει-
ξη πως αυτή η συμφωνία είχε οποιοδήποτε κίνητρο από την εξισωτική κατανομή, με 
έναν συνεργάσιμο τρόπο, των πρακτικών ευθυνών και αμοιβών από την κοπή αυτής 
της άκρως αξιόλογης νομισματοκοπίας. Το να ερμηνευθεί, όμως, και ως μία δήλωση με 
σημαντικούς υπαινιγμούς για σκέψεις κυριαρχίας είναι αβάσιμο.38

Το επόμενο στοιχείο για εξέταση είναι μία ημιτελής επιγραφή του 4ου αι. π. Χ., η 
οποία αναφέρει τους κανονισμούς, τους σχετικούς με την νομισματοκοπία της Ολβίας 
στον Εύξεινο Πόντο. Το κείμενο έχει ως εξής:

Η είσοδος στον Βορυσθένη (δηλαδή στο έδαφος της πόλης Ολβία), μπορούσε να 
γίνει με τις παρακάτω προϋποθέσεις: «Αποφασίσθηκε από το Συμβούλιο και τον Λαό. 
Κανομπός Θρασυδάμα έθεσε την πρόταση. Να μπορεί να εισάγεται και να εξάγεται 
κάθε χρυσό και αργυρό νόμισμα, το οποίο φέρει τα διακριτικά στοιχεία. Όποιος επι-
θυμεί να πουλήσει ή να αγοράσει χρυσό ή άργυρο σε νόμισμα να του επιτρέπεται να 
το κάνει αφού αυτό αναγραφεί στη στήλη που βρίσκεται στην αίθουσα συνεδρίασης 
του Συμβουλίου. Όποιος πουλάει ή αγοράζει πέρα από αυτή τη θέση θα τιμωρείται· 
ο πωλητής με το ποσό το οποίο πούλησε και ο αγοραστής με το ποσό που αγόρασε. 
Το καθετί πρέπει να πωλείται ή να αγοράζεται με το αργυρό ή το χάλκινο νόμισμα 
των Ολβίων. Όποιος πουλάει ή αγοράζει με άλλο νόμισμα, ο πωλητής θα στερείται 
αυτό που πουλάει και ο αγοραστής αυτό που αγοράζει. Όποιος εξαγοράζει το δικαίω-
μα συλλογής προστίμων των παραβατών, θα προσδιορίζει και το ακριβές ποσό το 
οποίο θα εισπράττει από όσους παραβιάζουν το ψήφισμα, αφού τους οδηγήσει στο δι-
καστήριο. Στην αγορά και πώληση του χρυσού, η τιμή του στατήρα της Κυζίκου είναι 
(; - ο αριθμός δεν φαίνεται διότι το κείμενο είναι καταστραμμένο) στατήρες (των αρ-
γυρών νομισμάτων της Ολβίας), ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Όλα τα χρυσά και 
τα αργυρά νομίσματα μπορούν να πουλούνται ή να αγοράζονται στην τιμή που συμ-

37. GHI, αρ. 112=SVA ΙΙ, αρ. 228.
38. Βλ. τα σχόλια στο, A. J. Graham, Colony and Mother City in Ancient Greece, Manchester 

1971, 123: «Η έκδοση νομισμάτων ήταν θέμα πολιτικού κύρους, όπως προκύπτει από την συμ-
φωνία μεταξύ της Μυτιλήνης και της Φωκίδας να εκδίδουν νομίσματα εκ περιτροπής (...). Πρόκει-
ται για μία εμπορική συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την χρήση των ίδιων νομισμάτων στις δύο 
πόλεις, αλλά είναι απαραίτητη η εδραίωση μιας αυστηρής ισότητας στην κοπή των νομισμάτων 
διότι, διαφορετικά, μπορούσε να θεωρηθεί ότι προσβαλλόταν το επίπεδο ανεξαρτησίας των 
εμπλεκόμενων πόλεων». Μπορούμε να φανταστούμε πως η «αυστηρή ισότητα» ήταν σημαντικό 
να υπάρχει, επειδή εμπλέκονταν μεγάλα χρηματικά ποσά στην παραγωγή ήλεκτρου και καμία 
από τις δύο πόλεις δεν ήθελε να χάσει από την συμφωνία. Ο A. Giovannini (ό. π., σ. 75-76) συμφω-
νεί στον τονισμό του «οικονομικού ή δημοσιονομικού σκοπού» αυτού και άλλων νομισματικών 
μέτρων, τα οποία είναι γνωστά από την Ελλάδα, την περίοδο 5ος-2ος αι. π.Χ.
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φωνούν οι ενδιαφερόμενοι. Δεν υπάρχει προσδιορισμένος φόρος για την αγοραπω-
λησία χρυσών και αργυρών νομισμάτων... [το υπόλοιπο κείμενο είναι πολύ φθαρμένο 
και δεν διαβάζεται»].39

Προσφάτως διατυπώθηκε η άποψη ότι η Ολβία επέβαλε την χρήση των νομισμάτων 
της για λόγους τοπικιστικής και πολιτιστικής υπερηφάνειας «όχι για άλλο λόγο από 
εκείνον που επιβάλλει την χρήση των δικών της νόμων».40 Με άλλα λόγια, ο σκοπός 
του ψηφίσματος, σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, ήταν να επιβεβαιώσει η πόλη την κυ-
ριαρχία της, μέσω της κυκλοφορίας ενός ομοιόμορφου νομισματικού συστήματος. Και 
πάλι, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του Αθηναϊκού Νομισματικού Ψηφίσματος, 
μία τέτοια εξήγηση δεν εξάγεται από το νόημα του κειμένου στο σύνολό του. Δύσκολα 
μπορούμε να αντιληφθούμε την κατάσταση στην Ολβία και σε ποιους απευθυνόταν με 

39. SIG3, 218. Η αξία του στατήρα της Κυζίκου αποκαθίσταται, συνήθως, στο 10,5 αλλά 
το 8,5 προτάθηκε από τον J. G. Vinogradov και τον P. O. Karyskowski, «The Canobus decree 
on money from Olbia and the value of precious metals on the Black Sea in the fourth century», 
VDI, 4 (138) 1976, 20-42 (ρωσικά με αγγλική περίληψη). Η τελευταία αποκατάσταση θα απέδι-
δε μία κανονική αξία συναλλαγής, ανάμεσα στον άργυρο και στο ήλεκτρο, την περίοδο του 
Μ. Αλεξάνδρου, παρά την διογκωμένη αξία των στατήρων από ήλεκτρο. Οι συγγραφείς αυ-
τοί χρονολογούν την επιγραφή στο τρίτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Η αναφορά στη χάλκινη 
νομισματοκοπία δείχνει ότι το ψήφισμα είναι μεταγενέστερο από την εισαγωγή της νομισμα-
τοκοπίας αυτού του μετάλλου στην Ολβία, η οποία εισήχθη, οπωσδήποτε, νωρίτερα από την 
έκδοση του ψηφίσματος, το οποίο χρονολογείται στη δεκαετία του 320 π.Χ. και το οποίο, προ-
φανώς, αναφέρεται ως σχετικώς πρόσφατο γεγονός. Βλ. J. G. Vinogradov, Olbia. Geschichte 
einer altgriechischen Stadt am Schwarzen Meer, Constance 1981, 29.

Η χρησιμοποίηση των λέξεων «πρός τό νόμισμα», με την έννοια του να αγοράζεις και να 
πουλάς «με την νομισματοκοπία» είναι ίσως αδέξια. Η λέξη «πρός» φαίνεται να σημαίνει «σε 
σχέση με» την νομισματοκοπία, όπως καταδείχθηκε στην SIG3, 495, στ. 16. Πρβ. το «πρός» 
στην IG ΙΙ2, 1013, στ. 14 και στον Αριστοτέλη, Αθηναίων Πολιτεία, 51.3. Εάν έλεγε «το να 
αγοράσεις» με την νομισματοκοπία θα ήταν, ίσως, καλύτερα εκφραζόμενο με την δοτική πτώση 
(πρβ. Θουκυδίδης, Γ. 40.1) ή με την χρήση της λέξης «διά» με την γενική (πρβ. Πλάτωνας, Σο-
φιστής, 223e 3). Με άλλα λόγια, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο, θα μπορούσε 
λογικά να σημαίνει ότι η νομισματοκοπία της πόλης θα ήταν ένα είδος «money of account» που 
θα χρησιμοποιούνταν ως μέτρο για την ταχεία και ακριβή σύγκριση τιμών από τους πραγμα-
τευτές και τους εμπόρους για νομίσματα από πολύτιμα μέταλλα, οι οποίοι συναλλάσσονταν με 
διαφορετικούς διαπραγματευτές στην αγορά της Ολβίας. 

Για την άσχημη πλευρά της ιστορίας, της χάλκινης νομισματοκοπίας της Ολβίας, βλ. M. 
J. Price, «Early Greek bronze coinage», Esays in Greek coinage Presented to Stanley Robinson, 
Oxford 1968, 101-103.

40. M. M. Austin - P. Vidal-Naquet, Economic and social History of Ancient Greece: An 
Introduction, Berkeley 1977, 330-331. Για περαιτέρω αναφορές και προηγούμενες απόψεις, βλ. 
Ed. Will, «Les sources…», ό. π., σ. 101-102· E. Belin de Ballu, Olbia, cité antique du littoral nord 
de la Mer Noire, Leiden 1972, 67-68· H. Schmitz, Ein Gesetz der Stadt Olbia zum Schutze ihres 
Silbergeldes, Freiburg in Baden 1925.
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αυτό το ψήφισμα χωρίς να λάβουμε υπόψη τα θέματα του δικαιώματος εισόδου στην 
πόλη και την άδεια για εισαγωγή και εξαγωγή πολύτιμων μετάλλων υπό μορφή νο-
μισμάτων. Οι πρώτοι στίχοι του κειμένου διευκρινίζουν ότι αυτά ήταν θέματα άμεσου 
ενδιαφέροντος σ’ αυτήν την περίπτωση.

Ένα άλλο ψήφισμα της ίδιας πόλης, της Ολβίας, του 4ου αι. π. Χ. δείχνει την σπου-
δαιότητα αυτών των ίδιων θεμάτων και την πολιτική απέναντι στο εμπόριο πολύτι-
μων μετάλλων, τα οποία διευκρινίζει το ψήφισμα αυτό. Αυτό το δεύτερο ψήφισμα 
είναι ένα προξενικό ψήφισμα το οποίο χορηγεί ειδικά προνόμια σε έναν κάτοικο της 
Μεσημβρίας, στους απογόνους του και στην οικογένεια. Δύο από τα αναφερόμενα 
προνόμια είναι το δικαίωμα εισόδου στην πόλη και άδεια να εισάγουν, χωρίς φόρο, 
όσα χρήματα ήθελαν.41 Εάν αυτά είναι ειδικά προνόμια και σ’ αυτήν την περίπτωση 
παραχωρούνται σε ειδικούς φίλους της πόλης, ο υπαινιγμός είναι ότι την εποχή αυτού 
του προξενικού ψηφίσματος, άλλοι (και ίσως πολίτες της Ολβίας) δεν απολάμβαναν 
αυτά τα προνόμια. Για παράδειγμα, φαίνεται καθαρά ότι υπήρχε ένας τακτικός φόρος 
στην εξαγωγή χρυσών και αργυρών νομισμάτων. Αλλιώς, η ειδική εξαίρεση που παρα-
χωρείται από το προξενικό ψήφισμα θα ήταν περιττή. Το ψήφισμα για την νομισμα-
τοκοπία δείχνει το δικαίωμα εισόδου στην πόλη και την ελεύθερη εισαγωγή και εξα-
γωγή νομισμάτων σε όλους και όχι σε ειδικούς φίλους της πόλης. Αυτό το προξενικό 
ψήφισμα και άλλα παρόμοια με αυτό πιθανόν να αντανακλούν την κατάσταση πριν 
από την έκδοση του ψηφίσματος για την νομισματοκοπία (ή μετά την αποτυχία του 
και την ακύρωση;), ενός μέτρου το οποίο στην πραγματικότητα μετέτρεψε την Ολβία 
σε ένα λιμάνι ανοιχτό και ελεύθερης διακίνησης, χωρίς δασμούς για όσους θα ήθελαν 
να αγοράσουν ή να πουλήσουν χρυσά και αργυρά νομίσματα. Αυτό το μέτρο θα δι-
ευκόλυνε το εμπόριο των πολύτιμων μετάλλων, υπό μορφή νομισμάτων, και γενικώς 
θα έδινε ώθηση στο εμπόριο, διευκολύνοντας τους εμπόρους στο να εισάγουν και να 
εξάγουν νομίσματα χρησιμοποιούμενα για οικονομικές συναλλαγές όλων των ειδών.42

Με την ερμηνεία αυτή, τα διάφορα άρθρα του ψηφίσματος έχουν κάποιο νόημα ως 
ένα σύνολο το οποίο στόχευε να προάγει μία αποτελεσματική, δημοφιλή και επικερδή 
αγορά. Οποιοσδήποτε μπορεί να φέρει ή να πάρει όσα χρυσά ή αργυρά νομίσματα 
θέλει και μπορεί να πουλήσει όσα θέλει, αρκεί να το κάνει στην προκαθορισμένη θέση 
[στην αγορά]. Αυτός ο ορισμός μπορεί να σημαίνει ότι υπήρχε ένα επίσημο μονοπώλιο 
ανταλλαγής χρημάτων, όπως ήταν π.χ. στο Βυζάντιο, για κάποιο διάστημα τουλάχι-

41. SIG3, 219. Για άλλα συγκρίσιμα ψηφίσματα, βλ. Inscriptiones Olbiae 1917-1965, Lenin-
grad 1968, αρ. 3, 6-9, 14-15, 20.

42. Η λέξη «everything» ή «all», που αντιστοιχούν με την ελληνική «πάντα», στο στ. 14 του 
ψηφίσματος για την νομισματοκοπία της Ολβίας, εκλαμβάνεται συνήθως ότι αναφέρεται σε 
όλων των ειδών τα εμπορεύματα τα οποία αγοράζονταν και πουλούνταν στην Ολβία. Κατά τα 
άλλα όμως, το ψήφισμα δεν αναφέρει τίποτα άλλο εκτός από την χρυσή και την αργυρή νομι-
σματοκοπία. Δεν αποκλείεται να σημαίνει η λέξη μόνο «όλα τα χρυσά και αργυρά νομίσματα».
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στον, κατά τον 4ο αι. π.Χ.43 Το λιγότερο που μπορεί να σημαίνει είναι ότι πρέπει να 
υπήρχε ένα είδος δημοσίου ενδιαφέροντος για την διαδικασία χρηματικής συναλλαγής. 
Καθώς οι πωλήσεις και οι αγορές πρέπει να γίνονται σε μία συγκεκριμένη θέση, ήταν 
εύκολο να εφαρμοσθεί η μόνη ρυθμιστική τιμή του ψηφίσματος (η τιμή αναφερόταν σε 
στατήρες της Κυζίκου) και να επιτρέπει έτσι τα ενδιαφερόμενα μέρη να συναντούνται 
και να προβαίνουν σε αμοιβαίου συμφέροντος συναλλαγές χρημάτων. Όπως ακριβώς 
συμβαίνει με κάθε συγκεντρωτική αγορά, για ένα εμπόρευμα όπου προσέρχονται 
άνθρωποι, ενώ διάφοροι πωλητές προσπαθούν να διαθέσουν το ίδιο πράγμα, δίπλα-
δίπλα, δημιουργώντας έναν ανταγωνισμό, ο οποίος συγκρατούσε τις τιμές στα κα-
θορισμένα όρια και προήγαγε το εμπόριο. (Μπορούμε π.χ. να συγκρίνουμε την σημε-
ρινή κεντρική κρεαταγορά της Αθήνας, όπου υπάρχουν πολλά μικρά κρεοπωλεία, το 
ένα δίπλα στο άλλο, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους αγοραστές να διαλέγουν το 
καλύτερο κρέας στην φθηνότερη τιμή και συγχρόνως διευκολύνει την αγορανομία να 
ασκεί καλύτερο έλεγχο για την εφαρμογή των κανόνων της αγοράς). Αυτός ο τρόπος 
οργάνωσης της αγοράς, σε συνδυασμό με την κατάργηση των δασμών στην εισαγωγή 
των πολύτιμων μετάλλων, θα έπρεπε να είχε κάνει το λιμάνι της Ολβίας μέρος επίσκε-
ψης για όλους τους εμπόρους.

Μία ευκολία για να μπορεί κάποιος να συγκρίνει τιμές και ποιότητα προς όφε-
λος της αγοράς, γεγονός το οποίο μπορούσε να εξηγήσει την ανάγκη χρήσης των νο-
μισμάτων της Ολβίας, για τις συναλλαγές (εάν αυτό ήταν που απαιτούσε το ψήφισμα). 
Πωλητές και αγοραστές ξένων χρυσών και αργυρών νομισμάτων (και βεβαίως άλλων 
εμπορευμάτων) θα το έβρισκαν πολύ πιο απλό να συγκρίνουν τις τιμές και να επι-
τυγχάνουν την καλύτερη συναλλαγή με τα λεφτά τα οποία διέθεταν, αρκεί να υπήρχε 
μία μονάδα συναλλαγής και όλα τα νομίσματα να μετατρέπονται σε τιμές με βάση 
αυτή την μονάδα. Όμως, η καλύτερη εξήγηση για την απαίτηση θα μπορούσε να δο-
θεί από το γεγονός ότι οι κάτοικοι της Ολβίας στόχευαν στο να αποκομίσουν κέρδος 
από αυτή την διαδικασία. Δηλαδή, ένας έμπορος ο οποίος θα ήθελε να ανταλλάξει π.χ. 
αθηναϊκά με μακεδονικά νομίσματα, μετά την συμφωνία με έναν άλλο έμπορο ή με 
χρηματιστή, αυτός θα χρειαζόταν να αγοράσει πρώτα νομίσματα της Ολβίας και στη 
συνέχεια με αυτά να αγοράσει μακεδονικά. Έτσι θα πλήρωνε φόρο συναλλαγής δύο 
φορές, μία όταν θα αγόραζε τα νομίσματα της Ολβίας και μία όταν θα τα πουλούσε. 
Αυτή η τακτική πρέπει να είναι γνωστή στους ευρωπαίους περιηγητές, οι οποίοι, όταν 
θέλουν να αλλάξουν ξένο συνάλλαγμα για να αγοράσουν συνάλλαγμα μιας τρίτης 
χώρας, είναι υποχρεωμένοι πρώτα να μετατρέψουν τα λεφτά τους σε συνάλλαγμα 

43. Αριστοτέλης, Οικονομικά, ΙΙ, ii. 3a-d. Βλ. H. Seyrig, «Monnaies hellénistiques de Byzance 
et de Calcédoine», Essays in Greek coinage Presented to Stanley Robinson, Oxford 1968, 189-190. 
Βλ. τις διευθετήσεις επιβεβαιωμένες στο OGIS, αρ. 484 (Πέργαμος) και 515 (Μύλασα). Ακόμα 
κι όταν ο επιβαλλόμενος φόρος στην ανταλλαγή νομισμάτων ήταν αντικείμενο ανταγωνισμού, 
οι τιμές παρέμεναν, γενικώς, υψηλές. Βλ. R. Bogaert, ό. π., σ. 323-331· M. Giacchero, «I motivi 
finanziari e commerciali dell’ unione monetaria fra Mitilene e Focea», RIN, 82 (1980) 6-7.
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της χώρας στην οποία βρίσκονται και στη συνέχεια, αμέσως μετά, να αγοράσουν της 
τρίτης χώρας που θέλουν. Έτσι πληρώνουν την τραπεζική επιβάρυνση δύο φορές. 
Αυτός ο «μπελάς» της χρέωσης θα ήταν μία καλή πηγή εσόδων για τους κατοίκους 
της Ολβίας, στο σύνολό τους, εάν υπήρχε ένα κρατικό μονοπώλιο συναλλάγματος ή 
για εκείνα τα άτομα τα οποία εμπλέκονταν στην αγοραπωλησία συναλλάγματος, εάν 
δεν υπήρχε μονοπώλιο. (Στη δεύτερη περίπτωση, τα άτομα αυτά μπορεί να πλήρωναν 
στο κράτος κάποιο τίμημα για να έχουν το προνόμιο άσκησης αυτού του επαγγέλμα-
τος. Το σημαντικό πράγμα ήταν να καταστεί η Ολβία ένα ελκυστικό μέρος για τους 
εμπόρους, όπου θα μπορούσαν να ασκήσουν το εμπόριό τους, έστω κι αν χρειαζόταν 
να πληρώσουν φόρο συναλλαγής. Η απάλειψη του φόρου εισαγωγής και εξαγωγής 
πολύτιμων μετάλλων παρείχε αυτό το απαραίτητο κίνητρο. Οι κάτοικοι της Ολβίας 
προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μία διεθνή «ελεύθερη αγορά» συναλλάγματος. Ένα 
φαινόμενο γνωστό από την πρόσφατη Ιστορία, την εποχή που υπήρχαν περιορισμοί 
στα ευρωπαϊκά νομίσματα, μέρη όπως το Χονγκ-Κογκ και η Σιγκαπούρη μετατράπη-
καν σε μακρινά επικερδή κέντρα αγοράς συναλλάγματος. Εάν η ποικιλία ξένων νο-
μισμάτων, τα οποία βρέθηκαν στην Ολβία, είναι μία ένδειξη, τότε οι κάτοικοί της είχαν 
κάποια επιτυχία στο να προσελκύσουν αυτού του είδους τις συναλλαγές.44

Η μία συγκεκριμενη τιμή, η αναφερόμενη στο ψήφισμα, δείχνει πως το μέτρο αυτό 
επρόκειτο να λειτουργήσει. Με την καθιέρωση μιας τιμής για το συνάλλαγμα της 
Ολβίας με τους στατήρες της Κυζίκου (από ήλεκτρο, το οποίο συνήθως περνούσε ως 
χρυσός) οι Όλβιοι κατάφεραν να κάνουν αυτούς τους στατήρες να λειτουργούν πρα-
κτικά ως έκδοση ενός χρυσού νομίσματος, το οποίο δεν διέθετε η τοπική νομισματο-
κοπία, αλλά καθιέρωνε και μία τιμή πάγκου για την αξία του δικού τους νομίσματος 
ως μέτρο αγοράς. Η απουσία, όμως, φόρου στην αγοραπωλησία του χρυσού και του 
αργύρου, στις συναλλαγές οι οποίες μπορούσαν να γίνουν χωρίς κυβερνητική ανάμι-
ξη, επιβεβαιώνει το είδος της ελεύθερης αγοράς και θεωρείται μία σημαντική αλλαγή 
από την πρακτική του παρελθόντος όταν επιβαλλόταν φόρος.

Μία ερμηνεία η οποία αποκλείει εμπορικά και επενδυτικά κίνητρα από αυτό το 
ψήφισμα υπέρ πολιτικών κινήτρων, συνδεόμενα με την υποχρεωτική χρήση τοπικών 
νομισμάτων, δεν έχει νόημα. Η Ολβία, κτισμένη καθώς ήταν σε μία εμπορική δίοδο προς 
το εσωτερικό, άκμασε κατά τον 6ο και 5ο αι. π. Χ., αλλά κατά τον 4ο αι. είχαν αρχίσει 
ήδη οι λιγότερο ευτυχισμένες ημέρες γι’ αυτήν και ο 3ος αι. π. Χ. ήταν πια η περίο-
δος της παρακμής της.45 Ένα ψήφισμα, σχετικό με την νομισματοκοπία της Ολβίας, 
θα ταίριαζε καλά σε μία περίοδο κατά την οποία οι κάτοικοί της προσπαθούσαν να 
αποτρέψουν την επιδείνωση ή να βελτιώσουν την κατάσταση της τοπικής νομισματο-

44. Για την έκταση των ξένων νομισμάτων, τα οποία βρέθηκαν στην Ολβία, βλ. W. Ziebell, 
Olbia. Eine griechische Stadt in Süd-Russland, Hamburg 1937, 75.

45. Για την ιστορία της Ολβίας, βλ. M. Danoff, RE, suppl. IX, λήμμα «Pontos Euxeinos 17. 
Olbia», στήλες 1092-1104· E. Belin de Ballu, ό. π.· A. Wasowicz, Olbia pontique et son territoire, 
Paris 1975.
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κοπίας, δημιουργώντας μία βολική, ανταγωνιστική και χωρίς δασμούς αγορά χρυσών 
και αργυρών νομισμάτων, από την οποία θα αποκόμιζαν κέρδη.46 Το νομισματικό 
ψήφισμα της Ολβίας μπορεί να θεωρηθεί ως μία πολιτική απόφαση με την έννοια ότι 
ψηφίσθηκε από τους κατοίκους μιας πόλης για το συμφέρον τους, αλλά δεν ήταν μία 
απόφαση η οποία πάρθηκε για να επιβεβαιωθεί η πολιτική κυριαρχία τους με την επι-
βολή ενός ομοιογενούς νομισματικού συστήματος.

2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η δεύτερη κατηγορία αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία πρέπει να εξετάσουμε εδώ, 
είναι τα προερχόμενα από τις σχετικές αναφορές που γίνονται για την νομισματοκοπία 
στα κείμενα της κλασικής εποχής. Πρώτα απ’ όλα, υπάρχουν οι απόψεις οι οποίες αφο-
ρούν στην καταγωγή της νομισματοκοπίας. Οι επίκαιρες ιστορίες του 5ου και του 4ου 
αι. π. Χ., σχετικά με αυτό το θέμα, θα πρέπει να είναι σε θέση να μας αποκαλύψουν 
κάποια σημάδια σύγχρονης αντίληψης ότι η κυριαρχία και η νομισματοκοπία ήταν 
στενά συνδεδεμένες, επειδή, την περίοδο αυτή κυρίως, τα ελληνικά νομίσματα κόβο-
νταν κανονικά από τα κράτη και όχι από μεμονωμένα πρόσωπα.47

Ο φιλόσοφος Ξενοφάνης λέγεται ότι απέδωσε την επινόηση της νομισματοκοπίας 
στους Λυδούς.48 Καμία, όμως, άλλη λεπτομέρεια αυτής της γνώμης δεν έχει καταγραφεί, 
όπως π.χ. για ποιο σκοπό επινοήθηκε και αν αυτό έγινε από κάποιον βασιλιά (π.χ. τον 
Κροίσο) ή από κάποια άλλα άτομα. Ο Ηρόδοτος, κατά τον 5ο αι. π. Χ., είχε την ίδια 
άποψη, αλλά πρόσθεσε ακόμα μία λεπτομέρεια. Οι Λυδοί «πρῶτοι δέ ἀνθρώπων τῶν 
ἡμεῖς ἴδμεν νόμισμα χρυσοῦ καί ἀργύρου κοψάμενοι ἐχρήσαντο, πρῶτοι δέ καί κάπηλοι 
ἐγένοντο».49 Το δεύτερο γεγονός δεν δίνεται ως εξήγηση, ακριβώς, του πρώτου, αλλά 
υπάρχει ένας υπαινιγμός σύνδεσης. Οι Λυδοί, ο βασιλιάς ή κάποια άτομα, επινόησαν 
νομίσματα από πολύτιμα μέταλλα προς όφελος του εμπορίου. Το ίδιο κίνητρο επανα-
λαμβάνεται καθαρότερα από τον ιστορικό του 4ου αι. π. Χ. Έφορο, ο οποίος αναφέρει 
ότι ο Φείδωνας, βασιλιάς και κατόπιν τύραννος του Άργους, έκοψε τα πρώτα αρ-

46. Για το είδος των έμμεσων κερδών, τα οποία αναμένονταν από την μεγαλύτερη εμπο-
ρική κίνηση, βλ. τον επιβεβαιωμένο φόρο στην Κύζικο, τον 6ο αι. π. Χ. (SIG3, 4) και τις παρα-
τηρήσεις του Ξενοφώντα στην Αθηναίων Πολιτεία, 1.17.

47. Για τις πρόσφατες αναφορές γύρω από το θέμα εάν η πρώιμη ελληνική νομισματοκοπία 
ξεκίνησε από ιδιώτες, βλ. R. R. Holloway, «La ricerca attuale sull’ origine della moneta», RIN, 80 
(1978) 7-14· J. H. Kroll, «From Wappenmünzem to Gorgoneia to Owls», ANSMN, 26 (1981) 1-32· 
M. J. Price, «Thoughts on the beginnings of coinage», Studies in Numismatic Method Presented to 
Philip Grierson, Cambridge 1983, 6· M. J. Price, «Early Greek bronze coinage», Essays…Robinson, 
σ. 100 και «The function of early Greek coinage», Le origini della monetazione di bronzo in Sicilia 
e in Magna Grecia. Atti del VI Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatiki Napoli 
17-22 Aprile 1977, AIIN, 25, suppl., Rome 1979, 356, για την ιδέα ότι οι χάλκινοι κόλλυβοι από 
την Αθήνα, κατά το δεύτερο μέρος του 4ου αι. π. Χ., ήταν κοπές ιδιωτών.

48. Η. Diels - W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker6, Berlin 1951-1952, τ. 1, σ. 130, F 4.
49. Ηρόδοτος, Α. 94.1.

14. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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γυρά νομίσματα στην Αίγινα· «ἐμπόριον γάρ γενέσθαι, διά τήν λυπρότητα [άγονο] τῆς 
χώρας τῶν ἀνθρώπων θαλαττουργούντων ἐμπορικῶς (...)».50 Στην περίπτωση αυτή, η 
επινόηση των νομισμάτων αποδόθηκε στον βασιλιά Φείδωνα, αλλά δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη ότι η επινόησή του αυτή είχε κάποια σχέση με την πιστοποίηση της βασιλικής 
ή της τυραννικής κυριαρχίας του. Ο Φείδωνας επινόησε, μάλλον, την νομισματοκοπία 
για να διευκολύνει το εμπόριο και, στη δική του περίπτωση, το εξωτερικό εμπόριο.

Τα εμπορικά κίνητρα για την επινόηση της νομισματοκοπίας καταγράφονται, κα-
θαρά ως μέρος της παράδοσης, από τον Πλάτωνα εν συντομία στην Πολιτεία (371b 
8-9), «ἀγορά δή ἡμῖν καί νόμισμα σύμβολον τῆς ἀλλαγῆς ἕνεκα γενήσεται ἐκ τούτου», 
και από τον Δημοσθένη σε έναν λόγο του, το 353/352 π.Χ., όπου υπάρχουν παρα-
τηρήσεις τις οποίες αυτός αποδίδει στον Σόλωνα.51 Σύμφωνα με τον Δημοσθένη, ο 
Σόλωνας υποστήριξε τα εξής: «Λέγεται γάρ τοῖς δικασταῖς αὐτόν εἰπεῖν, ἐπειδή τἄλλα 
κατηγόρησεν, ὅτι νόμος ἐστίν ἁπάσαις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ταῖς πόλεσιν, ἐάν τις τό νόμι-
σμα διαφθείρη, θάνατον τήν ζημίαν εἶναι». Η τοποθέτηση αυτή γινόταν όλο και πιο 
αναγκαία καθώς οι νόμοι είναι, τρόπος του λέγειν, η νομισματοκοπία της χώρας, ενώ 
η αργυρή νομισματοκοπία ήταν κάτι το οποίο επινόησαν ιδιώτες για δικές τους συ-
ναλλαγές και ανήκε σ’ αυτούς. Για τον δικό μας σκοπό, το σημαντικό είναι ότι ο Δη-
μοσθένης, στα μέσα του 4ου αι. π. Χ., μπορούσε να αποδώσει στον Σόλωνα την άποψη 
για την καταγωγή της νομισματοκοπίας, η οποία, από ό,τι μπορούμε να συμπεράνου-
με από την παράδοση, είναι πως η νομισματοκοπία επινοήθηκε από έναν εστεμμένο ως 
μέσο επιβεβαίωσης της κυριαρχίας του.

Κατά τον Αριστοτέλη, η νομισματοκοπία επινοήθηκε ειδικώς για να εξυπηρετηθούν 
οι ανάγκες των ανθρώπων σε θέματα συναλλαγών. Στα Ηθικά Νικομάχεια (5.1133α 19 
- b28) αναφέρει καθαρά ότι οι άνθρωποι επινόησαν το νόμισμα για να διευκολύνουν 
την ανταλλαγή διαφορετικών ειδών εμπορευμάτων. Το νόμισμα, λοιπόν, είναι μέσον 
διευκόλυνσης και όχι κάτι φυσικό αφού λειτουργεί μεταξύ των ανθρώπων με «σύνε-
ση». Και αφού το κείμενο αυτό ασχολείται κυρίως με το είδος ανταλλαγής παρά με την 
ιστορική πλευρά του ρόλου του χρήματος στην κοινωνία, μπορούμε να πούμε ότι το 
περιεχόμενο του κειμένου αποκαλύπτει την αποτυχία του Αριστοτέλη να προσδώσει 
στο χρήμα οποιαδήποτε άλλη σπουδαιότητα, όπως είναι η σύνδεσή του με την επι-
βεβαίωση της πολιτικής κυριαρχίας. Στα Πολιτικά (Α. 1257α31-b7), όμως, ο Αρι-
στοτέλης περιγράφει την ιστορική εξέλιξη του νομίσματος. Η επινόηση και η χρήση 
του νομίσματος ήρθαν ως φυσική συνέπεια του πιο πρωτόγονου συστήματος συναλ-
λαγών. Η διάδοση του νομίσματος προκάλεσε το κέρδος, μέσω του εμπορίου, ως έναν 

50. Στράβωνας, Η. 6.16· Η. 3.33. Για τον Φείδωνα, βλ. Πολυδεύκης, Ονομαστικόν, Θ. 83-85. 
Για την στενή σχέση ανάμεσα στην ιστορία της νομισματοκοπίας της Αίγινας και στην ανάπτυ-
ξη του εμπορίου στο νησί, βλ. R. Ross Holloway, «An archaic hoard from Crete and the early 
Aeginetan coinage», ANSMN, 17 (1971) 1-21.

51. Δημοσθένης, Κατά Τιμοκράτους, 212-214.
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τρόπο ζωής.52 Ο Αριστοτέλης και σ’ αυτό το δεύτερο κείμενο δηλώνει ότι το νόμισμα 
λειτουργούσε ως ένα μέσο συναλλαγής «με συγκατάθεση». Εάν με αυτό εννοούσε ένα 
είδος πραγματικής συμφωνίας, το κείμενο αφήνει να εννοηθεί ότι ήταν μία συμφωνία 
μεταξύ ατόμων για την διευκόλυνσή τους.53 Εάν ο Αριστοτέλης διέκρινε σ’ αυτό μία 
σημαντική σχέση ανάμεσα στην νομισματοκοπία και στην κυριαρχία, τότε το μέρος 
αυτό του κειμένου στα Πολιτικά θα ήταν ο καταλληλότερος χώρος να το αναφέρει, 
διότι εδώ αναφέρεται καθαρά στην αλλαγή των πολύτιμων μετάλλων τα οποία χρη-
σιμοποιούνταν ως χρήμα, ανάλογα με την διάσταση και το βάρος σε μία πραγματική 
χρήση νομισμάτων, τα οποία κόβονταν με έναν ανάλογο χαρακτήρα. Αυτό που λέει 
για τον άλλο χαρακτήρα είναι ότι οι άνθρωποι το απέδιδαν σε χρήμα ώστε να ελευθε-
ρωθούν από την ανάγκη να μετρήσουν και να ζυγίσουν, για να αποφασίσουν για το 
βάρος και την αξία των αντικειμένων τους σε κάθε συναλλαγή. Ο χαρακτήρας (τύπος) 
λέει ο Αριστοτέλης, είχε τεθεί ως ένα σήμα δηλωτικό του ποσού. Δεν υπάρχει τίποτε 
εδώ που να λέει ότι ο τύπος αυτός ήταν το «διακριτικό γνώρισμα μιας πόλης», ή πως η 
νομισματοκοπία ήταν το σύμβολο της αυτονομίας της.

Ακόμα και από αυτή την σύντομη περίληψη καθίσταται σαφές ότι, κατά την τρέχου-
σα περίοδο της κλασικής εποχής για την καταγωγή της ελληνικής νομισματοκοπίας, 
δεν αποκαλύπτεται κανένα ενδιαφέρον σε καμιά άποψη και δεν συνδέεται με κανέναν 
τρόπο η νομισματοκοπία και η κυριαρχία. Ακόμα κι όταν η επινόηση του νομίσμα-
τος αποδίδεται σε έναν βασιλιά, όπως είναι ο Φείδωνας, το κίνητρο της επινόησης 
αποδίδεται στην προαγωγή του εμπορίου και όχι για να επιβληθεί, μέσω αυτού, μία 
πολιτική γραμμή.

Ένα δεύτερο μέρος αποδεικτικών στοιχείων από φιλολογικές πηγές προς εξέταση 
για κάποια σημάδια κλασικής παράδοσης, σχετικά με την νομισματοκοπία και την κυ-
ριαρχία, είναι η πολιτική φιλοσοφία. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό που αυτό το οποίο ήταν 
κάποτε μία αξιόλογη φιλολογία της κλασικής και της πρώιμης ελληνιστικής εποχής, 
γύρω από την μοναρχία, έχει χαθεί για κάθε πρακτικό σκοπό.54 Για παράδειγμα, δεν 

52. Γι’ αυτά τα δύο πολύπλοκα κείμενα, βλ. Scott Meikle, «Aristotle and the political economy 
of the Polis», JHS, 99 (1979) 58-62· πρβ. Ed. Will, «Fonctions de la monnaie dans les cités grecques 
de l’ époque classique», Numismatique antique. Problèmes et méthodes, Nancy 1975, 233-246.

53. Για την άποψη ότι ήταν μία ιδιωτική διεθνής συμφωνία, βλ. J. Moreau, «Aristote et la 
monnaie», REG, 82 (1969) 351.

54. Γι’ αυτήν την εικόνα της αρχαίας γραμματείας, βλ. E. R. Goodenough, «The political 
Philosophy of Hellenistic Kingship», YCS, 1 (1928) 55-102· L. Delatte, Les traités de la royauté 
d’ Ecphante, Diotogène et Sthénidas, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ 
Université de Liège, 97 (1942) 282-290· P. Hadot, «Fürstenspiegel», Reallexikon für Antike und 
Christentum, 8 (Stuttgart 1972) 555-632· Olaf Müller, Antigonos Monophtalmos und «Das Jahr 
Könige», Bonn 1973, 109-110. Πρόσωπα της βασιλείας, ως θέμα συζήτησης, στον Πολιτικό του 
Πλάτωνα, όπου όμως δεν παρέχονται λεπτομέρειες σε ασαφή θέματα, όπως είναι ο έλεγχος του 
νομισματικού συστήματος. Όταν αναφέρεται το θέμα της νομισματοκοπίας (289b 2-5) παρου-
σιάζεται ως ένα θέμα περιθωριακής σπουδαιότητας στη συζήτηση.
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μπορούμε να γνωρίζουμε εάν ο Αριστοτέλης είχε κάτι να πει για την νομισματοκοπία 
στο έργο του Περί Βασιλείας, το οποίο παραδοσιακά πιστεύεται ότι το έγραψε για 
την διαπαιδαγώγηση του Αλεξάνδρου.55 Από αυτό, το οποίο πιστεύεται ότι αρχικά 
ήταν ένα μάλλον πολύ μεγαλύτερο έργο, έχει σωθεί μόνο ένα κεφάλαιο και αυτό πραγ-
ματεύεται την πολιτική φιλοσοφία και την θέση τής νομισματοκοπίας σε μία καλά 
οργανωμένη πολιτεία. Σχετικά με τους Νόμους (5,741e - 742c), ο Πλάτωνας δίνει το 
περίγραμμα των πρακτικών σχεδίων για μία μικρή πόλη - κράτος. Ένα από τα υπο-
στηριζόμενα εκεί είναι ότι αυτή η μικρή πολιτεία θα πρέπει να απαγορεύσει την υπερ-
βολική συσσώρευση πλούτου. Προς αυτή την κατεύθυνση αυτός πιστεύει ότι πρέπει 
να υπάρχει ένας νόμος ο οποίος να απαγορεύει την κατοχή χρυσού και αργύρου 
από ιδιώτες. Επιτρέπεται σ’ αυτούς να κατέχουν μόνο νομίσματα, τα οποία να μπο-
ρούν να κυκλοφορούν εντός της χώρας για την εξυπηρέτηση των βιοτεχνών και για 
τις απαραίτητες πληρωμές, όχι όμως και εκτός της πόλης - κράτους. Για τις πληρωμές 
των εξόδων της πολιτείας αυτή (η μικρή πόλη) πρέπει να έχει και να χρησιμοποιεί το 
κοινόν ἑλληνικόν νόμισμα, το οποίο μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί από τους επίση-
μους της πόλης όταν βρίσκονται σε επίσκεψη σε άλλη πόλη - κράτος. Εάν ένας ιδιώτης, 
επιστρέφοντας από το εξωτερικό, διαθέτει πλεόνασμα ξενικοῦ νομίσματος πρέπει να 
το καταθέτει στην πολιτεία και να λαμβάνει το αντίστοιχο ἐπιχώριον νόμισμα. Εάν 
δεν το κάνει, αυτό θεωρείται σοβαρό έγκλημα. Το μέρος αυτό των Νόμων του κα-
ταλήγει με την απαγόρευση της προίκας και του δανείσματος χρημάτων εντόκως.

Ένα τέτοιο σύστημα διακυβέρνησης θα επέβαλε, φυσικά, την κυκλοφορία μόνο μιας 
ενοποιημένης τοπικής νομισματοκοπίας, αλλά ο στόχος είναι ηθικός και όχι πολιτικός 
με την σύγχρονη αντίληψη που θα απαιτούσε να ενισχυθεί αυτή η ενοποιημένη κυκλο-
φορία με το ενδιαφέρον επιβεβαίωσης της κυριαρχίας της πολιτείας αυτής. Ο Πλάτω-
νας προσπαθεί να επινοήσει ένα σύστημα το οποίο να προάγει την ηθική ευημερία 
των πολιτών, κάνοντας μία καθαρή αντιγραφή κανονισμών οι οποίοι εφαρμόζονταν 
για την νομισματοκοπία της Σπάρτης, κατά την κλασική περίοδο.56 Η ηθική επιδίω-
ξη απαιτεί από την πολιτεία να ασκεί έλεγχο στο νομισματικό σύστημα και καθετί 
παρόμοιο, αλλά η απαίτηση αυτή δεν επιβάλλεται από το είδος της νομισματοκοπίας, 
όπως είναι π.χ. ένα σύμβολο της κυριαρχίας της πολιτείας, αλλά από την φύση των 
ανθρώπων ως ατελείς υπάρξεις.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία ούτε φι-
λολογικές αποδείξεις της κλασικής περιόδου που να στηρίζουν την άποψη ότι έγινε 
αντιληπτή η ύπαρξη σύνδεσης ανάμεσα στην κυριαρχία και στην νομισματοκοπία, η 
οποία θα καθιστούσε τα νομίσματα σύμβολα αυτονομίας ή διακριτικά ανεξαρτησίας 
για κάθε κυρίαρχη πολιτεία. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, το συμπέρασμα το οποίο ήδη 
έχει προκύψει από τα νομισματικά και ιστορικά στοιχεία.

55. Βλ. π.χ., J. R. Hamilton, Alexander the Great, London 1973, 33.
56. Glenn R. Morrow, Plato’s Cretan City: A historical interpretation of the Laws, Princeton 

1960, 139-140.
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Αρχιμ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΔΥΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (1620) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Β΄ (1750)

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Σε δύο προηγούμενες μελέτες μας παρουσιάσαμε τα υπομνήματα εκλογής δεκατριών 
μητροπολιτών της Λάρισας του 19ου αιώνα,1 με βάση τα φωτοαντίγραφα από τους 
κώδικες του Οικ. Πατριαρχείου, τα οποία μας χορήγησε ο Παναγιώτατος. Μεταξύ των 
άλλων φωτοαντιγράφων περιλαμβάνονται και δύο με τα υπομνήματα εκλογής δύο μη-
τροπολιτών παλαιότερων εποχών: του Γρηγορίου (1620) και του Μελετίου Β΄ (1750). 
Με την δημοσίευσή τους στην παρούσα μικρή μελέτη διορθώνονται κάποια λάθη στον, 
έτσι κι αλλιώς, προβληματικό επισκοπικό κατάλογο της Λάρισας. Η συμβολή μας είναι 
μεν μικρή αλλά πιστεύουμε ότι είναι αξιόλογη.2 Εκτός από τα υπομνήματα παραθέτου-
με και όσες πληροφορίες είναι προσιτές για τον καθένα μητροπολίτη.3

Α΄. ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Την περίοδο πριν από το 1620 στην Μητρόπολη της Λάρισας αναφέρεται ο Τιμόθεος 
(1609-1617).4 Στο υπόμνημα του Γρηγορίου αναφέρεται ότι ο προκάτοχός του «θανάτῳ 
φυσικῷ τό ζεῖν ἐκμετρήσαντος», αλλά δεν αναφέρεται το όνομά του. Ίσως πρόκειται 
για τον Τιμόθεο, καθώς το κενό διάστημα (1617-1620) είναι μικρό. Η ανάγνωση του 
υπομνήματος παρουσιάζει μερικές δυσκολίες και γι’ αυτό παρέμειναν κάποια κενά, όχι 
όμως ουσιώδη. Μετά τον θάνατο του μη κατονομαζόμενου προκατόχου του, συνήλθε 
η Σύνοδος του Οικ. Πατριαρχείου για να εκλέξει τον νέο μητροπολίτη της Λάρισας. 
Πρώτος στον κατάλογο των υποψηφίων τέθηκε ο πρώην Βοδενών (Έδεσσας) Γρηγόρι-

1. Νεκτάριος Δρόσος, α) «Έξι υπομνήματα εκλογής μητροπολιτών της Λάρισας, (1803-
1821)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 49 (2006) 145-160. β) «Εφτά υπομνήματα εκλογής μητροπο-
λιτών της Λάρισας (1821-1875)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 21-32· πρβ. Βασίλης Κ. 
Σπανός, «Προσθήκες και διορθώσεις στον επισκοπικό κατάλογο της Λάρισας, 1799-1870», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 41 (2002) 145-160.

2. Άλλα υπομνήματα εκλογής του 17ου αιώνα, βλ. Κώστας Σπανός, «Τα υπομνήματα 
εκλογής τεσσάρων μητροπολιτών της Λάρισας στη Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου (1604-
1662)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 219-239.

3. Ευχαριστούμε τον κ. Κώστα Σπανό που έθεσε στην διάθεσή μας τις πληροφορίες αυτές.
4. Δ. Γ. Αποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, Η Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου, Αθήνα 

1987, 250, 368· Μιχ. Βαπόρης (μετ. Σταμ. Σπανός), «Ένα συνοδικό γράμμα για την Επισκοπή 
του Ζητουνίου και Πτελεού του 1617», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 35 (1999) 3-7.
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ος,5 ο οποίος και εκλέχθηκε τον Μάιο του 1620. Λανθασμένα ο Ατέσης αναφέρει το 
έτος 1621 ως αρχή της αρχιερατίας του.6

Ο Γρηγόριος, ως συνοδικός, το 1622 υπέγραψε σε ένα σιγίλιο του οικ. πατριάρχη 
Κυρίλλου Λούκαρη, υπέρ της Μονής του Αγ. Νικολάου της Επισκοπής του Ρέοντος.7 
Τον Μάιο του 1622 υπέγραψε στο υπόμνημα εκλογής του μητροπολίτη της Κορίνθου 
Ανθίμου8 και τον Ιούνιο του ίδιου έτους αναφέρεται σε ένα συνοδικό σημείωμα για 
τον καθαιρημένο επίσκοπο του Ζητουνίου.9 Το 1623 ζήτησε από τον οικ. πατριάρχη 
και πέτυχε την καθαίρεση τριών επισκόπων της επαρχίας του, ήτοι του Αρσενίου10 
της Λιτζάς και Αγράφων, του Μητροφάνη11 του Γαρδικίου και του Ιακώβου12 του 
Θαυμακού, με την κατηγορία ότι δεν κατέβαλαν την πατριαρχική ζητεία. Το 1626, ως 
συνοδικός, υπέγραψε σε ένα άλλο σιγίλιο του Κυρίλλου Λούκαρη, υπέρ της Μονής 
του Αγ. Νικολάου της επαρχίας Κερνίτσας.13 Στις 19.7.1627, με τους μητροπολίτες της 
Ναυπάκτου και Άρτας Γαβριήλ και Λευκάδας Ναθαναήλ, υπέγραψε μία «πανδε-
κτική» υπέρ ενός ιερέα από το Γαρδίκι του Δελβίνου.14

Τον Απρίλιο του 1632, ως συνοδικός πάλι, ο Γρηγόριος υπέγραψε σε ένα σιγίλιο 
του οικ. πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρη, υπέρ της Μονής της Μεγίστης Λαύρας, για 
τα μετόχια της στη Λήμνο.15 Τον Δεκέμβριο του 1639, πάλι ως συνοδικός, υπέγραψε 
σε ένα σιγίλιο του οικ. πατριάρχη Παρθενίου, υπέρ της Μονής της Κερνίτσας.16 Τον 
Σεπτέμβριο του 1641 συμμετείχε σε μία τετραμελή επιτροπή του Οικ. Πατριαρχείου,17 
και τον Ιανουάριο του 1643 στην ανασυγκρότηση και διεύρυνση μιας άλλης επι-

5. Ο Βοδενών Γρηγόριος δεν αναφέρεται στους επισκοπικούς καταλόγους. Βλ. Βασ. Γ. 
Ατέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον, εν 
Αθήναις 1957, 56-58, 311.

6. Βασ. Γ. Ατέσης, ό. π., σ. 137.
7. Διον. Ζακυθηνός, «Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας 

(1593-1798) εκδιδόμενα εκ παρισιακών κωδίκων», Ελληνικά, 2/1 (1929) 148.
8. N. M. Vaporis, Codex (B΄) Beta of the Ecumenical  Patriarchate of Constantinople, Brook-

lin 1975, 74.
9. Αθ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 4 (1899) 10.

10. Κώστας Σπανός, «Η καθαίρεση έξι επισκόπων της Θεσσαλίας στη Νομική Συναγωγή 
του Δοσιθέου (1601-1655)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 232-234.

11. Κώστας Σπανός, «Η καθαίρεση...», ό. π., σ. 229-232.
12. Δ. Γ. Αποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, ό. π., σ. 258.
13. Διον. Ζακυθηνός, ό. π., σ. 151.
14. Ν. Α. Βέης, Έκθεσις παλαιογραφικών και τεχνικών ερευνών εν ταις μοναίς των Με-

τεώρων κατά τα έτη 1908 και 1909, Αθήνησι 1910, 57-58.
15. Αλ. Λαυριώτης, «Ανέκδοτα σιγίλια», Εκκλησιαστική Αλήθεια, 12 (1892-1893) 348.
16. F. Miklosich - J. Müller, Acta et diplomata graeca aevi sacra et profana, 4 (Βιέννη 1887) 

195.
17. Αθ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, ό. π., τ. 4, 14 και 376· Καλλίνικος Δελικανής, Πατριαρ-

χικών εγγράφων τόμος τρίτος (...), Κωνσταντινούπολις 1905, 309-314· Δ. Γ. Αποστολόπουλος 
- Π. Δ. Μιχαηλάρης, ό. π., σ. 170, αρ. 193.
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τροπής.18 Τον Μάρτιο του 1643, ως συνοδικός, υπέγραψε στο γράμμα των πατριαρχών 
Παρθενίου της Κωνσταντινουπόλεως, Ιωαννικίου της Αλεξάνδρειας, Μακαρίου της 
Αντιόχειας και Παϊσίου των Ιεροσολύμων, το οποίο έστειλαν προς την Εκκλησία της 
Μικρής Ρωσίας.19 Το 1643, επίσης, υπέγραψε στην καθαίρεση του Ιωαννίνων Καλ-
λινίκου, ενώ το επόμενο έτος (1644) υπέγραψε στην ακύρωση αυτής της καθαίρεσης.20 
Πέθανε πριν από τις 12.4.1645, οπότε εκλέχθηκε ως διάδοχός του ο Παΐσιος.21

Το υπόμνημα εκλογής του Γρηγορίου (1620)

+ Τῆς ἁγιωτάτ(ης) μ(ητ)ροπόλε(ως) λαρίσσης ἄνευ προστάτου γνησίου μεινάσης, 
ὡς τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος θανάτῳ φυσικῷ / τό ζεῖν ἐκμετρή[σαν]τος, ὁ πα-
ναγιώτατος αὐθέντ(ης) καί δεσπότ(ης), ὁ οἰκουμενικός π(ατ)ριάρχης [[ὁ οἰκουμε-
νικός π(ατ)ριάρχ(ης)]] τιμόθ(εος) / προσέταξεν ἡμᾶς τούς παρευρεθέντας ἀρχιερεῖς 
ψήφους γενέσθαι κανονικάς δι’ ἀυτείν (;) τήν ἁγιωτάτην μ(ητ)ρόπολ(ιν) / Λαρίσσης, 
εἰσελθόντες ἐν τῷ σεβασμίῳ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος γεωργίου τοῦ τροπαι-
οφόρου καί ἐποιήσαμεν ψήφους κανονι/κάς καί πρῶτον μέν ἐθέμεθα τόν πρώην βο-
δενῶν Γρηγόριον, δεύτερον δέ τόν ἐν ἱερομονάχοις κύρ ἠσαΐαν, καί τρίτ(ον) / τόν ἐν 
ἱερομονάχοις κύρ ἰωάσαφ, τ[--/-8--10], ἐν μηνί μαΐω, ἰνδικτιῶν(ος) γης.

+ ὁ [_] ματθαῖος  + ὁ [_ _]  + ὁ [_ _]
+ ὁ Λακεδαιμονί(ας) Διονύσιος22  + ὁ [_ _]  + ὁ [_ _]
+ ὁ Χριστιανουπόλεως Νεκτάριος + ὁ προικονήσου Κλήμης
+ ὁ [_ _]  + ὁ [_ _]  + ὁ [_ _]
 Προικονήσου Γρηγόριος23

 λητίτζης Ἱερόθεος

ΠΗΓΗ: Κώδ. Α/2 του Οικ. Πατριαρχείου, σ. 9.

18. Δ. Γ. Αποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, ό. π., σ. 170, αρ. 194.
19. D. Cavolo Gottlob Hofmanno, Ορθόδοξος ομολογία της Καθολικής και Αποστολικής 

Εκκλησίας της Ανατολής, Wratislaviae MDCCLI (1751) 14.
20. Βασ. Γ. Ατέσης, ό. π., σ. 137.
21. Κώστας Σπανός, «Τα υπομνήματα...», ό. π., σ. 292.
22. Η αρχιερατία του Λακεδαιμονίας Διονυσίου Α΄ δεν έχει προσδιορισθεί επακριβώς. Ο 

Βασ. Γ. Ατέσης (ό. π., σ. 171) αναφέρει ότι έζησε μέχρι του 1620 «ότε και απέθανεν, ως φαίνεται 
διά βιαίου θανάτου (...)». Στο υπόμνημά μας, όπως, υπέγραψε το 1623, οπότε ζούσε τουλάχι-
στο έως το 1623.

23. Δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο υπέγραψαν δύο μητροπολίτες της Προι-
κονήσου. Ο δεύτερος (Γρηγόριος) αναφέρεται την περίοδο Ιούνιος 1638-Ιούλιος 1639. Βλ. Βασ. 
Θ. Σταυρίδης, Επισκοπική Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1996, 469.
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Εικ. 1. Το υπόμνημα εκλογής του Γρηγορίου (-.5.1620).
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Εικ. 2. Το υπόμνημα εκλογής του Μελετίου Β΄ Τενεδίου (13.6.1750).
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Β΄. ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Β΄

Την περίοδο πριν από τις 13 Ιουνίου 1750, τον μητροπολιτικό θρόνο της Λάρισας 
κατείχε ο Ιάκωβος ο από Δημητριάδας. Λόγω του θανάτου του, ο οποίος σημειώθηκε 
λίγες μέρες πριν από τις 13 Ιουνίου 1750, συνήλθε η Σύνοδος του Οικ. Πατριαρχείου, 
«προτροπῇ καί ἀδείᾳ» του οικ. πατριάρχη Κυρίλλου Ε΄ (1748-1751),24 στον πατριαρ-
χικό ναό του Αγ. Γεωργίου για να εκλέξει τον διάδοχό του. Πρώτος στον κατάλο-
γο των τριών υποψηφίων τέθηκε ο πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Νικομηδείας 
Μελέτιος Τενέδιος, ο οποίος και εκλέχθηκε στις 13 Ιουνίου 1750.

Κατά τον Ατέση, τον Ιάκωβο διαδέχθηκε, λανθασμένα, ο Διονύσιος ΣΤ΄ (1749-
1750).25 Η αρχιερατία του Μελετίου Β΄ δίνεται με ακρίβεια από τον Τάσο Γριτσόπου-
λο (1750-1768)26 και από τον Ατέση (1750-1768),27 ενώ ο Μυστακίδης τον αναφέρει τον 
Νοέμβριο του 1768, οπότε εκλέχθηκε οικ. πατριάρχης.28

Ο Μελέτιος Β΄ αναφέρεται, στις 29.12.1751, στο υπόμνημα εκλογής του επισκόπου 
Ανανία Α΄ του Γαρδικίου.29 Με την συνδρομή και την επιμέλειά του, ο Λάμπρος Τυρ-
ναβίτης έγραψε δύο ακολουθίες του αγίου Αθανασίου, για την Μονή του Αγ. Αθα-
νασίου του Τυρνάβου, όπως αναφέρεται στο κωδικογραφικό σημείωμα, με χρονο-
λογία 8.1.1756.30 Στις 13.2.1759, ως συνοδικός, υπέγραψε σε ένα σιγίλιο του οικ. πα-
τριάρχη Σεραφείμ Β΄, υπέρ της Μονής της Θεοτόκου Βερνικοβίτισσας της Αμφίκλει-
ας,31 και στις 15.6.1759 ένα άλλο σιγίλιο, του ίδιου οικ. πατριάρχη, υπέρ της Μονής 
της Ανάληψης του Παλαιόκαστρου της Πάτρας.32 Στις 4.10.1759, με τους μητροπολίτες 
Προϊλάβου και Βονδίτζης, χειροτόνησε τον Προκόπιο της Γάνου και Χώρας, στο ναό 
της Θεοτόκου του Μουχλίου.33 Τον Δεκέμβριο του 1767 υπέγραψε, ως συνοδικός, στο 
έγγραφο του οικ. πατριάρχη Σαμουήλ Α΄, για το «Φροντιστήριο» της Πάτρας,34 και 
στις 16.6.1768 ένα άλλο έγγραφο, του ίδιου οικ. πατριάρχη, για τον ναό του Αγ. Γε-
ωργίου της Πάτμου.35 Στις 5.11.1768 εκλέχθηκε οικ. πατριάρχης.36

24. Πρόκειται για την πρώτη πατριαρχία του Κυρίλλου Ε΄. Βλ. Μαν. Ι. Γεδεών, Πατριαρχι-
κοί Πίνακες, Αθήναι 19962, 534-537.

25. Βασ. Γ. Ατέσης, ό. π., σ. 138.
26. Τάσος Γριτσόπουλος, «Λαρίσης και Πλαταμώνος Μητρόπολις», ΘΗΕ, 8 (Αθήναι 1966) 

131.
27. Βασ. Γ. Ατέσης, ό. π., σ. 138.
28. Βασ. Α. Μυστακίδης, «Επισκοπικοί Κατάλογοι», ΕΕΒΣ, 12 (Αθήναι 1936) 195.
29. Κώστας Σπανός, «Τα υπομνήματα εκλογής έξι επισκόπων του Γαρδικίου (1707-1860)» 

Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 26 (1994) 211.
30. Ζήσης Μελισσάκης, Κατάλογος των κωδίκων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τυρνάβου, 

Ε.Ι.Ε. / Ι.Β.Ε., Αθήνα 2007, 231.
31. Διον. Ζακυθηνός, ό. π., 6/2 (1933) 201.
32. Διον. Ζακυθηνός, ό. π., 6/2 (1933) 204.
33. Μαν. Γεδεών, Πατριαρχικαί Εφημερίδες, Αθήναι 1936-1938, 315.
34. Ιωακείμ Φορόπουλος, «Έγγραφα του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου», Εκκλησιαστική 

Αλήθεια, ΚΑ (Κωνσταντινούπολις 30.3.1901) 121-122.
35. F. Miklosich - J. Müller, ό. π., 6 (Βιέννη 1890) 347.
36. Παρέμεινε στον πατριαρχικό θρόνο μέχρι της 11.4.1769, ως Μελέτιος Β΄, και παραιτήθηκε 
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Το υπόμνημα εκλογής του Μελετίου Β΄ (13.6.1750)

+ Τῆς ἁγιωτάτης μ(ητ)ροπόλε(ως) Λαρίσσης ἀπροστατεύτου μεινάσης, ἅτε τοῦ 
ἐν αὐτῇ / ἀρχιερατεύοντος κύρ Ἰακώβου πρός κ(ύρι)ον ἐκδημήσαντος, ἡμεῖς οἱ 
ἐνταῦθα ἐν Κωνσταντινουπόλει / παρευρεθέντες συναδελφοί ἀρχιερεῖς, προτροπῇ, 
κ(αί) ἀδείᾳ τοῦ παναγιωτάτ(ου), κ(αί) σεβασμιωτάτ(ου) ἡμῶν / αὐθέντου, κ(αί) 
δεσπότου, τοῦ οἰκουμενικοῦ π(ατ)ριάρχου κυρίου κυρίου Κυρίλλου, συνεισελθόντες 
ἐν τῷ παν:/σέπτῳ πατριαρχικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, 
κ(αί) ψήφους κανονικάς προ:/βαλλόμενοι εἰς εὕρεσιν, κ(αί) ἐκλογήν ἀξίου, κ(αί) 
ἁρμοδίου προσώπου τοῦ ἀναδεξαμένου τήν ἀρχιερατικ(ήν) / προστασί(αν) τῆς 
ἐπαρχί(ας) ταύτης, πρῶτον μέν ἐθέμεθα τόν πανοσιώ(τατ)ον πρωτοσύγκελ(ον) τῆς 
ἁγιωτ(άτης) μ(ητ)ροπόλε(ως) Νικομηδεί(ας) / Μελέτιον, δεύτερον δέ τόν ὁσιώ(τατ)
ον κύρ Δανιήλ(;) κ(αί) τρίτον τόν ὁσιώ(τατ)ον κύρ Μακάρι(ον) ὧν κ(αί) τά ὀνόματα 
κατεστάθησ(αν) ἐν τῷ δε / τῷ ἱερῷ κώδικι τῆς καθ’ ἡμ(ᾶς) τοῦ Χ(ριστο)ῦ μεγάλ(ης) 
ἐκκλησί(ας): αψνῳ: Ἰουνίου: ιγῃ: ἰνδικτιῶν(ος) ιγ:ης

+ ὁ [_ _ ] +  ὁ Φιλιππουπόλεως Παρθένιος (;) [_] ἔχων καί τήν γνώμην 
τοῦ Νικομηδεί(ας) κύρ Γαβριήλ, καί / τοῦ Κρήτης κύρ Γε-
ρασίμου.

+ ὁ [_ _ ] 
+ ὁ [_ _ ] ἔχων κ(αί) τήν γνώμην τοῦ Τουρνό/βου κύρ Ἀνθίμου:
+ ὁ [_ _ ] ἔχων καί τήν γνώμην τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν κύρ Παρθενίου.
+ ὁ [_ _ ]  + ὁ Βάρν(ης) Ἰωακείμ
+ ὁ [_ _ ]  + ὁ Σοφί(ας) Ἄνθιμος
+ ὁ [_ _ ] ἔχων κ(αί) τήν γνώμην τοῦ ἁγίου / Νικαίας κύρ Καλλινίκου.37

ΠΗΓΗ: Κώδ. Α/4 του Οικ. Πατριαρχείου, σ. 142.

στις 16.4.1769. Βλ. Μαν. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες..., σ. 556-558· Βασ. Α. Μυστακίδης, 
Θετταλικά σημειώματα εκ χειρογράφων, Κωνσταντινούπολις 1923, 10.

37. Πρόκειται για τον Καλλίνικο Α΄, η αρχιερατία του οποίου δίνεται λανθασμένα (1728-
1748), αφού στο υπόμνημά μας υπέγραψε στις 13.6.1750. Βλ. Βασ. Θ. Σταυρίδης, ό. π., σ.135.
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ΕΜΙΛ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΤΟΥ 1767
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΣΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ 
ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε, παλαιότερα, τον θεραπευτικό και παιδαγωγικό χα-
ρακτήρα της ως ακρογωνιαίο λίθο, από την δημιουργία της. Στα πλαίσια αυτά εντάσσε-
ται και η επιβολή μέτρων τα οποία διασφαλίζουν το είδος αυτό του χαρακτήρα της. Τα 
μέτρα αυτά λέγονταν επιτίμια και είχαν θετική ή και αρνητική χροιά κατά την εφαρ-
μογή τους, με βασικό σκοπό είτε να επιτευχθεί είτε να διατηρηθεί η μετάνοια του επι-
τιμιμένου ατόμου, ώστε να μην υποπέσει εκ νέου σε άλλο ολίσθημα.

Ένα τέτοιου είδους επιτίμιο είναι καταχωρισμένο στις σελίδες του κώδικα 59 της 
Μονής του Δουσίκου.1 Πρόκειται, μάλλον, για ένα από τα πιο σκληρά επιτίμια,2 καθώς 
ο αφορισμός, η τιμωρία, δεν αφορά σε ένα άτομο, αλλά στους κατοίκους τριών γειτο-
νικών οικισμών της περιοχής των Τρικάλων. Το επιτίμιο εξέδωσε η Σύνοδος του Οικ. 
Πατριαρχείου επί Σαμουήλ Χαντζερή,3 τον Δεκέμβριο του 1767. Ας εξετάσουμε, όμως, 
το έγγραφο από την αρχή.

Στην αρχή καταχωρίζεται ο απαραίτητος χαιρετισμός προς το ποίμνιο, επικεφαλής 
του οποίου είναι οι επίσκοποι των Σταγών4 και της Τρίκκης,5 οι ιερείς και οι προε-
στοί των χωριών Γενεσίου, Προδρόμου και Ξυλοπάροικου. Όλοι αυτοί είναι εκείνοι 
οι οποίοι θα συντελέσουν στο να αναγνωσθεί στους ναούς των χωριών το επιτίμιο του 
οικ. πατριάρχη και της Συνόδου. Στη συνέχεια αναφέρεται ο λόγος έκδοσης του επι-
τιμίου. Ο ηγούμενος και οι μοναχοί του Δουσίκου ανέφεραν στο Οικ. Πατριαρχείο ότι 

1. Ευχαριστούμε τον εκδότη του Θεσσαλικού Ημερολογίου κ. Κώστα Σπανό για την πα-
ραχώρηση του εγγράφου με το επιτίμιο.

2. Άλλα επιτίμια, νεότερων όμως χρόνων, από την περιοχή των Τρικάλων, βλ. Κώστας Μπα-
ρούτας, «Τα επιτίμια στο νομό των Τρικάλων. Ανέκδοτα έγγραφα του αρχείου της Ι. Μητρόπο-
λης Τρίκκης και Σταγών», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 28 (1995) 129-140.

3. Πρόκειται για την πρώτη πατριαρχία (1763 - 1768) του Σαμουήλ Χαντζερή. Βλ. Μαν. 
Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Αθήναι 19962, 550-556. Ο χατζη-Γεράσιμος Δουσικιώτης, 
γραφέας του κώδικα 59, διάβασε λανθασμένα το όνομα του οικ. πατριάρχη από Σαμουήλ, Δι-
ονύσιος. Επειδή, όμως, η χρονολογία και η ινδικτιώνα είναι σωστές, το όνομα του οικ. πα-
τριάρχη είναι Σαμουήλ.

4. Επίσκοπος των Σταγών ήταν ο Παρθένιος (1751 - 26.3.1784). Βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος, «Τρι-
καλινά Σύμμεικτα ΙΑ΄», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 28 (1995) 227-233.

5. Επίσκοπος της Τρίκκης ήταν ο Αμβρόσιος (2.4.1764 - 6.6.1796). Βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος, 
«Τρικαλινά Σύμμεικτα ΚΑ΄», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 38 (2000) 216.
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μερικοί Χριστιανοί, από τα προαναφερόμενα χωριά, ωθούμενοι από την πλεονεξία 
τους, διέπραξαν «τό τῆς ἱεροσυλίας ἁμάρτημα», παραχαράσσοντας τα σύνορα και 
καταπατώντας την έκταση του τσιφλικίου, το οποίο ήδη είχε αγοράσει6 η Μονή του 
Δουσίκου.

Εξαιτίας αυτού, λοιπόν, οι αδελφοί της μονής ζήτησαν την έκδοση ενός επιτιμίου, 
ώστε να διασφαλίσουν την περιουσία της. Η Σύνοδος του Οικ. Πατριαρχείου, σε 
υψηλό τόνο, απειλεί με αφορισμό τους καταπατητές. Όποιος Χριστιανός από τα προ-
αναφερόμενα τρία χωριά καταπάτησε, λίγο ή πολύ, τα όρια του τσιφλικίου στο Γορ-
γογύρι, είτε πριν είτε μετά από την αγορά του από την Μονή του Δουσίκου, και ιδιο-
ποιήθηκε ένα μέρος της γης του, πρέπει να φανερωθεί και να επιστρέψει την μοναστη-
ριακή περιουσία. Όσοι γνωρίζουν τα σύνορα του κτήματος πρέπει να «μαρτυρήσω-
σιν ἀφιλοπροσώπως τήν ἀλήθεια διά τό μοναστηριακόν δίκαιον». Εάν, όμως, οι κα-
ταπατητές παρακούσουν και επιμείνουν «εἰς τό ἑξῆς τῇ τοιαύτῃ (…) πλεονεξίᾳ καί 
ἱεροσυλίᾳ» και οι γνώστες των συνόρων δεν μαρτυρήσουν, τότε όλοι τους θα είναι 
«ἀφορισμένοι ἀπό θεοῦ καί κατηραμένοι καί ἀσυγχώρητοι καί μετά θάνατον ἄλυ-
τοι». Οι πέτρες και ο σίδηρος μπορούν να λιώσουν, αλλά αυτοί όχι και ακόμη δεν 
θα γνωρίσουν καμία προκοπή στη ζωή τους εάν δεν ενεργήσουν όπως παραγγέλεται. 
Έτσι ολοκληρώνεται το πατριαρχικό - συνοδικό επιτίμιο και ακολουθούν η χρονο-
λογία της σύνταξής του και οι υπογραφές δέκα συνοδικών αρχιερέων.

Σε μία τελευταία ματιά στο έγγραφο, με διάθεση σχολιασμού, μας προκαλεί εντύπω-
ση το γεγονός ότι οι μοναχοί, για να λύσουν το πρόβλημά τους, επιλέγουν να απευθυν-
θούν στον ανώτατο ηγέτη της Ορθοδοξίας, τον οικ. πατριάρχη, και όχι στον οθωμανό 
δικαστή (κατή) των Τρικάλων. Οι ποινές τις οποίες θα επέβαλε ο κατής δεν θα είχαν ως 
σκοπό την διαπαιδαγώγηση των παρανομούντων, όπως επιλέγει να κινηθεί η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία, αλλά την βαριά τιμωρία ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά. 
Παράλληλα θα χαρακτηριζόταν παράλογο να απευθυνθούν οι έλληνες μοναχοί στον 
οθωμανό δικαστή, για να βρουν το δίκαιό τους, καθώς θα έδιναν άλλη μία ευκαιρία 
χρηματικής εκμετάλλευσης από αυτόν, μιας και ο χρηματισμός του ήταν καθημερινή 
πρακτική. Επιπλέον, η προσφυγή των λειτουργών της Ελληνικής Εκκλησίας στην οθω-
μανική εξουσία, για τη λύση των προβλημάτων τους, στην ουσία θα ήταν μία περίτρα-
νη ανάμειξή της στα εκκλησιαστικά ζητήματα.

6. Η Μονή του Δουσίκου είχε αγοράσει, πριν από το 1767, την περιοχή Ξηρόκαμπος, έκτα-
σης 100 περίπου στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται μεταξύ του Γοργογυρίου και του Ξυλοπάροι-
κου. Οι Ξυλοπαροικιώτες, για να πληρώσουν το κοινοτικό χρέος τους, το 1715, πούλησαν την 
περιοχή αυτή στον άρχοντα Κώστα Μπογιατζή και αυτός, μετά από κάποιο διάστημα, την 
πούλησε στη Μονή του Δουσίκου. Η περιοχή αυτή (Ξηρόκαμπος), όπως θα φανεί παρακάτω, 
είναι το τσιφλίκι της μονής για το οποίο εκδόθηκε το επιτίμιο του 1767. Την ομολογία πώλη-
σης του Ξηροκάμπου στον Κώστα Μπογιατζή, του 1715, βλ. Γιάννα Κωνσταντίνου, «Η αγορά 
του Ξυλοπάροικου των Τρικάλων από την Μονή του Δουσίκου το 1802», Θεσσαλικό Ημε-
ρολόγιο, 45 (2004) 230-231. Απλή μνεία της στο, Λεωνίδας Κωτούλας, Γοργογύρι Τρικάλων, 
Τρίκαλα 2002, 15.
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Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΙΟΥ7

Σαμουήλ ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Νέας ‘Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης

+ Θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι, ὅ τε Σταγῶν καί ὁ Τρίκκης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπη-
τοί ἀδελφοί καί συλλειτουργοί, καί εὐλαβέστατοι ἱερεῖς καί γέροντες, χρήσιμοι προ-
εστῶται τῶν χωρίων Γενέσι, Προδρόμου και Ξυλοπαροίκου, χάρις εἴη ὑμῖν καί εἰρήνη 
ἀπό Θεοῦ.

Ὁ ὁσιώτατος ἡγούμενος τοῦ ὑπό τήν ἐπαρχίαν8 Λαρίσης ἐνοριακοῦ μοναστηρίου 
Δουσίκου ἐπιλεγομένου, καί οἱ σύν αὐτῷ ἀσκούμενοι πατέρες ἀνήγγειλον ἡμῖν ὅτι 
τινές Χριστιανοί ἐκ τῶν εἰρημένων χωρίων, πλεονεξίᾳ νικώμενοι καί τό τῆς ἱεροσυλίας 
ἁμάρτημα παρ’ οὐδενός λογιζόμενοι, παραχαράττουσι τά σύνορα καί ὁροθέσια τοῦ 
ἤδη ἀγορασθέντος παρά τῆς μονῆς ταύτης τσιφλικίου, Γοργογύρι λεγομένου, καί οὕτω 
ἐσφετερίσαντο τόπους ἐκείνου, ἀδικοῦντες ἀφόβως /9 τό ἱερόν τοῦτο μοναστήριον.

Τούτου χάριν, κατά τῶν τοιούτων καί εἰς μαρτυρίαν ἀληθείας τό παρόν ἐζήτη-
σαν ἐκκλησιαστικόν ἐπιτίμιον καί δή, εἰ οὕτως ἔχει, γράφοντες ἀποφαινόμεθα συνο-
δικῶς, μετά τῶν περί ἡμᾶς ἱερωτάτων ἀρχιερέων καί ὑπερτίμων τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύμα-
τι ἀγαπητῶν ἡμῶν ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν, ἵνα ὅστις καί ὁποῖος χριστιανός τῶν 
εἰρημένων χωρίων παρασυνόρευσε10 τά ὁροθέσια τῶν χωραφίων τοῦ εἰρημένου τσι-
φλικίου Γοργογύρι καί ἤρπασε πολύν ἤ ὀλίγον τόπον ἐκείνων, εἴτε πρό τῆς ἀγορᾶς 
ἐκείνου τοῦ τσιφλικίου εἴτε μετά τήν ἀγοράν καί κατακρατεῖ τόν μοναστηριακόν 
τόπον, ἄν μή φανερώσῃ ἐκεῖνον καί μή ἀποδώσῃ πρός τό ἱερόν μοναστήριον ἀλλά 
παρακούσῃ καί ἐπιμείνῃ εἰς τό ἑξῆς τῇ τοιαύτῃ αὐτοῦ πλεονεξίᾳ καί ἱεροσυλίᾳ καί 
θελήσῃ καί αὖθις χρήσασθαι τῇ τοιαύτῃ αὐτοῦ δολιότητι καί ἁρπαγῇ τοῦ μοναστηρι-
ακοῦ τόπου, ὁ τοιοῦτος, ὁμοῦ καί οἱ γινώσκοντες τά σύνορα τῶν μοναστηριακῶν χω-
ραφίων καί τούς τόπους ἄν μή μαρτυρήσωσιν ἀφιλοπροσώπως τήν ἀλήθειαν διά τό μο-
ναστηριακόν δίκαιον ἀφορισμένοι εἴησαν ἀπό Θεοῦ καί κατηραμένοι καί ἀσυγχώρη-
τοι καί μετά θάνατον ἄλυτοι. Αἱ πέτραι καί ὁ σίδηρος λυθείησαν, αὐτοί δέ μηδαμῶς 
καί προκοπήν μή ἴδειεν, ἔχοντες καί τάς ἀράς πάντων τῶν ὁσίων καί θεοφόρων τῆς 
Ἐκκλησίας πατέρων, ἕως οὗ ποιήσωσιν ὡς γράφομεν.

αψξζ΄, ἰνδικτιῶνος αης, ἐν μηνί Δεκεμβρίῳ.

+ Σαμουήλ ἐλέῳ Θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Νέας Ῥώμης καί οἰκουμενικός πατριάρχης

7. Η έκδοση του επιτιμίου γίνεται εδώ με φιλολογική αποκατάσταση, λόγω των λαθών 
του χατζη-Γερασίμου.

8. Δηλαδή, επαρχία της Μητρόπολης της Λάρισας, στην οποία υπαγόταν η Επισκοπή της 
Τρίκκης.

9. Τέλος της σ. 376 του κώδικα 59 της Μονής του Δουσίκου.
10. Παρασυνόρευσε· μετακίνησε, άλλαξε τα σύνορα.
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+ ὁ Λαρίσσης Μελέτιος11 + ὁ Προύσσης Μελέτιος12

+ ὁ Κύπρου13 Ἀμβρόσιος + ὁ Σταγῶν Παρθένιος14

+ ὁ Τρίκκης Ἀμβρόσιος15 + ὁ Δέρκων Διονύσιος16

+ ὁ Ἡρακλείας Μεθόδιος17 + ὁ Βελᾶς Ἀρσένιος18

+ ὁ Ἰωαννίνων Γαβριήλ19 + ὁ Ῥασκοπρεσραίνης20 Ζαχαρίας

ΠΗΓΗ: Μονή του Δουσίκου, κώδ. 59, σ. 376-377.

Μετά την έκδοση του επιτιμίου, το 1767, οι καταπατητές της μοναστηριακής περι-
ουσίας ηρέμησαν για ένα διάστημα και μετά επανήλθαν, με αποτέλεσμα ο επίσκοπος 
της Τρίκκης να εκδώσει δικό του επιτίμιο, το έτος 1789. Την πληροφορία αυτή μάς 
δίδει ο χατζη-Γεράσιμος στον κώδικα 87 της μονής, ο οποίος, όπως και ο 59, είναι δη-
μιούργημά του. Στη σελίδα 155 ο χατζη-Γεράσιμος έγραψε ανορθόγραφα: «Μετα το σι-
νοδικον πάλιν ις τους αψπθ21 ἔγινεν ἀφο/ριστικών καί παρα Τρίκκης αμβροσιου22 δια 
τα σίνο/[ρα] καί ἐσινάχθησαν τα γιτνιάζωντα χωρία καί τά ἐξέκο/ψαν ἐν φόβο θεοῦ, 
καί ἐμαρτίρισαν ἅπαντες οὑτος»:23

11. Πρόκειται για τον Μελέτιο Β΄, ο οποίος στις 5.11.1768 εκλέχθηκε οικουμενικός πα-
τριάρχης. Βλ. Μαν. Γεδεών, ό. π., σ. 556-558· αρχ. Νεκτ. Δρόσος, «Το υπόμνημα εκλογής και η 
παραίτηση του Μελετίου Γ΄ (-.11.1768-25.7.1792) και το υπόμνημα εκλογής του Διονυσίου Ε΄ 
της Λάρισας (-.7.1792)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 56 (2009) 148.

12. Ο χατζη-Γεράσιμος διάβασε λανθασμένα «Ιερώνυμος» αντί του σωστού «Μελέτιος». Βλ. 
Βασ. Θ. Σταυρίδης, Επισκοπική Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 1996, 
242.

13. Δεν πρέπει να είναι σωστή η ανάγνωση του ονόματος της Μητρόπολης.
14. Ο χατζη-Γεράσιμος διάβασε λανθασμένα «Μακάριος» αντί του σωστού «Παρθένιος». 

Βλ. παραπάνω την σημείωση 4.
15. Ο Αμβρόσιος διετέλεσε επίσκοπος της Τρίκκης την περίοδο 2.4.1764 - 6.6.1796. Βλ. Δημ. 

Γ. Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα ΚΑ», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 38 (2000) 212.
16. Ο χατζη-Γεράσιμος διάβασε λανθασμένα «Ιερόθεος» αντί του σωστού «Διονύσιος». Βλ. 

Βασ. Θ. Σταυρίδης, ό. π., σ. 168.
17. Ο χατζη-Γεράσιμος διάβασε λανθασμένα «Ιερώνυμος» αντί του σωστού «Μεθόδιος». Βλ. 

Βασ. Θ. Σταυρίδης, ό. π., σ. 85.
18. Στον επισκοπικό κατάλογο της Βελάς και Κονίτσης δεν αναφέρεται επίσκοπος με το 

όνομα Αρσένιος κι ούτε άλλος την περίοδο 1767 και εξής. Βλ. Βασ. Γ. Ατέσης, Επισκοπικοί 
κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον, εν Αθήναις 1975, 55.

19. Αυτήν την υπογραφή την διάβασε σωστά ο χατζη-Γεράσιμος. Βλ. Βασ. Γ. Ατέσης, ό. π., 
σ. 102 (Γαβριήλ Β΄, 1767-1771).

20. Ρασποπρεσραίνη· περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
21. αψπθ· 1789.
22. Για τον Αμβρόσιο της Τρίκκης, βλ. παραπάνω την σημείωση 15.
23. Την πληροφορία αυτή, όπως και το έγγραφο της οριοθέτησης του τσιφλικίου, το οποίο 

ακολουθεί, μας υπέδειξε ο κ. Κώστας Σπανός.



224

Στη συνέχεια της σελίδας ο χατζη-Γεράσιμος καταχώρισε το έγγραφο της οριοθέτη-
σης (20.2.1789), το οποίο, με φιλολογική αποκατάσταση, έχει ως εξής:

«Ὅτι τό σύνορον τοῦ χωρίου Γοργογύρι ἄρχεται ἀπό τήν ῥίζαν τῆς Λυκομαγούλας,24 
κατά το μέρος τῆς Παπαράντζας,25 καί ἀνέρχεται ἄνω εἰς τήν Μπορδαλιάν,26 κατάρα-
χα, καί εἰς τοῦ Πινακᾶ27 καί εἰς τήν ῥάχην ὅπου ἔχει τό σύνορον μέ τούς Λεπενιτζιῶτες28 

καί εἰς τήν Φιλουργιάν29 κατευθείαν εἰς τήν ῥάχην καί εἰς τήν Μαύρην Πέτραν30 καί 
εἰς τίς Γκορτζιές,31 ὅπου ἔχουν τάς καλύβας οἱ Ματζουκιῶται,32 καί εἰς τό πλάγι τῆς 
ῥάχης καί κατέρχεται ἕως εἰς τοῦ Κασίμη.33 Τό ἐκεῖθεν μέρος τῆς ῥάχης εἶναι ὅλον 
Ξυλοπαροικιώτικον καί τό πρός τόν Ξηρόκαμπον μέρος εἶναι ὅλον Γοργοράτικον.34 

Οὕτως ἀποφασίσαμεν καί ἡμεῖς αὐτήν τήν μαρτυρίαν, ὁποῦ ἔγινε κατά τήν 
εἰρημένην ἔρευναν καί ἐξέτασιν. Νά τήν βεβαιώσωμεν καί διά τοῦ παρόντος ἡμετέρου 
ἐκκλησιαστικοῦ γράμματος, διά νά λείψῃ εἰς τό ἑξῆς ἡ τρέχουσα φιλονικία μεταξύ 
αὐτῶν, διά νά μείνῃ εἰς διηνεκῆν μνήμην καί πληροφορία τῶν μεταγενεστέρων. Διά 
τοῦτο ἐπεδόθη εἰς τούς εἰρημένους π(ατέ)ρας τό παρόν ἐκκλησιαστικόν βεβαιωτικόν 
γράμμα κεκυρωμένον καί ἐπιβεβαιωθέν παρά τῆς ἡμετέρας ταπεινότητος35 καί 
μαρτυρίᾳ τῶν περί ἡμᾶς ἐντιμωτάτων κληρικῶν καί ἀρχόντων καί τῶν χρησιμοτάτων 
προεστώτων τοῦ ἐνταῦθα βιλαετίου36».

αψπθ΄: Φευρουαρίου κ΄».

24. Λυκομαγούλα· μικρός λόφος, 2,5 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού Δενδροχώρι των 
Τρικάλων. Τις πληροφορίες για όλα τα τοπωνύμια οφείλουμε στον δάσκαλο Θανάση Παπά, 
κάτοικο του Δενδροχωρίου.

25. Παπαράντζα· το σημερινό Δενδροχώρι των Τρικάλων.
26. Μπορδαλιά (Πουρδαλιά)· το φυτό ρους, κατά τον Διοσκουρίδη, κοινώς ρούδι, βυρσιά ή 

σουμάκι. Βλ. Π. Γ. Γενννάδιος, Λεξικόν Φυτολογικόν, εκδοτικός οίκος Δαμιανός, Αθήνα (χ.χ.), 
σ. 851· Θεοδ. Χελντράιχ, Λεξικό των δημωδών ονομάτων των φυτών της Ελλάδος, Αθήνα 1980, 
25. Ανάμεσα στην Πουρδαλιά και την Λυκομαγούλα είναι ο Ξηρόκαμπος.

27. Η περιοχή του Πινακά είναι δίπλα στη Λυκομαγούλα.
28. Λεπενιτζιώτες· οι κάτοικοι της Λεπενίτζας, της σημερινής Πιάλειας.
29. Φιλουργιά· το δέντρο φιλύρα. Η περιοχή απέχει 1,5 χλμ. από το Δενδροχώρι.
30. Μαύρη Πέτρα· η περιοχή σήμερα λέγεται Πέτρα.
31. Γκορτζιές· αχλαδιές.
32. Οι Ματζουκιώτες (από το Ματσούκι των Ιωαννίνων) ήταν νομάδες κτηνοτρόφοι οι 

οποίοι έφερναν στην περιοχή αυτή τα κοπάδια τους κατά την διάρκεια του χειμώνα. Η περι-
οχή σήμερα λέγεται Καλύβια.

33. Κασίμη· η περιοχή σήμερα λέγεται Κασιδιάρης και Ψωριάρα.
34. Γοργοράτικον· του χωριού Γοργογύρι.
35. Δηλαδή του επισκόπου της Τρίκκης Αμβροσίου.
36. Βιλαέτι < τουρ. vilayet· νομαρχία, διοίκηση.
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
(1859)

Μετάφραση από τα ρωσικά
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΖΔΑΝΗΣ
Σχόλια: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ1

10. Μεγάλη Παρασκευή

Το πρωί άκουσα τον ήχο του ωρολογιού. Η θέα από εδώ ήταν συγκλονιστική. Στο 
βάθος του ορίζοντα, προς τα νότια του βράχου, απλώνεται η θεσσαλική πεδιάδα και 
διακρίνεται το κάστρο της Τρίκκης στο λόφο. Αριστερά, περιχυμένο από τις ακτίνες 
του ήλιου, είναι το βλαχολιβαδικό2 ύψωμα. Στα δεξιά φαίνονται, σαν ζωγραφιά, τα 
βουνά των Αγράφων, οι κορυφογραμμές της Πίνδου, ο ελικοειδής Πηνειός και οι Στα-
γοί (Καλαμπάκα), με τις πολλές μουριές, και πιο κοντά οι μαύρες πλαγιές των Με-
τεώρων. Πίσω από την μονή, στη βορειοδυτική πλευρά της, όχι και τόσο μακριά από 
την είσοδο, στη χαράδρα, ανάμεσα σε δύο πλαγιές του λόφου Κουκουλάς, φαίνεται, 
στο άνοιγμα μιας σπηλιάς, ένα λιθάρι που μοιάζει με λιοντάρι καθισμένο στα πίσω 
πόδια του και με γερμένο το κεφάλι. Το μέγεθός του είναι τόσο μεγάλο, ώστε, συ-
γκρινόμενο με τα αθηναϊκά μαρμάρινα λιοντάρια, τα οποία μεταφέρθηκαν κάποτε 
στη Βενετία, τα τελευταία να φαίνονται σαν λιονταράκια. Ο συνοδός μου, μάλιστα, 
περιέγραψε παραστατικά αυτό το ομοίωμα του βασιλιά των ζώων.3 Από την θέση που 
στέκεται σε κοιτάζει με τέτοιο βλέμμα και, ενώ θα ήθελε να το χαϊδέψεις, τρομάζεις 
κιόλας.

Λίγο πιο πέρα από την σπηλιά του «λιονταριού», στην πλαγιά του Κουκουλά που 
δεν ονοματίζεται, υπάρχει ένας στενός γκρεμός, ο οποίος σε προξενεί δέος. Όμως, αν 
κοιτάξεις με προσοχή, θα χαμογελάσεις παρατηρώντας στη βάση του γκρεμού μία 
σκάλα από βασάλτη που μοιάζει με αναστραμμένο χωνί, πάνω στο οποίο κάθεται ένα 
πουλί. Στην απέναντι πλευρά του γκρεμού, υψώνεται, ξέχωρα, μία στενόμακρη πλα-
γιά του Κουκουλά, η οποία στέφεται από την Μονή της Αγίας Τριάδας. Η πλαγιά αυτή 
μοιάζει με μπαταρισμένο πλοίο χωρίς κατάρτια. Από την πλαγιά αυτή είδα ξανά τον 

1. Συνέχεια από τον τόμο 54 (2008) 65-74. Οι σημειώσεις 3, 23, 24, 26, 37, 48, 60, 67, 70 και 
73 είναι του Por. Uspenskij.

2. Εννοεί το τμήμα των Χασίων το οποίο ονομάζεται Παλιοσαμαρίνα, όπου ξεχειμώνιαζαν 
με τα κοπάδια τους οι βλαχόφωνοι Σαμαριναίοι.

3. Βλ. το Θεσσαλικό Πανόραμα, φ. 34.

15. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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«πέτρινο μοναχό» σαν να προσκυνούσε, με λυγισμένα τα γόνατά του, μπροστά από 
τον λόφο των Αγίων Αποστόλων.

Από την Μονή της Αγίας Τριάδας με είδαν οι μοναχοί της και, μετά από τους τυπι-
κούς χαιρετισμούς, με προσκάλεσαν να επισκεφθώ τη μοναστική πολιτεία τους. Τους 
υποσχέθηκα ότι θα τους επισκεφθώ. Ο γκρεμός που μας χώριζε δεν μας εμπόδιζε να 
έχουμε καλή ακουστική επαφή, αφού οι φωνές πετούσαν σαν χελιδόνια από τη μία 
πλαγιά στην άλλη. Οι μοναχοί της Αγίας Τριάδας τράβηξαν επάνω, με το σχοινί, το 
δίχτυ που ήταν κατεβασμένο στο γκρεμό, και την κρεμασμένη σκάλα και αποσύρθη-
καν στα κελιά τους. Εγώ, όμως, παρέμεινα στην ίδια θέση θαυμάζοντας το θέαμα των 
μετεωρίτικων βράχων και τη χάρη των μονών. Με την πρώτη ματιά προβάλλουν, σε 
μικρή απόσταση, «πυραμίδες», «οβελίσκοι», «κίονες», πλαγιές, σπηλιές, βάραθρα, αι-
ωρούμενα πράσινα δέντρα, «ασπροπέτρινοι άνθρωποι» στους θάμνους, ένας πέτρι-
νος «μοναχός» στο «κενό», «ιεροί πολίτες» στις πλαγιές των βράχων, που ήταν κα-
λυμμένοι μερικοί από βασάλτη. Όλα αυτά, κοιτώντας τα μέσα από τον κρυστάλλινο 
φακό του μονοκύαλού μου, εξήπταν τη φαντασία μου και με προκαλούσαν θαυμασμό 
με το ατέλειωτο παιχνίδι του κάλλους και του μεγαλείου της φύσης.

Μετά από το γενικό αυτό πανοραμικό θέαμα, με τις ασαφείς και τις δυσνόη-
τες εικόνες, αποτυπώθηκε στο μυαλό μου, σχηματικά, η περιοχή των μετεωρίτικων 
βράχων, σε οριζόντιο και κάθετο άξονα ως εξής: 

Στη γραμμή ΑΒ βρίσκονται οι πλαγιές: Άλυσσος, Μόδεστος, Φυλακή. Στις γραμμές 
αα και bb υψώνονται οι κορυφές πάνω από τους Σταγούς. Στη γραμμή CD υπάρχουν 
πυραμοειδή και τρουλοειδή υψώματα με τις μονές σ’ αυτά: του Προδρόμου, του Βαρ-

Σχηματική παράσταση των Μετεώρων.
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λαάμ, Υψηλοτέρα, Αγία Μονή, του Αγίου Νικολάου και Δούπιανη. Στη γραμμή EF είναι 
η Μονή του Ρουσάνου. Στη γραμμή gh είναι η Ψαρόπετρα, σαν ακουστικό παράθυρο 
στη γραμμή ii, στις παρειές του λόφου Τζέρτζι4 που καταλήγουν στις προαναφερόμε-
νες μονές. Ένιωσα να γίνομαι πιο θρήσκος εδώ, απολαμβάνοντας το μεγαλειώδες αυτό 
τοπίο, όπως θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε επισκέπτη αυτών των θεϊκών δη-
μιουργημάτων της φύσης.

11. Μεγάλο Σάββατο
Χθες πέρασα πολύ όμορφα. Η φύση γαλήνευε την ψυχή μου με τις θαυμαστές εικόνες 

της, αλλά σήμερα με στεναχώρησε κάποιος άνθρωπος. Μετά την μεσημβρινή λειτουργία, 
βγαίνοντας από το καθολικό, ζήτησα άδεια από τον ηγούμενο για να συλλειτουργήσω, 
με αυτόν και με τους αδελφούς μοναχούς, στην πρωινή και μεσημβρινή λειτουργία της 
επόμενης ημέρας. Αυτός, όμως, αρνήθηκε να μου δώσει την άδεια, λέγοντάς με, ψυχρά, 
ότι χωρίς την έγγραφη άδεια του οικουμενικού πατριάρχη δεν επιτρέπεται σε κανέναν 
να λειτουργήσει σε πατριαρχικό και σταυροπηγιακό μοναστήρι. Μάταια του είπα ότι 
στο Άγιο Όρος, όπου οι εκεί αδελφοί είναι αρκετά φιλόξενοι και ο γέροντάς τους, 
επίσης σταυροπηγιακά μοναστήρια, μου επέτρεψαν να λειτουργώ νύχτα και μέρα, κι 
ας μην είχα έγγραφη άδεια από τον οικουμενικό πατριάρχη. Κι όμως! Ο ηγούμενος 
ήταν αμετάπειστος. Στεναχωρήθηκα αρκετά, όχι τόσο για την αυστηρή τυπολατρία που 
αψηφούσε την αδελφική αγάπη, όσο για την δική μου παράλειψη στο θέμα της άδει-
ας, την οποία θα μπορούσα να λάβω από τον οικουμενικό πατριάρχη Κύριλλο,5 όταν 
τον συνάντησα. Έτσι, λοιπόν, υποχώρησα και δεν έβγαλα κιχ. Γι’ αυτό μου ερχόταν να 
κλάψω που δεν μπόρεσα να λειτουργήσω, ειδικά τώρα που ήταν οι άγιες ημέρες.

Ας είναι, όμως. Μία ζωή μαθαίνουμε. Όταν φεύγεις για ξένα μέρη πρέπει να βάλεις 
το μυαλό σου να δουλέψει για τις ανάγκες του ταξιδιού. Η σκέψη και μόνο ότι ίσως 
δεν θα μπορούσα να δω ούτε τα χειρόγραφα της μονής, ώστε να πληροφορηθώ για 
την ιστορική εξέλιξή της, μου έφερνε ανείπωτη θλίψη. Τελικά, δεν άφησα τον εαυτό 
μου να παρασυρθεί από αυτήν την κατάσταση. Προσευχήθηκα στο Θεό και ζήτησα τη 
βοήθειά του για το ιερό έργο μου. Ησύχασα και άρχισα να κρατώ σημειώσεις από τον 
κώδικα6 τον οποίο μου έδωσε ο επίσκοπος της Τρίκκης.7

Η θύρα στο αρχονταρίκι ήταν διάπλατα ανοιχτή για να βλέπουν οι μοναχοί που πη-
γαινοέρχονταν με τι ασχολούμαι. Πραγματικά, αυτοί κοιτούσαν συχνά μέσα και με 

4. Τζέρτζι· διαλυμένος οικισμός της Καλαμπάκας κοντά στα Μετέωρα. Βλ. Βασίλειος Κ. 
Σπανός, Οι οικισμοί της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία, από τον ΙΘ΄ έως 
τον ΙΘ΄ αιώνα, εκδ. οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004, 522-524.

5. Πρόκειται για τον Κύριλλο Ζ΄ (1855-1860). Βλ. Μαν. Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, 
Αθήναι 19962, 620-621.

6. Πρόκειται για τον κώδικα της Τρίκκης, τον οποίο εξέδωσε πλημμελώς ο Ν. Γιαννούλης, το 
1980, σε 140 σελίδες και τελευταία πλήρως ο Δημ. Γ. Καλούσιος, στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 
σε 298 σελίδες: τ. 48 (2005) 3-64· 49 (2006) 65-128· 50 (2006) 129-192· 51 (2007) 193-256· 52 
(2007) 257-298.

7. Πρόκειται για τον Θεόφιλο (Ιούνιος 1854 - Μάιος 1869). Βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος, «Τρικα-
λινά Σύμμεικτα Κ΄», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 37 (2000) 331-334.
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παρακολουθούσαν. Ενώ διάβαζα ή έγραφα, άρχισα να σκέφτομαι μήπως οι αδελφοί 
στη μοναστική πολιτεία με υποψιάζονταν ως μεταμφιεσμένο κατάσκοπο, επειδή έτυ-
χε τότε να επισκέπτεται την ελεύθερη Ελλάδα ο ρώσος πρίγκιπας Κωνσταντίνος Νι-
κολάεβιτς και ίσως κι αυτή η αφορμή να έμπαινε ως εμπόδιο για να ιερουργήσω. Αυτές 
οι σκέψεις είναι, βεβαίως, αστείες και δεν τις πήρα στα σοβαρά.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟ 1854

Πριν από το μεσημέρι, με επισκέφθηκε ο ηγούμενος. Εξήλθαμε από το αρχονταρίκι 
και πήγαμε στο νότιο άκρο της πλαγιάς, πίσω από το καθολικό της μονής. Από εκεί 
φαίνονται καλά οι Σταγοί (Καλαμπάκα) και ο Σαλαμπριάς (Πηνειός) με το λιγοστό 
νερό του. Ο ηγούμενος μου έδειξε τη θέση όπου έγινε η μάχη των Ελλήνων με τις τουρ-
κο-αραβικές ορδές, τον Απρίλιο του 1854,8 και άρχισε να μου διηγείται τα γεγονότα 
ως αυτόπτης μάρτυρας, ως εξής: Εννιά χιλιάδες9 Έλληνες, κάτω από τις οδηγίες του κα-
πετάνιου Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, έλεγχαν τους Σταγούς με τους παρακείμενους 
κήπους και δύο νερόμυλους δίπλα στον Πηνειό. Οι Άραβες10 πήραν θέση απέναντι από 
την πόλη, στην αριστερή όχθη του ποταμού, σε τρία ξεχωριστά υψώματα, δίπλα από 
αυτά. Και οι δύο αντίπαλοι είχαν χαρακώματα. Οι Έλληνες δεν είχαν κανόνια, ενώ 
οι εχθροί τους, για τρεις συνεχόμενες μέρες, σφυροκοπούσαν με τα κανόνια τους τούς 
Σταγούς, χωρίς όμως να προκαλούν σημαντικές ζημιές.11 Όλοι οι κάτοικοι των Σταγών 
εγκατέλειψαν την πόλη τους με τα υπάρχοντά τους και κρύφτηκαν, άλλοι στα μο-
ναστήρια των Μετεώρων και άλλοι στις ευρύχωρες σπηλιές, ανάμεσα στις πλαγιές της 
Μονής του Βαρλαάμ και της Μονής του Ρουσάνου.12

Μετά τον τριήμερο κανονιοβολισμό και κάποιους πυροβολισμούς από τον εχθρό, 
ο καπετάνιος Χριστόδουλος αποφάσισε να βγει σε μία ανοιχτή μάχη με τον εχθρό, ο 
οποίος ήταν διπλάσιος, σχεδόν, σε δύναμη. Αντιλαμβανόμενος ότι έπρεπε να χωρίσει 
τις δυνάμεις του, συγκέντρωσε πάνω από τον μισό στρατό του στο νερόμυλο που ήταν 
απέναντι από την λαξευτή πλαγιά της Πίνδου. Με τον τρόπο αυτό απέκοψε την επικοι-
νωνία του εχθρού με τα Τρίκαλα, από τα οποία αυτός εφοδιαζόταν με έμψυχο υλικό. Ο 
αρχηγός των Τουρκο-αράβων,13 βλέποντας αυτό, απεφάσισε να βγάλει τους Έλληνες 
από τις θέσεις τους, οι οποίοι καλύπτονταν από τις μουριές. Όλες, όμως, οι επιθέσεις 
του αποκρούσθηκαν από τους Έλληνες, με αποτέλεσμα ο εχθρός να μην μετράει στις 

8. Ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος έφθασε στη Θεσσαλία με το σώμα των 500, περίπου, 
ανδρών την 1η Μαρτίου 1854. Βλ. Δημ. Γ. Κουτρούμπας, Η Επανάστασις του 1854 και αι εν 
Θεσσαλία ιδία επιχειρήσεις, εν Αθήναις 1976, 87.

9. Οι επαναστάτες, οι οποίοι προσέτρεξαν στη Θεσσαλία, υπολογίζονται στις 12.000. Βλ. 
Edmond Texier, La Grèce et ses Insurrections, Paris 1854, 302· Δημ. Γ. Κουτρούμπας, ό. π., σ. 57.

10. Οι άραβες στρατιώτες ήταν 10.000, περίπου. Βλ. Δημ. Γ. Κουτρούμπας, ό. π., σ. 77.
11. Τα γεγονότα στην περιοχή της Καλαμπάκας διεξήχθησαν στις 5-10 Μαΐου 1854. Βλ. 

Δημ. Γ. Κουτρούμπας, ό. π., σ. 145-151.
12. Εφημ. Πανελλήνιον, φ. 28.5.1854.
13. Αρχηγός των οθωμανικών δυνάμεων ήταν ο Ζεϊνέλ πασάς, συνεπικουρούμενος από τον 

Ισμαήλ μπέη Φράσαρη. Βλ. Δημ. Γ. Κουτρούμπας, ό. π., σ. 76.
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γραμμές του πολλούς θαραλέους μαχητές. Η αποτυχία και η πείνα ανάγκασαν τους 
άραβες στρατιώτες να υποχωρήσουν πίσω από το ποτάμι, το οποίο εκείνη την περίο-
δο είχε πολύ νερό.

Η υποχώρησή τους, η οποία έμοιαζε με τρεχάλα, ενθουσίασε τους Έλληνες, οι 
οποίοι, βγάζοντας τα σπαθιά τους, άρχισαν να επιτίθενται, ενωμένοι και κραυγάζο-
ντες, στους εχθρούς οι οποίοι, στον πανικό τους, εγκατέλειψαν έξι κανόνια14 και πολ-
λούς νεκρούς και τραυματίες.15 Οι γραμμές των Μουσουλμάνων διασπάστηκαν. Μέσα 
στο φόβο και στον πανικό τους, έτρεχαν να βρουν προστασία και σωτηρία πίσω από 
το ποτάμι. Επειδή, όμως, οι Έλληνες τους ακολουθούσαν κατά πόδας, δεν σώθηκαν 
πολλοί από αυτούς. Πολλοί σκοτώθηκαν και άλλοι, οι περισσότεροι, πνίγηκαν στο 
ποτάμι. Όμως, στη συνέχεια, οι νικητές δεν κυνήγησαν τους ηττημένους και προτίμη-
σαν να γλεντήσουν τη νίκη τους, αφού χωρίσθηκαν σε διάφορα τμήματα.

Ο επίσκοπος των Σταγών Κύριλλος, ο οποίος ευλόγησε νωρίτερα τα όπλα των 
Ελλήνων για τη μάχη και τέλεσε, αργότερα, δοξολογία για την ανάπαυση των ψυχών 
εκείνων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη, εξορίσθηκε από τους Τούρκους, αργότερα, 
στον Άθωνα όπου ζει μέχρι σήμερα [1859].16

Όταν οι Έλληνες τελείωσαν τα επινίκεια γλέντια τους, ξεκίνησαν για την Τρίκκη. 
Τους σταμάτησαν, όμως, οι γάλλοι και οι άγγλοι διαμεσολαβητές και μετά από λίγες 
ημέρες επέστρεψαν στην ελεύθερη Ελλάδα.

Μετά από τη διήγηση αυτή του ηγουμένου, μ’ έπιασε μία στεναχώρια. Κοιτούσα σιω-
πηλός το πεδίο της μάχης και με μεγάλη θλίψη, διότι για το τίποτε (;) χύθηκε εδώ τόσο 
ανθρώπινο αίμα. Ο ηγούμενος άλλαξε τη συζήτηση και με στεναχώρησε περισσότερο, 
λέγοντας ότι το έτος 1854, την 1η Ιανουαρίου, έγινε ένας καταστροφικός σεισμός με 
συνέπεια να χαθεί ολόκληρο το χωριό Κλεινοβός,17 που βρισκόταν πίσω από τον Πη-
νειό, στα βουνά, απέναντι από την Μονή του Αγίου Στεφάνου. Θυμήθηκα τότε ότι στο 
χωριό αυτό γεννήθηκε ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Ιερόθεος, τον οποίο είχα δει στο 
παλιό Κάιρο, το 1845. Έσφιξα το χέρι του ηγουμένου και πήγα στο κελί μου, όπου μου 
έφερε ο Νίκων να φάω σούπα από σαρακινό σιτάρι18 και σταφίδες. Μετά το φαγητό 
και τη μικρή ανάπαυλα, ξεκίνησα πάλι να περιέρχομαι το μοναστήρι, παρατηρώντας 

14. Ο Δημ. Γ. Κουτρούμπας (ό. π., σ. 150) αναφέρει 5 κανόνια, 130 σκηνές, 500 όπλα, σημαίες 
και άλλες αποσκευές.

15. Στις 5.5.1854 οι Οθωμανοί είχαν 200 νεκρούς και στις 8.5.1854 άλλους 20-30. Στα 
γεγονότα της 10ης Μαΐου πολλοί Οθωμανοί πνίγηκαν στον Πηνειό. Βλ. Δημ. Γ. Κουτρούμπας, 
ό. π., σ. 147-150.

16. Βασίλης Κ. Σπανός, «Η καθαίρεση του επισκόπου των Σταγών Κυρίλλου με βάση τον 
κώδικα 1472 της ΕΒΕ (Ιούνιος 1854)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 34 (1998) 185-192. Κατά τον 
Uspenskij ήταν κοντός, ξανθός και εύθυμος.

17. Κλεινοβός· το σημερινό Κλεινό της Καλαμπάκας. Για τον σεισμό του οικισμού αυτού 
δεν γνωρίζουμε κάτι. Βλ. Γιάννης Παπαϊωάννου, «Η σεισμική ιστορία των Τρικάλων μέχρι το 
1954», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 22 (1992) 253-257.

18. Σαρακινό σιτάρι· ο αραβόσιτος, το καλαμπόκι. Η σούπα από καλαμπόκι, σταφίδες και 
ξηρά κορόμηλα ή δαμάσκηνα, στην περιοχή των Χασίων, λεγόταν χοσιάφι.
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τις τοιχογραφίες και τις επιγραφές σ’ αυτές. Αργότερα, μέχρι τα μεσάνυχτα, ξανα-
διάβαζα τον κώδικα της Τρίκκης, αντιγράφοντας από αυτόν ό,τι μου ήταν χρήσιμο.

12. Το πρωινό της Κυριακής της Ανάστασης του Κυρίου.
Η νύχτα ήταν ήρεμη και ζεστή. Στις 11 η ώρα ακούστηκαν τα χτυπήματα και οι ήχοι 

από το τοκ,19 το μπίλο,20 το κλέπαλο21 και την καμπάνα, που καλούσαν τους μοναχούς 
να ετοιμάζονται για τη λειτουργία. Το τοκ είναι φτιαγμένο από ξεραμένο δέντρο, σε 
μορφή στενόμακρης σανίδας, με στρογγυλό περιτύλιγμα στο κέντρο. Αυτό χτυπούσαν 
πρώτα-πρώτα. Κάποιος το κρατούσε από το κέντρο στο περιτύλιγμα με την παλάμη 
τού αριστερού χεριού του και με το άλλο χέρι το χτυπούσε με το ξύλινο σφυράκι, 
στην αρχή αργά, βγάζοντας τρεις απαλούς ήχους: τακ, τακ, τακ. Μετά τα χτυπήματα 
αυτά συνέχιζαν πιο γρήγορα, μία φορά σιγά και μία δυνατά, με ρυθμό, και στο τέλος 
τα χτυπήματα γίνονταν με τόση συχνότητα και μαστοριά που μου φαίνονταν σαν να 
ήταν μελωδικά χτυπήματα τυμπάνου. Εγώ άκουγα, με μεγάλη ευχαρίστηση, τους ήχους 
αυτούς και, παίζοντας τη γλώσσα μου, προσπαθούσα να μιμηθώ τους ήχους κάπως 
έτσι: τακ τακά, τακά τακ, τακά τακ, τάκα, τάκα τακ. Οι ήχοι αυτοί μου θύμισαν το 
γρήγορο και ρυθμικό τρέξιμο των ελαφιών, στους Ψαλμούς, τα οποία σπεύδουν να 
πάνε για να πιουν το νερό της ζωής·22 οι ψυχές, τα ελάφια, που περιμένουν τη σωτηρία 
στις πύλες του Θεού, δηλαδή στις εκκλησίες.

Από αυτόν τον παραλληλισμό μού γεννήθηκε μία σκέψη. Το τοκ κατασκευάσθηκε 
για να καλεί τους πιστούς για προσκύνημα, ενώ τα γρήγορα χτυπήματα σ’ αυτό ση-
μαίνουν την προσπάθεια των πιστών να ακούσουν τα λόγια του Θεού και τις προ-
σευχές.

Μετά τα χτυπήματα του τοκ ακούστηκαν βαθείς και κομμένοι ήχοι του ταλάντου: 
του! του! του! τουτά, τουτά, τουτά, του! του! του! Οι ήχοι αυτοί προέρχονταν από 
τα χτυπήματα ενός ξύλινου σφυριού πάνω σε μία ξερή και μακριά σανίδα, η οποία 
κρεμόταν με σχοινιά από το καμπαναριό. Αυτό το τάλαντο, όπως υποθέτω, είναι το-
ποθετημένο εκεί για να ξυπνά τους ράθυμους μοναχούς τις νυχτερινές ώρες και να 
τους παρακινεί να πηγαίνουν στην εκκλησία, ακολουθώντας τα ίχνη των πιστών θε-
ϊκών ελαφιών. 

Όταν σταμάτησε να χτυπά το τάλαντο, ακούστηκε το σήμαντρο, φτιαγμένο από 
σίδερο, όχι ιδιαίτερα χοντρό, σε μορφή ημικυκλίου. Κάποιος, χτυπώντας το με το 
σφυράκι του, έβγαζε λεπτούς και απαλούς «προτρεπτικούς» ήχους: ντιν, ντιν, ντιν, 
ντιν, ντιν... Τι νόημα έχουν αυτοί οι ήχοι; Μάλλον ότι όλοι στέκονται στο ναό του 
Κυρίου και, με απόλυτη ησυχία και ανάταση της ψυχής τους, περιμένουν την έναρξη 
της θείας Λειτουργίας.

19. Τοκ· το τάλαντο το οποίο χτυπούσαν με το χέρι γυρίζοντας το μοναστήρι. Την ερμηνεία 
των ρωσικών όρων οφείλουμε στον κ. Δημ. Γ. Καλούσιο.

20. Μπίλο· το σταθερό τάλαντο.
21. Κλέπαλο· το σήμαντρο.
22. Αναφέρεται στον 41ο ψαλμό: «Ὅν τρόπο ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων, 

οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός».
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Μοναχός χτυπάει το τάλαντο.

Επιτέλους, η καμπάνα, αυτό το ρήμα του χρόνου,23 αυτός ο κήρυκας των κληρικών 
και των λαϊκών,24 ανήγγειλε ότι το φως φέγγει στο ναό, τα θυμιατά καπνίζουν και οι 
ιερωμένοι είναι έτοιμοι για να αρχίσουν την ψαλμωδία των πιστών. Πέρασα κι εγώ 
τότε την είσοδο του ναού του Αγίου Χαραλάμπους και στάθηκα στη δεξιά πλευρά 
των ιερωμένων. Μου έδωσαν ένα μεγάλο κερί, το οποίο άναψε ο βοηθός μου. Άνοιξαν 
οι βασιλικές θύρες (Ωραία Πύλη). Από το ιερό βγήκαν τέσσερις ιερομόναχοι με λευκά 
άμφια και στάθηκαν με το πρόσωπο προς την Ανατολή. Πίσω τους παρουσιάσθηκε ο 
ηγούμενος Κωνστάντιος25 με ένα αναμμένο κερί και μόλις στάθηκε απέναντί τους, είπε 

23. Από το ποίημα του Derzavin για τον θάνατο του πρίγκιπα Μεσέρσκι, σ. 1.
24. Ελεύθερη απόδοση από το ποίημα του Σίλλερ Καμπάνες.
25. Ο Κωνστάντιος καταγόταν από την Καλαμπάκα. Με έξοδά του έκτισε την Κωνστάντειο 

Δημοτική Σχολή της Καλαμπάκας και κληροδότησε σημαντικό χρηματικό ποσό για την 
ανέγερση σχολείου και στα Τρίκαλα. Βλ. Ι. Β. Παπασωτηρίου, Τα Μετέωρα, Τρίκαλα 1934, 30· 
Δημ. Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων, Τόμος Γ΄. Τα χειρόγραφα της Μονής Αγ. 
Στεφάνου, ΚΕΜΝΕ, Αθήναι 1986, 277· Θωμάς Ζαρκάδας, «Ο ηγούμενος Κωνστάντιος του Αγ. 
Στεφάνου των Μετεώρων, 19ος αι.», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 43 (2003) 123-125.
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δυνατά: «δεῦτε λάβετε φῶς». Στο κάλεσμα αυτό, όλοι μαζί οι μοναχοί και οι πιστοί 
απάντησαν: «ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός». Αμέσως τότε όλοι άναψαν, από το κερί του, 
τις λαμπάδες τους.

Απόρησα με το έθιμο αυτό, το οποίο έβλεπα για πρώτη φορά, και ούτε είχα ακούσει 
αυτά τα λόγια. Έτσι, εγώ την ίδια στιγμή έσβησα το κερί μου, πήγα κοντά στον ηγούμε-
νο και άναψα το κερί μου από τη φλόγα του δικού του κεριού η οποία συμβόλιζε το 
φως του Πανάγιου Τάφου και εξέφραζε την αλήθεια του Ευαγγελίου, το οποίο θα μας 
συνόδευε στα «ορεινά» Ιεροσόλυμα. Η τόσο έντονη φλογίτσα, που έκαιγε στα χέρια 
μου, πλημμύριζε την ψυχή μου με μία αληθινή, ιδιαίτερη και όχι γήινη, χαρά την οποία 
νιώθουν όλοι οι πιστοί την άγια μέρα της Ανάστασης του Κυρίου. Η φλόγα του κε-
ριού μου μού φάνηκε όχι μία συνηθισμένη φλόγα, αλλά κάτι το άγιο το οποίο ενδυ-
ναμώνει την πίστη των ανθρώπων. Αμέσως μεταφέρθηκα, νοερά, στα Ιεροσόλυμα, στο 
μνήμα του Πανάγιου Τάφου, απ’ όπου πηγάζει το ζωοποιό πνεύμα, σε διαρκή και πα-
ντοτινή ροή.26

Οι μοναχοί άρχισαν να ψέλνουν: «Τήν Ἀνάστασίν σου Χριστέ Σωτήρ ἄγγελοι 
ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς...» και ξεκίνησαν από το καθολικό προς το κέντρο του προ-
αυλίου, ενώ εγώ ακολουθούσα. Εδώ ο ηγούμενος ανέγνωσε το απόσπασμα του Ευ-
αγγελίου για την Ανάσταση του Κυρίου και έψαλε το «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν». 
Επέτρεψε, μάλιστα, εμένα και την ακολουθία27 μου να ψάλλουμε αυτόν τον χαρμόσυνο 
ύμνο στη μητρική μας γλώσσα. Μόλις ακούσθηκε ο σιγανός και ομοιόμορφος ψαλμός 
μας στο προαύλιο, ξαφνικά άρχισαν να κελαηδούν τα χελιδόνια, τα οποία είχαν τις 
φωλιές τους, στα υπόστεγα του προαυλίου και ακουγόταν μαζί μας το τσίλι, τσίλι, 
τσίλι... Αυτή η αναπάντεχη συμπαράσταση των πουλιών, σε μας τους ξένους, μας χαρο-
ποίησε αφάνταστα και ασυνήθιστα έκανα την παρακάτω σκέψη: «οι αδελφοί μου δεν 
μου επέτρεψαν να λειτουργήσω μαζί τους, αλλά τα θεϊκά πλάσματα έψαλαν μαζί μου 

26. Αργότερα πληροφορήθηκα, λέει ο Uspenskij, από την Ελληνική Βιβλιοθήκη, την 
ονομαζόμενη Σιωνίτης Προσκυνητής, ότι παντού στην Ανατολή την νύχτα του Πάσχα οι ιερείς 
βγάζουν το φως στον κόσμο και αναφωνούν, «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός 
(...)». Στην ίδια βιβλιοθήκη βρήκα στο βιβλίο του ξακουστού πρωτοπρεσβυτέρου Κων/νου Οι-
κονόμου, αφιερωμένο στον πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο, αναφορά με θετικό τρόπο στο 
ότι το φως το οποίο παίρνουν οι πιστοί το Μεγάλο Σάββατο από τον Πανάγιο Τάφο τού 
Κυρίου θεωρείται ιερό διότι μας θυμίζει εκείνο το άγιο φως με το οποίο είχε πλημμυρίσει ο 
Πανάγιος Τάφος μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό το κατ’ έτος πηγάζον από τον Πανάγιο 
Τάφο άγιο φως υπάρχει (καθώς θέλετε) έργο ανθρώπινων χειρών. Ημείς και πάλι λέμε ότι και 
έτσι δεχόμαστε και σεβόμαστε πνευματικώς, ως αντίτυπο εκείνου του φωτός της Αναστάσεως, 
όπως το είδαν οι απόστολοι. Βλ. Σιωνίτης προσκυνητής, Αθήνησι 1850.

27. Τα μέλη της ακολουθίας του Uspenskij αναφέρονται σε μία ενθύμηση της εποχής, στη σ. 
58 του κώδικα 89 της μονής, η οποία έχει ως εξής: «1859 τῇ 19 Ἀπριλίου ἦλθον εἰς τό μοναστήρι-
ον τοῦ ἁγ. στεφάνου οἱ Ρῶσσοι ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος, Νίκων μοναχός, και ζωγράφος 
Νικόλαος Μπλαγοβοστένστης». Βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα..., σ. 272.
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την Ανάσταση του Κυρίου». Αυτό υπήρξε θαυμαστό και λυτρωτικό για την ψυχή μου.
Η Λειτουργία της Αναστάσεως δεν έγινε με κάποια ιδιαιτερότητα, όπως σ’ εμάς, αλλά 

ως μία κανονική Λειτουργία. Η Λειτουργία αυτή των Ελλήνων δεν θυμίζει την αξία 
της μεγάλης αυτής εορτής. Μετά το γεύμα, όλοι οι μοναχοί και εμείς ξεκουραστήκα-
με και στις 8 η ώρα συνευρεθήκαμε πάλι. Στο τραπέζι μας είχαμε κόκκινα αβγά, τυρί, 
λάδι, διάφορα γλυκά, τσάι και θαυμάσιο κόκκινο κρασί του μοναστηριού. Στο τραπέζι 
συζητήσαμε για το ταξίδι του πρίγκιπά μας Κωνσταντίνου, με την σύζυγο και τον γιο 
τους, στην Αθήνα· για καλύτερες μέρες για την Ελλάδα· για την ανάγκη μιας συμμαχίας 
μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδας και για μία καλύτερη προοπτική των κατοίκων τής 
Θεσσαλίας, οι οποίοι απελευθερωμένοι θα μπορέσουν να γευθούν τις ανέσεις της ζωής, 
να καλλιεργήσουν τα Γράμματα, τις Επιστήμες και τις Καλές Τέχνες.

Στις 2 μετά το μεσημέρι έγινε η Ακολουθία του Εσπερινού. Ο ηγούμενος ήταν δίπλα 
στο θρόνο, εγώ ήμουν στην Ωραία Πύλη και οι μοναχοί στέκονταν ο ένας πίσω από 
τον άλλο στη μέση του ναού. Κοιτούσαν με τα πρόσωπα στραμμένα προς την Ανατολή. 
Όλοι μαζί διαβάσαμε το κατά Ιωάννη (Κ, 19-25) Ευαγγέλιο, στα ελληνικά και σε άλλες 
γλώσσες, όπως γίνεται και σε μας κατά την Λειτουργία του Πάσχα. Κατά την διάρκεια 
όλης της ημέρας ακούγονταν οι χαρμόσυνοι ήχοι από το τοκ, το τάλαντο, το σήμα-
ντρο και την καμπάνα. Ο συνδυασμός αυτός των ήχων, από τα διαφορετικά όργανα, 
τακ-ντιν, ντον, του, ντον, ντιν, τακ τού προσέδιδαν μία ιδιαίτερη αρμονία την οποία 
εμείς οι Ρώσοι αγνοούμε.

Το βράδι κάλεσα τον ηγούμενο να πιούμε τσάι. Μέχρι να έρθει άπλωσα στο τραπέζι 
τα χαρτιά μου και τα τουρκικά έγγραφα, παλιά και νέα, με την υστερόβουλη σκέψη, 
μήπως ο ηγούμενος ρίξει μία ματιά σ’ αυτά και αντιληφθεί ότι δεν είμαι ένας τυχαίος 
ταξιδιώτης και μήπως αυτά με τις παρακλήσεις μου πιάσουν τόπο. Το σχέδιό μου πέτυ-
χε με τον καλύτερο τρόπο. Ο ηγούμενος είδε και τα απλωμένα τουρκικά έγγραφα και 
με παρακάλεσε να του πω το περιεχόμενό τους. Τότε εγώ του είπα: «Αυτά τα έγγρα-
φα μου τα έδωσαν στην Κωνσταντινούπολη και στη Λάρισα για να τα δείχνω στις το-
πικές Αρχές, όπου χρειασθεί, για οποιαδήποτε βοήθεια. Δεν τα έδειξα στην αγιότητά 
σας, επειδή γνωριστήκαμε στην οικία του ρώσου διπλωμάτη και δεν είχα καμία αμφι-
βολία για την αδελφική υποδοχή σας». Μετά από αυτά τα λόγια μου, τα οποία τα είπα 
με απλότητα και οικειότητα, όσο γινόταν, ο ηγούμενος παρουσιάστηκε εντελώς δια-
φορετικός. Μίλησε για μένα με κολακευτικά λόγια και ζήτησε συγγνώμη για την πενία 
του μοναστηριού. Μου είπε, μάλιστα, ότι η επίσκεψή μου ήταν ιδιαίτερα τιμητική για 
το μοναστήρι και ότι ήταν πρόθυμος να με εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε ζητούσα. Αυτή 
η αλλαγή του μου έδωσε περισσότερο θάρρος και την ελπίδα ότι θα κατάφερνα να μου 
δείξει τα χειρόγραφα του μοναστηριού. Πράγματι, τα κατάφερα.

Στη συζήτηση αυτή είχα μαζί μου, εκτός από τον ηγούμενο, και τον δάσκαλο του 
μοναστηριού Κωνσταντίνο Λεοντίδη, ο οποίος αποφοίτησε από το Γυμνάσιο των Ιω-
αννίνων. Μας πρόσφεραν τσάι κι εγώ συνέχισα λέγοντας: 

- Η αγαθή στάση προς εμένα, πατέρα ηγούμενε, με λυτρώνει από τις δυσκολίες του 
ταξιδιού μου μέχρι εδώ. Επιτρέψτε με, όμως, να ρωτήσω: πριν από εμένα ήταν εδώ 
κάποιος άλλος Ρώσος;
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- Ήταν εδώ κάποιος κρατικός υπάλληλός σας, ο οποίος με αντιπροσώπους άλλων 
κρατών καθόριζαν τα σύνορα του ελληνικού βασιλείου και της Τουρκίας.28 Παρέμεινε, 
όμως, μόνο για δύο ώρες στο μοναστήρι μας και τις άλλες μοναστικές πολιτείες τις πα-
ρατήρησε απλά από την κορυφή του Κουκουλά.

- Θυμάστε το όνομά του ή πώς τον αποκαλούσαν;
- Δεν ενθυμούμαι.
- Άδικα, λοιπόν, σκέφθηκα ότι ήμουν ο πρώτος Ρώσος που επισκέφτηκε τα Μετέωρα.
- Γιατί άδικα; (αναρωτήθηκε ο ηγούμενος). Εσείς είστε αρχιμανδρίτης ενώ εκείνος 

ήταν λαϊκός. Έτσι, η πρωτιά ανήκει σε σας ως ιερωμένο.
- Σύμφωνα με τη σκέψη σας, είπα, πράγματι εγώ είμαι ο πρώτος Ρώσος που γνωρίζου-

με με ντόπιους μοναχούς και μας ενώνει κοινή πίστη.
- Κι εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για την τόσο αδελφική και εκκλησιαστική 

συζήτηση που κάναμε μαζί σας, είπε ο ηγούμενος. Μας χαροποιήσατε διαβάζοντας το 
Ευαγγέλιο στα ελληνικά, με τέτοιο νόημα που αντιληφθήκαμε τη σπουδαία μόρφωσή 
σας και ότι στη Ρωσία η ελληνική γλώσσα είναι τόσο αγαπητή που μεταλαμπαδεύτη-
κε στο εκκλησίασμα, με τον Χρυσόστομο, τον Φώτιο, τον Οικουμένιο και τον Μάρκο 
της Εφέσου.

- Η Ανατολική Εκκλησία, είπα, είναι η μητέρα μας. Ποιος γιος ή ποια κόρη θα ξε-
χνούσε ποτέ τη γλώσσα της μητέρας του; Σ’ εμάς, όπως στις σχολές των λαϊκών έτσι και 
στις ιερατικές, η ελληνική γλώσσα διδάσκεται όπως πρέπει. Ακόμα και ο απλός λαός 
μας ακούει στους ναούς ελληνικές λέξεις, όπως Ευαγγέλιο, Κύριε ελέησον, άξιος, εις 
πολλά έτη δέσποτα. Οι θεολόγοι μας, μάλιστα, κατέχουν καλά την ελληνική γλώσσα 
και διαβάζουν τα αυθεντικά έργα του Μεγ. Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου 
και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, οι οποίοι είναι παγκόσμιοι δάσκαλοι και γνήσιοι 
εκφραστές της χριστιανικής πίστης.

- Από τις ίδιες πηγές, εσείς κι εμείς, σβήνουμε την ιερή μας δίψα, ψιθύρισε ο δάσκα-
λος (Λεοντίδης).

- Εμείς, συνέχισα, δεν έχουμε διαφορά με εσάς ούτε στην κατήχηση ούτε στη Λει-
τουργία, ούτε στους όρκους της Εκκλησίας, ούτε στους κανόνες της φιλοξενίας, σε 
αντίθεση με τους άλλους (Δυτικούς), οι οποίοι, είτε είναι στο Βερολίνο, είτε στο 
Λονδίνο, είτε στην Ουάσιγκτον, διαφέρουν στο τυπικό και δογματικό μέρος της Εκ-
κλησίας. Σε μας ο ΩΝ είναι όχι μόνο εκκλησιαστικός αλλά και οικουμενικός. Η δική 
μας Ορθόδοξη καθολική Εκκλησία είναι ένα ευρύχωρο οικοδόμημα στο οποίο έχουν 
κτιστεί ειδικές κρυψώνες για τους πιστούς, και εννοούμε τις λάβρες, τις σκήτες και 
τα μοναστήρια. Είδα πολλές τέτοιες κρυψώνες και έζησα σ’ αυτές κάμποσες μέρες ή 
ακόμα και μήνες και ήμουν πολύ ευτυχισμένος, διότι με δέχονταν παντού με αδελ-
φική αγάπη και εκτίμηση. Με παρακινούσαν, μάλιστα, να τους γνωρίσω την ορθόδο-
ξη Ρωσία. Μου επέτρεπαν να μάθω το ιστορικό κάθε μοναστηριού και μου άνοιγαν γι’ 

28. Μετά τα πρωτόκολλα της 3ης Φεβρουαρίου 1830, οι Θεσσαλοί έλπιζαν ότι η ελληνο-
τουρκική μεθόριος θα διερχόταν από τον Όλυμπο και τα Μετέωρα. Βλ. David Urquhart (μετ. 
Νίκη Ντεσλή), «Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1830», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 21 (1992) 185.
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αυτόν το σκοπό διάπλατα τις πόρτες στις βιβλιοθήκες και στις κρυψώνες τους, όπου 
φυλάγονται τα αυτοκρατορικά και τα πατριαρχικά έγγραφα: ιερές διαθήκες, διάφο-
ρες δικαστικές υποθέσεις κ.ά. Όλα αυτά τα παλαιά χειρόγραφα αποτελούν ανεκτίμη-
το θησαυρό για την επιστήμη. Πολλά από αυτά τα αντέγραψα με το χέρι μου και 
σύντομα θα τα τυπώσω στην ελληνική γλώσσα, με όλες τις περιγραφές των κτισμάτων, 
των κειμηλίων, των αγιογραφιών και των σχεδίων. Έτσι θα γίνει πιο κατανοητό στους 
επισκέπτες το μοναστήρι και το παρελθόν του.

- Σ’ εμάς δεν υπάρχουν έντυπα βιβλία, είπε ο ηγούμενος.
- Υπάρχουν, όμως, χειρόγραφα, παρατήρησα εγώ.
- Αυτά είναι τόσα λίγα29 που ντρεπόμαστε να τα δείχνουμε στους επισκέπτες, είπε ο 

ηγούμενος κι εγώ αντέτεινα:
- Η αξία των παλαιών χειρογράφων δεν οφείλεται στην ποσότητα αλλά στο περι-

εχόμενό τους. Αν υπάρχει στη βιβλιοθήκη έστω και ένα χειρόγραφο, το οποίο είναι 
πολύ παλαιό και άγνωστο, είναι πιο ενδιαφέρον να ασχοληθείς με αυτό παρά να ρίξεις 
μία ματιά σε χιλιάδες έντυπα βιβλία, όπως στο παζάρι της Λειψίας.

Ο ηγούμενος με διέκοψε και είπε:
- Να είμαστε ειλικρινείς μαζί σας. Εμείς δεν κοιτάξαμε τα χειρόγραφά μας και δεν 

γνωρίζουμε αν υπάρχει ανάμεσά τους κάποιο που είναι αξιόλογο.
- Δηλαδή, δεν έχετε ούτε τον κατάλογό τους; ρώτησα.
- Όχι, απάντησε ο ηγούμενος κι εγώ ρώτησα:
- Μήπως μπορώ εγώ, ως βιβλιόφιλος, να τα ρίξω μία ματιά;
- Είναι στη διάθεσή σας, είπε ο ηγούμενος, και πείτε μας εάν αυτά τα χειρόγραφα 

είναι άξια προσοχής.
- Αφού είστε τόσο καλοσυνάτος, είπα εγώ, δείξτε μου τη βιβλιοθήκη σας, εάν σας 

είναι δυνατόν, αύριο μετά το μεσημέρι. Για μένα ο χρόνος είναι πολύτιμος.
- Πολύ καλά, είπε ο ηγούμενος.
- Εγώ νιώθω σαν στο σπίτι μου, συνέχισα. Πράγματι, εσείς οι Έλληνες, ως αρχαιότε-

ροι Χριστιανοί, μάθατε για την αγάπη προς τον πλησίον σας. Όμως, κι εμείς σας 
αγαπάμε. Ο Ελληνισμός είναι η αρχή της πνευματικής λειτουργίας του ανθρώπου. Η 
Ορθοδοξία σας είναι ο καθρέφτης στον οποίο όσο περισσότερο κοιταζόμαστε τόσο 
περισσότερο είμαστε βέβαιοι ότι εμείς κι εσείς είμαστε πλασμένοι δίδυμοι στην πίστη. 
Εσείς γοητεύεστε από τη δική μας δόξα και για μας αποτελείτε πρότυπο υπομονής 
κάτω από τον πολυετή και δυσβάστακτο ζυγό του κατακτητή. Εσείς εκτιμάτε το δικό 
μας μεγαλείο, αλλά εμείς τη σοφία σας, την αρχαιότητα, τα αγάλματα και όλα τα μνη-
μεία της κληρονομιάς σας, τα οποία επιθυμούμε να γνωρίσουμε οι περισσότεροι από 
εμάς. Αυτή εδώ, π.χ., η μοναστική πολιτεία δεν είναι γνωστή στο ρωσικό λαό. Εγώ, 
πρώτη φορά πληροφορήθηκα γι’ αυτήν στο Άγιο Όρος, στον Άθωνα, κι ένιωσα μία 
δυνατή επιθυμία να την επισκεφθώ. Επιτρέψτε μου να ελπίζω ότι θα με βοηθήσετε να 
γνωρίσω την ιστορία του μοναστηριού σας. Μήπως γνωρίζετε το χρόνο ίδρυσής του;

29. Προς το τέλος της περιγραφής της Μονής του Αγ. Στεφάνου, αναφέρει ότι τα χειρόγραφά 
της δεν είναι περισσότερα από 60. Σήμερα η μονή αυτή κατέχει 154 κώδικες. Βλ. Δημ. Ζ. Σο-
φιανός, Τα χειρόγραφα..., σ. 3-428.
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- Όχι, απάντησε ο ηγούμενος.
- Λυπάμαι πολύ, του είπα εγώ.
- Εμείς έχουμε ένα ιστορικό σύγγραμμα30 για όλα τα μοναστήρια των Μετεώρων, δι-

ευκρίνησε ο δάσκαλος.
- Μου επιτρέπετε να το διαβάσω αυτό; ρώτησα.
- Θα σας το φέρω, είπε ο ηγούμενος και συμπλήρωσε ότι δύσκολα θα βρεθεί κάποιο 

αντίγραφό του σε άλλο μοναστήρι των Μετεώρων.
Βλέποντας την ειλικρινή προθεσή του να με βοηθήσει και να με εξυπηρετήσει ο 

ηγούμενος, θέλησα να βεβαιωθώ αν υπάρχουν στο μοναστήρι και άλλα χειρόγραφα 
και τον ρώτησα:

- Πότε και ποιος πατριάρχης επισκέφθηκε τη δική σας σταυροπηγιακή31 μοναστική 
πολιτεία;32

- Δεν θυμάμαι, μου είπε, αλλά θα σας δείξω αυθεντικά έγγραφα από τους οικουμενι-
κούς πατριάρχες κι εσείς μόνος σας θα μάθετε από αυτά ό,τι χρειάζεστε.

Λέγοντας αυτά, ο ηγούμενος με τον δάσκαλο πήγαν στη βιβλιοθήκη και σε λίγο μου 
έφεραν το προαναφερθέν ιστορικό έγγραφο, το οποίο ήταν αντίγραφο ενός εγγράφου 
του μητροπολίτη της Ουγγροβλαχίας Ευθυμίου, πέντε έγγραφα πατριαρχών της Κων-
σταντινούπολης και ένα του διοικητή των Ιεροσολύμων. Πετούσα από τη χαρά μου. 
Θα παρουσιάσω, στη συνέχεια το ιστορικό αυτού του μοναστηριού και τη σημερινή 
κατάστασή του, έχοντας στα χέρια μου αυτά τα χειρόγραφα, διάφορα σημειώματα 
από αποτυπώσεις που έκανα σε αποθήκες με βιβλία και σε γειτονικά μοναστήρια, 
καθώς και από επιγραφές στους τοίχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κοντά στις πύλες του μοναστηριού, στο διπλανό δρόμο, πάνω στη μαύρη πλαγιά 
υπάρχουν χαραγμένα τα εξής: SA33 ἜρMIC. Οι μοναχοί διάβαζαν τη γραφή αυτή ως 
ἸΕΡΕΜΙΑΣ και νόμιζαν ότι κάποιος Ιερεμίας, από τους πρώτους που σκαρφάλωσαν 
σ’ αυτούς τους βράχους και παρέμειναν στο βουνό Κουκουλάς, το έτος SA (6001) από 

30. Δεν έγινε δυνατό να προσδιορίσουμε για ποιο έργο πρόκειται.
31. Σταυροπηγιακό μοναστήρι λέγεται εκείνο στο οποίο, κάτω από την Αγία Τράπεζα, το-

ποθέτησαν έναν ξύλινο σταυρό που δόθηκε από τον οικ. πατριάρχη και όχι από τον τοπικό 
αρχιερέα.

32. Το 1540 επισκέφθηκε τα Μετέωρα ο οικ. πατριάρχης Ιερεμίας Α΄. Βλ. Απ. Γλαβίνας, Ὁ 
ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ, Θεσσαλονίκη 1984, 22. Το 1578 επισκέφθηκε την Θεσσαλία 
ο Ιερεμίας Β΄ και πιθανολογείται η επίσκεψή του στα Μετέωρα. Βλ. Γεώρ. Λαδάς, Συνοπτική 
Ιστορία της Ι. Μονής Κάτω Παναγιάς, Αθήνα 1982, 10. Αυτές τις βιβλιογραφικές παραπομπές 
οφείλουμε στον κ. Δημ. Γ. Καλούσιο.

33. SA· 6001-5508/5509=492/493 μ.Χ., χρονολογία εξωπραγματική. Όπως έγραψε ο Δημ. Ζ. 
Σοφιανός (Τα χειρόγραφα..., σ. ι΄), η ανάγνωση της επιγραφής είναι ύποπτη.
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τη δημιουργία του κόσμου ή το 493 μ.Χ., έγραψε αυτά. Η άποψή τους, όμως, αυτή 
είναι λανθασμένη. Όχι ο Ιερεμίας αλλά κάποιος Έλληνας, ονόματι Ερμής, αρχηγός 
της στρατιωτικής φρουράς των Σταγών,34 χάραξε το όνομά του, την προαναφερόμενη 
χρονολογία, διότι, στην εκλεπτισμένη αυτή γραφή, ο τόνος που φαίνεται καθαρά 
δεν αφήνει περιθώρια για να διαβάσουμε το όνομα ως Ιερεμίας. Επιπλέον, σε όλα 
τα χειρόγραφα των μετεωρίτικων μοναστηριών δεν υπάρχει μνεία για εγκατάσταση 
κάποιων ασκητών σ’ αυτά τα μέρη. Αντίθετα, από τα χειρόγραφα προκύπτει ότι η 
εγκατάσταση των ασκητών άρχισε τον 10ο αιώνα και πήρε μεγάλες διαστάσεις τον 
14ο. Πολλοί από αυτούς πήγαν στα Μετέωρα από το Άγιο Όρος, τον Άθωνα.

Η πλαγιά του Αγίου Στεφάνου, στον Κουκουλά, μέχρι τα μέσα του 14ου αι. ήταν 
ακατοίκητη. Ο πρώτος μοναχός που εγκαταστάθηκε στην πλαγιά αυτή, λίγο πριν από 
το 1367 είναι ο Αντώνιος Καντακουζηνός (1358-1404).35 Για τη γέννηση του Αντωνίου, 
τον βίο του και τη μόρφωση δεν έχουμε καμία γραπτή πληροφορία. Στη βιβλιοθήκη τού 
μοναστηριού βρέθηκε μόνο ένα χειρόγραφό του με τη Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου, 
του Ιωάννη Χρυσοστόμου και των Προηγιασμένων Δώρων, του 1404.36 Αυτοί που 
βρήκαν αυτό το χειρόγραφο αναφέρουν τον Αντώνιο Καντακουζηνό ως κτίτορα 
του ναού του Αγίου Στεφάνου. Διαβάζοντας το απόσπασμα, το αναφερόμενο στους 
δεσπότες των Ιωαννίνων,37 κατέληξα στο συμπέρασμα και για το γένος του Αντωνίου, 
αλλά και για την αιτία της εγκαταβίωσής του στην πλαγιά του Κουκουλά και το χρόνο 
της μετάβασής του εκεί. Ιδού τα συμπεράσματά μου:

Την εποχή της βασιλείας του Έλληνα Ανδρόνικου Β΄ (1282-1328) στην Αιτωλία και 
στην Ήπειρο ήταν δεσπότης ο Ιωάννης [Δούκας] ο οποίος, από τη σύζυγό του Άννα38 

34. Όλα αυτά είναι ανυπόστατα.
35. Ο Αντώνιος [Καντακουζηνός(;)] θεωρείται βέβαιος κτίτορας της Μονής του Αγ. Στεφάνου 

κατά το πρώτο μισό του 15ου αι. και όχι κατά το χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρει ο 
Uspenskij. Το επώνυμό του δεν είναι βέβαιο, καθότι οι πρώτες μαρτυρίες του ανάγονται στον 
18ο αι. Βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα..., σ. ι΄-ια΄.

36. Στον κώδικα 143 της μονής, του 15ου/16ου αι., περιλαμβάνονται η Θεία Λειτουργία του 
Ιωάννη Χρυσοστόμου (φ. 16β-39α) και η Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου (φ. 39β-77β). 
Στο τέλος του κώδικα (φ. 77β) αναφέρονται τα εξής: «ἐγραφη παρα ἄντονήου κατακό/ζηνοὕ. 
κ(αί) κτήτορ· τού αγίου στεφάνου / πλησϊον· τής με[γάλης Θομῆς, ὀνομαζόμενον Σταγοῦς] / 
έτος αυδω» (=1404). Τον κώδικα αυτό είδε ο Uspenskij και σ’ αυτόν αναφέρεται. Το σημείωμα, 
όμως, του κώδικα είναι, οπωσδήποτε, μεταγενέστερο και ο γραφέας του είναι άσχετος με τον 
γραφέα του κώδικα. Βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα..., σ. 410.

37. Βλέπε στην προσθήκη του έργου μου, Το ταξίδι μου, σ. 6.
38. Η Άννα της Ηπείρου είναι εξαδέρφη του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄, αδελφή και 

όχι σύζυγος του Ιωάννη Δούκα. Αυτή υπήρξε σύζυγος του Θωμά, δισεγγονού του Μιχαήλ 
Δούκα και εγγονού του Ιωάννη Δούκα. Τον Θωμά δολοφόνησε ο Νικόλαος Ορσίνης, διοικητής 
της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης, και νυμφεύθηκε την Άννα. Το 1323, τον Νικόλαο Ορσίνη 
δολοφόνησε ο αδελφός του Ιωάννης, ο οποίος, στη συνέχεια, δηλητηριάσθηκε από την Άννα. 
Βλ. Donald M. Nicol (μετ. Αλέξης Γαλανούλης), «Η Θεσσαλία κατά τον Μεσαίωνα», Θεσσα-
λικό Ημερολόγιο, 48 (2005) 213, 218-219.
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απέκτησε δύο παιδιά, τη θυγατέρα του Θωμαΐδα και το γιο του, το πριγκιπόπουλο,39 
το οποίο ο προαναφερόμενος αυτοκράτορας Ανδρόνικος το πήρε, ως ορφανό, στην 
Κωνσταντινούπολη και το πάντρεψε με την κόρη του Καντακουζηνού. Από αυτόν 
τον γάμο, όπως πιστεύω, ήρθε στον κόσμο ο κτίτορας της Μονής του Αγίου Στεφάνου 
Αντώνιος Καντακουζηνός.40 Γιατί, όμως, και πότε αυτός εγκαταστάθηκε στην πλαγιά 
του Κουκουλά θα τα αναφέρω παρακάτω.

Η σύζυγος του δεσπότη Ιωάννη, μετά τον θάνατό του, πάντρεψε τη θυγατέρα 
της Θωμαΐδα41 με τον αδερφό του κράλη της Σερβίας Στεφάνου (Ντουσάν) Συμεών 
Ούρεση, παιδί της ανιψιάς του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου. Γι’ αυτό 
τον ονόμασε κι αυτόν Παλαιολόγο και του έδωσε την διακυβέρνηση και της Αιτωλίας, 
που ήταν γενέτειρά της, και η ίδια παντρεύθηκε τον βούλγαρο δεσπότη Κομνηνό, 
αδερφό του τσάρου των Βουλγάρων Αλεξάνδρου. Αυτό έγινε λίγο πριν πεθάνει ο 
Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος.

Μετά το θάνατο του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου, στα χρόνια της νεότητας του 
εγγονού του Ανδρόνικου Μικρού (Γ΄), ο κράλης της Σερβίας Στέφανος (Ντουσάν), 
ο οποίος ανακηρύχθηκε ως Θεός και εστεμμένος βασιλιάς, από τους υπηκόους του, 
κυρίευσε μερικές περιοχές και πόλεις του ελληνικού βασιλείου και τις προσάρτησε 
στο βασίλειο των Σέρβων. Στην ελληνική Βλαχία και στην πόλη Τρίκκη (Τρίκαλα) 
τοποθέτησε ως κυβερνήτη τον Πρελιούμπ42 και του απένειμε τον βαθμό του καίσαρα. 
Τον αδερφό του Συμεών Ούρεση Παλαιολόγο τον διόρισε δεσπότη της Αιτωλίας, την 
οποία του παραχώρησε ως προίκα η ντόπια γυναίκα του δεσπότη Άννα, για την κόρη 
της Θωμαΐδα. Αυτό έγινε λίγο πριν από το καλοκαίρι του 1356.

Πέρασαν χρόνια και ο Πρελιούμπ απεβίωσε. Ο κράλης Στέφανος (Ντουσάν) 
απεβίωσε το 1356.43 Ο αδερφός του Συμεών Ούρεσης Παλαιολόγος, ο οποίος 
αναγορεύθηκε βασιλιάς στην Καστοριά, το 1358,44 προσάρτισε στα εδάφη του τα 
Τρίκαλα, τους Σταγούς, την Άρτα και τα Ιωάννινα. Τα Ιωάννινα τα έδωσε στην κόρη 
του Αγγελίνα που παντρεύθηκε τον δεσπότη Θωμά, γιο του καίσαρα Πρελιούμπ, και 
είχε στεφανωθεί στα Τρίκαλα από τον μητροπολίτη της Λάρισας.45 Αυτός ο Συμεών 

39. Πρόκειται για τον γιο της Άννας Νικηφόρο, ο οποίος αρραβωνιάσθηκε, στην Κωνστα-
ντινούπολη, με την κόρη του Ιωάννη Καντακουζηνού Μαρία. Βλ. Donald M. Nicol, ό. π., σ. 219.

40. Αυτά είναι ανυπόστατα.
41. Παιδιά της Θωμαΐδας και του Στέφανου Ούρεση Παλαιολόγου είναι η Μαρία Αγγελίνα 

και ο Ιωάννης, ο μετέπειτα μοναχός Ιωάσαφ, δεύτερος κτίτορας της Μονής του Μεγ. Μετεώρου-
Μεταμόρφωσης.

42. Για την διακυβέρνηση του Γρηγορίου Πρελιούμπ και της συζύγου του Ειρήνης, στα 
Τρίκαλα, γνωρίζουμε ελάχιστα. Τον περισσότερο καιρό τον πέρασε πολεμώντας τους 
Αλβανούς και αντιμετώπισε, επιτυχώς, ακόμα μία προσπάθεια του Ιωάννη Καντακουζηνού 
να προσαρτήσει την Θεσσαλία στη βυζαντινή αυτοκρατορία. Σκοτώθηκε, μετά το 1355, 
πολεμώντας τους Αλβανούς. Βλ. Donald M. Nicol, ό. π., σ. 223-224.

43. Το σωστό, τον Δεκέμβριο του 1355. Βλ. Donald M. Nicol, ό. π., σ. 224.
44. Το σωστό, το 1356. Βλ. Donald M. Nicol, ό. π., σ. 225.
45. Την περίοδο αυτή μητροπολίτης της Λάρισας ήταν ο Αντώνιος. Βλ. Στ. Γουλούλης, 
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υπήρξε ευεργέτης των μοναχών των Μετεώρων,46 υποστηρίζοντας το Πρωτάτο της 
Σκήτης της Δούπιανης,47 κοντά στους Σταγούς, στην εξουσία του οποίου υπάκουαν 
όλα τα γύρω κελιά, τα οποία δεν ονομάζονταν τότε μονές.

Τον καιρό αυτού του ηγεμόνα, ανάμεσα στα έτη 1358 και 1367, όπως υπολογίζω, 
εμφανίστηκε στο βουνό Κουκουλάς ο ανιψιός του Αντώνιος Καντακουζηνός, ο οποίος 
διατήρησε το όνομα από την πλευρά της μητέρας του, όπως και ο Συμεών Ούρεσης που 
κράτησε το όνομα από την πλευρά της μητέρας του (Παλαιολόγος). Τι οδήγησε τον 
Αντώνιο εδώ; Η εσωτερική αναζήτηση για τον μοναχισμό ή η φήμη των ασκητών της 
μετεωρίτικης πολιτείας και η ηγεμονία του συγγενούς του βασιλιά, ή η αδήριτη ανάγκη 
να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του Αιτωλία στους Αλβανούς και να απαρνηθεί τα 
εγκόσμια;48 Το τελευταίο, μάλλον, είναι το πιο σωστό. Πάντως, η αρχή της μοναχικής 
ζωής στην πλαγιά του Κουκουλά, στου Αγίου Στεφάνου, ταυτίζεται με την εγκατάσταση 
εκεί του Αντωνίου. Αυτός, με τη βοήθεια του Συμεών και της Θωμαΐδας, έκτισε εκεί τον 
ναό στο όνομα του αρχιδιακόνου και πρωτομάρτυρα Στεφάνου, ως πρωτόκλητο του 
Θεού και προστάτη όλων των σέρβων βασιλέων. Έκτισε με τόλμη το ιερό του ναού 
στην άκρη της πλαγιάς, ισοπεδώνοντας το μέρος ώστε να είναι στην ίδια ευθεία με το 
δάπεδο του ναού και της παρακείμενης τράπεζας. Ο ιδρυτής, λοιπόν, της μοναστικής 
πολιτείας του Αγίου Στεφάνου ήταν ερυθρογραφέας. Ο ίδιος, το 1404, με το χέρι του 
έγραψε τρεις Λειτουργίες στα ελληνικά, τις οποίες ανέφερα παραπάνω.49 Μπορείτε να 
δείτε την «γεροντική» γραφή του στο βιβλίο μου Χειρόγραφα και ειδήσεις για την 
Θεσσαλία (αρ. 12).

Πόσο χρονικό διάστημα, μετά τα παραπάνω, έζησε ο Αντώνιος με τη βασιλική γε-
νιά του και πότε απεβίωσε είναι άγνωστο. Οι μοναχοί δεν δείχνουν ούτε το μνήμα του, 
ούτε τα οστά του στην πλαγιά (του Κουκουλά). Αιωνία σου η μνήμη και η ανάπαυση 
της ψυχής σου, παρά θεού, αδελφέ Αντώνιε!

Αντωνίου Λαρίσης εγμώμιο εις τον άγιο Κυπριανό Λαρίσης. Προλεγόμενα - κείμενο - μετάφρα-
ση, Λάρισα 1991, 39.

46. Τον Αύγουστο του 1359, ο Συμεών Ούρεσης Παλαιολόγος επικύρωσε, με χρυσόβου-
λα, όλα τα προνόμια που είχαν λάβει, από τον Ντουσάν και από άλλους, οι μοναχοί του Αγ. 
Γεωργίου των Ζαβλαντίων. Βλ. Donald M. Nicol, ό. π., σ. 225· Ν. Α. Βέης, «Σερβικά και βυζα-
ντιακά γράμματα Μετεώρου», Βυζαντίς, 2 (Αθήναι 1910-1911) 73-80 (αρ. 19), 80-84 (αρ. 20), 
89-96 (αρ. 22).

47. Για την Δούπιανη, βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, Η Σκήτη των Σταγών και το μονύδριο της Πα-
ναγίας της Δούπιανης στο Καστράκι, Άγ. Μετέωρα - Καλαμπάκα 2008.

48. Ο αναφερόμενος Συμεών, ο οποίος ήταν ο επικυρίαρχος της Βορειοδυτικής Ελλάδας, 
έδωσε την Αιτωλία στους Αλβανούς Γκίνη Μπούα και Πέτρο Λιώσα, διαιρώντας την σε δύο 
μέρη. Ο πρώτος πήρε τον Αχελώο και το Αγγελόκαστρο και ο δεύτερος την Άρτα και τους Ρω-
γούς. Βλ. L. Heuzey - H. Daumet, Mission archéologique de Macedoine, Paris 1876, 441-447· [Λ. Ι. 
Βρανούσης, «Το Χρονικόν των Ιωαννίνων κατ’ ανέκδοτον δημώδη επιτομήν», ΕΜΑ, 12 (1962, 
Αθήναι 1965) 79.

49. Για τις λειτουργίες αυτές, βλ. παραπάνω την σημείωση 36.
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ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ (1444-1455)50

Αντικαταστάτης του Αντωνίου Καντακουζηνού υπήρξε ο ιερομόναχος Μητροφάνης. 
Είναι γνωστό ότι με δαπάνες του και με τη βοήθεια του συνασκητή του ιερομονάχου 
Γρηγορίου αγιογράφησε ολόκληρο τον ναό του αρχιδιακόνου και πρωτομάρτυρα 
Στεφάνου, πολύ πριν από το 1503, τον οποίο είχε ανακαινίσει νωρίτερα ο αγιογράφος 
των Σταγών ιερέας Νικόλαος, όπως αναφέρεται στην επιγραφή του δυτικού τοίχου του 
ναού.51 Στην περίοδο του Μητροφάνη, όπως υπολογίζω, ο βοεβόδας της Ουγγροβλαχίας 
Ιωάννης Vladislav (1444-1455)52 δώρισε στο ναό του Αγίου Στεφάνου το δάκτυλο του 
αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και ο βόρνικος Dragomir53 δώρισε την κάρα του αγίου 
ιερομάρτυρα Χαραλάμπους στην οποία ήταν γραμμένη η σλαβική  επιγραφή ΓΛΑΒΑ54 

ΧΡ. Η επιγραφή αυτή δεν υπάρχει τώρα. Επειδή δεν υπάρχουν τεκμήρια γι’ αυτήν τη 
δωρεά, δεν μπορώ να γνωρίζω με ποια κίνητρα πρόσφεραν αυτά τα αναθήματα αυ-
τοί στη μοναστική πολιτεία του Αντωνίου Καντακουζηνού. Τα αναθήματα αυτά επι-
βεβαιώνονται και από το βεβαιωτικό γράμμα του μητροπολίτη της Ουγγροβλαχίας Ευ-
θυμίου το έτος 6996 (1488).55

ΓΕΩΡΓΙΟΣ56 (1503-1545)

Μετά τον Μητροφάνη μάς είναι γνωστός ο Γεώργιος, ο οποίος με τον ζήλο του και 
τις δαπάνες και άλλων ιερομονάχων ανακαίνισε, το 1503, την πρόσοψη του δυτικού 
τοίχου του ναού του Αγίου Στεφάνου, τον οποίο ανέλαβε να αγιογραφίσει ο ιερέας57 
Νικόλαος από τους Σταγούς, που είχε το αξίωμα του καστρησίου.58 Αντικαταστάτης 
του Γεωργίου ήταν ο δεύτερος κτίτορας της μονής ή ο πρώτος ηγούμενος Φιλόθεος.

(συνεχίζεται)

50. Ο ηγούμενος Μητροφάνης αναφέρεται στην επιγραφή ιστόρησης του ναού του Αγ. 
Στεφάνου, το έτος της οποίας, καταστραμμένο σήμερα, από τον Uspenskij διαβάστηκε ως ζια΄ 
(1502/1503) και από τον βυζαντινολόγο Γ. Λαμπάκη ως Ζ. Θ; (1501;). Το έτος 1501 δέχθηκε και 
ο Γ. Σωτηρίου (βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα..., σ. ιε΄ και σημείωση 14). Επομένως, το 
χρονικό διάστημα της ηγουμενίας του Μητροφάνη (1444-1455) δεν είναι σωστό.

51. Η επιγραφή ιστόρησης βρίσκεται πάνω από την είσοδο του νάρθηκα και κάτω από την 
τοιχογραφία με την Κοίμηση της Θεοτόκου.

52. Πρόκειται για τον Vladislav Β΄ (Δεκέμβριος 1422-1443· Δεκέμβριος 1446-1456). Βλ. Δημ. 
Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα..., σ. ιη΄.

53. Ο μέγας βόρνικος Dragomir, από το Μπαϊλέστι, ήταν συγγενής του ηγεμόνα Vladislav. 
Βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα..., σ. ιη΄.

54. Γλάβα· κεφαλή.
55. Το βεβαιωτικό αυτό γράμμα του «Ευθυμίου» είναι στη ρουμανική γλώσσα και έχει χρο-

νολογία 24 Οκτωβρίου 6996 (1487 και όχι 1488). Σώζεται στη Μονή του Αγ. Στεφάνου. Βλ. Δημ. 
Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα..., σ. ιζ΄-ιθ΄.

56. Ο Uspenskij διάβασε «Γεωργίου» στην επιγραφή ιστόρησης, αλλά ο Γ. Λαμπάκης «Γρη-
γορίου». Βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα..., σ. ιστ΄-ιζ΄.

57. Ο Uspenskij διάβασε «Φόας» αντί του ορθού «ἱερέως».
58. Καστρή(ν)σιος· εκκλησιαστικό αξίωμα το οποίο δινόταν σε κατώτερους κληρικούς.
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ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΟΥΜΠΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
 ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Ι. Οι επιγραφές και η μελέτη τους

Στη μεταβυζαντινή Μονή του Σπαρμού Ολύμπου, που η ίδρυσή της πιθανολογεί-
ται στα μέσα του ΙΣΤ΄ αιώνα, υπάρχουν σήμερα έξι επιγραφές, άλλες χαραγμένες και 
άλλες γραμμένες στην κοινή νεοελληνική γλώσσα σε μνημεία του μοναστηριακού συ-
γκροτήματος, καθώς και τέσσερα επιγράμματα σε ομηρική γλώσσα. Σώζονται ακόμη 
μία έντυπη σε θυσιαστήριο (αντιμήνσιο) και άλλες δεκαπέντε χαραγμένες ή γραμμένες 
σε ιερά σκεύη: Ευαγγέλιο, εικόνες και αντικείμενά της, μεταλλικά ή ξύλινα, ορισμένα 
από τα οποία εντοπίσθηκαν στην Ελασσόνα, στην οποία μεταφέρθηκαν, το 1928, από 
τον τότε μητροπολίτη της Καλλίνικο, λόγω ερημώσεως της μονής, και τοποθετήθηκαν 
στη Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας και στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημη-
τρίου. Συνολικά σώζονται 22 επιγραφές και 4 επιγράμματα. Οι επιγραφές αυτές και τα 
επιγράμματα χρονολογούνται από το έτος 1633 μέχρι το 1912. Σε όλα αυτά αναφέρο-
μαι συνοπτικώς.

Κατά το παρελθόν (1940 και μετέπειτα), με τις επιγραφές αυτές ασχολήθηκαν ή τις 
έλαβαν υπόψη τους ειδικοί και μη ειδικοί, όπως οι Μ.Μ. Παπαϊωάννου, Στέφ. Δαλα-
μπύρας, Ευτυχία Κουρκουτίδου, Μαν. Χατζηδάκης, Σπυρίδ. Μπούμπας, Ανδρέας Μα-
ρουσούλης κ.ά. Οι επιγραφές αυτές αποτέλεσαν σε μία περίπτωση ιστορική πηγή, ανε-
πιτυχώς όμως, εξαιτίας πιθανής άγνοιας του μελετητή να μετατρέψει την από Αδάμ 
χρονολογία στην αντίστοιχη χριστιανική και οπωσδήποτε λόγω φανερής αδυναμίας 
του να συσχετίσει τη χρονολογία αυτή με άλλα ιστορικά γεγονότα, με συνέπεια να 
οδηγηθεί σε λανθασμένη χρονολόγηση του μνημείου (της εξωτερικής πηγής – κρήνης), 
αλλά και αντικείμενο μεταγραφής, μελέτης, φωτογραφίσεως και ακολούθως δημοσιεύ-
σεως αυτών σε διάφορα έντυπα από τους προηγούμενους, ειδικούς και μη ειδικούς. Σε 
μία μάλιστα περίπτωση, η συλλογή δύο από αυτές, από ειδική επιστήμονα (αρχαιολό-
γο), απέβλεπε στην ενημέρωση του αρχείου των μνημείων της Θεσσαλίας. Τέλος, η συλ-
λογή και η δημοσίευση των προηγούμενων δύο επιγραφών αποτέλεσε πηγή εντοπίσε-
ως ζωγράφων – αγιογράφων της μεταβυζαντινής περιόδου από άλλον ειδικό.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των μελετητών για ορθή μεταγραφή τους, κατά την 
ενασχόλησή μου με τις επιγραφές αυτές , διαπίστωσα στα δημοσιευμένα κείμενα αρκε-
τά λάθη (παραλείψεις λέξεων, λανθασμένη ανάγνωση και μεταγραφή λέξεων, λανθα-
σμένη συνέχεια στίχων, παραποίηση στίχων, λανθασμένη μετατροπή χρονολογίας από 
Αδάμ στην αντίστοιχη χριστιανική και λανθασμένη χρονολόγηση του μνημείου), ενώ 
στα κείμενα των δημοσιευμένων επιγραμμάτων λανθασμένη ανάγνωση λέξεων, εξαι-
τίας άγνοιας της ομηρικής γλώσσας από ορισμένους ασχοληθέντες με αυτά. Και ακό-
μη μεγάλο σφάλμα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η επιγραφή της εξωτερικής 
πηγής – κρήνης καθώς και ολόκληρο το κτίσμα της πηγής αποδόθηκαν με φωτογρα-

16. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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φία από μη ειδικό, επαγγελματία, (κατά λάθος), στη Μονή των Κανάλων της Καρυ-
άς Ολύμπου.

Για να μη διαιωνίζονται τα λάθη αυτά, πρέπει να επανεξετασθούν και δημοσιευθούν 
ορθώς τα κείμενα των επιγραφών της Μονής του Σπαρμού με παράλληλη και ταυτό-
χρονη δημοσίευση και φωτογραφιών τους. Αποβλέποντας, λοιπόν, στο σκοπό αυτόν 
αποφάσισα να προβώ στην καταγραφή τους σε έναν κατάλογο, κατά χρονολογική σει-
ρά, ακολούθως στη μεταγραφή τους, στη φωτογράφισή τους και στη δημοσίευση των 
κειμένων τους, όπως έχουν γραφεί ή χαραχτεί, ώστε όλες να αποτελέσουν μία ενιαία 
και ειδική συλλογή επιγραφών της Μονής του Σπαρμού και εύκολη πρόσβαση σ’ αυ-
τήν των μελετητών.

Ήδη τα πρώτα βήματα έγιναν. Τις επιγραφές και τα επιγράμματα των κτισμάτων 
του μοναστηριακού συγκροτήματος μετέγραψα και φωτογράφισα. Δυσκολία υπάρ-
χει στην επιγραφή του παρεκκλησίου των Αγίων Πάντων, διότι αυτή διακρίνεται αμυ-
δρώς. Επιπλέον μετέγραψα και ορισμένες άλλες ιερών σκευών, εικόνων, αντικειμέ-
νων κ.λπ. Η προσπάθεια, πάντως, συνεχίζεται και ελπίζω ότι θα ολοκληρώσω το έργο 
αυτό σύντομα. Πέρα αυτών, όλες τις επιγραφές των κτισμάτων, ιερών σκευών, εικό-
νων, Ευαγγελίου και αντικειμένων τις κατέγραψα σε έναν ειδικό κατάλογο. Οφείλω 
ακόμη να αναφέρω πως, μελετώντας τις επί αρκετό χρονικό διάστημα, διαπίστωσα 
ότι διασώζουν αρκετά ιστορικά, γλωσσικά, καλλιτεχνικά, πολιτισμικά και άλλα στοι-
χεία και έχουν γι’ αυτόν το λόγο μεγάλη αξία. Γι’ αυτό αξίζει να γίνει η ορθή αποκα-
τάσταση των σφαλμάτων. Προσθέτω ακόμη ότι από τις επιγραφές της μονής μελέτη-
σα, κατά το παρελθόν, την επιγραφή μιας φορητής εικόνας της. Τη μελέτη αυτή δημο-
σίευσα στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τ. 32 (1997) 305 – 320. Όσον αφορά τις έξι επι-
γραφές των μνημείων του μοναστηριακού συγκροτήματος και τα επιγράμματα, δηλώ-
νω ότι σχεδόν ολοκλήρωσα τη μελέτη τους και ότι αυτές οι μελέτες πρόκειται να δουν 
το φως της δημοσιότητας.

Ας σημειωθεί ότι η προσπάθεια ορθής δημοσιεύσεως των κειμένων όλων των επι-
γραφών της Μονής του Σπαρμού αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης μελέτης μου 
και μιας άλλης με τον τίτλο, Ο κώδικας της Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου 
1602 – 1877 (Βιβλιοθήκης Ολυμπιώτισσας 224), έκδοση Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος 
Σπαρμού Ολύμπου, 2008. Πιστεύω ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία των επιγραφών, 
ιστορικά κ.λπ., θα συμπληρώσουν και θα ενισχύσουν τα ιστορικά και άλλα στοιχεία 
του κώδικα.

ΙΙ. Κατάλογος των επιγραφών και των επιγραμμάτων

Α.΄ Οι επιγραφές1

Κατά χρονολογική σειρά οι επιγραφές της Μονής του Σπαρμού είναι:
1. Επιγραφή του καθολικού, έτους 1633 (ΖΡΜΑ׳), στ. 1-6.

1. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στο Σεβασμιότατο μητροπολίτη Ελασσόνας κ. Βασίλειο, 
στον ηγούμενο Νικάνορα και στους πατέρες της Μονής του Σπαρμού, οι οποίοι με βοήθησαν 
στη συλλογή των επιγραφών. Σημειώνω ότι ο αρχιμανδρίτης π. Βασίλειος μου υπέδειξε αρκετές 
επιγραφές εικόνων και κειμήλιων τις οποίες μετέγραψα. 
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2. Επιγραφή φορητής εικόνας του τέμπλου του καθολικού, έτους 1636 (ΖΡΜΔ’), στ. 
1-7.

3. Επιγραφή της εξωτερικής κρήνης, έτους 1727 (ΑΨΚΖ׳, ΖCΛΕ׳), στ. 1-12.
4. Επιγραφή του παρεκκλησίου των Αγίων Πάντων, 1730, αμυδρώς διακρινόμενη, 

στ. 1-8.
5. Επιγραφή επί τεμαχίου τέμπλου αποσπασθέντος εκ του τέμπλου του παρεκκλησί-

ου των Αγίων Πάντων, έτους 1736 (αψλς׳), στ. 1-7. Τούτο φυλάσσεται στην έκθεση των 
κειμηλίων της Μονής της Παναγίας Ολυμπιώτισσας.

6. Χρονολογία 1739 του περιβόλου επί της εξωτερικής βόρειας πλευράς, άνω της ει-
σόδου, σχηματισμένη διά τεμαχίων κεράμου σφηνωμένων μεταξύ των δομημένων λί-
θων.

7. Επιγραφή εικόνας του τέμπλου του παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους, έτους 
1751, στ. 1-9. 

8. Επιγραφή του παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους, έτους 1755, στ. 1-8.
9. Χρονολογία 1756, Μαΐου 9, των βημοθύρων του παρεκκλησίου του Αγίου Χαρα-

λάμπους. 
10. Χρονολογία 1756 εικόνας του τέμπλου του παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλά-

μπους.
11. Επιγραφή (κάτω επιγραφή) της εσωτερικής κρήνης, έτους 1759 (ΑΨΝΘ׳), στ. 1-8.
12. Επιγραφή παλαιού θυσιαστηρίου (αντιμηνσίου), έτους 1780, στ. 1-5. Τούτο φυ-

λάσσεται στη μονή.
 13. Επιγραφή φορητής εικόνας, έτους 1789 (ΖCϞZ׳), στ.1-4.
 14. Επιγραφή παλαιού προσκυνηταρίου του καθολικού, έτους 1790, στ. 1-2. Το προ-

σκυνητάριο ευρίσκεται στη Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας, όπου και φυλάσσε-
ται (μεταφερθέν σ’ αυτήν από το μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου, στον οποίο 
είχε αρχικώς μεταφερθεί και τοποθετηθεί).

15. Επιγραφή παλαιών σφραγίδων χαραγμένη κυκλικώς, χωρίς χρονολογία. Σώζο-
νται αποτυπώματά τους σε κείμενα κωδίκων του έτους 1801. Στην επιγραφή τους η 
Μονή του Σπαρμού φέρεται ως πατριαρχική. Η μονή αναδείχθηκε πατριαρχική για 
πρώτη φορά το 1761/1762. Οι σφραγίδες χρονολογούνται μετά το 1761/1762 και προ 
του 1801.

16. Επιγραφή (άνω επιγραφή) της εσωτερικής κρήνης, έτους 1806 (ΑΩς), στ.1-6. Μετά 
την επιγραφή ακολουθούν τα τέσσερα επιγράμματα ανά ζεύγη, αφιερωμένα στην 
«πηγή», κρήνη, συνολικά 22 στίχοι. Οι υπ’ αρ. 11 και 16 επιγραφές, καθώς και τα επι-
γράμματα είναι χαραγμένα σε εντειχισμένες πλάκες στην ίδια εσωτερική πηγή – κρήνη.

17. Επιγραφή του κηροπηγίου, έτους 1812, στ.1, κυκλικώς, στο μέσο του κορμού του 
κηροπηγίου. Το ζεύγος των κηροπηγίων ευρίσκεται στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Δημητρίου της Ελασσόνας.

18. Επιγραφή παλαιάς μεταλλικής βάσεως αρτοκλασίας, έτους 1812, κυκλικώς χα-
ραγμένη στο άνω μέρος της βάσεως.

19. Επιγραφή του Αγίου Ποτηρίου, κυκλικώς χαραγμένη στη βάση του, στο άνω μέ-
ρος, έτους 1826. Τούτο ευρίσκεται σήμερα στη Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας.
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20. Επιγραφή του μεταλλικού καλύμματος Ευαγγελίου, στη ράχη του, έτους 1835, στ. 
1-7. Το Ευαγγέλιο ευρίσκεται στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου της Ελασ-
σόνας. 

21. Επιγραφή του μεταλλικού καλύμματος φορητής εικόνας, έτους 1841, στ. 1-10.
22. Επιγραφή της βάσεως μεταλλικού σταυρού αγιασμού, έτους 1912, κυκλικώς χα-

ραγμένη επί του άνω μέρους αυτής.

Β.΄ Τα επιγράμματα
1. Επίγραμμα ιαμβείον εις την πηγήν ως εκ του αρυσομένου, στ. 1-4.
2. Έτερον επίγραμμα ιαμβείον ως από της πηγής, στ. 1-4.
3. Επίγραμμα εις την πηγήν ηρωελεγείον, στ. 1-6.
4. Επίγραμμα άλλο, στ. 1-2.
Όλα τα επιγράμματα είναι του 1806 (ΑΩϚ׳). Είναι αφιερωμένα στην πηγή, αποτε-

λούν ύμνο αυτής και είναι χαραγμένα στην ίδια πλάκα μετά την 16η επιγραφή (βλ. 
ανωτέρω).

ΙΙΙ.Τρόπος συλλογής των επιγραφών και των επιγραμμάτων της Μονής του Σπαρμού 

Για τη συλλογή και τη μεταγραφή των επιγραφών και των επιγραμμάτων της μονής 
ακολούθησα την εξής τακτική - μεθοδολογία:

1. Επισκέφθηκα επανειλημμένως τη μονή και τα άλλα μνημεία, στα οποία ευρίσκο-
νται ιερά σκεύη, αντικείμενα κ.λπ., προερχόμενα από τη Μονή του Σπαρμού. Παρα-
τήρησα και ανέγνωσα την κάθε επιγραφή από το δάπεδο και μετέγραψα το κείμενο 
στο χαρτί.

2. Αντιπαρέβαλα το μεταγραμμένο κείμενο με το κείμενο της επιγραφής και διόρθω-
σα επί τόπου τυχόν σφάλματα που διαπίστωσα στο μεταγραμμένο κείμενο.

3. Παρατήρησα και ανέγνωσα την κάθε επιγραφή από κοντινή, μικρή, απόσταση και 
ανάλογο προς αυτήν ύψος (χρήση σκάλας και άνοδος σ’ αυτήν, όπου ήταν ανάγκη). 
Διόρθωσα επί τόπου τυχόν σφάλματα, που διαπίστωσα στο μεταγραμμένο κείμενο. 
Ανέγνωσα με ιδιαίτερη προσοχή τις δυσανάγνωστες λέξεις της κάθε επιγραφής και δι-
όρθωσα τυχόν σφάλματα στο μεταγραμμένο κείμενο.

4. Φωτογράφισα την κάθε επιγραφή και μεγέθυνα τη φωτογραφία. Αντιπαρέβαλα 
στο γραφείο μου το μεταγραμμένο κείμενο με το μεγεθυσμένο κείμενο της φωτογραφί-
ας και διόρθωσα τυχόν σφάλματα που διαπίστωσα (εργασία γραφείου). Υπήρξαν λί-
γες περιπτώσεις διορθώσεως σφαλμάτων.

5. Χρησιμοποίησα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την ορθή ανάγνωση λίγων λέξε-
ων σε ορισμένες περιπτώσεις (εργασία γραφείου).

6. Ψηλάφισα ορισμένα γράμματα εγχάρακτων επιγραφών. Διαπίστωσα το κανονικό 
γράμμα και διόρθωσα αυτό επί τόπου στο μεταγραμμένο κείμενο (περιπτώσεις κάτω 
επιγραφής της εσωτερικής κρήνης και των επιγραμμάτων άνω της ίδιας κρήνης, καθώς 
και της ξυλόγλυπτης επιγραφής του προσκυνηταρίου).

7. Έλαβα υπόψη μου τις δημοσιευμένες επιγραφές.
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ΙV. Η αξία των επιγραφών και των επιγραμμάτων της Μονής του Σπαρμού 

Μελετώντας τις επιγραφές της Μονής του Σπαρμού Ολύμπου επί αρκετό χρονικό δι-
άστημα, διαπίστωσα ότι η αξία τους είναι πολύ μεγάλη, διότι σ’ αυτές περιλαμβάνο-
νται πολλά και ποικίλα στοιχεία. Από αυτές μαθαίνουμε την αφιέρωση της μονής στην 
Παναγία Τριάδα. Αντλούμε πληροφορίες για ανεγέρσεις, ανακαινίσεις και τοιχογρα-
φήσεις – αγιογραφήσεις μνημείων του μοναστηριακού συγκροτήματος, για ανακαινί-
σεις και δωρεές ιερών σκευών και για αγορές και κατασκευές ιερών αντικειμένων της 
μονής, και γνωρίζουμε το έτος πραγματοποιήσεως όλων αυτών. Μαθαίνουμε την επω-
νυμία τής επισκοπικής περιφέρειας στην οποία υπαγόταν η μονή, τουλάχιστον μέχρι 
το 1759 (Επισκοπή Πέτρας). Μαθαίνουμε ονόματα επισκόπων, ηγουμένων, μοναχών, 
μοναζουσών, αγιογράφων, καθώς και ονόματα ιερωμένων και λαϊκών χορηγών έργων. 
Πληροφορούμαστε τον τόπο καταγωγής πρωτομαστόρων (Λιβάδι Ελασσόνας και Στέ-
πεζι Αλβανίας = Ηπείρου - της σημερινής Βορείου Ηπείρου), δωρητών (Σέλος – σημε-
ρινό Πύθιο της Ελασσόνας) και αγιογράφων (Ιωάννινα). Γνωρίζουμε ονόματα συντα-
κτών επιγραφών και πρωτομαστόρων. Μαθαίνουμε τον τόπο συντάξεως επιγραφής 
και των επιγραμμάτων (εν Τζαριτζαίνη – Τσαριτσάνη) και τον τόπο κατασκευής με-
ταλλικών καλυμμάτων (εν πόλει Τζαριτζάνη). Μαθαίνουμε ονόματα κέντρων επεξερ-
γασίας μετάλλων (Τζαριτζάνη) και ξύλου (Κλινοβός – σημερινό Κλεινό της Καλαμπά-
κας) και παράλληλα την καλλιέργεια της μεταλλοτεχνίας και της ξυλογλυπτικής σ’ 
αυτά, καθώς και ονόματα μεταλλοτεχνιτών και ξυλογλυπτών αντίστοιχα. 

Γνωρίζουμε την κυριότητα της μονής επί κινητών ιερών σκευών, αντιμηνσίου, Ευαγ-
γελίου, εικόνων και αντικειμένων της, την οποία οι επιγραφές αναφέρουν, διαφυλάσ-
σουν και διασώζουν. Ειδικώς από την επιγραφή της σφραγίδας γνωρίζουμε τον τόπο 
στον οποίο κείται η μονή («εν Ολύμπω»), την εξάρτησή της από το Οικ. Πατριαρχείο 
(«πατριαρχική και σταυροπηγιακή») και τη διπλή προσωνυμία αυτής επιλεγομένης 
«του Σπαρμού και Τζιμπίνου». Διαπιστώνουμε την περιορισμένη παιδεία στην παρο-
λύμπια περιοχή της μονής κατά το πρώτο μισό του ΙΗ΄ αιώνα, ενώ αντίθετα από τα 
επιγράμματα αντιλαμβανόμαστε την καλλιέργεια της παιδείας στην Τσαριτσάνη και 
την παρουσία σ’ αυτήν ευπαίδευτων δασκάλων, κατά την πρώτη δεκαετία του ΙΘ΄ αι-
ώνα. Διαπιστώνουμε την παρουσία Ελλήνων τεχνιτών της Βορείου Ηπείρου (Στέπεζι) 
στην ίδια μονή για εργασία. Γνωρίζουμε δείγματα γραφής, έγχρωμης χειρόγραφης στον 
τοίχο, εγχάρακτης στο λίθο και στο μέταλλο και ανάγλυφης στο ξύλο (ξυλόγλυπτης).

Διαπιστώνουμε και διαλεκτικά γνωρίσματα του θεσσαλικού γλωσσικού ιδιώματος 
της παρολύμπιας περιοχής της μονής, που αποτελεί το βόρειο μέρος της Θεσσαλίας. 
Ευρίσκουμε ρηματικούς τύπους («ανεστορήθη», «εστορίθη»), που άρχισαν να χρησι-
μοποιούνται από το 1100 μ. Χ. στη μεσαιωνική ελληνική δημώδη γραμματεία, δηλαδή 
στην έντεχνη λογοτεχνική παραγωγή ανδρών λογίων, και συνεχίστηκε η χρήση τους 
και σε επιγραφές κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, κατά τους ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ και ΙΗ΄ 
αιώνες, καθώς και τεχνικούς όρους (τέκτων, πρώτος τέκτων, πρωτομαΐστορες). Περιέ-
χουν ακόμη και ονόματα χωριών. Επιπλέον η έντυπη επιγραφή σε αντιμήνσιο μαρτυρεί 
τη φιλοτεχνία του στο Άγιον Όρος, τη λειτουργία τυπογραφείου σ’ αυτό κατά το δεύ-
τερο μισό του ΙΗ΄ αιώνα και τη χρήση και αποδοχή του ελληνικού ονόματος της χώ-
ρας μας («της Ελλάδος») από τη μοναστική κοινότητα του Αγιωνύμου Όρους κατά το 
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τελευταίο τέταρτο του ΙΗ΄αιώνα και δι’ αυτού την καλλιέργεια της εθνικής, ελληνικής, 
συνειδήσεως. Τέλος, ειδικώς το τελευταίο επίγραμμα της εσωτερικής πηγής – κρήνης δι-
απιστώνουμε ότι περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία: διασώζει και αυτό το ελληνικό όνο-
μα της χώρας μας («Ελλάς γαίη») επιθετικώς και δι’ αυτού την εθνική ελληνική συνεί-
δηση στις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, εκφράζει έντο-
νη υπερηφάνεια και χαρά, ανυψώνει την πηγή σε κόσμημα («κόσμος») της Μονής του 
Σπαρμού και αποτελεί άριστο παράδειγμα παραγωγικού συλλογισμού. Γι’ αυτά του 
τα στοιχεία είναι ιδιαίτερης αξίας επίγραμμα.

Γενικώς, οι επιγραφές της Μονής του Σπαρμού, έτσι καθώς μένουν ανέγγιχτες από 
κάθε επεξεργασία, προσφέρουν τη γνησιότητα που έχει ένα τεκμήριο. Αποτελούν άμε-
σα κείμενα του ιστορικού παρελθόντος της μονής σε πολλούς τομείς δράσεώς της κατά 
τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Περιλαμβάνουν αρκετά ιστορικά, γλωσσικά, καλ-
λιτεχνικά, πολιτισμικά και άλλα στοιχεία και γι’ αυτό αποτελούν πολύτιμες πηγές της 
ιστορίας της μονής. Ως ιστορικές πηγές μαρτυρούν τη συνεχή καλλιέργεια του πολιτι-
σμού από τη μονή. Η πολιτισμική αυτή καλλιέργεια επιβεβαιώνεται και από τις σημει-
ώσεις του κώδικά της (τον υπ’ αριθ. 224 της Βιβλιοθήκης της Ολυμπιώτισσας) για άλ-
λες περιπτώσεις.

Γι’ αυτήν την πλούσια πολιτισμική προσφορά της και γι’ άλλους λόγους, τους οποί-
ους εκθέτω αλλού, η Μονή του Σπαρμού πρέπει να καταλάβει στην εθνική μας ιστο-
ρία τη θέση που της αρμόζει. Και, τέλος, πρέπει να αποτελέσει η ιστορία της αντικεί-
μενο διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας στα σχολεία των χωριών της περιοχής της, του 
Ολύμπου, για να γνωρίσουν οι μαθητές την πλούσια προσφορά της στους διάφορους 
τομείς (ορθοδοξία, αγώνες του έθνους, γράμματα, τέχνες, καλλιέργεια της εθνικής, ελ-
ληνικής, συνείδησης κ.λπ.).
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ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦEΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΓΡAΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝHΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟY. 
(1633-1912) - ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΑΥΤΩΝ

1η/1633

Στ. 1: ἈΝΕΚΝÍCΘΗ· ανάγνωσε ἈΝΕΚ[ΑΙ]ΝÍCΘΗ._ Κ΄· ανάγν. Κ[ΑÍ]._ Στ. 5: ΚΥΡÍΩ· δε σημει-
ώνεται υπογεγραμμένη._ἹΕΡΙΜÍΟΥ· γραφή κατά το θεσσαλικό ιδίωμα, το ορθό ἹΕΡΕΜÍΟΥ._ 
ÏΩΝΟΥ ÏΡΕΟC· συντομογραφία αντί του ορθού ΙΩ[ΑΝ]ΝΟΥ Ι[Ε]ΡΕΟC._ Στ. 6: ΖΡΜΑ΄ [=1633]._ 
ΙΝΔΟC· ανάγν. ΙΝΔ[ΙΚΤΙΩΝ]ΟC. Το έτος ΖΡΜΑ΄ [=1633] αντιστοιχεί προς ινδικτιώνα Α΄.

Το Ε στις λέξεις ΠΕΤΡΑC (στ. 4), ΕΥΤΕΛΟΥC και ΓΕΩΡΓΙΟΥ (στ. 5) δηλώνεται με λοξή 
γραμμή άνω και δεξιά των Π, Τ και Γ ανίστοιχα.

Η κατάληξη -ΑC αποδίδεται με δύο ανεστραμμένες καμπύλες γραμμές στους τύπους ΠΕ-
ΤΡΑC και CAΓΟΔΑΝΗΑC (στ. 4 και 5).

Στο τέλος του στ. 5 σύμπλεγμα των λέξεων ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟC. Της καταλήξεως -ΟΥ 
της πρώτης λέξης, λόγω φθοράς του κονιάματος του τοίχου, σώθηκε υπόλειμμα χρώματος του 
γράμματος ύψιλον (Υ), γραμμένου άνω του όμικρον (Ο). Άλλους τρόπους γραφής βλ. στην 
επιγραφή.

Η επιγραφή αυτή, στ. 1-6, είναι γραμμένη εντός πλαισίου στο υπέρθυρο της εισόδου 
του νάρθηκα, εσωτερικώς.

Οι τύποι ΪωΝΟΥ ΪΡΕΟC υπάρχουν γραμμένοι σε τρεις προγενέστερες επιγραφές, 
έτους 1615 (ΖΡΚΓ΄), γραμμένες κατά διάφορες ημερομηνίες, του ιερού ναού του Αγίου 
Νικολάου της Τσαριτσάνης. Αγιογράφος τριών μεγάλων τμημάτων του ναού αυτού 
είναι ο εκ Τσαριτσάνης Ιωάννης ιερέας και πρωτονοτάριος. Και γραφέας των τριών 
επιγραφών ο ίδιος Ιωάννης ιερέας.

Οι προηγούμενοι τύποι ΪωΝΟΥ IPΕΟC της επιγραφής του καθολικού της Μονής 
του Σπαρμού (1633) είναι ίδιοι και ομοίως γραμμένοι, πανομοιότυποι, με τους ίδιους 
τύπους των τριών επιγραφών του ναού του Αγίου Νικολάου της Τσαριτσάνης (1615). 
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Και επιπλέον η επιγραφή του καθολικού της μονής και οι επιγραφές του ναού του Αγίου 
Νικολάου έχουν και άλλες ομοιότητες, οι οποίες εντοπίζονται στον ίδιο τρόπο γραφής 
πολλών γραμμάτων (Ε, Κ. Μ. Ρ. C, Υ, Ω), στην παράλειψη γραμμάτων (συντομογραφίες), 
στη φρασεολογία κ.ά. Οι ομοιότητες αυτές ενισχύουν την άποψη ότι ο Ιωάννης ιερέας 
και πρωτονοτάριος της Τσαριτσάνης, που αγιογράφησε τρία τμήματα του ναού του 
Αγίου Νικολάου της Τσαριτσάνης και έγραψε τις τρεις επιγραφές των τμημάτων αυτών, 
εργάσθηκε, δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, στην ανακαίνιση του καθολικού της Μονής του 
Σπαρμού και έγραψε την κτιτορική επιγραφή του (1633).

Και για το ζωγράφο Γεώργιο η έρευνά μου εντόπισε άγνωστα, ως τώρα, στοιχεία, τα 
επόμενα: Σε δύο κώδικες - Βιβλία Προθέσεων - της Μονής του Σπαρμού, ευρισκομένους 
στη Βιβλιοθήκη Ολυμπιώτισσας, τους υπ’ αριθ. 39 (σ. 84, στ. 11) και 224 (σ. 5, στ. 11), με-
ταξύ των πρώτων καταγραμμένων Τσαριτσανιωτών προσκυνητών (1602 και μετέπειτα) 
περιλαμβάνεται και ο «γεόργιος, ο στοριστής της εκκλησίας», δηλαδή ο Γεώργιος ο αγι-
ογράφος της εκκλησίας. Η καταγραφή του ζωγράφου Γεωργίου μεταξύ των Τσαριτσα-
νιωτών προσκυνητών στους δύο αυτούς κώδικες της μονής δείχνει ότι καταγόταν από 
την Τσαριτσάνη.

Επισκοπή Πέτρας και Σαγοδανίας. Η επωνυμία της επισκοπής, σύμφωνα με την επι-
γραφή, αποτελείται από δύο όρους. Αυτοί δηλώνουν δύο διαφορετικές περιοχές, της 
Πέτρας και της Σαγοδανίας, στις οποίες απλωνόταν η δικαιοδοσία της επισκοπής. Η 
πρώτη περιοχή είναι γνωστή, αλλά η δεύτερη άγνωστη. Γι’ αυτό η έρευνά μου στράφη-
κε στην ανεύρεση στοιχείων αναφοράς και εντοπισμού της δεύτερης περιοχής, τόσο 
στην περιοχή της Πέτρας όσο και στη Μονή του Σπαρμού και στην πλησιόχωρη περιοχή 
αυτής. Στη Μητρόπολη Κίτρους - Κατερίνης και Πλαταμώνος, στην οποία υπήχθη η πε-
ριοχή Πέτρας, μετά την κατάργηση της Επισκοπής Πέτρας (1896), δεν υπάρχει επιγραφή 
σε ναό, στην οποία να αναφέρεται ο όρος Σαγοδανία, ούτε και περιοχή ονομαζόμενη με 
τον ίδιο όρο. Στη συζήτηση παράγοντες της Μητρόπολης μου απάντησαν ότι για πρώτη 
φορά ακούν αυτόν τον όρο και ότι η περιοχή αυτή, την οποία δηλώνει ο όρος αυτός, 
ευρίσκεται στο μέρος της επαρχίας Ελασσόνας.

Στη Μονή του Σπαρμού και στην πλησιόχωρη περιοχή διαπιστώνονται τα εξής: Σε 
άλλες μεταγενέστερες επιγραφές της ίδιας μονής (1755, 1759) και του κοιμητηριακού 
ναού του Αγίου Νικολάου (1768) του γειτονικού χωριού Φλάμπουρου, η επωνυμία απο-
τελείται μόνο από τον πρώτο όρο, Πέτρας (Επισκοπή Πέτρας). Ο δεύτερος όρος, Σαγο-
δανίας, δεν απαντά σε άλλο επιγραφικό κείμενο ναού της πλησιόχωρης περιοχής ούτε 
και σε άλλη ιστορική πηγή. Είναι μοναδικός στην επιγραφή αυτήν του καθολικού της. 
Η παράλειψή του στις μεταγενέστερες επιγραφές αποδεικνύει ότι καταργήθηκε. Είναι 
όμως άγνωστο πότε και γιατί. Η έρευνά μου εντόπισε στη βιβλιογραφία τη διπλή επωνυ-
μία της Επισκοπής αναφερόμενη από τον Jean Durrouzes ως «Πέτρας και Σαγουδανεί-
ας», με μία διαφορά στο δεύτερο όρο της επωνυμίας. Σαγοδανία στην επιγραφή, αλλά 
Σαγουδανεία κατά τον Darrouzes.

Οι δύο περιοχές οι οποίες αποτελούν την περιφέρεια της επισκοπής αυτής στα 1633, 
σύμφωνα με την επιγραφή του καθολικού, είναι: α) της Πέτρας (πόλη Πέτρα) επί του 
βορειοανατολικού Ολύμπου (Νότιας Μακεδονίας, σημερινής Νότιας Πιερίας) και β) 
η περιοχή επί του βορειοανατολικού τμήματος της σημερινής επαρχίας Ελασσόνας 
(Βορειοανατολικής Θεσσαλίας). Μήπως η περιοχή αυτή ονομάζεται Σαγοδανία; Οι 
δύο αυτές περιοχές, εκ διαμέτρου αντίθετες, συνδέονται μεταξύ τους με τα στενά του 
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Ολύμπου και των Πιερίων ορέων, γνωστά ως Στενά της Πέτρας, υπαγόμενα και αυτά 
στην ίδια Επισκοπή Πέτρας και Σαγοδανίας.

Μετά την κατάργηση του δευτέρου όρου της επωνυμίας, η επισκοπή, σύμφωνα με τις 
μεταγενέστερες επιγραφές (1755, 1759 και 1768), τις οποίες προαναφέραμε, απλώνεται 
και πάλι με τη νέα επωνυμία της, Επισκοπή Πέτρας, στις ίδιες περιοχές, στην Πέτρας 
και στην του βορειανατολικού τμήματος της επαρχίας Ελασσόνας. Οι δύο αυτές πε-
ριοχές, όπως προαναφέραμε, εκ διαμέτρου αντίθετες, συνδέονται μεταξύ τους με τα 
Στενά της Πέτρας, υπαγόμενα και πάλι στην ίδια επισκοπή. Ας σημειωθεί ότι τα Στενά 
της Πέτρας συνδέουν τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Πόλη ή κώμη Σαγοδανία δεν αναφέρεται και δεν υπάρχει στο βορειοανατολικό 
τμήμα της επαρχίας Ελασσόνας. Ο όρος Σαγοδανία δηλώνει περιοχή (όπως και οι όροι 
Μακεδονία, Θεσσαλία, Περραιβία κ.λ.π.) μικρή. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ο όρος Σαγο-
δανία είναι περιοχή-τοπωνυμία περιορισμένη, εντοπιζόμενη σε μέρος του περραιβικού 
οροπεδίου, το οποίο απλώνεται βορειοδυτικά των υπωρειών του Ολύμπου. Σ’ αυτό 
ευρίσκεται κανείς, όταν εξέρχεται από τα Στενά της Πέτρας και εισέρχεται στη Θεσ-
σαλία έχοντας αριστερά το χωριό Πύθιο και δεξιά τη Δολίχη.

Την άποψή μου αυτή στηρίζω στο τοπωνύμιο Σαγουδάντα, το οποίο υπάρχει κατα-
γραμμένο σε κατάστιχο, υπό χρονολογία 12 Φεβρουαρίου 1747, του κώδικα της Μονής 
της Παναγίας Ολυμπιώτισσας, υπ’ αρ. 220 (σ: 72) της ομώνυμης βιβλιοθήκης. Σ’ αυτήν 
την τοπωνυμία η Ολυμπιώτισσα είχε αγοράσει ένα αμπέλι από τον Δήμο Χρυσοχό. Δεν 
αναφέρεται, όμως, το χωριό στο οποίο ευρίσκεται. Υπάρχει όμως στο ίδιο κατάστιχο 
το όνομα άλλου χωριού της περιοχής, το οποίο βοηθεί να εντοπίσουμε το τοπωνύμιο. 
Το σχετικό κείμενο του καταστίχου έχει ως εξής: «1747. φεβρουαρίου 12. ηγωράσα-
μεν από τον δήμον χρυσοχόν ένα κομμάτι αμπέλι εις την σαγουδάνταν. ταγ: 20 ένα 
χωράφι εις το παζαρλί (...)». Το Παζαρλί είναι το σημερινό χωριό Λόφος, στο βορειο-
ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ελασσόνας.

Από τα γραφόμενα του καταστίχου και μάλιστα από το καταγραμμένο όνομα του 
χωριού Παζαρλί (Λόφος) μου φαίνεται ότι η περιοχή Σαγουδάντα ευρισκόταν σε μία 
από τις περιφέρειες των χωριών Σέλους (Πυθίου), Κοκκινοπλού, Λιβαδίου, Τούχλιστας 
(Δολίχης) και Παζαρλί (Λόφου), τα οποία ευρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα 
της επαρχίας Ελασσόνας και βορειοδυτικώς των υπωρειών του Ολύμπου επί του περ-
ραιβικού οροπεδίου. Αυτή είναι, πιστεύω, η περιοχή της Σαγοδανίας: Σέλους (Πυθίου), 
Κοκκινοπλού, Λιβαδίου, Τούχλιστας (Δολίχης) και Παζαρλί (Λόφου). Ας σημειωθεί 
ότι στην περιοχή αυτήν υπήρχε τον 4ο αι. μ.Χ. η Επισκοπή «Δολίχης-Περραιβίας» και 
αργότερα «Θεσσαλικής Δωδώνης». Συνέχεια αυτών αποτελεί η Επισκοπή Πέτρας και 
Σαγοδανίας, τουλάχιστο έως το έτος 1663, και κατόπιν η Επισκοπή Πέτρας, έως το 
1896.

Συμπερασματικά, λοιπόν, παρατηρούμε ότι η Σαγοδανία κειμένη επί του περραι-
βικού οροπεδίου στο βορειοανατολικό τμήμα της επαρχίας Ελασσόνας και βορειο-
δυτικώς των υπερειών του Ολύμπου, είναι η δεύτερη περιοχή της Επισκοπής Πέτρας, 
στην επωνυμία της οποίας σώζεται ως δεύτερος όρος (Επισκοπή Πέτρας και Σαγο-
δανίας, 1633). Η επιγραφή του καθολικού της Μονής του Σπαρμού Ολύμπου, στην 
οποία σώζεται ο όρος, αποτελεί μοναδική αναμφισβήτητη γραπτή μαρτυρία γι’ αυτόν. 
Σε άλλη ιστορική πηγή ο όρος Σαγοδανία δεν απαντά.
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2η/1636

Η επιγραφή αυτή της Μονής του Σπαρμού, στ. 1-7, είναι γραμμένη σε μία φορητή 
εικόνα του τέμπλου, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των εικόνων του Δωδεκαόρτου. 
Σ’ αυτήν εικονίζονται οι πρωτοκορυφαίοι απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Η επιγραφή 
αναφέρεται στην ολοκλήρωση των εργασιών του τέμπλου και δίνει ιστορικά στοιχεία 
γι’ αυτό. Κατονομάζει «πρόεδρο» του μοναστηρίου, ηγούμενο, το θύτη Σεραφείμ και 
αναφέρει ως έτος ολοκληρώσεως της φιλοτεχνήσεως του τέμπλου το 1636 (ΖΡΜΔ΄). 
Τρία χρόνια νωρίτερα, το 1633 (ΖΡΜΑ΄), ανακαινίσθηκε το καθολικό, σύμφωνα με 
την κτιτορική επιγραφή του. Η επιγραφή τούτη (της φορητής εικόνας) είναι αδήλου 
χρόνου, μεταγενέστερη και όχι του έτους κατασκευής του τέμπλου του καθολικού, 
αποτελεί όμως υπόμνηση για την ολοκλήρωση της φιλοτεχνήσεως του τέμπλου το έτος 
1636. Υπάρχει φραστική διαφορά μεταξύ των δύο επιγραφών: Στην επιγραφή του κα-
θολικού σημειώνεται για την ανακαίνισή του: «δι’ εξόδου (...)»,«ηγουμενέβοντος του 
Σεραφείμ (...)». Στην επιγραφή τούτη για την ολοκλήρωση των εργασιών του τέμπλου 
σημειώνεται: «με έξοδα», «πρόεδρος δε Σεραφίμ θύτης». Διαπιστώνεται ακόμη και δια-
φορά του γραφικού χαρακτήρα μεταξύ των δύο επιγραφών. Τέλος, παρατηρούνται ορ-
θογραφικά λάθη και παραλείψεις γραμμάτων στην παρούσα επιγραφή. Ο συντάκτης 
της επιγραφής παραλείπει να αναφέρει το όνομα του δημιουργού τού τέμπλου, του ξυ-
λογλύπτη. Παραλείπει, επιπλέον, και το έτος φιλοτεχνήσεως της εικόνας. Αυτή ευρίσκε-
ται στο Μουσείο της Παναγίας Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα, όπου και φυλάσσε-
ται μαζί με άλλες.
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3η/1727

Στ. 10: ΑΨΚΖ΄ (=1727). Στ. 11: ΖCΛΕ΄ (=7235-5508=1727).
Η επιγραφή αυτή, στ. 1-12, είναι χαραγμένη εντός χαραγμένου πλαισίου σε μία εντει-

χισμένη πλάκα στην εξωτερική πηγή - κρήνη. Η μονή, επί ηγουμένου Ιωνά, ανακαίνι-
σε την πηγή. Η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε και: α) με τη συνδρομή και δαπάνη του Ιε-
ρεμίου, μοναχού της Μονής των Κανάλων, και β) με δαπάνη της εκ Λιτοχώρου Χρυσο-
πηγής, μοναχής της Μονής του Αγίου Νικολάου (σημερινού ναού του Αγίου Νικολάου) 
της Τσαριτσάνης. Το νερό έκτοτε ρέει δροσερό εκ του όγκου του Ολύμπου και δρόσισε 
και δροσίζει τα χείλη των μοναχών και των πολυάριθμων ευλαβών προσκυνητών της 
μονής. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους και αιωνία η ευγνωμοσύνη μας γι’ αυτούς.

4η/1730
Η επιγραφή αποτελείται από 8 στίχους (1-8), είναι του παρεκκλησίου των Αγίων 

Πάντων και αναφέρεται στην τοιχογράφηση αυτού. Είναι γραμμένη στον τοίχο με 
μαύρο χρώμα, εντός πλαισίου, στην αριστερή πλευρά της εισόδου, αμέσως μετά την 
πόρτα, κατά το πάχος του τοίχου. Κάθε στίχος είναι γραμμένος μεταξύ δύο οριζόντιων 
κιτρινωπών γραμμών. Ο γραφέας χρησιμοποίησε κεφαλαιογράμματη γραφή και μόνο 
στο στίχο 8 μικρογράμματη και, λόγω του περιορισμένου χώρου (πάχους) του τοίχου, 
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κάθε τρόπο γραφής των γραμμάτων. Η επιγραφή διακρίνεται αμυδρώς, λόγω φθοράς 
του χρώματος από την υγρασία. Δυσδιάκριτη η χρονολογία (1730 ή 1720;). Οι σημε-
ρινοί πατέρες της μονής εξέδωσαν έργο με τον τίτλο Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρ-
μού Ολύμπου, 2006, στο οποίο, σ. 117, παραθέτουν την επιγραφή με χρονολογία αυτής 
το 1739.

Χρονολογία 1739 υπάρχει και στη βόρεια εξωτερική πλευρά του περιβόλου της μονής 
άνω της κύριας εισόδου. Αν ο τεράστιος περίβολος της μονής και το παρεκκλήσι των 
Αγίων Πάντων ολοκληρώθηκαν το έτος 1739, διερωτώμαι πόση οικονομική δυνατότη-
τα είχε η μονή, για να ανεγείρει και ολοκληρώσει ταυτόχρονα τα δύο αυτά έργα.
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5η/1736

Στ. 1: ΗϚΟΡΊΘΗ· λανθασμένη γραφή αντί ΙϚΟΡΗΘΗ.
Στ. 5: Δυονησίου: λανθασμένη γραφή αντί Διονυσίου.
Στ. 5-6: ἐτήησι· το ορθό ἔτεσιν, πληθυντικός αντί ενικού ἔτει.
Στ. 6: ᾳ.ψ.λ.ς΄=1736. _ Στ. 7: ις΄=16.
Στ. 7: πεωνεψιόνος· λανθασμένη γραφή αντί του ορθού Πυανεψιῶνος.
Η επιγραφή αυτή με τις ανορθογραφίες της, στ. 1-7, είναι γραμμένη με μαύρα γράμμα-

τα σε μικρό ορθογώνιο τεμάχιο τέμπλου, διαστάσεων 0,20Χ0,17 μ., προερχόμενο από 
την Μονή της Αγίας Τριάδας Σπαρμού και μάλιστα από το κοιμητηριακό παρεκκλήσι 
των Αγίων Πάντων, όπως αναφέρεται σ’ αυτή. Η γραφή της είναι μικτή. Το τεμάχιο 
αυτό με την επιγραφή του εντόπισε ο Στέφανος Δαλαμπύρας στο γραφείο τής Μονής 
της Παναγίας Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα το 1965, όπου μεταφέρθηκε το 1928 από 
τον τότε μητροπολίτη της Ελασσόνας Καλλίνικο μαζί με άλλα κειμήλια, λόγω εγκατα-
λείψεως και ερημώσεως της Μονής του Σπαρμού. Ο ίδιος ερευνητής μετέγραψε και δη-
μοσίευσε την επιγραφή. Το ίδιο τεμάχιο τέμπλου με την επιγραφή εντόπισε το 2007 
στη Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ι. Μ. 
Ελασσόνας αρχιμανδρίτης π. Χαρίτων Τούμπας, ο οποίος και φωτογράφισε αυτό. Και 
από τότε φυλάσσεται στην έκθεση κειμηλίων της ίδιας μονής. Ευγενώς μου έδωσε φω-
τογραφία αυτού.
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Από τη σύγκριση του δημοσιευμένου κειμένου τής επιγραφής και του πρωτοτύπου 
και ανέγγιχτου κειμένου της ίδιας επιγραφής, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, δια-
πιστώνεται ότι, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προαναφερομένου ερευνητή, για 
ορθή μεταγραφή και δημοσίευσή του, υπάρχουν ορισμένα λάθη στο δημοσιευμένο 
κείμενο.

Σε τρία μέρη του τεμαχίου έχει αποκολληθεί το χρώμα. Η ανάγνωση όμως της επι-
γραφής είναι ευχερής. Αναφέρεται στην ιστόρηση του τέμπλου των Αγίων Πάντων. 
Πρόκειται για το κοιμητηριακό παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων της Μονής του Σπαρ-
μού, κείμενο σε απόσταση 300 μ. περίπου βορειοανατολικά αυτής. Οι εργασίες του 
τέμπλου ολοκληρώθηκαν το 1736 (ᾳψλς΄) «Πυανεψιώνος 16». Ο Πυανοψιών ή Πυα-
νεψιών είναι ο τέταρτος μήνας του αρχαίου αττικού ημερολογίου και αντιστοιχεί στο 
διάστημα από τα μέσα του Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου. Η ημερομηνία Πυα-
νεψιώνος 16 της επιγραφής αντιστοιχεί στην 31 Οκτωβρίου. Η ιστόρηση του τέμπλου 
ολοκληρώθηκε την 31 Οκτωβρίου (31/13 Νοεμβρίου 1736) με έξοδα του πανοσιότα-
του παπα-Διονυσίου. Η χρήση του Πυανεψιώνος, τέταρτου μήνα του αρχαίου αττι-
κού ημερολογίου, αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο της επιγραφής. Διαπιστώνεται σ’ αυτό 
στροφή των Νεοελλήνων στην Αρχαιότητα και σύνδεση με αυτήν, και επιπλέον καλ-
λιέργεια της εθνικής, ελληνικής, συνειδήσεως στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (α΄ μισό 
του ΙΗ΄ αιώνα).

6η/1739
1739

Η χρονολογία αυτή (1739) ευρίσκεται στην εξωτερική βόρεια πλευρά του πε-
ριβόλου και άνω της κεντρικής εισόδου της Μονής του Σπαρμού. Είναι σχηματισμένη 
με τεμάχια κοκκινωπού κεραμιδιού, τοποθετημένα με εμπειρική επιδεξιότητα μεταξύ 
των δομημένων λίθων. Ορισμένα μικρά από αυτά στηρίζονται καταλλήλως με μικρούς 
λίθους, ώστε να σχηματίζονται κανονικώς οι αριθμοί της χρονολογίας.

Για πρώτη φορά είδα αυτήν το 1972, όταν επισκέφθηκα τη μονή, για να ιδώ και να 
συλλέξω τις επιγραφές των μνημείων της. Τότε, παρατηρώντας την από το έδαφος, 
φαινόταν καθαρά το κάθετο μέρος του δεύτερου αριθμού της (της εκατοντάδας), το 
οποίο έδινε σαφή εικόνα του αριθμού 1, όμοια με την εικόνα του πρώτου αριθμού της 
(του 1 της χιλιάδας). Οριζόντιο τεμάχιο κοκκινωπού κεραμιδιού δε φαινόταν τότε να 
υπάρχει άνω και αριστερά του δεύτερου αριθμού. Η εικόνα, δηλαδή η παράστασή του, 
ήταν αυτή, Ι. Φαινόταν, βέβαια, μεγάλη η απόσταση μεταξύ των πρώτου και δευτέρου 
αριθμών της χρονολογίας (της χιλιάδας και της εκατοντάδας) στο άνω μέρος τους. Γι’ 
αυτό ήθελα να την ιδώ από ανάλογο προς αυτήν ύψος. Δεν είχα όμως σκάλα, για να 
ανεβώ σ’ αυτήν και να ιδώ από πολύ κοντά τη χρονολογία.

Με το υπάρχον στη θέση του κάθετο μέρος του δεύτερου αριθμού, όπως ανωτέρω 
το εξέθεσα, η χρονολογία φαινόταν, τότε (1972), ως 1139 μεταφέροντάς μας στα βυζα-
ντινά χρόνια (12 αι.). Δεν υπήρχε όμως κανένα στοιχείο επιγραφικό ή αρχιτεκτονικής 
και οικοδομήσεως της μονής, π.χ. πλινθοπερίβλητο σύστημα, που να συνηγορούσε στην 
αναγωγή της μονής στο 12ο αιώνα. Γι’ αυτό και διατήρησα επιφυλάξεις ως προς την 
ορθότητα της χρονολογίας, όπως την έβλεπα. Παρά τις επιφυλάξεις μου αυτές, σημείω-
σα τη χρονολογία όπως την είδα και την ανέγνωσα (1139).
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Τα τελευταία όμως χρόνια, περί το 2003, κατά τη συντήρηση και ανακαίνιση της 
μονής και κατά την οικοδόμηση θόλου στο εξωτερικό μέρος προ της κεντρικής εισόδου 
και κάτωθι της χρονολογίας, διαπιστώθηκε ότι, μεταξύ των άνω και κάτω δομημένων 
λίθων, οι οποίοι στερεώνουν, χωρίζουν και στηρίζουν τα τεμάχια κεραμιδιού που σχη-
ματίζουν τους αριθμούς της χρονολογίας, υπήρχε κενό μέρος οριζόντιο στο άνω αρι-
στερό μέρος του δεύτερου αριθμού της χρονολογίας. Έγινε, λοιπόν, κατανοητό τότε 
ότι στο κενό αυτό μέρος λείπει μία οριζόντια κεραμιδένια κεραία, η οποία μαζί με 
το υπάρχον στη θέση του κάθετο κεραμιδένιο τεμάχιο του δεύτερου αριθμού σχη-
ματίζει τον αριθμό 7. Οι διαστάσεις του κενού αυτού μεταξύ των δομημένων λίθων 
(μήκος, ύψος) είναι ανάλογες προς το μήκος της οριζόντιας κεραίας του αριθμού 7 
και το πάχος του κεραμιδιού. Έτσι σχηματίσθηκε η ιδέα ότι στο μέρος αυτό υπήρχε 
ένα τεμάχιο κεραμιδιού, το οποίο, για άγνωστο σ’ εμάς λόγο, έφυγε από τη θέση του, 
και σαφής αντίληψη - εικόνα - ότι ο δεύτερος αριθμός είναι 7 και η χρονολογία 1739. 
Η θέση της χρονολογίας στο άνω μέρος του περιβόλου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 
τεραστίων διαστάσεων περίβολος της μονής ολοκληρώθηκε το έτος 1739. Παραμένει 
όμως άγνωστο πότε άρχισε η οικοδόμησή του. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να άρχισε 
και να τελείωσε τον ίδιο χρόνο, αλλά υπήρξε μακροχρόνια.

Η προηγούμενη χρονολογία δηλώνει την ολοκλήρωση των εργασιών οικοδομήσεως 
του περιβόλου και μόνο. Οι εργασίες στη Μονή του Σπαρμού για την ολοκλήρωση του 
συγκροτήματός της πραγματοποιήθηκαν σαράντα χρόνια αργότερα. Οι πληροφορίες, 
στην προκείμενη περίπτωση, προέρχονται από τον κώδικά της. Σ’ αυτόν (σ. 3), σε ιστο-
ρική σημείωσή του αναφέρεται: «1779: Μαρτίου 4: ἔκαμεν ἀρχήν (...) ὁ ἡγούμενος (...) 
κύρ Γεράσιμος Τυρναβίτης, καί ἔκτισεν τό περίπυστον ἐκεῖνο μετόχιον, ὁποῦ δέν ἦτον 
ἐδῶ ὁλόγυρα παρόμοιον εἰς τό πλάτος (...)». Πρόκειται για τον ξενώνα (μετόχιον) της 
μονής, τεραστίων διαστάσεων, όσων και ο περίβολος. Για το έργο αυτό ο ηγούμενος 
Γεράσιμος είχε προετοιμάσει τα οικοδομικά υλικά πριν από τέσσερα χρόνια. Οι ερ-
γασίες άρχισαν στις 4 Μαρτίου 1779 και τελείωσαν στο τέλος Αυγούστου. Τριακόσιοι 
μαστόροι δούλευαν όλο αυτό το διάστημα των έξι μηνών.

Οι δαπάνες του έργου αυτού ξεπέρασαν τα εξήντα πουγκιά γρόσια. Το χρόνο αυτόν 
υπήρχε μεγάλη ακρίβια. Στης ακρίβιας τον καιρό, η Μονή του Σπαρμού είχε οικονο-
μική ανθηρότητα και αξιοποιούσε τα περισσεύματα. Ας σημειωθεί ότι από το 1739 
έως το 1779 πέρασαν σαράντα χρόνια. Στο τεσσαρακονταετές αυτό διάστημα η μονή 
ολοκλήρωσε δύο μεγάλα έργα της, τον περίβολο και το μετόχι (ξενώνα).

Συνοπτικά: 1739 ολοκλήρωση της οικοδομήσεως του περιβόλου.
 1779 έναρξη και ολοκλήρωση της κατασκευής του μετοχίου (ξενώνα). 
Τεράστιο το πρώτο έργο, τεράστιο και το δεύτερο. Άλλο το πρώτο έργο, άλλο το 

δεύτερο. Πρέπει να γίνεται διάκριση του ενός από το άλλο.

7η/21.3.1751
Η επιγραφή αυτή, στ. 1-9, είναι γραμμένη με ερυθρό χρώμα στο κάτω αριστερό 

τμήμα της εικόνας του Χριστού, ευρισκομένη στο τέμπλο τού παρεκκλησίου του 
Αγίου Χαραλάμπους. Ο γραφέας της έγραψε αυτήν στο χώρο της εικόνας, στον οποίο 
μπορούσε να γραφεί αυτή, χωρίς να μειώσει τη μορφή του εικονιζομένου Χριστού και 
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την αισθητική απόλαυση που χαρίζει αυτό το έργο τέχνης, η εικόνα, στο θεατή. Γι’ αυτό 
και έγαψε αυτήν σε μικρές σειρές οριζόντιες κατά το ύψος της εικόνας. Παρατηρητέο 
ότι το δεύτερο μισό μέρος της επιγραφής αποτελείται από σειρές με μία συλλαβή ή λέξη 
ή μόνο τη χρονολογία.

Στ. 1-2. Οι εντός αγκυλών συμπληρώσεις έγιναν λόγω φθοράς των γραμμάτων της 
επιγραφής στα μέρη αυτά.

Στ. 3-5. Η/ΕΡΟΜΟΧΑ/ΧΟΥ. Η λέξη είναι γραμμένη σε τρεις στίχους. Λανθασμένα ο 
γραφέας έγραψε στην παραλήγουσα Χ αντί του ορθού Ν (ΗΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ).

Στην επιγραφή αυτή, χρονολογίας 21 Μαρτίου 1751, αναφέρεται ως ηγούμενος της 
Μονής του Σπαρμού ο Ναθαναήλ. Και σε άλλες επιγραφές της μονής των επόμενων 
χρόνων, της ίδιας δεκαετίας, αναφέρεται ο Ναθαναήλ ως ηγούμενος αυτής. Στην 
κτιτορική επιγραφή του ίδιου παρεκκλησίου, χρονολογίας 1755, αναφέρεται ότι 
ανακαίνισε αυτό ο ηγούμενος Ναθαναήλ. Και στην κτιτορική επιγραφή της εσωτερικής 
κρήνης στον αύλειο χώρο (κάτω επιγραφή), χρονολογίας 1759 (ᾼΨΝΘ΄), αναφέρεται 
ότι «ἡγουμενεύοντος Θαναήλ ἱερομονάχου ἐκτίσθι ἡ παροῦσα πηγή ἐπί ἔτος ᾼΨΝΘ΄». 

17. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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Αναμφίβολα επί της ηγουμενίας τού Ναθαναήλ φιλοτεχνήθηκαν το 1756 το τέμπλο, 
τα βημόθυρα και η εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ του τέμπλου, του ίδιου παρεκ-
κλησίου, όπως προκύπτει από χρονολογίες γραμμένες επ’ αυτών (1756). Συνεχές και 
πλούσιο κατασκευαστικό και καλλιτεχνικό έργο συντελέσθηκε επί ηγουμένου Ναθα-
ναήλ, από το 1751 έως το 1759.

8η/20.12.1755

Η επιγραφή αυτή, στ. 1-8, είναι γραμμένη εντός πλαισίου, άνω του παραθύρου του 
νότιου τοίχου του παρεκκλησίου.

9η/9.5.1756
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Η χρονολογία αυτή, 9 Μαΐου 1756, ευρίσκεται στα βημόθυρα του παρεκκλησίου 
του Αγίου Χαραλάμπους, στο κάτω μέρος της εικόνας του σοφού Σολομώντα. Είναι 
γραμμένη με μαύρο χρώμα σε δύο στίχους, 1-2, και περιλαμβάνει το έτος, το μήνα και 
την ημέρα. Σαφώς δηλώνει με τα στοιχεία την ολοκλήρωση των εργασιών φιλοτεχνήσε-
ως των βημοθύρων και την τοποθέτησή τους στο οικείο μέρος. Πέρα από αυτά, δηλώνει 
και την ολοκλήρωση όλων των εργασιών φιλοτεχνήσεως του ξυλόγλυπτου τέμπλου, 
μέρος του οποίου αποτελούν τα βημόθυρα, εξαρτημένα από τα εκατέρωθεν αυτών στε-
ρεά μέρη του τέμπλου. Συνοπτικώς, η χρονολογία δηλώνει την ολοκλήρωση των εργα-
σιών φιλοτεχνήσεως του τέμπλου και των βημοθύρων και την τοποθέτησή τους στο οι-
κείο μέρος. Δυστυχώς δεν αναγράφεται το όνομα του δημιουργού του έργου της ξυλο-
γλυπτικής, του ξυλογλύπτη, και παραμένει άγνωστος.

10η/1756

Η χρονολογία αυτή ευρίσκεται στο κάτω δεξιό τμήμα της εικόνας του αρχαγγέλου 
Μιχαήλ, ευρισκομένης στο τέμπλο του παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους, και 
αποδεικνύει το έτος φιλοπονήσεως της εικόνας αυτής. Είναι γραμμένη με λευκό χρώμα. 
Η εικόνα αυτή είναι ένα άλλο, δεύτερο, έργο διακοσμήσεως του παρεκκλησίου, φιλο-
πονημένο τον ίδιο χρόνο. Στο ίδιο παρεκκλήσι, τον ίδιο χρόνο (1756), έγιναν και τοπο-
θετήθηκαν στο οικείο τους μέρος το τέμπλο και τα βημόθυρα.

Ο συσχετισμός των επιγραφών και των χρονολογιών του παρεκκλησίου αυτού και 
των εικόνων του αποδεικνύει ότι ο ηγούμενος Ναθαναήλ, μετά την τοιχογράφηση 
του παρεκκλησίου (1755), είχε στο πρόγραμμά του τη διακόσμηση αυτού. Η σύντομη 
παράθεσή τους φανερώνει αυτό. Ιδού:

1755, τοιχογράφηση του παρεκκλησίου.
1756 Μαΐου 9, φιλοπόνηση και τοποθέτηση του τέμπλου και των βημοθύρων.
1756, φιλοπόνηση της εικόνας του αρχαγγέλου Μιχαήλ.

11η/1759
Η επιγραφή, στ. 1-9, αναφέρεται στην κτίση της πηγής, κρήνης, το έτος 1759 (ΑΨΝΘ΄) 

στο εσωτερικό μέρος, στην αυλή, της μονής, και στους παράγοντες του μοναστηρια-
κού περιβάλλοντος και της κτίσεως. Η παραλειπόμενη επωνυμία της επισκοπής είναι 
Επισκοπή Πέτρας. Σ’ αυτήν επίσκοπος ήταν το 1759 ο αναφερόμενος στην επιγραφή 
Ιωνάς. Θαναήλ, το ορθό Ναθανάηλ, ηγούμενος της μονής την ίδια εποχή, ο οποίος κα-
τασκεύασε αυτήν την κρήνη στην αυλή της μονής.

Το Λιβάδι είναι ορεινό χωριό πλησίον της Μονής του Σπαρμού επί της νοτίας πλευράς 
του Τιταρίου όρους. Το χωριό Στέπεζι ευρίσκεται στην Ήπειρο, σημερινή Β. Ήπειρο, 
στην αριστερή πλευρά της κοιλάδας του ποταμού Δρίνου. Από αυτά τα δύο χωριά 
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κατάγονταν οι δυο πρωτομάστορες, ο Νικολάου από το Λιβάδι και ο Λέκας από το 
Στέπεζι, ντόπιος ο πρώτος, απόδημος Ηπειρώτης-Βορειοηπειρώτης ο δεύτερος. 

Πρωτομαΐστορες· πρωτομάστορες, αρχιτεχνίτες με εμπειρία. Ο μαΐστωρ (στη βυζα-
ντινή εποχή) είναι ο δάσκαλος της εκκλησιαστικής χορωδίας, το πρόσωπο (γενικότε-
ρα) που κατευθύνει καλλιτεχνική κίνηση, ενέργεια (όπως εδώ την κτίση της κρήνης). 
[ετυμ. μεσν. < λατ. magister < maqnus· μέγας].

Ο όρος Αλβανίτης απαντά πολλές φορές καταγραμμένος στον κώδικα της Μονής του 
Σπαρμού, ευρισκόμενο στη Βιβλιοθήκη της Παναγίας Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα 
υπ’ αρ. 224. Επίσης και ο όρος Αρβανίτης. Αυτοί οι Αλβανίτες και Αρβανίτες είναι κα-
ταγραμμένοι ως προσκυνητές της μονής με αναμφισβήτητα ελληνικά ονόματα.

12η/12.6.1780, 1805
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Η επιγραφή αυτή αποτελείται από πέντε στίχους, 1-5, και υπάρχει σε τετράγωνο 
ύφασμα λεγόμενο σ’ αυτή «θυσιαστήριον» (αντιμήνσιο), προερχόμενο από το Άγιον 
Όρος, όπως προκύπτει από την ίδια επιγραφή. Τούτο περιέχει τυπωμένη την εικόνα 
του Επιταφίου Θρήνου. Διαστάσεις θυσιαστηρίου 0,60Χ0,50 μ. 

Οι τέσσερις πρώτοι στίχοι είναι τυπωμένοι, ενώ ο πέμπτος είναι γραμμένος με το χέρι 
με μαύρη μελάνη. Οι τέσσερις πρώτοι στίχοι, 1-4, τυπώθηκαν στις 12 Ιουνίου 1780, 
ενώ ο πέμπτος γράφηκε με το χέρι στα 1805. Οι τέσσερις πρώτοι είναι τυπωμένοι στις 
τέσσερις πλευρές του υφάσματος - θυσιαστηρίου: ο 1 στην αριστερή, ο 2 στην άνω, 
ο 3 στη δεξιά και ο 4 στην κάτω. Ο στ. 5 είναι γραμμένος με το χέρι κάτω από τον 4, 
στο περιθώριο, με μικρότερα γράμματα. Η εκτύπωση των τεσσάρων πρώτων έγινε στο 
Άγιον Όρος από το μοναχό Παρθένιο, καταγόμενο από την Ελασσόνα, ενώ ο πέμπτος 
γράφηκε, όταν το «θυσιαστήριον», ύστερα από 25 χρόνια, περιήλθε στη Μονή του 
Σπαρμού στα 1805. Στους τέσσερις πρώτους εκφράζεται ο ιερός σκοπός του θυσια-
στηρίου, ενώ στον πέμπτο η ιερή κυριότητα της Μονής του Σπαρμού σ’ αυτό.

Ο στίχος 4 είναι μακροσκελής και καταλαμβάνει ολόκληρη την κάτω πλευρά του θυ-
σιαστηρίου, μήκους 0,60 μ. Στον ίδιο στίχο 4 υπάρχει η ονομασία του Αγίου Όρους. 
Κατά καιρούς η ονομασία του ήταν: Άθως, Όρος, Άγιον Όρος (1144 μ.Χ.), μετέπειτα 
«το αγιώνυμον Όρος του Άθω». Η τελευταία υπάρχει στην επιγραφή τούτη. Αγιώνυ-
μος, αυτός που φέρει την ονομασία άγιος (κυρ. για τόπους). Ετυμολογία: κατά Γ. Μπα-
μπινιώτη (Λεξ. Ν. Ελ. Γλ., 1998 σ. 54) αγιώνυμος < άγιος + -ώνυμος (με έκταση του αρ-
χικού φωνήεντος εν συνθέσει) <όνομα.

Ο στίχος 5 περιέχει συντομογραφία: IPS· ανάγνωσε Ι[Ε]Ρ[Α]S. Παρατηρητέα η χρήση 
του σίγμα (Σ, S, C) σ’ αυτόν. Η γραφή είναι κεφαλαιογράμματη. Στο τέλος του στίχου 
4 είναι μικρογράμματη. 

Ο όρος θυσιαστήριο γενικώς σημαίνει την τράπεζα ή το βωμό, όπου τελείται θυσία 
και εκκλησιαστικώς την Αγία Τράπεζα. Στην προκείμενη επιγραφή το περιεχόμενο των 
στίχων 2 και 3 διασαφίζει πλήρως και σαφώς τον όρο «θυσιαστήριον»: να τελούνται 
σ’ αυτό ιεροτελεστίες. Πρόκειται, συνεπώς, για το αντιμήνσιο (αντιτραπέζιο), που χρη-
σιμοποιεί η Εκκλησία.

Άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι τούτο, ότι ο μοναχός Παρθένιος σημείωσε την κα-
ταγωγή του: «εξ Ελασσώνος της Ελλάδος». Η έκφραση της εθνικής, ελληνικής, συ-
νειδήσεως του Ελασσονίτη μοναχού σε όλη τη μεγαλοπρέπειά της. Η επιγραφή είναι 
βαρυσήμαντη για τη χρήση του ονόματος της χώρας μας, «της Ελλάδος», κατά την 
εποχή του 1780. Τον όρο «Ελλάς» αποδέχεται και η μοναστική κοινότητα του Αγίου 
Όρους και αποκλείει τον όρο «Γραικία». Το Γένος βάδιζε προς την αναβίωση των 
όρων Ελλάς και Έλληνες, που μορφοποιούσαν την εθνική του υπόσταση και τη συ-
γκεκριμένη πια πατρίδα.

13η/1789
Η επιγραφή, στ. 1-4, είναι γραμμένη εντός πλαισίου εκ γύψου στο κάτω μέρος φορητής 

εικόνας της αγίας Τριάδας, μεταξύ φυτικής διακοσμήσεως και είναι χρονολογίας 1789 
(ΖΣϞΖ). Ο συντάκτης χρησιμοποίησε τρία είδη του γράμματος σίγμα (C, Σ, S). Η χρήση 
μικρογράμματης γραφής στο τέλος των στίχων 2 και 3 οφείλεται στο σχηματιζόμενο με 
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γύψο φύλλο του φυτού στα σημεία αυτά. Το προ της χρονολογίας έψιλον (Ε) είναι το 
αρχικό της λέξεως έτος Ε[ΤΟΣ]. Η εικόνα επανήλθε από την Μητρόπολη Ελασσόνας, 
όπου φυλασσόταν πολλά χρόνια, στη Μονή του Σπαρμού.

14η/1790

Η επιγραφή, στ. 1-2, είναι ξυλόγλυπτη στο προσκυνητάρι της μονής επί της προσθίας 
επιφανείας και στο ύψος στηρίξεως της εικόνας. Το προσκυνητάρι, κοσμημένο 
με φίλντισι, ευρίσκεται στη Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας Ελασσόνας. Ο 
αναφερόμενος ηγούμενος είναι ο Γεράσιμος Τυρναβίτης (1779-1791). Παρατηρητέα η 
απόδοση του γράμματος νι (Ν, v, И).

15η/1801

Η επιγραφή αυτή υπάρχει σε αποτυπώματα της παλαιάς σφραγίδας της μονής σε 
σημειώσεις κωδίκων της, χρονολογιών 1801, ευρισκομένων, σήμερα, στη Βιβλιοθήκη 
της Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα υπ’ αρ. 43, φ. 3, και 224, σ. 363 και 366. Η σφραγίδα 
δε σώζεται. Σώθηκαν όμως τα αποτυπώματα αυτά, από τα οποία γνωρίζουμε την 
σφραγίδα της. Η σφραγίδα της ήταν στρογγυλή, χωρισμένη σε τρία μέρη και απεικόνιζε 
ανάγλυφη την τριαδική θεότητα. Η επιγραφή της είναι επιμελέστατα χαραγμένη 
κυκλικώς μεταξύ δύο ομόκεντρων κύκλων, εξωτερικώς της παραστάσεως. Μόνο δύο 
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άλλοι όροι, οι «Παναγία Τριάς», είναι στο κέντρο της, οριζοντίως και συντομογρα-
φικώς. Αυτοί δεν αποτελούν όρους της επιγραφής, αλλά επιγραφή της απεικονιζομένης 
τριαδικής θεότητας, της Παναγίας Τριάδος. Ύψος γραμμάτων 0,004 μ. Στην επιγραφή, 
λόγω του περιορισμένου χώρου, υπάρχουν συντομογραφίες, συμπλέγματα γραμμάτων 
και γραφή γραμμάτων άνω άλλων. Σ’ αυτήν περιλαμβάνεται η ονομασία της μονής, η 
τάξη της, η προσωνυμία της και ο τόπος στον οποίο κείται. Τα αποτυπώματα είναι δι-
αφορετικού μεγέθους αισθητού. Η διάμετρός τους είναι 0,040 μ. του υπάρχοντος στον 
κώδ. 43 και 0,043 στον κώδ. 224. Σαφώς, λοιπόν, προέρχονται από δύο σφραγίδες δια-
φορετικών χρονολογιών. Η επιγραφή τους είναι ίδια και χωρίς διαφορές.

Η Μονή του Σπαρμού κείται στη νοτιοδυτική πλευρά του Ολύμπου και σε ύψος 
800 μ. περίπου. Οι όροι «του Σπαρμού και Τζιμπίνου» αποτελούν προσωνυμία της. Ο 
πρώτος δηλώνει το χωριό Σπαρμός υπεράνω του οποίου ευρίσκεται η μονή. Ο δεύτε-
ρος είναι άγνωστος (πόλη της Ευρώπης;) και ερευνητέος. Ο ίδιος όρος, «Τζιμπίνου», 
απαντά σε κώδικες της ίδιας μονής, των οποίων η αρχή ανάγεται στα 1602, καθώς και 
σε άλλες μεταγενέστερες πηγές. Η μονή υπαγόταν αρχικώς ως ενοριακή στην Επισκοπή 
Πέτρας. Η απόσπασή της από αυτήν και η ανάδειξή της σε πατριαρχική και σταυροπη-
γιακή έγινε επί πατριάρχη Ιωαννικίου Γ΄ Καρατζά το 1761/1762 κατά μήνα Μάιο και 
επί επισκόπου Πέτρας Ιωνά. Ο Ιωνάς καταγόταν από το Λιβάδι της Ελασσόνας, χω-
ριό πλησιόχωρο της Μονής του Σπαρμού, και διετέλεσε επίσκοπος Πέτρας, σύμφωνα 
με διάσπαρτες πληροφορίες, επί μία εικοσαετία (1759-1779).

Για την ιστορία της μονής σημειώνουμε συντόμως μεταβολές της:
1766 ή 1767 επαναφορά της στην ενοριακή τάξη και στην Επισκοπή Πέτρας, επί οικ. 

πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή και επί επισκόπου Πέτρας Ιωνά, κατόπιν εισηγήσεως 
του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Θεοδοσίου, στον οποίο υπαγόταν η Επισκοπή Πέτρας.

1779 θάνατος του Ιωνά.
1779 ανάδειξή της σε σταυροπηγιακή επί οικ. πατριάρχη Σωφρονίου Β΄.
1781 και 1834 ανανέωση της σταυροπηγιακής αξίας της και διατήρησή της έως το 

1928.

 Εκ του κώδ. 43, φ. 3, Εκ του κώδ. 224, σ. 366,  
της Βιβλιοθήκης της Ολυμπιώτισσας.
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Εκχώρηση, τότε (1928), της μονής από το Οικ. Πατριαρχείο στη δικαιοδοσία του μη-
τροπολίτη Ελασσόνος.

Με βάση τα ανωτέρω, οι σφραγίδες χρονολογούνται μετά το 1761/1762 και προ του 
1801.

16η/1806

Επιγραφή έκτυπη, στ. 1-6, επί εντειχισμένης λευκής μαρμάρινης πλάκας στην εσω-
τερική κρήνη (άνω επιγραφή). Μετά την επιγραφή στην ίδια πλάκα ακολουθούν 
τέσσερα επιγράμματα ανά ζεύγη και κάτω αυτών η χρονολογία ᾼΩϚ΄. Η επιγραφή 
και τα επιγράμματα συντέθηκαν στην Τσαριτσάνη από τον Κων. Οικονόμο τον εξ Οι-
κονόμων, το έτος ᾼωϛ΄(=1806). Βλ. κατωτέρω τα επιγράμματα και ακολούθως την επι-
γραφή και τα επιγράμματα.

17η/5.10.1812

Η επιγραφή, στ. 1, είναι χαραγμένη κυκλικώς στο μέσο του ενός εκ των δύο κη-
ροπηγίων της μονής. Το ζεύγος των κηροπηγίων ευρίσκεται στο μητροπολιτικό ναό 
του Αγίου Δημητρίου της Ελασσόνας. Χρονολογία φιλοτεχνήσεως των κηροπηγίων 5 
Οκτωβρίου 1812.

18η/1812
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Η επιγραφή είναι κυκλικώς χαραγμένη επί του άνω μέρους της βάσεως αρτοκλασίας, 
φυλασσομένης στην έκθεση της μονής, στ. 1-2. Το δεύτερο στίχο αποτελεί μόνο η χρο-
νολογία χαραγμένη κάτω της λέξεως «Τριάδος». 1812.

19η/1826

Η επιγραφή, στ. 1, είναι χαραγμένη κυκλικώς επί του άνω μέρους της βάσεως του 
Αγίου Ποτηρίου της Μονής του Σπαρμού, ευρισκομένου στη Μονή της Παναγίας Ολυ-
μπιώτισσας στην Ελασσόνα.

20ή/-.5.1835

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓ(Γ)ΕΛΙΟΝ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ ΔΙΑ

ΣΥΝ[ΔΡΟΜΗΣ] ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΑ[ΔΕΛΦΩΝ] ΑΥΤΟΥ 1835 ΜΑΪΟΥ
ΕΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ ΤΟ [Ι]ΕΡΟΝ ΕΥΑΓ

[Γ]ΕΛΙΟΝ ΕΝ ΠΟΛΕΙ [ΤΣΑ]Ρ[ΤΣΙΑΝΗ] [ΔΙΑ]
ΧΕΙΡΟΣ Δ[Η]Μ[Η]ΤΡ[Ι]ΟΥ ΑΝ[Α]ΣΤ[ΑΣΙΟΥ]

Η επιγραφή αυτή, χρονολογίας 1835, είναι γραμμένη «διά στάμπας» στη ράχη του 
μεταλλικού καλύμματος του Ευαγγελίου της μονής. Το Ευαγγέλιο εντόπισε το 1965 
ο Ελασσονίτης ερευνητής Στέφανος Δαλαμπύρας στο σκευοφυλάκιο του ιερού ναού 
του Αγίου Δημητρίου της Ελασσόνας, στον οποίο μεταφέρθηκε το 1928 από το μη-
τροπολίτη Ελασσόνας Καλλίνικο, και ακολούθως ανέγνωσε και μετέγραψε την επι-
γραφή. Σ’ αυτή διαπίστωσε πολλές ανορθογραφίες και συντομογραφίες. Κατά τη δη-
μοσίευσή της διόρθωσε στο ορθό τα ορθογραφικά σφάλματα και συμπλήρωσε τις συ-
ντομογραφίες.

21η/1841
Η επιγραφή αυτή, στ. 1-10, χρονολογίας 1841, είναι χαραγμένη στο μεταλλικό κάλυμ-

μα φορητής εικόνας, κατά ημιστίχια, εκατέρωθεν του ανοίγματος - κενού. Αξιοπρόσε-
κτα η ανορθογραφία και τα ιδιαίτερα γλωσσικά στοιχεία της. Βλ. την επόμενη εικόνα.

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑC
Η ΠΑΡΟΥCΑ ΚΕ ΑΓΙΑ ΗΚΟΝΑ
ΤΗS ΑΓΙΑS ΤΡΙ ΑΔΟS ΜΟΝΗS
CΠΑΡΜΟΥ ΔΙΑ CΗΝΔΡΟΜΙS ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΔΗΟΥΝΗCΗ ΟΥΙΕΡΟΥΜΟΝΑΧΟΥ ΚΕ CΗΝΑ
ΔΕΛΦΟΝ ΑΦΤ ΚΕ ΤΗS ΝΕΑS ΠΗΙCΙΟS
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ΔΙΑ ΗΞΟΔΟΥ ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΜΟΥΝΑΧΟΥ
ΗΚΑΤΑCΚΙΒΗ  
ΑΦΤΟΥ ΕΝΠΟΛΙS  ΤΖΑΡΙΤΖΑΝΙS ΔΙΑΧΙ
ΡΟS ΔΙΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝϚΑ
CΙΟΥ 1841

Και χωρίς το ενδιάμεσο κενό

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑC

Η ΠΑΡΟΥCΑ ΚΕ ΑΓΙΑ ΗΚΟΝΑ
ΤΗS ΑΓΙΑS ΤΡΙΑΔΟS ΜΟΝΗS
CΠΑΡΜΟΥ ΔΙΑ CΗΝΔΡΟΜΙS ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΔΗΟΥΝΗCΗΟΥ ΙΕΡΟΥΜΟΝΑΧΟΥ ΚΕ CΗΝΑ
ΔΕΛΦΟΝ ΑΦΤ ΚΕ ΤΗS ΝΕΑS ΠΗΙCΙΟS
ΔΗΑ ΗΞΟΔΟΥ ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΜΟΥΝΑΧΟΥ
ΗΚΑΤΑCΚΙΒΗ
ΑΦΤΟΥ ΕΝΠΟΛΙS ΤΖΑΡΙΤΖΑΝΙS ΔΙΑΧΙ
ΡΟS ΔΙΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝϚΑ
CΙΟΥ 1841

Η επιγραφή όπως είναι χαραγμένη στο μεταλλικό κάλυμμα.
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22η/1912

Η επιγραφή, στ. 1, είναι κυκλικώς χαραγμένη επί του άνω μέρους της βάσεως ενός 
σταυρού αγιασμού, φυλασσομένης στην έκθεση της μονής.

ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ (1806)

Τα τέσσερα επιγράμματα στην εσωτερική πηγή της μονής. ᾼως΄(=1806). Βλ. στην 
επόμενη σελ. την επιγραφή και τα επιγράμματα.
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Η 16η επιγραφή και τα επιγράμματα όπως είναι χαραγμένα στην ίδια εντειχισμένη 
μαρμάρινη πλάκα.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΛΕΛΗΣ

177 ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΠΑΡΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1862

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, την νύχτα της 10ης προς την 11η Οκτωβρίου 1862 εκδόθηκε 
το λεγόμενο «Ψήφισμα του Έθνους», με το οποίο καταργήθηκε η βασιλεία του Όθω-
να. Αμέσως μετά συστήθηκε η προσωρινή κυβέρνηση, με πρόεδρο τον Δημ. Βούλγαρη 
και μέλη τον Κων. Κανάρη και τον Βενιζέλο Ρούφο, η οποία θα κατείχε την εξουσία 
μέχρι να συγκληθεί η Εθνική Συνέλευση.1 Η προσωρινή κυβέρνηση, μετά από λίγες 
μέρες, αποφάσισε την σύγκληση της Εθνικής Συνέλευσης, στην Αθήνα, στις 10.12.1862, 
σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο της 18.3.1844, τροποποιημένο και συμπληρωμένο με 
ένα ειδικό ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε στις 23.10.1862. Ως ημέρα έναρξης των εκλογών 
ορίσθηκε η 24η Νοεμβρίου 1862.2

Η Εθνική Συνέλευση συνήλθε και συνεδρίασε την Δευτέρα 10.12.1862 και ύστερα 
από μερικές συνεδριάσεις, αφιερωμένες στην εξέλεγξη των εκλογών, στις 12.1.1863 
κήρυξε, με ψήφισμά της, «εαυτήν νομίμως συγκεκροτημένην διά νά προβή αμέσως εις 
τα κύρια έργα αυτής».3 Στις 18.3.1863, η Εθνική Συνέλευση εξέδωσε το ΚΕ΄ Ψήφισμα 
με το οποίο αναγορεύθηκε βασιλιάς της Ελλάδας ο δευτερότοκος γιος του πρίγκιπα 
Χριστιανού της Δανίας Χριστιανός - Γουλιέλμος - Φερδινάνδος - Αδόλφος - Γεώργιος 
ως Γεώργιος Α΄.4

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΠΑΡΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ,  
ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ  ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1862

Στις εκλογές για την ανάδειξη πληρεξουσίων της ως άνω Εθνικής Συνέλευσης συμ-
μετείχαν και οι Θεσσαλοί οι οποίοι ήταν εγκαταστημένοι σε διάφορες περιοχές του 
τότε ελληνικού κράτους. Για την ανάδειξη των πληρεξουσίων συντάχθηκαν τότε ειδι-
κοί εκλογικοί κατάλογοι με τα ονόματα των αρρένων Θεσσαλών, ηλικίας 20 και άνω 
ετών. Οι θεσσαλοί ψηφοφόροι ήταν αγωνιστές του 1821, οι οποίοι δεν επέστρεψαν στα 
χωριά τους φοβούμενοι τα αντίποινα των Οθωμανών, απόγονοί τους, συγγενείς τους, 
οι οποίοι έφυγαν από την υπόδουλη Θεσσαλία, και μετανάστες οι οποίοι αναζήτη-
σαν καλύτερη τύχη στην ελεύθερη Ελλάδα ή που απέφυγαν την κακομεταχείριση των 
Οθωμανών. Ένας από τους εκλογικούς καταλόγους των θεσσαλών παροίκων είναι και 

1. ΙΕΕ, 13 (Αθήναι 1977) 220.
2. ΙΕΕ, 13 (1977) 221.
3. ΙΕΕ, 13 (1977) 222.
4. ΙΕΕ, 13 (1977) 225.
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αυτός της Ιστιαίας, τότε Ξηροχωρίου, της Εύβοιας, τον οποίο παρουσιάζω εδώ, μετά 
την δημοσίευση του καταλόγου των Θεσσαλών της Φθιώτιδας.5

Οι θεσσαλοί ψηφοφόροι της Ιστιαίας είναι συνολικά 177. Από αυτούς οι 58 ήταν 
αναλφάβητοι και υπέγραψαν γι’ αυτούς άλλοι, με πρώτο τον παπα-Δημήτρη Α. Βο-
γιατζή, ο οποίος υπέγραψε για 20 αναλφάβητους. Στον εκλογικό κατάλογο αναφέρε-
ται μόνο το ονοματεπώνυμο του εκλογέα και κανένα άλλο στοιχείο. Για την δι-
ευκόλυνση των αναγνωστών ανασύνθεσα τον κατάλογο, καταχωρίζοντας τα ονόματα 
των Θεσσαλών με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Του εκλογικού καταλόγου προηγείται 
το «Πρωτόκολλον εκλογής Πληρεξουσίων».

Πρωτόκολλον Ἐκλογῆς Πληρεξουσίων
Δυνάμει τοῦ κεκτημένου δικαιώματος τοῦ νά δίδωμεν ἀντιπροσώπους εἰς ὅλας 

τάς Ἐθνικάς Συνελεύσεις, ἡμεῖς οἱ Θετταλοί, ἀποκατεστημένοι εἰς Ξηροχώριον καί 
τά πέριξ, οἱ ἔχοντες δικαίωμα ψήφου, ἀπεφασίσαμεν καί ἐκλέγομεν ἀντιπροσώπους 
μας πληρεξουσίους διά τήν συγκροτηθησομένην ἐν Ἀθήναις Ἐθνικήν Συνέλευσιν τούς 
κυρίους Ἰωάννην Κακίδην, Δημήτριον Γ. Φιλάρετον, Χρῆστον Ζῶτον, καί Ἀχιλλέαν 
Κ. Μεταξᾶν, δίδοντες εἰς αὐτούς ἐντολήν νά μᾶς ἀντιπροσωπεύσωσιν ἐντός τῆς Συνε-
λεύσεως ταύτης.-

Ἐν Ξηροχωρίῳ τήν ἕκτην Δεκεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἑξηκοστοῦ 
δευτέρου ἔτους.-

Οἱ ἐκλογεῖς

5. Γεώργιος Κ. Λέλης, «Πεντακόσιοι θεσσαλοί ψηφοφόροι στη Φθιώτιδα το 1862», Θεσσα-
λικό Ημερολόγιο, 53 (2008) 332-352. Παρόμοιος κατάλογος συντάχθηκε και στη Λάρισα, με τα 
ονόματα των ελλήνων πολιτών που ζούσαν σ’ αυτήν. Βλ. Γεώργιος Κ. Λέλης, «Έλληνες υπήκο-
οι στη Λάρισα, ψηφοφόροι για την Εθνοσυνέλευση του 1862», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 54 
(2008) 283-288.

1. Αγκώτης Βασίλειος Κ.
2. Αγραφιώτης Δημήτριος Κ.
3. Αγραφιώτης Ιωάννης
4. Αθανασίου Αλέξανδρος
5. Αθανασίου Γιάννης
6. Αθανασίου Ιωάννης
7. Αθανασίου Κώστας
8. Αθανασίου Λάζος
9. Αθανασίου Νικόλαος

10. Αθανασίου Χρήστος
11. Αθανασίου Χρίστος
12. Ακριβού Αποστόλης
13. Αλέξης
14. Αλεξίου Ευστάθιος
15. Αμπραζόπουλος Αριστείδης

16. Αναγνωστάκης Μαργαρίτης
17. Αναγνωστάκης Αθανάσιος Γ.
18. Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος Χ.
19. Αναγνωστόπουλος Γιάννης
20. Αναγνωστόπουλος Ευστάθιος
21. Αναστάση Αποστόλης
22. Αναστασίου Αθανάσιος
23. Αναστασίου Αποστόλης
24. Αναστασίου Κωνσταντής
25. Αναστασόπουλος Γ.
26. Αντωνίου Θεόδωρος
27. Αποστόλη Γ.
28. Αραμάρη Κων/νος Δ.
29. Αργυρού Ευστάθιος
30. Βαγγέλη Δημήτρης
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31. Βάιου Γεώργιος
32. Βαλάρης6 Ιωάννης Ν.
33. Βασιλείου Γεώργιος
34. Βασιλός Στυλιανός
35. Βασίλογλους Νικόλας
36. Βλάχος Πολύμερος
37. Βογιατζής Δημήτριος Α.
38. Γαβρινίτης7 Αθανάσιος
39. Γανωτής Κώστας Λ.
40. Γαρμπής Γεώργιος Κ.
41. Γελαδάρης Δημήτριος
42. Γελαδάρης Στέργιος
43. Γεωργίου Αθανάσιος
44. Γεωργίου Ανδρέας
45. Γεωργίου Βαγγέλης
46. Γεωργίου Γιάννης
47. Γεωργίου Ευστάθιος
48. Γεωργίου Ιωάννης
49. Γεωργίου Κωνσταντής
50. Γεωργίου Κων/νος
51. Γεωργίου Θωμάς
52. Γιαννούλη Κων/νος Δ.
53. Δημητρίου Θεόδωρος
54. Δημητρίου Μανόλης
55. Δημητρίου Νικόλαος
56. Δημητρίου Νίκος
57. Δημητρίου Χ.
58. Δήμου Γιάννης
59. Δήμου Δημήτρης
60. Δήμου Κωνσταντής
61. Δήμου Κων/νος
62. Δανηλόπουλος Α. (Φεραίος)
63. Δανιήλ Κ.
64. Δρακόπουλος Αθανάσιος Κ.
65. Δρακόπουλος Κων/νος Αθ.
66. Ευσταθίου Γιώργος
67. Ευσταθίου Τριαντάφυλλος
68. Ζήση Βάιος
69. Ζήση Θάνος
70. Ζήση Νικόλαος

71. Ζιώγας Μανόλης
72. Ηλιάδης Γ.
73. Θεοδοσιάδης Γεώργιος Δ.
74. Θεοδώρου Τριαντάφυλλος
75. Ίββου Λυσίμαχος Α.
76. Ίβρος Δημήτριος Γ.
77. Ιωάννου Γ.
78. Ιωάννου Γιώργος
79. Ιωάννου Γιώργος
80. Ιωάννου Δημήτρης
81. Ιωάννου Δημήτρης
82. Ιωάννου Δημήτριος
83. Ιωάννου Δήμος
84. Ιωάννου Μαργαρίτης
85. Ιωάννου Φώτης
86. Ιωάννου Χρίστος
87. Κακίδης Γεώργιος
88. Κακίδης Δημήτριος Γ. 
89. Κακίδης Θεμιστοκλής Κ.
90. Κακίδης Κων/νος Α. 
91. Καλιακούδας Ιωάννης
92. Καραγγέλης Αθανάσιος Χρ.
93. Καραγγέλης Χρίστος
94. Καραγκούνης Απόστολος
95. Καραγκούνης Γ. Κ.
96. Καρακιτζόπουλος Δημήτριος
97. Καρβουνάρης Δ.
98. Κασόπουλος Κων/νος Ιω.
99. Κατζούδης Κ.

100. Κόπανος Αθανάσιος
101. Κουκοβίνης Δημήτριος Ιω.
102. Κουκοβίνης Φίλιππος Ιω.
103. Κυριτσόπουλος Δημήτριος
104. Κυριτσόπουλος Ιωάννης Δ.
105. Κωνσταντίνου Δημήτριος
106. Κωνσταντίνου Νικόλαος
107. Κωνσταντίνου Στέργιος
108. Κώνστας Στάθης
109. Λαζόπουλος Νικόλαος
110. Μακρίδης Βασίλειος

6. Βαλάρης < Βουβαλάρης·  βοσκός βουβαλιών.
7. Γαβρινίτης· από την Γαβριανή του Αλμυρού.
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111. Μαρτίνης Γεώργιος
112. Μόκρας Δημήτριος Νικ.
113. Μοσκοβόπουλος Γ. Ιω.
114. Μόσχου Μαργαρίτης
115. Μωράκη Ζάχος Ν.
116. Μωράκη Ιωάννης Ν.
117. Νικολάου Γεώργιος
118. Νικολάου Γιώργης
119. Ντέλας Παναγιώτης
120. Ντεληγιάννης Μιχάλης
121. Ξηρομερίτης Δημήτριος Αναγν.
122. Ξηρομερίτης Θρασύβουλος
123. Οικονομίδης Α.
124. Παλιοτζήκας Κωνσταντής Ιω.
125. Παναγιώτου Κωνσταντής
126. Πανάγου Ευστάθιος
127. Πανταζόπουλος Ν.
128. Παπαδήμου Σπύρος
129. Παπαϊωάννου Αναστάσιος
130. Παρασκευά Γεώργιος Νικ.
131. Πάτρωνας Ευστάθιος
132. Πλατανιώτης8 Γεώργιος Στέρ.
133. Πρώιμος Σωτήρης
134. Ρακόπουλος Κων/νος Δ.
135. Ράπτης Ιωάννης Δ.
136. Ραπτόπουλος Δημήτριος Κ.
137. Ραπτόπουλος Κων/νος Δ.
138. Ράπτου Κυριάκος Δήμου
139. Ρίζου Δήμος
140. Ρίζου Θύμιος
141. Ρίζου Νικόλαος
142. Σακκελάριος Αναστάσης
143. Σάσπαλου (;) Αθανάσιος Χρ.
144. Σλατεινόπουλος9 Ιωάννης

145. Σπανός Σπυρίδων Δ.
146. Σταμάτης Αθανάσιος
147. Σταυράκης Στεφανής
148. Στεργίου Ιωάννης
149. Στεργίου Πανάγος
150. Στολίδης Ιωάννης
151. Στρογγύλης Γεώργιος Π.
152. Στρογγύλης Παναγιώτης
153. Σφακιανός Τριαντάφυλλος
154. Τζικούρας Νικόλαος Ιω.
155. Τριανταφύλλου Γεώργιος
156. Τριανταφύλλου Γιώργος
157. Τριανταφύλλου Δημήτριος
158. Τριανταφύλλου Ευστάθιος
159. Τριανταφύλλου Κων/νος
160. Τσιρώνης Αθανάσιος Π.
161. Τσιρώνης Δημήτριος Π.
162. Τσολάκης Γεώργιος
163. Φεραίος Ακρίβος Γ.
164. Φεραίος Γεώργιος Γ.
165. Φιλίππου Ιωάννης Γ.
166. Φιρφιρής Δημήτριος
167. Φραγκόπουλος Δημήτριος Ευστ.
168. Φράγκος Δημήτριος Χρ.
169. Φράγκος Θ.
170. Φωτεινού Αναστάσης
171. Χαβάνης Δημήτριος
172. Χρηστίδης Δ.
173. Χριστοδούλου Ιωάννης
174. Χριστοδούλου Κων/νος
175. Χριστοδούλου Φώτιος
176. Χρίστου Ευστάθιος
177. Ψαθάς Αναστάσης Αντ.

8. Πλατανιώτης· από τον Πλάτανο του Αλμυρού.
9. Σλατεινόπουλος· από την Σλάτινα, Δρακότρυπα του Μουζακίου, ή από την Σκλάτινα, 

Ρίζωμα των Τρικάλων.

Γ.Α.Κ., Αρχείο του Λαδά, φάκ. 50.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΣΑΝΙΔΑΣ

H ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡ. ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΘΑΝΑΙΑΣ ΤΟ 1886

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Δήμος Κασθαναίας συστήθηκε με το Β.Δ. της 31ης Μαρτίου 1883,1 σύμφωνα με το 
οποίο η επαρχία της Αγιάς διαιρέθηκε σε τρεις δήμους : στον Δήμο Δωτίου, με έδρα την 
κωμόπολη Αγιά, στον Δήμο Κασθαναίας, με έδρα το χωριό Κεραμίδι, και στον Δήμο 
Ευρυμενών, με έδρα το χωριό Τσάγεζι – Στόμιο. Ο δήμος αυτός, κατά την αρχική του 
σύσταση, απαρτιζόταν από τα εξής χωριά: 1) Κεραμίδι, με πληθυσμό 1140 κατοίκους. 
2) Αληφακλάρ2 - Καλαμάκι,3 με 121 κατοίκους. 3) Καστρί, με 67 κατοίκους. 4) Βουλγα-
ρινή4 - Έλαφος, με 523 κατοίκους. 5) Σκλήθρον,5 με 570 κατοίκους. 6) Πολυδένδρι, με 
118 κατοίκους. 7) Βένετον,6 με 335 κατοίκους. και 8) Κουκουράβα7 - Αμυγδαλή, με 495 
κατοίκους. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου ανερχόταν, βάσει των αποτελεσμάτων 
της απογραφής του 1881, σε 3.369 κατοίκους8 και ως εκ τούτου κατατάχθηκε στην κα-

1. ΦΕΚ 126/2.4.1883, «Περί διαιρέσεως εις δήμους της κατά τον νομόν Λαρίσσης επαρχίας 
Αγυιάς», σ. 648 – 649. 

2. O οικισμός Αληφακλάρ < τουρ. Ali Fakilar εμφανίζεται, για πρώτη φορά, στην απογρα-
φή των Οθωμανών του 1454/1455. Βλ. Melek Delilbasi – Muzaffer Arikan, Hicri 859 tarihli. 
Suret-i defter-i sancak-i Tirhala, Ankara 2001, I, σ. 135. Περί του ονόματος βλ., ενδεικτικά, Ηλί-
ας Π. Γεωργίου, Τοπωνυμιολογικαί έρευναι (θεσσαλικά και ηπειρωτικά τοπωνύμια) – Μέρος 
Α΄, Αθήναι 1951, 46. 

3. Το Καλαμάκι, σήμερα, αποτελεί διαμέρισμα του Δήμου Κιλελέρ.
4. Ιδιαίτερη αναφορά για την προέλευση του τοπωνυμίου Βουλγαρινή, βλ. Ηλίας Π. Γεωρ-

γίου, ό. π., σ. 14-15, σημ. 2. Αντίθετη άποψη έχει ο Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της επαρχίας Βό-
λου και Αγιάς, εκδόσεις 20ός αιώνας, Αθήνα 1960, 532, σημ 1. Από το 2001 είναι οικισμός υπα-
γόμενος διοικητικά στο Δήμο Αγιάς.

5. Σήμερα το Σκλήθρο αποτελεί διαμέρισμα του Δήμου Μελίβοιας. 
6. Το χωριό Βένετον αποσπάσθηκε και προσαρτήθηκε στο Δήμο Ζαγοράς με τον νόμο 

ΒΨΚΒ΄ / 1.4.1900 (ΦΕΚ 81). Βλ. Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της 
Ελλάδος 1833 – 1912, σχηματισμός – σύσταση – εξέλιξη – πληθυσμός – εμβλήματα, Αθήνα 
1994, 563.

7. Ο οικισμός Κουκουράβα, με το Β.Δ. της 13ης Δεκεμβρίου 1903 (ΦΕΚ 218), αποσπάσθη-
κε από τον Δήμο Κασθαναίας και προσαρτήθηκε στον Δήμο Δωτίου. Βλ. Ελευθέριος Γ. Σκια-
δάς, ό. π., σ. 563. 

8. Η απογραφή στις νέες επαρχίες διενεργήθηκε κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 1881, 
δυνάμει των Β.Δ της 26ης Ιουνίου και της 3ης Ιουλίου 1881. Βλ. Υπουργείον Εσωτερικών [Τμή-
μα Δημοσίας Οικονομίας και Στατιστικής], Πίνακες των Επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας 
κατά την απoγραφήν του 1881, εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή 1884, 
α΄ και 17. 

18. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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τηγορία των δήμων β΄ τάξεως.9 
Στις πρώτες, μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας (1881), διεξαχθείσες δημοτικές 

εκλογές, της 29ης Μαΐου του έτους 1883,10 δήμαρχος εκλέχθηκε ο Δημήτριος Ι. Ανα-
στασιάδης,11 το δε δημοτικό συμβούλιο είχε την ακόλουθη σύνθεση: Αθανάσιος Αντω-
νίου,12 Στέργιος Π. Κυριαζής,13 Γεώργιος Δ. Μακρόπουλος,14 Νικόλαος Δ. Νικούλης,15 
Χρήστος Α. Ντουρέκας,16 Ιωάννης Γ. Παντίδης,17 Κωνσταντίνος Σαράντης, Κωνστα-

9. Στην α΄ τάξη περιλαμβάνονταν όσοι δήμοι είχαν πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, 
στη β΄ τάξη δήμοι με πληθυσμό από 2.000 έως 10.000 κατοίκους και στην γ΄ τάξη δήμοι με πλη-
θυσμό έως 2.000 κατοίκους. Βλ. Αγγελική Σφήκα – Θεοδοσίου, Η προσάρτηση της Θεσσαλίας – 
Η πρώτη φάση στην ενσωμάτωση μιας ελληνικής επαρχίας στο ελληνικό κράτος (1881-1885), 
διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1989, 65, σημ. 42.

10. Με το Β.Δ της 11ης Απριλίου 1883 (ΦΕΚ 139/11.4.1883), «Περί της εις τμήματα διαιρέ-
σεως των εν τοις νομοίς Λαρίσσης, Τρικκάλων και Άρτης δήμων και περί του διορισμού των 
εν τοις τμήμασι τούτοις εφορευτικών επιτροπών», ορίσθηκε η 29η Μαΐου 1883 ως ημέρα διεξα-
γωγής των πρώτων δημαιρεσιών, ενώ, με το Β.Δ της 3ης Μαΐου 1883 (ΦΕΚ 181/5.5.1883), καθο-
ρίσθηκε η 3η Ιουλίου 1883, ημέρα Κυριακή, ως ημέρα διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών για 
όλους τους δήμους του κράτους, εξαιρέσει των δήμων των νομών Άρτας, Τρικάλων και Λάρι-
σας. 

11. Είναι γιος του Γιαννάκη Αναγνώστου, από τα Άγραφα, ο οποίος υπήρξε αγωνιστής 
του 1821. Για κάποιο χρονικό διάστημα ο Δημήτριος Αναστασιάδης διετέλεσε και αστυνόμος 
της Αγιάς. Ο γιος του Αλέξανδρος Δ. Αναστασιάδης, γεννημένος το 1876, εκλέχθηκε βουλευτής 
στην επαρχία της Αγιάς, κατά τις εκλογές της 20ής Φεβρουαρίου 1905 (ΙΖ΄ περίοδος 20.2.1905-
1.2.1906), κερδίζοντας την έδρα από τον Γεώργιο Μήτσο. Βλ. Μητρώο Βουλευτών 1865 – 1910, 
Αθήνα 1986, 88 κ. ε. Στις εκλογές της 11ης Μαρτίου 1912 εκλέχθηκε βουλευτής της Αττικής και 
σε εκείνες της 31ης Μαΐου 1915 της Αττικοβοιωτίας, καθώς και σε εκείνες της 12ης Ιουλίου του 
1917. Διετέλεσε υπουργός, γερουσιαστής και πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών. Κατά το έτος 1902, δήμαρχος της Κασθαναίας ήταν ο Δημήτριος Αναστα-
σιάδης (1899 – 30.11.1903) και όχι ο Αλέξανδρος, όπως αναφέρει εκ παραδρομής ο Βασίλης Φ. 
Πλάτανος [«Ειδήσεις από την περιοχή της Αγιάς σε αθηναϊκές εφημερίδες , 1896 – 1911», Θεσ-
σαλικό Ημερολόγιο, 54 (2008) 366].

12. Από το Βένετο. Βλ. πράξη ΛΗ΄, συνεδρίαση Η΄ του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεως 
του Δ.Σ. Κασθαναίας, της 26ης Μαρτίου 1888, τ. 2ος, σ. 76. 

13. Από το Κεραμίδι. Μετερχόταν το επάγγελμα του παντοπώλη. Βλ. το πωλητήριο 
341/3.9.1893 του συμβολαιογράφου της Αγιάς Ζήση Ι. Οικονομίδη.

14. Από το Βένετο. Βλ. την πράξη ΛΗ΄, συνεδρίαση Η΄ του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσε-
ως του Δ.Σ. Κασθαναίας, της 26ης Μαρτίου 1888, τ. 2ος, σ . 76. 

15. Από την Βουλγαρινή. Βλ. το πιστοποιητικό του δημάρχου της Κασθαναίας (95/2.10.1905). 
16. Από το Σκλήθρο. Βλ. τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Κασθαναίας, πράξη 

ΑΓ΄, συνεδρίαση 8/ 2 Απριλίου 1889, τ. 2ος, σ. 151. 
17. Από το Κερεμίδι. Βλ. το υπ’ αρ. 2620/22.1.1887 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου της 

Αγιάς Δημ. Παπαπαναγιώτου. 
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ντίνος Τρ. Σολδάτος,18 Ιωάννης Σπαθάρας,19 Γεώργιος Δ. Φράγκος ή Τσιτσιρλίγκας,20 
Χρήστος Στεργίου Χρήστου21 και Στέργιος Οικονόμου ή Παπατριανταφύλλου.22 Από 
τα μέλη του, πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέχθηκε ο Χρήστος Στ. Χρήστου και πρωτοκολλη-
τής ο Γιάννης Π. Παντίδης. Η πρώτη δημαρχιακή περίοδος του Δημητρίου Ι. Αναστα-
σιάδη διήρκησε από τις 26.6.1883 έως τις 26.8.1887. Επανεκλέχθηκε, για δεύτερη φορά, 
δήμαρχος της Κασθαναίας,23 στις εκλογές της 5ης Ιουλίου 1887 και η θητεία του διήρ-
κησε από τις 5.7.1887 έως τις 7.7.1891. Κατά την δεύτερη θητεία του, η σύνθεση του 
Δ.Σ. ήταν η ακόλουθη: Ευάγγελος Αγγελής,24 Γεώργιος Αναστασίου,25 Γεώργιος Δ. Βα-
ενάς,26 Ιωάννης Δ. Βογιατζής, Δημήτριος Θεοδώρου,27 Κωνσταντίνος Μαγαλιός,28 Γε-
ώργιος Δ. Παλληκάρης, Δημήτριος Παπαγεωργίου,29 Νικόλαος Παπακανάκης,30 Δημή-
τριος Θ. Σαμαράς, Κωνσταντίνος Τριαντ. Σολδάτος,31 Γεώργιος Δ. Φράγκος,32 Γεώργι-

18. Από το Κεραμίδι. Βλ. το υπ’ αρ. 2744/31.3.1887 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου της 
Αγιάς Δημ. Παπαπαναγιώτου.

19. Από το Κερεμίδι. Βλ. το υπ’ αρ. 2635/26.1.1887 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου της 
Αγιάς Δημ. Παπαπαναγιώτου. 

20. Από το Κεραμίδι. Βλ. το υπ’ αρ. 9968/21.1.1895 δανειστικό συμβόλαιο του συμβολαιο-
γράφου της Αγιάς Δημ. Παπαπαναγιώτου. 

21. Παντοπώλης από το Κεραμίδι. Βλ. το υπ’ αρ. 2622/23.1.1887 δωρητήριο συμβόλαιο του 
συμβολαιογράφου της Αγιάς Δημ.Παπαπαναγιώτου. 

22. Βλ. τα πρακτικά συνεδριάσεως του Δ.Σ Κασθαναίας, συνεδρίαση της 25.10.1883. 
23. Βλ. τα πρακτικά της συνεδριάσεως του Δ.Σ Κασθαναίας, πράξη ΙΓ΄, συνεδρίαση της 

2-3.11.1887, τ. 2ος, σ. 52. 
24. Από το Σκλήθρο. Βλ. πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ Κασθαναίας, πράξη ΛΓ΄, συνε-

δρίαση της 2.4.1889, τ. 2ος, σ. 151. 
25. Από το Κεραμίδι. Βλ. τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ της Κασθαναίας, πράξη ΛΓ΄, 

συνεδρίαση της 2.4.1889, τ. 2ος, σ. 151. 
26. Από το Κεραμίδι. Βλ. το υπ’ αρ. 5779/10.3.1891 συμβόλαιο (περίληψη κατακυρώσεως 

πλειοδοτικής δημοπρασίας) μεταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο της Αγιάς, τ. Γ΄, μερίδα 
127, με αύξ. αριθμό μεταγραφής 322, σ . 18 – 19. Ως δημοτικός σύμβουλος αναφέρεται στα πρα-
κτικά του Δ. Σ Κασθαναίας, συνεδρίαση της 30.11.1887. 

27. Από το Αληφακλάρ (Καλαμάκι). Βλ. το υπ’ αρ. 166/25.6.1912 πιστοποιητικό του δημάρ-
χου της Κασθαναίας.

28. Από το Κεραμίδι. Βλ. το υπ.’ αρ. 2635/26.1.1887 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου της 
Αγιάς Δημ. Παπαπαναγιώτου. 

29. Την 1.11.1887 παραιτήθηκε από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου «(…) επειδή τυγ-
χάνει κοινοτικός σύμβουλος της Κοινότητος Σκλήθρου». Βλ. τα πρακτικά συνεδριάσεως του 
Δ.Σ της Κασθαναίας, πράξη Ζ΄, συνεδρίαση της 1.11.1887, τ. 3ος, σ. 45. 

30.Από την Βουλγαρινή. Βλ. το υπ’ αρ. 13819/10.6.1893 πωλητήριο του συμβολαιογράφου 
του Βόλου Κων. Ι. Καραμανώλη. 

31. Βλ. παραπάνω την σημείωση 18.
32. Βλ. παραπάνω την σημείωση 19.
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ος Ν. Χατζηγεωργίου,33 και Χρήστος Στερ. Χρήστου.34 Εξ αυτών, το Δ.Σ εξέλεξε πρόε-
δρο τον Ιωάννη Δ. Βογιατζή35 και πρωτοκολλητή τον Κωνσταντίνο Τριαντ. Σολδάτο. 

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ

Το παρουσιαζόμενο συμφωνητικό συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο της Αγιάς 
Δημ. Παπαπαναγιώτου, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κασθαναίας, την 14η 
Μαΐου 1886, κατόπιν προσκλήσεώς του, και επί παρουσία δύο μαρτύρων, του Αθα-
νασίου Αντωνοπούλου, καπνοπώλη, κατοίκου του Κεραμιδίου και του Δημ. Θεοχά-
ρη, χωροφύλακα, επίσης κατοίκου του Κεραμιδίου. Όπως προκύπτει από το περιεχό-
μενο της συμβάσεως, το δημοτικό κατάστημα στεγαζόταν, κατά το έτος 1886, στην οι-
κία του Δημητρίου Ντακούλα.36 Σύμφωνα με αυτό, προσλαμβάνεται από τον Δήμο Κα-
σθαναίας, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον δήμαρχο Δημ. Αναστασιάδη, ως δημο-
τικός ιατρός, ο Γεώργιος Πολυζωίδης,37 κάτοικος της Αγιάς, με σκοπό την δωρεάν ια-
τρική περιθάλψη των πασχόντων ασθενών δημοτών του Δήμου. 

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους, η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε για ολόκλη-
ρο έτος, αρχομένου από 14 Μαΐου 1886 και λήγοντος την 14 Μαΐου 1887. Περαιτέ-
ρω, προκειμένου η σύμβαση να καταστεί ισχυρά, πρέπει να τύχει της επικυρώσεως του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, ο δήμαρχος Δημήτριος Αναστασιάδης δεσμεύεται 

33. Από το Κεραμίδι. Βλ. την πράξη ΛΗ΄, συνεδρίαση Η΄ του βιβλίου πρακτικών συνεδριά-
σεως του Δ.Σ του Δήμου Κασθαναίας της 26 .3. 1888, τ. 2ος , σ. 76. 

34. Βλ. παραπάνω την σημείωση 20. 
35. Ο Ιωάννης Δ. Βογιατζής, εκ Ζαγοράς, έλαβε ενεργό μέρος, ως οπλαρχηγός, κατά την 

επανάσταση του Πηλίου το 1878. Είχε αγγλική υπηκοότητα, και ίσως εξ αυτού έφερε και το 
προσωνύμιο Εγγλεζογιάννης, και ομίλει άριστα την αγγλική γλώσσα. Κατά την επίσκεψη του 
ανταποκριτή της βρετανικής εφημερίδας Times Καρόλου Oγλ στην Βουλγαρινή, προκειμέ-
νου ο τελευταίος να συγκεντρώσει πληροφορίες και στοιχεία για την σφαγή των προκρίτων 
στις 9.2.1878, τον συνόδευσε, ως διερμηνέας του. Έλαβε μέρος στην μάχη της Μακρινίτσας 
(17.3.1878). Πρβ. Έκθεση Μπασδέκη, με ημερομηνία 27.3.1878. 

36. Από το βιβλίο πιστοποιητικών του Δήμου Κασθαναίας, αλλά και από τις υπ’ αρ. 2679 
και 3485 εγκριτικές πράξεις απολογισμού χρηματικής διαχειρίσεως του έτους 1907 και από 1.1. 
έως 24.6.1908 του νομάρχη της Λάρισας Κ. Αργυρόπουλου προκύπτει ότι, από 25.6.1908 έως 
και το 1914 δήμαρχος Κασθαναίας ήταν ο Γεώργιος Δ. Ντακούλας. Βλ. τα υπ’ αρ. 37/3.1.1913, 
86/2.2.1914, 115/17.3.1914, 116/17.3.1914, 123/17.3. .1914, 124/17.3.1914 και 131/17.3.1914. πι-
στοποιητικά. 

37. Στο κοινοποιηθέν, με ημερομηνία 31 Μαΐου 1883, αποτέλεσμα των δημοτικών εκλο-
γών στο Δήμο Δωτίου προς τον εκλεγέντα δήμαρχό του Ιωάννη Μ. Δάλλα (δολοφονήθηκε στις 
4.9.1883) ο Γεώργιος Α. Πολυζωίδης υπογράφει ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής του Α΄ 
εκλογικού τμήματος. Βλ. σχετικά, Δημήτριος Κ. Αγραφιώτης, «Η δολοφονία του πρώτου εκλεγ-
μένου δημάρχου του Δωτίου – Αγιάς Ιωάννη Μαργ. Δάλλα στις 4.9.1883», Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο, 11 (1984) 161 κ. ε. Επίσης, διετέλεσε και εκκλησιαστικός σύμβουλος στο ναό του Αγίου 
Αντωνίου της Αγιάς, σύμφωνα με το Δ΄ Ψήφισμα, Συνεδρίαση Γ΄ της 26.6.1883 του Δ.Σ του Δή-
μου Δωτίου. Βλ. Δημήτριος Κ. Αγραφιώτης, ό. π., σ. 161 κ.ε. 
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ρητά, δι’ αυτής, να εισάγει, με πρότασή του στην πρώτη συνεδρίαση του Δ. Σ , την επι-
κύρωση της συμβάσεως αυτής, το οποίο οφείλει να γνωμοδοτήσει επί τούτου με ψήφι-
σμά του και αυτό να εγκριθεί από την προϊσταμένη Νομαρχία της Λάρισας.

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,38 ο 
δήμαρχος στις 18 Ιουλίου 1886 εισάγει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως τη σχε-
τική σύμβαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο «γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως των όρων των 
μεταξύ του δημάρχου και του ιατρού Γεωργίου Πολυζωίδη υπό τον όρον της τροπο-
ποιήσεως της τιμής της αμοιβής την διά «την εις τ’ άλλα χωρία του Δήμου, μετάβασίν 
του, ήν το Συμβούλιο ορίζη εις δραχμάς δέκα δι’ οδοιπορικά του ιατρού δικαιώματα 
και δικαίωμα πρώτης επισκέψεως εις άπαντα τα χωρία του Δήμου ανεξαιρέτως». 

Οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την παρούσα σύμβαση και δεσμεύουν τα συμβαλ-
λόμενα μέρη είναι οι εξής:

Α΄. Εις ό,τι αφορά τον πρώτο συμβαλλόμενο, τον Δήμο Κασθαναίας.
α) Να καταβάλει στον ιατρό Γεώρ. Πολυζωίδη, ως ετήσια αντιμισθία του, το ποσό 

των 500 δραχμών, πληρωτέο τμηματικώς ως ακολούθως: οι 200 δραχμές θα του κατα-
βληθούν εκ του δημοτικού Ταμείου αμέσως με την έγκριση του υπόψη ψηφίσματος του 
Δ. Σ από την προϊσταμένη Νομαρχία της Λάρισας, 150 δραχμές στις 30.9.1886 και έτε-
ρες 150, στις 31.1.1887. 

β) Να καταβάλει στον ιατρό το ποσό των 500 δραχμών, για ιδιαίτερη ωφέλεια εκ των 
οδοιπορικών, για τις επισκέψεις του ανά τον Δήμο. Τα οδοιπορικά έξοδα ορίζονται σε 
13 δραχμές για όλα τα χωριά του Δήμου, πλήν των χωριών Κουκουράβα, Καστρί και 
Πολυδένδρι,για τα οποία τα οδοιπορικά έξοδα καθορίζονται σε 17 δραχμές και με τα 
αυτά ως άνω δικαιώματα επισκέψεων.

γ) Να παραδοθεί από τον δήμαρχο της Κασθαναίας στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος 
Γεώρ. Πολυζωίδη, ένας ονομαστικός κατάλογος μέχρι 100 άπορων οικογενειών. Κατ’ 
ελάχιστο όριο 20 οικογένειες πρέπει να εγγραφούν σε διάστημα ενός μήνα, από την 
ημέρα σύνταξης (14.5.1886) της συμβάσεως. 

δ) Να καταβάλει το Δημοτικό Ταμείο στον Γεώργιο Πολυζωίδη, τις δαπάνες των χο-
ρηγούμενων για την ίαση των ασθενειών φαρμάκων προς τους άπορους πάσχοντες δη-
μότες του. Για το σκοπό αυτό υπάρχει εγγεγραμμένη μία πίστωση 50 δραχμών στον 
εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους.

Β΄. Εις ό,τι αφορά τον δεύτερο συμβαλλόμενο Γεώρ. Πολυζωίδη.
α) Να επισκέπτεται δωρεάν τους πάσχοντες άπορους δημότες, βάσει του παραδοτέ-

ου ονομαστικού καταλόγου, μέχρις 100 οικογενειών.
β) Προς θεραπεία των πασχόντων εύπορων και ενδεών δημοτών οφείλει να σπεύδει 

προθύμως για να παράσχει την απαιτούμενη αρωγή και να τους παρέχει εγκαίρως τα 
απαιτούμενα για την θεραπεία φάρμακα. 

γ) Η αξία των χορηγούμενων προς αυτούς φαρμάκων «ουδέποτε» θα είναι ανωτέρα 
εκείνης από τα φαρμακεία του κράτους, σύμφωνα με την ορισμένη βασιλική διατίμηση.

38. Βλ. τα πρακτικά συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Δήμου Κασθαναίας, πράξη Λ΄, συνεδρίαση 
8η της 18 .7. 1886, τ. Α΄, φύλλο 177. 
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Γ΄. Ακύρωση της συμβάσεως        
Από το κείμενο της εν λόγω συμβάσεως δεν προκύπτουν επαχθείς όροι εις βάρος του 
συμβαλλομένου μέρους, υπαιτιότι του οποίου θα καταστεί άκυρη η σύμβαση. Επίσης, 
δεν καθίσταται άκυρη ούτε και για μερική τροποποίηση των όρων κατά την επιψήφι-
σή της από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μοναδικοί λόγοι ακυρότητάς της είναι περιορι-
στικά οι κατωτέρω:  

Υπέρ του δημάρχου. 
Αν δεν εγκριθεί από τη Νομαρχία της Λάρισας το ψήφισμα του Δ. Σ του Δήμου Κα-

σθαναίας.
Υπέρ του Γεωργίου Πολυζωίδη. 
Εάν εντός ενός μήνα, από την ημερομηνία καταρτίσεως της συμβάσεως (14.4.1886), 

δεν κατορθώσει ο Δήμος Κασθαναίας, διά του δημάρχου, να εγγράψει περί τους 28 
κατ’ ελάχιστον όρο συνδρομητές.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συμφωνητικόν δρ. 1.000
Εν Κεραμιδίω και εν τω Δημοτικώ Κα/ταστήματι κειμένω εν τη ενταύθα οικία/ του 

Δημητρίου Ντακούλα ένθα προσκληθείς / μετέβην σήμερον την δεκάτην τετάρτην (14) 
/ Μαΐου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογ/δοηκοστού έκτου (1886) έτους, ημέραν Τε/
τάρτην προ μεσημβρίας, ενώπιον εμού του / συμβολαιογράφου Αγυιάς Δημητρίου Πα/
παπαναγιώτου κατοίκου και εδρεύοντος εν Α/γυιά και των μαρτύρων Αθανασίου 
Αντωνο/πούλου, καπνοπώλου κατοίκου Κεραμιδίου39 και Δημητρίου Θεοχάρη / χω-
ροφύλακος κατοίκου Κεραμιδίου και διαμένοντος εν Κεραμιδίω / πολιτών Ελλήνων 
ενηλίκων γνωστών μοι / και μη εξαιρετέων ενεφανίσθησαν οι γνωστοί / τοις μάρτυσι 
και εμοί και άσχετοι συγ/γενείας κύριοι Δημήτριος Αναστασιάδης / δήμαρχος Κασθα-
ναίας, υπό την ιδιότητά / του ως αντιπρόσωπος του Δήμου Κασθαναίας / κάτοικος Κε-
ραμιδίου, / αφ’ ενός, και Γεώργιος Πολυζωΐδης, ιατρός, / κάτοικος Αγυιάς, αφ’ ετέρου, 
και εζήτησαν την / σύνταξιν του παρόντος εκθέσαντες τα εξής: / ήτοι ο μέν δήμαρχος 
κύριος Δημήτριος Α/ναστασιάδης, ότι υπάρχοντος εν τω εφετεινώ / προϋπολογισμώ 
του Δήμου Κασθαναίας / εψηφισμένου και υπό της Νομαρχίας εγκε/κριμμένου ποσού 
εκ δραχμών πεντακοσίων/ (500) δι’ αντιμισθίαν δημοτικού ιατρού, / ούτος, ο δήμαρ-
χος, Δημήτριος Αναστασιάδης /40 υπό την ανωτέρω ιδιότητά του και με / την επιφύλα-
ξιν του να εισηγήσηται εις / πρώτην του Δημοτικού Συμβουλίου συνεδρίασιν / πρότα-
σιν, το δε Δημοτικόν Συμβούλιον να / γνωμοδοτήση διά ψηφίσματός του επί της προ/
τάσεως του ανωτέρω δημάρχου τού να προσ/ληφθή δημοτικός ιατρός εν τω Δήμω Κα-
σθα/ναίας ο ανωτέρω ιατρός κύριος Γεώργιος / Πολυζωΐδης το δε επί τούτω ψήφισμα 
του / Δημοτικού Συμβουλίου Κασθαναίας / να εγκριθή υπό της προϊσταμένης Νομαρ-
χίας, / με την επιφύλαξιν λόγω ταύτης προσλαμβά/νει από σήμερον ως ιατρόν του οὗ 

39. Πρβ. και το υπ’ αρ. 635/26.1.1887 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου της Αγιάς Δημ. 
Παπαπαναγιώτου.

40. Τέλος της πρώτης σελίδας της συμβάσεως.
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προΐστα/ται Δήμου τον Γεώργιον Πολυζωΐδην, επί/ τη εν τω Δημοτικώ προϋπολογι-
σμώ του / τρέχοντος έτους (1886) ως είπομεν αντι/μισθία των δραχμών πεντακοσίων / 
(500) δι’ έν ολόκληρον έτος αρχόμενον / από σήμερον και λήγον την δεκάτην / τετάρ-
την (14) Μαΐου του αμέσως επο/μένου έτους (1887) πληρωτέων των / μεν δραχμών δια-
κοσίων (200) εκ του / δημοτικού ταμείου ευθύς άμα τη εγκρί/ση του ψηφίσματος, ως ει-
ρέθη, υπό της Νο/μαρχίας, ετέρων εκατόν πεντήκοντα (150) δραχμών / πληρωτέων την 
τριακοστήν (30) Σεπτεμ/βρίου ενεστώτος έτους και των ετέρων ε/κατόν πεντήκοντα 
(150) δραχμών πλη/41ρωτέων την τριακοστήν πρώτην Ιανουαρίου / προσεχούς έτους 
(1887). Απέναντι της / ανωτέρω επιχορηγήσεως υπό του δημοτικού / ταμείου ο ιατρός 
Γεώργιος Πολυζωΐδης υπόσχεται / να επισκέπτεται δωρεάν τους πάσχοντας απόρους 
/ δημότας ανερχομένους μέχρις εκατόν (100) οι/κογενειών ών ονομαστικός κατάλογος 
δοθήσε/ται υπό του δημάρχου προς τον ιατρόν οφείλον/τα να παρέχη αυτούς προθύ-
μως και την επιστημονι/κήν του συνδρομήν δωρεάν πλήν της αξίας / των απαιτουμέ-
νων φαρμάκων ήτις επιβα/ρύνει τους πάσχοντας και καταβληθήσεται εκ / του δημοτι-
κού ταμείου εκ του εν τω προϋπλο/γισμώ τρέχοντος έτους δραχμών πεντή/κοντα (50).

Περιπλέον ο ιατρός υπόσχεται όπως / διά τους λοιπούς ευπορούντας λαμβάνει οσά-
κις / ήθελε προσκληθεί εντός της κωμοπόλεως Κε/ραμιδίου δικαίωμα μιάς (1) δραχμής 
δι’ ε/κάστην επίσκεψιν πλήν της αξίας των φαρμάκων / ήτις θέλει καταβάλεσθαι ιδι-
αιτέρως προς τον ια/τρόν από τους λαμβάνοντας τοιαύτα παρ’ αυτού∙ οσά/κις δε ήθε-
λε προσκληθείς να επισκεφθή ασθενείς / εις άλλα χωρία του Δήμου θέλει πληρώνεσθαι 
/ δι’ οδοιπορικά του μέν έξοδα και δικαιώμα/τα πρώτης επισκέψεως δραχμάς δέκα 
τρεις (13), διά / δε τας άλλας επισκέψεις θέλει λαμβάνει ανά δραχμάς / δύο (2) δι’ εκά-
στην επίσκεψιν και την αξίαν των φαρ/μάκων ως ανωτέρω. Εξαιρετικώς διά τα χωρία 
Κο/κοράβα, Καστρί και Πολυδένδρι ορίζονται τα οδοιπο/42ρικά του έξοδα εις δραχ-
μάς δέκα επτά (17) και με τα αυτά / ως ανωτέρω δικαιώματα επισκέψεων. Ο ιατρός 
οσάκις / προσκαλείται προς θεραπείαν των πασχόντων ευπόρων / τε και ενδεών οφεί-
λει να σπεύση προθύμως και να παράσχη / την απαιτουμένην αρωγήν παρέχων αυτοίς 
εγκαίρως τα / απαιτούμενα φάρμακα ών η τιμή ουδέποτε δύναται / να ἧ ανωτέρα εκεί-
νης ἥν τα φαρμακεία του κράτους σύμ/φωνα με την νενομισμένην βασιλικήν διατίμη-
σιν / έχουν ορίσει, η δε ιδιαιτέρα / ωφέλεια εκ των οδοιπορικών / εις επίσκεψιν του ια-
τρού / ανά τον Δήμον ωρίσθη υπό / των συμβαλλομένων εις ετέρας / δραχμάς πεντα-
κοσίας (500). 

Ο δε ιατρός Γεώργιος Πολυζωΐδης / ότι παραδέχεται τα ανωτέρω εκτεθέντα και υπό-
σχεται / να συμμορφωθή με τους όρους του παρόντος Συμβο/λαίου με την εξής επιφύ-
λαξιν ήτοι, αν εν περιπτώ/σει ενός μηνός από σήμερον δεν κατορθώσει να εγ/γράψη 
περί τους είκοσι (20) κατ’ ελάχιστον όρον συν/δρομητάς το Συμβόλαιον εκ μέρους αυ-
τού κη/ρύσσεται άκυρον ως επίσης άκυρον και ως μη / υπάρχον θεωρείται το παρόν 
συμβόλαιον και / εκ μέρους του Δημάρχου Δ(ημητρίου) Αναστασιάδου αν η Νο/μαρ-
χία Λαρίσσης δεν ήθελεν εγκρίνει το επί τούτο / εκδοθεισόμενον ψήφισμα του Δημοτι-

41. Τέλος της δεύτερης σελίδας της συμβάσεως.
42. Τέλος της τρίτης σελίδας της συμβάσεως.
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κού Συμβου/λίου Κασθαναίας. Ταύτα συνωμολογησάντων και / παραδεξαμένων των 
συμβαλλομένων συνετάχθη το / παρόν τη αιτήσει των, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώ-
νως και ευκρινώς εις επή/κοον πάντων και βεβαιωθέν υπεγράφη παρ’ όλων και εμού.

 Οι μάρτυρες Οι Συμβαλλόμενοι
 Αθ(ανάσιος) Αντωνόπουλος Δ(ημήτριος) Αναστασιάδης
 Δημ(ήτριος) Θεοχάρης Γ(εώργιος) Πολυζωΐδης

Ο Συμβολαιογράφος Αγυιάς
Δ(ημήτριος) Παπαπαναγιώτου

Προσετέθη ο νόμιμος / ένσημος χάρτης αξίας / εκ δραχμών δύο εις φύλ/λον έν.
Εν Αγυιά τη 16 Μαΐου 1886

Ο Ταμίας Αγυιάς
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+ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Ο ΧΡ. ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΝΝΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (21.4.1832 - 29.10.1834)

Η καποδιστριακή περίοδος επιφύλαξε μία άσχημη εμπειρία στον φιλικό και 
αγωνιστή του 1821 Χριστόφορο Περραιβό από την Πούρλια του ανατολικού 
Ολύμπου. Κατηγορήθηκε ως αντικαποδιστριακός, δικάσθηκε και καταδικάσθηκε από 
το Ειδικό Πολεμικό Δικαστήριο1 σε εξάμηνη φυλάκιση, με τον επίσης Ολύμπιο Μιχ. 
Γρίβα, στις 13.9.1830, και αποφυλακίσθηκε στα μέσα, περίπου, του Ιανουαρίου του 
1831. Η καταδίκη του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την έκπτωση από τον βαθμό που είχε 
και, συνεπώς, την στέρηση του μισθού του.2

Μετά την δολοφονία, όμως, του Καποδίστρια η κατάστασή του άλλαξε ριζικά. Η 
λεγόμενη Διοικητική Επιτροπή τον διόρισε, την άνοιξη του 1832, έπαρχο της Σκοπέλου 
και των γειτονικών της νησιών και η διοίκηση του Όθωνα τον διόρισε έπαρχο της 
Ακαρνανίας, το φθινόπωρο του 1833, μόνο για λίγες ημέρες, και στη συνέχεια έπαρχο 
της Φθιώτιδας, μεταθέτοντάς τον εκεί, ύστερα από δικό του αίτημα. Η διοίκηση 
του Επαρχείου της Φθιώτιδας επιφύλαξε και αυτή άλλη μία πικρή εμπειρία για τον 
Χριστόφορο Περραιβό. Κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι καταχράσθηκε 176 δραχμές, 
τις οποίες είχε κατασχέσει η αστυνομία από τον Θεσσαλό Ιω. Πολύμερο, επειδή τις 
αντάλλαξε, παρανόμως, με οθωμανικά νομίσματα, χρήματα, φυσικά, τα οποία δεν είχε 
καταχρασθεί καθώς δεν τα είχε παραλάβει στο Επαρχείο. Το Πλημμελειοδικείο της 
Άμφισσας τον καταδίκασε, στις 24.9.1835, σε φυλάκιση τριών μηνών. Ακολούθησε η 
απονομή χάριτος και ο «διορισμός» του ως συνταγματάρχη «διαθέσιμου».3

Ο διορισμός του ως διοικητή της Σκοπέλου και ως επάρχου της Ακαρνανίας και 
της Φθιώτιδας προκύπτει από εννιά ανέκδοτα έγγραφα του αρχείου του, το οποίο 
φυλάσσεται στην ΙΕΕΕ. Τα έγγραφα αυτά είναι τα εξής:

1) Το υπ’ αρ. 97/21.4.1832 της Διοικητικής Επιτροπής, το οποίο συντάχθηκε στο 
Ναύπλιο και υπέγραψαν ο πρόεδρός της Γ. Κουντουριώτης, τα έξι μέλη της (Δημ. 
Υψηλάντης, Α. Ζαΐμης, Ιω. Κωλέττης, Κ. Μπότσαρης, Α. Μεταξάς, Δημ. Πλαπούτας) 
και ο γραμματέας της επικράτειας Δ. Χρηστίδης. Με το έγγραφο αυτό (διάταγμα) ο 

1. Μιχ. Παπαμιχαήλ, «Η δίκη του Χριστοφόρου Περραιβού το 1830», Θεσσαλικό Ημε-
ρολόγιο, 51 (2007) 129-148 (κυρίως, σ. 144).

2. Μιχ. Παπαμιχαήλ, «Η δίκη (...) του 1830», ό. π., σ. 147.
3. Μιχ. Παπαμιχαήλ, «Η δίκη του Χριστόφορου Περραιβού το 1834», Θεσσαλικό Ημε-

ρολόγιο, 54 (2008) 153-160 (κυρίως, σ. 158).
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Χριστόφορος Περραιβός διορίσθηκε διοικητής της Σκοπέλου, της Σκιάθου και των 
Ηλιοδρομίων,4 αντί του Ιω. Θεοτόκη.

2) Το υπ’ αρ. 127/24.4.1832 της Γραμματείας επί της Οικονομίας, το οποίο συντάχθη-
κε στο Ναύπλιο και υπέγραψε ο γραμματέας Αλ. Μαυροκορδάτος. Μετά από σχετική 
αίτηση του διοικητή των νησιών, η Γραμματεία τού έστειλε διαταγές, τις οποίες έπρε-
πε να διευθύνει στα τελωνεία της Σκοπέλου, της Σκιάθου και της Σκύρου. Σύμφωνα με 
αυτές, τα τελωνεία θα παραδίδουν, στον διοικητή Χριστόφορο Περραιβό, κάθε μήνα 
τα εισπραττόμενα ποσά. Με αυτά θα καλύπτονται τα έξοδα της διοίκησης των νησιών 
και ο διοικητής τους θα στέλνει, κάθε τρίμηνο, τους λογαριασμούς στη Γραμματεία, με 
τις σχετικές αποδείξεις.

3) Το υπ’ αρ. 124/24.4.1832 της Γραμματείας επί της Οικονομίας (μία από τις εσώκλει-
στες διαταγές που έστειλε με το υπ’ αρ. 127/24.4.1832 έγγραφο) με το οποίο διατάσσε-
ται το Τελωνείο της Σκοπέλου να δίδει κάθε μήνα τα εισπραττόμενα ποσά στον διοι-
κητή των νησιών.

4) Το υπ’ αρ. 125/24.4.1832 της Γραμματείας επί της Οικονομίας (η δεύτερη από τις 
εσώκλειστες διαταγές που έστειλε με το υπ’ αρ. 127/24.4.1832 έγγραφο), με το οποίο δι-
ατάσσεται το Τελωνείο της Σκύρου να δίδει κάθε μήνα τα εισπραττόμενα ποσά στον 
διοικητή των νησιών.

5) Το υπ’ αρ. 1755/1.9.1833 της Γραμματείας επί των Εσωτερικών, το οποίο συντάχθη-
κε στο Ναύπλιο και υπέγραψε ο γραμματέας Γ. Ψύλλας. Με αυτό ανακοινώθηκε στον 
Χριστόφορο Περραιβό ότι με το Β.Δ. της 30ής Αυγούστου / 11ης Σεπτεμβρίου 1833, ο 
Όθωνας τον διόρισε έπαρχο της Ακαρνανίας.

6) Το υπ’ αρ. 2018/11.9.1833 της Γραμματείας επί των Εσωτερικών, το οποίο συντάχθη-
κε στο Ναύπλιο και υπέγραψε ο γραμματέας Γ. Ψύλλας. Η Γραμματεία παρακαλεί τον 
Χριστόφορο Περραιβό να πάει κατεπειγόντως στην επαρχία της Ακαρνανίας και να 
αναλάβει τα καθήκοντά του. Επειδή ο Περραιβός, με αίτησή του στις 6.9.1833, ζήτη-
σε να μετατεθεί στην επαρχία της Φθιώτιδας, ο Ψύλλας τον πληροφορεί ότι «συνιστᾶ 
ἤδη τήν παράκλησίν» του στον Όθωνα και ελπίζει ότι θα γίνει δεκτό το αίτημά του.

7) Το υπ’ αρ. 2668/5.10.1833 της Γραμματείας επί των Εσωτερικών, το οποίο 
συντάχθηκε στο Ναύπλιο και υπέγραψε ο γραμματέας Γ. Ψύλλας. Με αυτό ανα-
κοινώθηκε στον Χριστόφορο Περραιβό η μετάθεσή του από την επαρχία της Ακαρ-
νανίας στην επαρχία της Φθιώτιδας, με «ὑψηλήν βασιλικήν ἀπόφασιν» της 28ης Σε-
πτεμβρίου / 10ης Οκτωβρίου, και του Π. Λοιδωρίκη από την επαρχία της Φθιώτιδας 
στην επαρχία της Ακαρνανίας.

8) Το από 10.10.1833 του νομάρχη της Φωκίδας και Λοκρίδας, με το οποίο κοινο-
ποιήθηκε στον Χριστόφορο Περραιβό η μετάθεσή του στην επαρχία της Φθιώτιδας, 
σε αντικατάσταση του Π. Λοιδωρίκη, ο οποίος μετατέθηκε στην επαρχία της Ακαρ-
νανίας.

4. Ηλιοδρόμια και Λιαδρόμια· το νησί Αλόννησος.
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9) Το υπ’ αρ. 2493/29.10.1834 της Νομαρχίας Φωκίδας και Λοκρίδας, με το οποίο 
γνωστοποιείται στον Χριστόφορο Περραιβό ότι στις 25.10.1834 έγινε δεκτή η πα-
ραίτησή5 του και η Γραμματεία επί των Εσωτερικών του απέστειλε το δίπλωμα του δι-
ορισμού του ως «διαθέσιμου» συνταγματάρχη, με 200 δραχμές τον μήνα. Στη θέση του 
διορίσθηκε κάποιος Δημήτριος Χατσόπουλος, στον οποίο οφείλει να παραδώσει την 
σφραγίδα, τα αρχεία και όλο το κρατικό υλικό και επιπλέον να «χορηγήσει» τα φώτα 
του στον αντικαταστάτη του.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1ο/21.4.1832
45181

Ἀρ. 97
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διατάττει

α΄. Ὁ Κύριος Χριστόφορος Πεῤῥαιβός διορίζεται Διοικητής / Σκοπέλου, Σκύρου, 
Σκιάθου και Ἡλιοδρομείων / ἀντί τοῦ Κυρίου Ἰω(άννου) Θεοτόκη.

Β΄. Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπαρχίας νά ἐνεργήσῃ τό / παρόν διάταγμα.
Ἐν Ναυπλίῳ 21 ἀπριλ(ίου) 1832

 Ὁ Πρόεδρος
 Γ. Κουντουριώτης
 Δ. Ὑψηλάντης
 α. Ζαήμης
 Ἰω(άννης) Κωλέττης
 Κ. Μπώτσαρης
 Ἀ. Μεταξᾶς
 Δ. πλαπούτας
 Ὁ Γ. τῆς Ἐπικρατείας
 Δ. Χρηστίδης

Ὅτι ἴσον τῷ πρωτοτύπῳ
Ὁ Γραμμ. τῆς Ἐπικρατείας
(τ.σ., υπογραφή δυσανάγνωστη)

5. Παραιτήθηκε από ευθιξία όταν τον κατηγόρησαν ότι καταχράσθηκε τις 176 δραχμές που 
είχαν κατασχεθεί από τον Θεσσαλό Ιω. Πολύμερο.
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Φωτοαντίγραφο του υπ’ αρ. 127/24.4.1832 εγγράφου της επί 
της Οικονομίας Γραμματείας.
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2ο/24.4.1832
45176

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ἈΡ. 127 Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρός τόν Διοικητήν Σκοπέλου κ(αί) λοιπῶν Κύριον Χριστ.
Πεῤῥαιβόν

Κατά τήν αἴτησίν Σας ἰδού Σᾶς ἐγκλείονται διαταγαί πρός τά ὑπό τήν / Διοίκησίν 
Σας διατελοῦντα Τελωνεῖα, Σκοπέλου, Σκιάθου, κ(αί) Σκύρου, διά νά σᾶς / δίδω-
νται παρ’ αὐτῶν, τά κατά μῆνα εἰσπραττόμενα, πρός ἐξοικονό/μισιν τῶν ἀναγκῶν 
τῆς Διοικήσεώς Σας, ἀλλ’ ὡς πρός τούς λογαριασμούς τοῦ Διοι/κητηρίου μετά τῆς 
οἰκονομ. ὑπηρεσίας θέλετε φυλάξη τό μέχρι τοῦδε ἐπικρατοῦν σύστημα, στέλλοντες 
αὐτούς κατά τριμηνίας εἰς τήν Γραμματείαν ταύτην / συνοδευομένους μέ τάς ἀνη-
κούσας ἀποδείξεις.

Ἐν Ναυπλίῳ τήν 24 Ἀπριλίου 1832
Ὁ Γραμματεύς

(τ.σ.) Α. Μαυροκορδάτος

ἐλ. τήν 6 Μαΐου 1832 ἐν Σκοπέλῳ

3ο/24.4.1832
45179

Ἀρ. 124
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρός τό Τελωνεῖον Σκοπέλου

Τά κατά μῆνα εἰσπραττόμενα τελωνειακά χρήματα, θέλετε τά παρα/δίδει πρός 
τόν αὐτόθι Διοικητήν Κύριον Χριστ. Πεῤῥαιβόν, λαμβάνοντες παρ’ / αὐτοῦ τήν 
ἀπαιτουμένην ἀπόδειξιν.

Ἐν Ναυπλ(ίῳ) 24: ἀπριλίου 1832
Ὁ Γραμματεύς

(τ.σ.) Α. Μαυροκορδάτος

4ο/24.4.1832
45178

Ἀρ. 125
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρός τό Τελωνεῖον Σκύρου

Τά κατά μῆνα εἰσπραττόμενα τελωνειακά χρήματα θέλετε τά πα/ραδίδει πρός 
τόν αὐτόθι Διοικητήν Κύριον Χριστ. Πεῤῥαιβόν, λαμβάνοντες / παρ’ αὐτοῦ τήν 
ἀπαιτουμένην ἀπόδειξιν.

Ἐν Ναυπλίῳ, τήν 24 ἀπριλίου 1832
Ὁ Γραμματεύς

(τ.σ.) Α. Μαυροκορδάτος
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5ο/30.8.1833
1755 45143

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ἐν Ναυπλίῳ / 1ην 7βρίου
           1833

Πρός τόν Κύριον Χριστόφορον / Πεῤῥαιβόν

Διά τοῦ ἀπό 30 Αὐγ. (11 7βρίου) ὑψηλοῦ Βασιλικοῦ διατά/γματος, ἡ Αὐτοῦ 
Μεγαλειότης εὐηρεστήθη νά σᾶς διο/ρίσῃ ἔπαρχον τῆς Ἀκαρνανίας.

Κοινοποιοῦντες πρός ὑμᾶς τήν Βασιλικήν ταύτην / ἀπόφασιν δέν ἀμφιβάλλομεν, 
ὅτι θέλετε δικαιώσει τήν / ἐκλογήν τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος ἐκτελοῦντες μέ ὅλην / 
τήν ἀπαιτουμένην ἀκρίβειαν, καί ζῆλον τά ἐμπιστευθέν/τα εἰς ὑμᾶς χρέη.

Ὁ Γραμματεύς
(τ.σ.) γ. Ψήλλας

 Ἡ Διοίκησις

6ο/11.9.1833

Ἀρ. 2018 43184
Ἐν Ναυπλίῳ / 11 7βρίου
            1833

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Πρός τόν Κύριον Χ. Πεῤῥαιβόν ἔπαρχον
Ἀκαρνανίας

Ἐπειδή ἡ ἀνάγκη τοῦ νά παρευρεθῆτε εἰς / τόν τόπον τοῦ διορισμοῦ σας εἶναι κατε-
πείγουσα, προ/σκαλεῖσθαι, Κύριε, νά ἀφήσετε κατά μέρος πᾶσαν / ἄλλην σας ὑπόθε-
σιν καί ἀπέλθετε ἄνευ ἀναβολῆς / εἰς τό χρέος σας, καί ὅσον περί τῆς μεταθέσεως τήν 
ὁποί/αν διά τῆς ἀπό 6 τοῦ τρέχοντος ἀναφορᾶς σας προτεί/νετε, ἡ Γραμματεία συ-
νιστᾶ ἤδη τήν παράκλησίν σας / εἰς τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα, καί ἐλπίζει ὅτι θέλει / 
λάβει ἀπάντησιν κατά τήν ἐπιθυμίαν σας, τήν ὁποίαν / θέλει σᾶς κοινοποιήσει ἀμέσως.

Ὁ Γραμματεύς
(τ.σ.) Γ. Ψύλλας

 Δ. Κ. [_]

7ο/5.10.1833

Ἀρ. 2668  45185
ἐν Ναυπλίῳ / τήν 5 8βρίου
    1833
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Πρός τόν Κύριον Χ. Πεῤῥαιβόν μέχρι τοῦδε
ἔπαρχον Ἀκαρνανίας

Σπεύδομεν νά σᾶς κοινοποιήσωμεν, ὅτι κατά τήν / ἀπό 28 7βρίου (10 8βρίου)  
ὑψηλήν Βασιλικήν ἀπόφασιν ὑμεῖς με/τατίθεσθε εἰς τήν ἐπαρχίαν Φθιώτιδος, ὁ δέ 
Κος Π. / λοιδωρίκης εἰς τήν τῆς Ἀκαρνανίας.

Εἰς τόν Κύριον λοιδωρίκην ἐκοινοποιήθησαν τά περί / τῆς μεταθέσεώς του διά τοῦ 
Νομάρχου Ἀκαρνανίας καί / Αἰτωλίας.

Ὁ Γραμματεύς
Γ. Ψύλλας

 Δ.Γ. [_].
Κοινοποίησις περί τῆς μεταθέσεώς
του εἰς τήν ἐπαρχίαν Φθιώτιδος

8ο/10.10.1833
45182

Ἐν Ἀμφίσσῃ / τήν 10ην Ὀκτωβρίου
                          1833

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΛΟΚΡΙΔΟΣ

Πρός τόν Κύριον Χ. Πεῤῥαιβόν μέχρι
τοῦδε ἔπαρχον Ἀκαρνανίας

Σᾶς κοινοποιοῦμεν εὐχαρίστως τήν ἔγκλειστον / τῆς ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν Βασι-
λικῆς Γραμματείας τῆς Ἐπι/κρατείας κοινοποίησιν περί τῆς μεταθέσεώς Σας εἰς τήν / 
ἐπαρχίαν τῆς Φθιώτιδος, καί Σᾶς παρακαλοῦμεν, Κύ/ριε Ἔπαρχε, νά σπεύσητε νά με-
ταβῆτε εἰς τόν τόπον / τοῦ νέου διορισμοῦ Σας, διά νά διαδεχθῆτε τόν μετατιθέ/μενον 
εἰς τήν Ἀκαρνανίαν Κύριον Π. Λοιδωρίκην.

Ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ Νομάρχου
Ὁ Διευθυντής

(τ.σ) Παν.(;) Μα…
 Ὁ Γραμματεύς
 Ἀ. Οἰκονομίδης

9ο/29.10.1834

Ἀρ. Πρωτ. 2493 45186
Διεκπ. 2102
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Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος

Ἐν Ἀμφίσσῃ / τήν 29 8βρίου 1834

Ὁ Νομάρχης Φωκίδος καί Λοκρίδος

Πρός τόν μέχρι τοῦδε Ἔπαρχον  Φθιώτιδος
Κύριον Χριστόφορον Πεῤῥαιβόν

Συμμόρφως μέ τά ἐνδιαλαμβα/νόμενα εἰς τήν ὑπ’ ἀριθ. 7910, ἀπό 25 8βρίου / κοι-
νοποίησιν τῆς ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν / Βασιλικῆς Γραμματείας, Σᾶς ἀποστέλλομεν / 
ἐσώκλειστον, τό ὑπό τήν αὐτήν ἡμερομηνίαν / δίπλωμά σας, δι’ οὗ παραδεχομένης τῆς 
/ παραιτήσεώς σας ἀπό τά τοῦ ἐπάρχου Φθι/ώτιδος, διορίζεσθαι Συνταγματάρχης δι-
αθέ/σιμος, μέ μισθόν διακοσίων δραχμῶν κατά / μῆνα. κατά τήν ἀνωτέρω κοινοποίη-
σιν / διαδέχεται τά τῆς Διοικήσεώς σας, ὁ Κύριος / Δημήτριος Χατσόπουλος διωρι-
σθείς καθ’ ὑψη/λήν Βασιλικήν ἀπόφασιν ἀπό 22 8βρίου / 3 9βρίου ἔπαρχος Φθιώτι-
δος. προσκαλεῖ/σθε νά δώσητε τήν σφραγίδα τοῦ Ἐπαρ/χείου, τ’ ἀρχεῖα καί ὅλον τό 
εἰς τό Δημό/σιον ἀνῆκον ὑλικόν. πρός τούτοις θέλετε / τοῦ χορηγήσει καί ὅσα φῶτα 
ἐκ τῆς //6 πεῖρας (...).

ΠΗΓΗ: ΙΕΕΕ, Αρχείο του Περραιβού.

6. Τέλος της πρώτης σελίδας του εγγράφου.
7. Στις έτοιμες μελέτες του μακαρίτη Μιχ. Παπαμιχαήλ, τις οποίες μας παρέδωσε η οι-

κογένειά του, λείπει η δεύτερη σελίδα αυτού του εγγράφου. Το έγγραφο αυτό της Νομαρχίας 
Φωκίδας και Λοκρίδας είναι, μάλλον, το διαβιβαστικό με το οποίο κοινοποιήθηκε το υπ’ αρ. 
7310/25.10.1834 έγγραφο της Γραμματείας επί των Εσωτερικών, το οποίο υπέγραψε ο γραμ-
ματέας Ιω. Κωλέττης και με το οποίο γνωστοποιείται η αποδοχή της παραίτησης του Χριστόφο-
ρου Περραιβού και ο διορισμός του ως συνταγματάρχης «διαθέσιμος», με μισθό 200 δραχμές 
τον μήνα, επειδή ο βασιλιάς Όθωνας είχε λάβει υπόψη του «τάς πολυχρονίους καί πιστάς πρός 
τήν πατρίδα εκδουλεύσεις» του Περραιβού. Βλ. Μιχ. Παπαμιχαήλ, «Η δίκη (…)) του 1834», ό. 
π., σ. 158.
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τα Μεγάλα  Καλύβια βρίσκονται στο ομώνυμο δημοτικό διαμέρισμα – τα άλλα είναι 
η Αγία Κυριακή και το Γλίνος – και είναι η έδρα του Δήμου Μεγάλων Καλυβίων του  
Νομού  Τρικάλων.  Βρίσκονται  οχτώ  χιλιόμετρα  νοτιοδυτικά  των  Τρικάλων με πλη-
θυσμό 2.147 κατοίκους (απογραφή 2001). Άλλοι τόσοι απόδημοι Μεγαλοκαλυβιώτες 
διαμένουν στην Αθήνα, σ’ άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Είναι πεδινό 
χωριό (υψόμετρο 105 μ.) με συνολική έκταση 29.000 στρέμματα. 

Τα Μεγάλα Καλύβια στην Τουρκοκρατία ήταν τσιφλίκι του Αλή πασά και αργό-
τερα του γιου του Βελή πασά, ο οποίος, όσο διοικούσε την περιοχή, έκτισε την προ-
σωπική του κατοικία, το κονάκι, στο κέντρο του χωριού. Ήταν περίτεχνα φτιαγμένο 
με τριανταπέντε δωμάτια, με εσωτερικά λουτρά και τουαλέτες. Μετά τον θάνατο του 
Αλή πασά, ο σουλτάνος δώρισε το χωριό στη χήρα του εγγονού του Αλή, Ισμαήλ πασά.   

 Το κονάκι, μέχρι την απελευθέρωση (1881), αποτέλεσε την επίσημη κατοικία του 
τούρκου αφέντη και το διοικητήριο της ευρύτερης περιοχής, ενώ μετά την απελευθέ-
ρωση ήταν η έδρα του διοικητή τού τσιφλικίου του Κωνσταντίνου Ζάππα (πλούσιου 
έλληνα ομογενή στη Ρουμανία που αγόρασε τα Μεγάλα Καλύβια κι άλλα χωριά) τού 
ανιψιού του Απόστολου Ζάππα. Σώζεται έως σήμερα και το 1995 χαρακτηρίστηκε ως 
ιστορικό διατηρητέο κτίσμα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Από το 1976 στεγάζει το 
Λαογραφικό Μουσείο των Μεγάλων Καλυβίων και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο.

Τα Μεγάλα Καλύβια συμμετείχαν στην επανάσταση του 1821 με πολλούς αγωνιστές 
αλλά χωρίς να κερδίσουν τελικά την ελευθερία τους. Απελευθερώθηκαν τον  Αύγου-
στο  του  1881,  όπως  και  ολόκληρη  η  Θεσσαλία, και πωλήθηκαν στον Κωνσταντίνο 
Ζάππα. Περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο το 1892, σύμφωνα με τη διαθήκη του Ζάπ-
πα που τα ενοικίαζε στους κατοίκους τους. Γνώρισαν,  προσωρινά,  ξανά  τον  τουρ-
κικό  ζυγό  ύστερα  από  τον  ατυχή  ελληνοτουρκικό πόλεμο  του  1897. Τότε οι Τούρ-
κοι έκαψαν το κονάκι από το οποίο απέμεινε ένα μικρό τμήμα. 

Τα Μεγάλα Καλύβια πρωτοστάτησαν στο αγροτικό κίνημα για την απαλλοτρίωση 
των τσιφλικίων της Θεσσαλίας και την απόδοσή τους στους ακτήμονες αγρότες. Για 
το σκοπό αυτό, το 1906 ιδρύθηκε ο Γεωργικός Σύλλογος Τρικάλων με πρόεδρο και 
γραμματέα τους Μεγαλοκαλυβιώτες Γεώργιο Σπυρόπουλο και Φώτη Παπανικολάου. 
Ο πρώτος, μάλιστα, εκλέχθηκε βουλευτής των Τρικάλων, το 1910 και το 1912, βοηθώ-
ντας το αγροτικό κίνημα για την απαλλοτρίωση των τσιφλικίων. Ο δεύτερος ήταν για-
τρός με έδρα τα Μεγάλα Καλύβια και με σημαντική κοινωνική προσφορά σε πολλά 
χωριά του Νομού Τρικάλων.

Τα Μεγάλα Καλύβια ανήκαν μέχρι το 1912 στο Δήμο Τρικκαίων οπότε και έγιναν 
ξεχωριστή κοινότητα, αρχικά και με τη συμμετοχή των γειτονικών κοινοτήτων, του 
Δροσερού και της Αγίας Κυριακής.

19. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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Τα αγροκτήματα των Μεγάλων Καλυβίων αποδόθηκαν στους κατοίκους, με την 
απαλλοτρίωση των τσιφλικίων, μετά την επανάσταση του Νικολάου Πλαστήρα, το 
1922. Επίσης, το 1926 απαλλοτριώθηκε υπέρ των Μεγαλοκαλυβιωτών ένα μέρος του 
τσιφλικίου του Ζωγράφου, της γειτονικής Λαζαρίνας, χάρη στις προσπάθειες του Με-
γαλοκαλυβιώτη γιατρού και βουλευτή Παναγιώτη Καραλή. Η έντονη πολιτική δρα-
στηριότητα των Μεγαλοκαλυβιωτών συνεχίστηκε και τα μεταπολεμικά χρόνια, με τον 
βουλευτή των Τρικάλων και δικηγόρο Τάκη Παπανικολάου, γιο του γιατρού Φώτη 
Παπανικολάου. 

Τον Απρίλιο του 1969 οι Μεγαλοκαλυβιώτες αντιστάθηκαν, μαζικά, στα σχέδια της 
δικτατορίας να απαλλοτριώσει μία μεγάλη κοινόχρηστη έκταση όπου, αργότερα, κτί-
σθηκε ένα εργοστάσιο κρέατος και αλλαντικών με την επωνυμία ΕΛ.ΒΙ.Κ. Συγκρού-
στηκαν με τη χωροφυλακή και το στρατό και πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν και 
φυλακίσθηκαν. Η είδηση της αντίστασης των Μεγαλοκαλυβιωτών μεταδόθηκε από 
τον γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό Ντόιτσε Βέλε σε όλη την Ευρώπη και προξένη-
σε κατάπληξη σε μία εποχή όπου το δικτατορικό καθεστώς στην Ελλάδα ήταν πανί-
σχυρο.

Οι Μεγαλοκαλυβιώτες, επίσης, συμμετείχαν στο Μακεδονικό Αγώνα, στους βαλκα-
νικούς πολέμους, στη μικρασιατική εκστρατεία και στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 
1940, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος.

 Τα Μεγάλα Καλύβια υπήρξαν πρωτοπόρα όχι μόνο στο αγροτικό κίνημα και στην 
πολιτική, αλλά και στην παιδεία, στον πολιτισμό και στην οικονομία. Από το 1878 λει-
τούργησε το πρώτο Δημοτικό Σχολείο, σε ένα από τα κελιά του ναού του Αγ. Νικολά-
ου  και από τις αρχές του 20ού αιώνα το ένα από τα τέσσερα Παρθεναγωγεία του Νο-
μού των Τρικάλων. Τη δεκαετία του 1920, ο Μικρασιάτης δάσκαλος Νικόλαος Τζολο-
ζίδης, με τις πρωτοπόρες ιδέες του, έθεσε τα θεμέλια ενός σύγχρονου και μικτού σχο-
λείου, αρρένων και θηλέων. Επίσης, τη δεκαετία του 1930 λειτούργησε, για λίγα χρό-
νια, το Γεωργικό Σχολείο, μία Ανώτερη Γεωπονική Σχολή. Πολλοί Μεγαλοκαλυβιώτες 
προπολεμικά, αλλά κυρίως μεταπολεμικά, σπούδασαν. Μερικοί διακρίθηκαν για το 
επιστημονικό τους έργο σε πανεπιστήμια της Αμερικής, όπως ο Κωνσταντίνος Μπαλά-
νης και ο Αχιλλέας Χιώτης, όπου και έμειναν. Επίσης, ο Δημήτριος Κουφογιάννης και 
ο Ευθύμιος Κασιώλας διετέλεσαν διευθυντές των Παιδαγωγικών Ακαδημιών της Λά-
ρισας και του Ηρακλείου αντίστοιχα. Πολλοί άλλοι κατέλαβαν υψηλόβαθμες θέσεις 
στην Παιδεία, στη Δημόσια Διοίκηση, στη Δικαιοσύνη, στην Αστυνομία και στο Στρα-
τό. Συνολικά, τα Μεγάλα Καλύβια, στη σύγχρονη ιστορία τους, αριθμούν περισσότε-
ρους από 300 πτυχιούχους επιστήμονες, ανώτερων και ανώτατων σχολών.

Να τονισθεί, επίσης, η ανάδειξη πολλών ταλέντων στον αθλητισμό, με πιο γνωστούς 
τον παλιό βαλκανιονίκη Γεώργιο Κάβουρα και τον νεότερο διεθνή μπασκετμπολίστα 
Ευθύμη Ρεντζιά.

Σήμερα, στα Μεγάλα Καλύβια βρίσκεται η έδρα του ομώνυμου Δήμου, με το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών και το Δημοτικό Ιατρείο, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τον Εκπο-
λιτιστικό Λαογραφικό Όμιλο και το Λαογραφικό Μουσείο (από το 1976) που στεγά-
ζονται στο Κονάκι, το Γηροκομείο της Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών, το Κ.Α.Π.Η., 
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τον αθλητικό όμιλο, την ομάδα της καλαθοσφαίρισης «Πελασγοί» και την εφηβική 
ομάδα πετοσφαίρισης «Σειρήνες». Επίσης, λειτουργούν Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγω-
γείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο. Στην Αθήνα λειτουργεί, από το 1960, ο Σύλλο-
γος των Απόδημων Μεγαλοκαλυβιωτών με την επωνυμία «Η Δήμητρα».

 Οι Μεγαλοκαλυβιώτες είναι γεωργοκτηνοτρόφοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλλη-
λοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, τεχνίτες και επιτηδευματίες. Πολλές ηλικιωμένες Μεγα-
λοκαλυβιώτισσες, φορώντας την παραδοσιακή καραγκούνικη φορεσιά, αλλά και νε-
ότερες, εξακολουθούν να πηγαίνουν στη Λαϊκή Αγορά της Δευτέρας των Τρικάλων, 
όπου πωλούν  τα οπωροκηπευτικά προϊόντα τους.

Η εργατικότητα των Μεγαλοκαλυβιωτών ανέδειξε τα Μεγάλα Καλύβια σ’ ένα όμορ-
φο χωριό, δίπλα στα Τρίκαλα, με ωραία ρυμοτομία και καλοφτιαγμένες μονώροφες ή 
διώροφες μονοκατοικίες, πάρκα, πλατείες και ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Γι’ αυτό 
και ο πληθυσμός του παραμένει σε υψηλά επίπεδα, προσελκύοντας ακόμη και ξένους 
τα τελευταία χρόνια. Ο επισκέπτης μπορεί να δει τα φυσικά αξιοθέατα, την πέτρινη 
τοξωτή γέφυρα της Μπαμπαλίνας, το κονάκι, τα ξωκκλήσια του Αγ. Γεωργίου και των 
Αγ. Αποστόλων και ύστερα να ξεκουραστεί στην πλατεία με τα βαθύσκιωτα πλατά-
νια και το τρεχούμενο νερό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου γίνονται δρώμενα και εκδηλώσεις με πιο σημαντι-
κά την αναπαράσταση του καραγκούνικου γάμου την Καθαρά Δευτέρα, όπου προ-
σφέρεται στους επισκέπτες φασολάδα και λαγάνα, και την αναβίωση του παραδοσια-
κού πανηγυριού στις 20 Μαΐου, με το νόστιμο φαγητό (πληγούρι με πρόβατο μαγειρε-
μένο σε καζάνια) το οποίο γεύονται εκατοντάδες ντόπιοι και επισκέπτες.

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Στην προσπάθειά μου να περισώσω την προφορική λαϊκή παράδοση των Μεγάλων 
Καλυβίων, συνέλεξα και κατέγραψα 71 δημοτικά τραγούδια, με τη βοήθεια των συγ-
χωριανών μου Βασιλικής Κουφογιάννη (+ 2006), Αθηνάς Μπίχτα (+ 2005), Ελισάβετ 
Κουφογιάννη, Κυριακής Μπίχτα, Πελαγίας Τσεκούρα και Κυριακής Παπαχρήστου, 
στις οποίες εκφάζω τις ευχαριστίες μου. Τα τραγούδια αυτά ταξινομήθηκαν στις πα-
ρακάτω 13 ενότητες:

ΚΛΕΦΤΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΤΗΣ ΑΓΙΑ – ΣΟΦΙΑΣ

Θυμάστε τον παλιό καιρό και τα παλιά ζαμάνια1

που ζέψανε τον Κωνσταντή με τ’ άγριο βουβάλι,
να κουβαλήσουν μάρμαρο, να κουβαλήσουν πέτρα,

1. Ζαμάνια < τουρκ. zaman˙  χρόνος, καιρός, εποχή.
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να στήσουν την Αγια – Σοφιά, το μέγα μοναστήρι;
Κι ένας τον άλλο έλεγαν κι ένας τον άλλο λέει:

- Παιδιά μ’, εδώ ’κκλησιά δε γένεται, ουδέ και μοναστήρι.
Θα γένει τούρκικο τζαμί να προσκυνούν οι Τούρκοι.

ΤΟ ΜΑΘΑΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ

Το μάθατε τι γίνεται τούτη την εβδομάδα
και στα καημένα Γιάννενα καπνός κι αντάρα βγαίνει;
Καπεταναίοι το ’καιγαν και Τσιόγκας κι Αλεξάδες,
Γιώργος Μακρής από το Ζυγό κι Αντώνης απ' το Βάλτο.
Μια Τουρκοπούλα χούιαζε2 μέσα από τον πύργο.

- Το τι σας φταίμε, Χριστιανοί, και σεις σκυλο-Ρωμαίοι;3

Εμείς αντάμα ζήσαμε σαν τα καλά τ’ αδέρφια,
και τώρα πώς μας σφάζετε σαν τα παχιά κριάρια;

ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ

Τρεις Τούρκοι, τρεις γενίτσαροι και τρεις βαλομπασάδες4

κι οι τρεις το Γιάννη γύρευαν κι οι τρεις το Γιάννη γυρεύουν.
Τον Γιάννη δεν τον βρίσκουνε, τον Γιάννη δεν τον βρήκαν,
Μόν’ βρίσκουν την Καλούδω του μέσ’ στον γιαλό να πλένει.

- Μαρή, πού είναι ο Γιάννης σου, πού είναι ο καλός σου;
- Γιάννης πάει στα πρόβατα, θα αργήσει για να έρθει.

Κι απ' τα μαλλιά την άρπαξαν, την πήραν την Καλούδω.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΛΕΦΤΕΣ ΗΜΑΣΤΑΝ

Σαράντα κλέφτες ήμασταν, σαρανταδυό νομάτοι.
Όλ’ έναν όρκο έκαναν, όλ’ έναν όρκο κάνουν.

- Παιδιά μ’, κι αν αρρωστήσουμε ’πό μας τα παλικάρια;
Κι ήρθε κι αρρώστησε το πρώτο παλικάρι.
Κι ένας τον άλλο έλεγαν κι ένας τον άλλο λέγουν:

- Παιδιά, τι θα το κάνουμε τούτο το παλικάρι;
- Κόψτε κλαρί και στρώστε με και βάλτε με να κάτσω

και φέρτε μου τον ταμπουρά να ψιλοτραγουδήσω,
να πω τραγούδι θλιβερό και παραπονεμένο,
ν’ ακούν οι οχτροί να χαίρονται κι οι φίλοι μου να λυπούνται,
ν’ ακούσει κι η μάνα μου, να βάλ’ στα μοιρολόγια.

2. Χουιάζω, χουγιάζω < σλαβ. hujati˙ φωνάζω.
3.  Ρωμαίοι˙ Ρωμιοί, Έλληνες.
4. Βαλομπασάδες (δηλ. μπουλουκπασάδες)˙ πασάδες των μπουλουκιών, των αποσπασμά-

των.
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ΣΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ ΑΡΜΑΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΗΣ

Μικρός, Γιωργή μ’, στα γράμματα, μικρός στα πινακίδια,
και τώρα στα γεράματα αρματολός και κλέφτης.
Σαν παίρνει ζώνει τα άρματα τα φλωροκαπνισμένα
και παίρνει δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια.
Ούλα τα κάστρα πάτησε κι ούλα τα μοναστήρια.
και του Βαρλάμη5 το κελί δεν μπόρ’σε να πατήσει.

- Κατέβα κάτ’ βρε γούμενε να με ξομολογήσεις.
Έχω πολλά παράπονα που θα τα φάει το χώμα.
Τα νιάτα μ’ χώμα γίνονται κι η λεβεντιά μ’ χορτάρι
και τα σγουρά μου τα μαλλιά ο χάρος θα τα πάρει.

ΜΑΥΡΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ

Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες.
Με φόβο τρώμε το ψωμί, με φόβο περπατούμε.
Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ασπροφορούμε.
Ολημερίς στον πόλεμο, το βράδι καραούλι,
κοντά στα ξημερώματα γυρίζω να πλαγιάσω.
Το χέρι μου προσκέφαλο και το σπαθί μου στρώμα
και το τουφέκι μ’ αγκαλιά σαν το παιδί η μάνα.

Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ ΕΠΕΡΑΣΕ

Τ’ έχεις καημένε πλάτανε και στέκεις μαραμένος,
με τις ριζούλες στο νερό, με τη δροσιά στα φύλλα;
Αλή πασιάς επέρασε με ούλο το ασκέρι6

ουδέ στον ίσκιο μ’ κάθησαν, ουδέ και στη δροσιά μου.
Μόνο σημάδι μ’ έβαλαν κι όλοι με φοβερίζουν
κι αυτός, μωρέ, Αλή πασάς μου ρίχνει στην καρδιά μου·
μου ρίχνει μια, μου ρίχνει δυο κι ώσπου μ’ αποξηράνει.

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1940

Βογγούν τα όρη τα βουνά, μέσα στην Αλβανία
που πολεμούν οι Έλληνες για την ελευθερία
πέφτουν κανόνια σαν βροχή και σφαίρες σαν χαλάζι.

ΑΛΛΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1940

Εσείς βουνά της Κορυτσάς και κάμποι της Χιμάρας
φέτος να μην ανθήσετε χορτάρι να μη βγάλτε
για το κακό που έγινε στο τέλος του Σαράντα.
Γεμίσαν οι κάμποι από κορμιά και τα βουνά λεβέντες.

5. Της Μονής του Βαρλαάμ των Μετεώρων.
6. Ασκέρι < τουρκ. asker˙ στρατός.
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΚΙΝΗΣΕ

Κι ο καπετάνιος κίνησε να πάει για τις κουμπάρες.
Κουμπάρες τον περίμεναν με τα παιδιά στο χέρι.
Μία του παίρνει τ’ άλογο κι άλλη απ’ το χέρι
φλουριά κερνάει στα παιδιά και γρόσια στις κουμπάρες.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΝΤΑΝ

Σαράντα αρχόντοι κάθονταν σ’ ένα χρυσό τραπέζι.
Τρεις μαυρομάτες μας κερνούν και τρεις με την αράδα.
Μία κερνάει με το γυαλί κι άλλη με την κούπα
κι η τρίτη η μικρότερη με μαστραπά7 ασημένιο.

- Κέρνα μας κόρη κέρνα μας κέρνα όσο να φέξει,
όσο να βγει ο Αυγερινός, όσο να πάει η Πούλια.

ΚΟΡΗ ΞΑΝΘΗ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ

Κόρη ξανθή τραγούδησε σε τρίχινο γιοφύρι
και το γιοφύρι ράγισε και το ποτάμι εστάθη
και το στοιχειό του ποταμού όλο στην άκρια βγαίνει.
Πάψε, κόρη μου, τον ηχό, πάψε και το τραγούδι,
γιατί ’σαι κόρη έμορφη, γιατί ’σαι………..
Εγώ ήμουν τ’ αρχοντόπουλο, παιδί του Νικολάκη,
εγώ ’μουνα που φύλαγα εννιά χιλιάδες άστρα.
Φατμέ μου, τι μου έκανες κι στα πατούλια μ’ έστειλες.
Παίρνω και το ταγάρι μου να το ’χω από κοντά μου.
Φατμέ μ’ τι μου έκανες και στα πατούλια μ’ έστειλες.
Θέλω να ’ρθω στο σπίτι μου, να ’ρθω και στα παιδιά μου.
Φατμέ μ’, τι μου ’κανες, ντέρτι8, μαράζι μ’ έβαλες.

ΕΓΩ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΟΡΚΙΣΤΗΚΑ

Εγώ στον ήλι’ ορκίστηκα ποτέ μην τραγουδήσω
και τώρα για τους φίλους μου, για τους αγαπημένους
θα πω τραγούδι θλιβερό και παραπονεμένο.
Θα κάνω τα βουνά να κλαιν, τον κάμπο να ραγίζει
θα γράψω γράμμα τ’ς έμορφες, γράμμα στις μαυρομάτες.

ΜΑΣ ΕΦΥΓΕ ΜΙΑ ΝΙΟΝΥΦΗ

Το μάθατε τι έγινε τούτη την εβδομάδα;
Μας έφυγε μια νιόνυφη, τρεις μέρες νυφοπούλα,

7.  Μαστραπάς < τουρκ. masrapa˙ δοχείο νερού.
8.  Ντέρτι < τουρκ. dert˙ καημός, βάσανα. 
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Πίσω πααίν’ στη μάνα της, πίσω και στον πατέρα.
- Καλή σου μέρα μάνα μου.
- Καλώς την τη Γραμμάτω.
- Γραμμάτω πού ’ναι ο άνδρας σου και πού ’ναι ο καλός σου;
- Μάνα μ’, τον άνδρα που μ’ έδωσες, αυτόν τον μαραζιάρη,

του φκιάνω δείπνο δε δειπνάει, γιόμα δε γιοματίζει.
Του στρώνω πέντε στρώματα, πεντέξι μαξιλάρια.
Σήκω, μαράζι μ’, πλάγιασε, σήκω γκρεμείς και πέσε.

ΠΙΚΡΟ ΒΟΥΡΓΑΡΑ ΜΟΥ ΤΟ ΚΡΑΣΙ

Πικρό Βουργάρα μ’ το κρασί, πικρό φαρμακωμένο
τα μάτια σου τα λιόμαυρα, τα φρύδια τα γραμμένα
το ποιος ζωγράφος τα ’φκιανε και ποιος κοντυλογράφος;

- Είχα πατέρα μερακλή και μάνα σεφτελίτσα9

και κάτσαν και με τα ’γραψαν τα κοντυλογραμμένα.10

Αέρας τα φυσάει τα πλατανόφυλλα,
θεός να τα φυλάει τα Ελληνόπαιδα.

ΠΑΛΙΚΑΡΙΤΣΙ ΟΜΟΡΦΟ

Παλικαρίτσι έμορφο με το πλατύ ζωνάρι
εσένα πρέπουν τ’ άρματα, εσένα τα γιλέκια.
Εσένα κι άλογο καλό να περπατείς καβάλα,
να περπατείς να χαίρεσαι, πεζεύεις καμαρώνεις.
Τροΰρω γύρω ήφερνες βασιλικό μαζώνεις.
Βασιλικό και μάσιαλα,11 μόσκο12 και καραφύλλι.13

Μόσκο να πας στη μάνα σου, μόσκο στην αδερφή σου,
μόσκο στην αξαδέρφη σου στη γλυκοφιλημένη.
Που ’χει το μάτι σαν ελιά, το φρύδι σα γαϊτάνι,
το δόλιο το ματόφυλλο14 σαν κρόσ’ από μαντίλι.

ΑΝΤΩΝΗ ΜΟΥ ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ

- Αντώνη μου, τι σκέπτεσαι και είσαι λοϊασμένος;15

- Εψές μου ’ρθαν τα γράμματα να πάω στο γερο – Δήμο.
Απ' όξω λέει τ’ απόγραμμα και μέσα λέει το γράμμα
«να ’ρθεις, φίλε μ’, να σμίξουμε, να ’ρθεις ν’ ανταμωθούμε.

9.  Σεφτελίτσα, σεβνταλίτισσα < τουρκ. sevda˙ έρωτας.
10.  Κοντυλογραμμένα˙ λεπτοκαμωμένα.
11.  Μάσιαλα˙ είδος αρωματικού φυτού.
12.  Μόσκος˙ αρωματικό φυτό.
13.  Καραφύλλι˙ αρωματικό φυτό.
14.  Ματόφυλλο˙ βλέφαρο.
15.  Λοϊασμένος, λογιασμένος˙ συλλογισμένος, σκεπτικός.
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Με πήραν τη γυναίκα μου, την αγαπητικιά μου.
Χίλια φλουράκια ξόδιασα16 και πεντακόσια γρόσια».

ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ

Απόψε στο σπιτάκι μου είχα χαρά μεγάλη
τον άγγελό μου φίλευα και το Χριστό κερνούσα,
και την κυρά την Παναγιά την σταυροπροσκυνούσα,
να μου χαρίσει τα κλειδιά, κλειδιά του Παραδείσου,
ν’ ανοίξω τον Παράδεισο να μπω να γκιζερίσω.17

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ

ΑΣΠΡΟ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Άσπρο μου περιστέρι από την Αραπιά
αυτού ψηλά που πάτε για χαμηλώσετε,
ν’ απλώσω το χεράκι μ’ να πάρω ’να φτερό,
να γράψω ένα γράμμα και μια καλή γραφή,
να στείλω στη μανούλα μ’ να μη με καρτερεί.
Εδώ στα ξένα που ’μαι, μάνα μ’, παντρεύτηκα,
πήρα γυναίκα Φράγκ’σσα18 κι μάγισσα πεθερά,
που ξέρει και μαγεύει όλη τη θάλασσα
και μάγεψε και μένα και δεν μπορώ να ’ρθω.

ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΜΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΙΑ

Τον άνδρα μ’ έχω στην ξενιτιά και λείπει δέκα χρόνια
κι ακόμα δυό τον καρτερώ, τρία τον περιμένω
κι αν δε φανεί κι αν δεν ερθεί, καλόγρια θα γένω,
αυτόν να τρώει η ξενιτιά, μένα τα μαύρα ράσα.

- Κυρά μ’, εγώ ’μ’ ο άνδρας σου, εγώ κι ο καλός σου
πώς υπόφερα ο καημένος, δέκα χρόνια στο στρατό,
στη Λάρισα, στο Δομοκό και στη γραμμή βαλμένος,
πώς υπόφερα ο καημένος………………….
Δεν ήρθε κάνας19 να με δει, γιε μ’, απ’ τους δικούς μου,
δεν ήρθε κάνας να με δει, συγγενής και ξάδερφός μου,
μόν’ η αγάπη π’ αγαπάω κι αυτή γράμμα με στέλνει,
αχ, κι αυτή γράμμα με στέλνει, μυστικά μου παραγγέλνει:

- Ξένε, στα ξένα πώς περνάς, ποια μαγειρεύει και δειπνάς,
ποια σε στρώνει και κοιμάσαι και για μένα δε θυμάσαι;

16. Ξόδιασα˙ ξόδεψα.
17. Γκιζερίσω, γκιζερνώ˙ περπατώ, βολτάρω.
18. Φράγκισσα˙ Δυτικοευρωπαία.
19. Κάνας˙ κανένας.
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- Παίρνω την κουβερτούλα μου, καημό που ’χει η καρδούλα μου,
αχ τη στρώνω και κοιμάμαι και για σένα δε θυμάμαι.

ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΕΒΓΑΙΝΑ

Στο σταυροδρόμι έβγαινα κι όλο δασιορωτούσα.
- Διαβάτες που διαβαίνετε, στρατιώτες που περνάτε,

μην είδατε τον άνδρα μου στο δρόμο να διαβαίνει;
- Δεν είδα, δεν ελόγιασα στο δρόμο να διαβαίνει.

Για πες μου το ανάστημα, για πες μου το πώς ήταν.
-Ήταν ψηλός, ήταν λιγνός, είχε μερτζάν’20 στα χείλη,

είχε ελιά στο μάγουλο, ελιά στην αμασχάλη21

και στο δεξί το χέρι του βαστάει τον αρραβώνα.

ΓΙΑ ΤΡΑΒΗΧΤΕΙΤΕ ΣΥΝΝΕΦΑ

Για τραβηχτείτε σύννεφα από την Αλβανία,
να λάμψ’ ο ήλιος στα βουνά, ν’ ανοίξουν τα τηλέφωνα.
Ν’ ανοίξουν τα τηλέφωνα και τα ταχυδρομεία,
να γράψουν μια ψιλή γραφή κι ένα κομμάτι γράμμα,
να στείλω στα παιδάκια μου που ’ναι μακριά στα ξένα.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

 ΤΗΣ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ
Κει στον απάνω μαχαλά22 βγαίνει μια Μαριγούλα
που ’χει ασημένιο αργαλειό και φιλντισένιο χτένι.
Στον ουρανό τα ίδιαζε, στον κάμπο τα υφαίνει
κι στον αφρό της θάλασσας τα λευκοκοπανίζει.

ΤΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΣΣΑΣ

Κάτω στις δάφνες τις πολλές και στις δασιές τριανταφυλλιές
καθόταν μια Αγραφιώτισσα κι μια Γαρουφαλιώτ’σσα,
με δυο κλωνιά βασιλικό, ……………………

- Δείρε με, μάνα μ’, δείρε με, δείρε και μάλωσέ με
κι αγάλια – αγάλια μάλωσε να μην ακουστώ μέσ’ στη Φραγκιά.
Εμένα Φράγκος μ’ αγαπάει, Φράγκος εμένα θέλει.
Εμένα μήλο μ’ έστελνε, το μήλο δεν το έτρωγα,
δεν το ’τρωγα, δεν το ’ριχνα και στο σεντούκι το ’βαζα.

ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΛΑΣ ΓΥΦΤΙΣΣΑΣ

Μαρή μαυρούλα γύφτισσα μην το κουνάς το χέρι
μαζί θα το γλεντήσουμε φέτος το καλοκαίρι.

20. Μερτζάνι < τουρκ. mercan˙ κοράλλι.
21. Αμασχάλη˙ μασχάλη.
22. Μαχαλάς < τουρκ. mahalle˙ συνοικία, γειτονιά.
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Θυμάσαι που σε φίλησα στον πλάτανο στη βρύση
και βάλαμε και μάρτυρες τα φύλλα του πλατάνου;
Τώρα τα φύλλα πέσανε και ποιος θα μαρτυρήσει;
Θα μαρτυρήσει ο πλάτανος κι αυτήν η κρύα βρύση;

- Μαρτύρα συ βρε πλάτανε και συ βρε κρύα βρύση.
- Τι να σας πω μωρέ παιδιά, τι να σας μαρτυρήσω;
- Την κόρη σας την φίλησαν στον πλάτανο στη βρύση.

ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΙ

Ένα Σαββάτο βράδι, μια Κυριακή πρωί
στον Άδη να κατέβω και στον Παράδεισο,
το Χάρο ν’ ανταμώσω, δυο λόγια να του πω:

- Χάρε, για χάρισέ μου σαΐτες κοφτερές
να πάω να σαϊτέψω  δυο τρεις μελαχρινές,
που ’χουν στα χείλη βάμμα, στο μάγουλο ελιές
και στο δεξί το χέρι στρογγυλές πορτοκαλιές.

ΕΙΔΑ ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΣΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΙΟ

Πέρασα από ένα χωριό είδα την κόρη στον αργαλειό
δαχτυλίδι λάμπισε κι η καρδιά μου ράγισε.

- Μη σ’ αρραβωνιάσανε, μη σε καπαριάσανε;23

- Ουδέ μ’ αρραβωνιάσανε, ουδέ με καπαριάσανε
έτσι το ’χει το χωριό δαχτυλίδια να φορώ.

ΜΠΑΤΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΧΟΡΟ

Μπάτε κορίτσια στο χορό τώρα που έχετε καιρό
γιατί ταχιά24 παντρεύεστε, σπιτονικοκοιρεύεστε.
Δε σας αφήνει η πεθερά να πάτε εκεί που ’ναι η χαρά,
δε σας αφήνει ο πεθερός να πάτε εκεί που ’ναι ο χορός.

ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΑΣ ΠΟΥ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ

Από την Οβριά θέλω να διαβώ κι από τη Ρωμιοπούλα.25

Βρίσκω την Οβριά πως λούζεται, πως βάζει το φτιασίδι.
- Οβριά μ’, για δε βαφτίζεσαι, να γένεις Ρωμιοπούλα;26

- Φέρτε μ’ αμάξια το κερί, μ’ αμάξια το θυμιάμα,
φέρτε παπάδες δώδεκα, δεσπότες δεκαπέντε.

23. Καπαριάζω˙ καπαρώνω, δίνω το λόγο στο συνοικέσιο.
24. Ταχιά˙ αύριο.
25. Σε κάθε στίχο επαναλαμβάνεται το «χάνομαι, αγάπη μου, χάνομαι, Κατερινάκι μου».
26. Ρωμιοπούλα˙ Ελληνοπούλα.
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ΦΛΟΥΡΙΑ ΝΑ ΜΗ ΖΗΛΕΨΕΤΕ

Φλουριά να μη ζηλέψετε μπροστά στα παλικάρια.
Έτσι τα ζήλεψα κι εγώ και πήρα γέρον άντρα.
Φκιάνω δείπνο δε δειπνάει, γιόμα δε γιοματίζει.
Στρώνω πέντε στρώματα, πεντέξι μαξιλάρια.

- Σήκω μαράζι μ’ πλάγιασε, τσακίσου και γκρεμίσου.
- Θέλεις στην κούνια βάλε με, θέλεις στη σαρμανίτσα

και με το πόδι κούνα με και με τη ρόκα γνέσε
και με το χείλι το γλυκό, πες μου γλυκά τραγούδια.

ΤΗΣ ΡΗΝΟΥΛΑΣ

Κάτω στο ρέμα το βαθύ, πλένει η Ρηνούλα μοναχή
και παρακάτω στις μηλιές πλένουν δυο - τρεις μελαχρινές
και παρακάτω στη γαργάρα πλένει ο κάβρας τα κολάρα
και παρακάτω στις μηλιές πλένει η Γιούλα τις ποδιές. 

ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΑΣ

Πέντε μήνες κ’ έξι αδράχτια, πότε τα ’γνεσες Μαρουσιάνα;
Κι άλλες πέντε γκιζερούσα27 για να παντρευτώ Μαρουσιάνα.
Κει που πήγα και τη βρήκα μωρ’ μέσα σε μπαχτσέ28

με μαντίλι σκεπασμένη να ’ναι δροσερή, Μαρουσιάνα μ’.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΠΕΖΑ

Πέζα μήλο, πέζα ρόιδο, πέζα δροσερό σταφύλι.
- Δεν πεζεύω, καμαρώνω, καρτερώ τον πεθερό μου

ώσπου να ’ρθει από τ’ αμπέλι να μου τάξει29 το καρβέλι.

ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ

Καμάρι που ’χουν τα πρόβατα, που ’χουν πολλά κουδούνια,
καμάρι που ’χει κι ένας γαμπρός, που ’χει πολλές κουνιάδες.
Η μια κρατάει τ’ άλογο, η άλλη το ξεπεζεύει
και η τρίτη η μικρότερη κερνάει αράδα αράδα.

- Κέρνα μας κόρη λυγερή, κέρνα μας μαυρομάτα.

ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ

Σιγανά περπάτια νύφη, σιγανά κι αγάλι αγάλι
μη λερώσεις το λινό σου, σε μαλώνει ο πεθερός σου.

27. Γκιζερούσα ˙ περπατούσα, βόλταρα.
28. Μπαχτσές < τουρκ. bahce ˙ κήπος.
29. Τάξει ˙ υποσχεθεί.
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Μη λερώσεις το σαϊά30 σου, σε μαλώνει η πεθερά σου.
Για λύγα31 βέργα μ’ λύγα, για λύγα χαμηλά,
να ρθουν οι συμπεθέρες, να ρθουν να χαιρετήσουν,
να ρθουν οι συννυφάδες, να ρθουν οι ανδραδέλφες
να ρθει κι όλος ο κόσμος, να ρθουν να χαιρετήσουν.

ΑΛΛΟ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ

- Βαμπακιά και βαμπακούλα, τι παντρεύτηκες μικρούλα;
- Ως τα τώρα την καρδούλα τη βαστούσα κλειδωμένη.

Τώρα θέλω να την ανοίξω, να τη φκιάσω κρύα βρύση
να ’ρχονται ξανθές να πλένουν, μαυρομάτες να λευκαίνουν.

ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ

Τώρα σε λίγη ώρα ξεχωρισμός θα γίνει,
από το γλυκό πατέρα κι από τη γλυκιά μου μάνα
κι από τα γλυκά μου αδέρφια κι όλους τους συγγενείς μου.

- Έβγα μανούλα του γαμπρού και πεθερά της νύφης
να ιδείς τη νύφη που ’φερε ο γιος σου ο Πετρίτης.

ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΓΑΜΟ ΜΟΥ

Το ποιος μου κάνει το γάμο μου όλη την εβδομάδα;
Πατέρας μου κάν’ το γάμο όλη την εβδομάδα,
με αρνιά και με κατσίκια, με παχιά κριάρια.
Μάνα μου κάν’ το γάμο όλη την εβδομάδα,
με αρνιά και με κατσίκια, με παχιά κριάρια.
Τ’ αδέρφια μου κάν’ το γάμο μου όλη την εβδομάδα
με αρνιά και με κατσίκια, με παχιά κριάρια.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Άγιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει.
- Βασίλη μ’, απούθε έρχεσαι και απούθε κατεβαίνεις;
- Από τη μάνα μ’ έρχομαι στο δάσκαλο πααίνω.
- Αν είσαι και γραμματικός πες μας την αλφαβήτα.

Στην πατερίτσα ακούμπησε να πει την αλφαβήτα
κι η πατερίτσα ήταν χλωρή κι απόλυσε κλωνάρια,
κλωνάρια χρυσοκλώναρα, χρυσοκομποδιασμένα.

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Γραμματικέ, γραμματικέ και ψάλτη κι αναγνώστη,

30. Σαϊάς˙ σαγιάς.
31. Λύγα˙ λύγισε.
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εκεί που πήγες κι έγραψες σου χύθηκε η μελάνη
και βάψαν τα ρουχίτσια σου τα λευκομεταξένια.
Σε πέντε ποτάμια τα ’πλυνα και βάψαν και τα πέντε.
Πέντε τσαΐρια32 τα ’πλωσα και βάψαν και τα πέντε.
Κι ο βασιλιάς απέρασε κι έβαψε τ’ άλογό του.
Βασιλοπούλα πέρασε και έβαψε τ’ν αρραβώνα
και κουρευτάδες κούρευαν και βάψαν τα ψαλίδια.

ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Σήμερα ’ν’ τα φώτα κι οι φωτισμοί
και χαρά μεγάλη κι οι αγιασμοί.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
κάθεται η κυρά μας η Παναγιά
με τα θυμιατήρια στην αγκαλιά
και τον αϊ-Γιάννη παρακαλεί:

- Αϊ-Γιάννη αφέντη και Πρόδρομε
συ που βαφτίζεις θεού παιδί
βάφτισε και τούτο Θεού Παιδί
μέσ’ στην κολυμπήθρα …
που ’ριχνε νεράκι και λούζονταν
και με χρυσό μαντίλι σφουγγίζονταν.

ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ (χορευτικά)

Εσταύρωσα33 μια λυγερή που ’ρχόταν από τ’ αμπέλι.
Φέρνει τα μήλα στην ποδιά, τα κίτρα στο μαντίλι
Κι ’γω μήλο της γύρεψα κι αυτή μου δίνει πέντε.

- Δε θέλω εγώ τα πέντε σου τα τσαλαπατημένα,
μόν’ θέλω δυό απ’ τον κόρφο σου τα μοσχομυρισμένα.

ΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Σαρανταπέντε Κυριακές και εξηνταδυό Δευτέρες
δεν είδα την αγάπη μου, την αγαπητικιά μου.
Εψές την είδα στο χορό, σήμερα στο σεργιάνι34

και με το μάτι την πατώ και νόημα την κάνω,
φεύγα κόρη μ’ απ’ το χορό, φεύγα κι απ’ το σεργιάνι
έχω δυο λόγια να σου πω, τρία να σε ρωτήσω.
'Σύ λινό δεν κέντησες, 'σύ λινό δεν έχεις.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΡΕΘΗΚΕ

Γραμματικός βαρέθηκε σε πόρτες ασημένιες

32. Τσιαΐρι < τουρκ.  cayir˙ λιβάδι, χέρσος τόπος.
33. Εσταύρωσα˙ συνάντησα.
34. Σεργιάνι˙ ο χώρος όπου κάνουν βόλτα οι νέοι συνήθως.
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και κίνησε το αίμα του σα σιγανό ποτάμι
κι η μάνα του το μάζευε σ’ ένα χρυσό λιένι.
Στην εκκλησιά το πάαινε για να το λειτουργήσει.

- Παπά μ’, λειτούργα το καλά γιατί ’ναι φονεμένος
γιατί ’ναι νιος κι ανύπαντρος, γιατί ’ναι παλικάρι.

ΔΕΝ ΣΕ ΘΑΡΡΟΥΣΑ ΠΟΤΑΜΕ

Δε σε θαρρούσα πόταμε, νερό να κατεβάσεις35

και τώρα πώς κατέβασες δέντρα ξεριζωμένα;
Φέρνει λιθάρια ριζωτά,36 δέντρα ξεριζωμένα,
φέρνει και μια μοσχομηλιά με μήλα φορτωμένα.
Κι απάνω στα κλωνάρια της δυο αδέρφια αγκαλιασμένα.

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Εκκλησίτσα φουντωτή, φουντωτή καμαρωτή,
έχεις στην κορφή σταυρό και στη ρίζα κρύο νερό.
Πάνε οι πέρδικες να πιουν και τις μάλωσε ο Χριστός.
Μην το πίν’τε, μην το παίρν’τε το νερό,
το ’χει αφέντης μετρημένο και η κυρά λογαριασμένο.

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Κάτω στα Ιεροσόλυμα μες τ’ αϊ-Γιωργιού τον τόπο
εκεί παιδεύουν το Χριστό οι σκυλοεβραίοι
και το χαλκιά παρήγγειλαν να φκιάσει δυό περόνια
κι αυτός ο σκυλομαραγκός βαρεί και φκιάνει πέντε.

- Γιατί βρε σκυλομάραγκε πρέπει να μας διατάζεις,
- Τα δυο βούρτα37 στα πόδια του, τα δυο στις απαλάμες38

το τρίτο το φαρμακερό βάλτε το στην καρδιά του,
να τρέξει αίμα και νερό, να λιγωθεί39 η καρδιά του.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΗΣ

Τώρα ’ναι Μάης κι άνοιξη, τώρα ’ναι καλοκαίρι,40

τώρα λαλούνε τα πουλιά, τώρα λαλούν τα αηδόνια.

Ο ΗΛΙΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΨΕ

Ήλιος, κόρη μ’, βασίλεψε πίσω στα λιθαρίτσια

35. Σε κάθε στίχο επαναλαμβάνεται το «τι είναι η μέση σου λιανή, μεσούλα για ζωνάρι».
36. Ριζωτά˙ ριζιμνιά, με ρίζες στο έδαφος.
37. Βούρτα˙ βάρα τα, χτύπα τα.
38. Απαλάμες˙ παλάμες.
39. Λιγώνομαι˙ λιποθυμώ.
40. Σε κάθε ημιστίχιο επαναλαμβάνεται το «πράσινο δεντρί».
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κι ο νιος απού σε διάλεγε μέσ’ τ’ άλλα τα κορίτσια,
και με το μάτι την πατεί και νόημα την κάνει.

- Φεύγα κόρη μ’, απ’ το χορό, φεύγα κι απ’ το σεργιάνι,
έχω δυο λόγια να σου πω, τρία να σε ρωτήσω.

- Άντε λεβέντη μ’ στο καλό και φύγε από μένα.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΛΗΔΩΝΑ

Στη θύρα στέκομαν και τυλιγάδιαζα41 σύρμα και μάλαμα
κι αέρας έσερνε και τ’ ανακάτωνε.
Για βγάτε βάιασμα κι βαϊοπούλες μας για να δείτε
τ' αρμυρά, τ' αρμυρά τα χόρταρα πώς αρμενίζονται και δροσολογίζονται.

- Κλώτσα, νύφη μ’, το κλιντήρι42 για ν’ αγιάσουν τα στιαράκια
για ν’αγιάσουν τα στιαράκια κι τα κριθαράκια.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΛΩΝΙΣΜΟΥ

Σιώνται43 τα δέντρα, τα κλαριά44 σιώται κι η Ζαχαρούλα
με τα ξανθά της τα μαλλιά, Ζαχαρούλα μ’, παινεμένη.
Ζαχαρούλα μ’, παινεμένη και στον κόσμο ξακουσμένη,
δε θέλω να δουλεύεις, να βασανίζεσαι,
θέλω να τρως να πίνεις και να στολίζεσαι.
Ζαχαρούλα μ’, τ’ όνομά σου και γλυκό το φίλημα σου.
Ζαχαρούλα μ’, παινεμένη και στον κόσμο ξακουσμένη.

ΑΛΛΟ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ

Ψιλός αέρας τράβηξε από πάν’ το παραθύρι.
Ποιος έχει σταράκια αθέριστα να βάλει να θερίσει.
Βάνουν Τούρκο στο θέρισμα, Ρωμαίο στο κουβάλο45

και βασιλιάς αλώνιζε με μια χρυσιά του μούλα.46

Βασιλοπούλα χάλιζε47 μ’ ένα χρυσό φουκάλι48

κι οι θεριστάδες θέριζαν με δυο χρυσά δρεπάνια.

41. Τυλιγαδιάζω˙ ετοιμάζω το νήμα στο τυλιγάδι για τον αργαλειό.
42. Κλιντήρι˙ τσουκάλι.
43. Σειώνται˙ σείονται, κουνιούνται.
44. Κλαριά˙ τα δέντρα.
45. Κουβάλος˙ το κουβάλημα, η μεταφορά των δεματιών στο αλώνι.
46. Μούλα˙ το θηλυκό μουλάρι.
47. Χάλιζε˙ καθάριζε, σκούπιζε.
48. Φουκάλι˙ σκούπα των χωρικών με τα κλαδιά του ομώνυμου θάμνου.
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ΤΟΥ ΤΡΥΓΟΥ

Νάτες νάτες που ’ρχονται τρεις μαυρομάτες
κοντούλες και γεμάτες
και το δραγάτη49 φώναζαν «δραγάτη, δραγάτη,
'δώσ’ μας σταφύλι και φίλα μας τ’ αχείλι».

- Εσείς τ’ αμπέλι το ξέρετε, κοπέλες, κοπέλες,
μπάτε και πάρτε και κάναν50 μη ρωτάτε.
Θέλετε μήλο, για κυδώνι, κανείς δεν σας μαλώνει.
Θέλτε και μοσχοστάφυλο για την αγάπη
κοιμάται στο κρεβάτι.

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΝΤΕ ΓΙΑΤΡΟΙ

Πέντε γιατροί με γιάτρευαν κι ένας τον άλλον λέει
κι ένας γιατρός, καλός γιατρός, τον κρυφοκουβεντιάζει.
Γέρο μ’, δεν έχεις γιατρειά και φάρμακα μην παίρνεις
είναι ο πόνος στην καρδιά και φάρμακα δεν έχει.

- Φκιάστε τον τάφο μου παιδιά, στολίστε τον λουλούδια
να ’χω δροσιά την άνοιξη, ίσκιο το καλοκαίρι.
Τον είδαν οι στράτες κι άνοιξαν και τα κλαριά φουντώσαν
και το φεγγάρι το λαμπρό στάθ’κε και τον ρωτάει:

- Γιώργο μ', (π.χ.) τι μας άργησες, άργησες για να έρθεις.
- Μ’ αργήσανε στο ταίριασμα51 κι μ’ άργησε η μανούλα μ’.

Μ’ αργήσανε τ’ αδέλφια μου κι μ’ άργησε ο πατέρας,
μ’ αργήσανε τα ξαδέρφια μου κι όλοι οι συγγενείς.

ΠΑΑΙΝ’ Τ’ ΑΗΔΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΦΩΛΙΕΣ

Πααίν’ τα αηδόνια στις φωλιές και μέσα δε με βάνουν.
Σαράντα μέρες περπατώ, σαράντα μερομήνια,
ψάχνω να βρω την τύχη μου, να την καλορωτήσω.

- Γιατί δε μ’ έγραψες καλά πως έγραψες τους άλλους;
Αγλίστρησα κι έπεσα κι χύθηκε η μελάνη
κι έγραψα με κάρβουνο να πω τα βάσανά μου
και το δεντρί μαράθηκε από τα δάκρυά μου.

Η ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΤΡΥΦΕΡΗ

Η καρδούλα μ’ ήταν τρυφερή, το σώμα μ’ κυπαρίσσι
μαράθηκε από τα βάσανα κι απ’ τα πολλά φαρμάκια.

49. Δραγάτης˙ αγροφύλακας, αμπελοφύλακας.
50. Κάναν˙ κανέναν.
51. Ταίριασμα˙ η ετοιμασία της νεκρικής πομπής.
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Με δάκρυα τρώω το ψωμί, νερό πίνω φαρμάκι
και τα πολλά τα βάσανα μου λιώσαν το κορμάκι.
Φαρμακωμένα έλατα, με τον βαρύ τον ίσκιο
κει που ’γειρα να κοιμηθώ, λίγον ύπνο να πάρω.

ΕΙΔΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΠΙΚΡΟ

Είδα ένα όνειρο πικρό, πικρό, φαρμακωμένο,
είδα το μαντιλάκι μου στο αίμα βουτηγμένο.
Αυτό δηλάει52 για θάνατο, αυτό δηλάει για μένα.
Βασανισμένο μου κορμί για πες μου πώς αντέχεις
για πάντα το προσκέφαλο με δάκρυα να βρέχεις;
Δύο χρόνια είχα στο κρεβάτι, σάπισε το κρεβάτι
σαπίσαν τα ρουχάκια μου απ’ τα πολλά φαρμάκια.
Κλάψτε, παιδιά μ’, τα βάσανα, κλάψτε τη λεβεντιά μου,
γιατί θα ξεχωρίσουμε, θα πάω μακριά στα ξένα.
Παιδιά μ’, μη ξοδεύεστε, τα χρήματα μη δίν’τε,
εγώ δεν έχω γιατρειά, τα φάρμακα μην παίρτε.

ΔΙΑΒΑΙΝΩ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

Διαβαίνω προς το θάνατο στα σύνορα κοντεύω,
βρίσκω το Χάρο κάθονταν, Χάρος να περιμένει.

- Καλήμερά σου, Χάρε μου!
- Καλώς το γέρο που ’ρθε.
- Χάρε μ’, τα χρόνια πέρασαν, τα νιάτα τα θυμάμαι.

Κι από το χέρι μ’ άρπαξε, με πάει στον Αϊ -Νικόλα.53

Πικρός, παιδιά μ’, ο θάνατος, πικρός, φαρμακωμένος.

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΟ)

- Γιατί μαδιόσαι πέρδικα και κλαις με τόσο πόνο;
- Πώς να μην κλάψω, κυνηγέ, αφού βαστάς ντουφέκι

και θα 'βρεις το παιδάκι μου να παίζει αυτού παρέκια;54

Σκότωσε τ’ άσχημα πουλιά, τα έμορφα μην τ’ αγγίζεις.
Δεν άργησε ο κυνηγός κοντά της να γυρίσει
μ’ ένα περδίκι έμορφο κρατώντας το στο χέρι.

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

Το κυπαρίσσι το ψηλό στην άμμο φυτρωμένο
δίχως δροσιά δροσίζεται, δίχως αέρα σειέται.
Φκιάνει τα φύλλα του πράσινα και τον καρπό του γαλάζιο
να το ’παιρνε κι η μάνα μου μην είχε κάνει εμένα.

52. Δηλάει˙ δηλώνει, φανερώνει, δείχνει.
53. Αϊ-Νικόλας˙ ο πολιούχος ναός των Μεγάλων Καλυβίων.
54. Παρέκια˙ παρέκει, πιο πέρα.

20. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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ΜΟΥ ’ΠΑΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΡΡΩΣΤΩ

Τρία πουλιά μου το ’πανε, δυο μαύρα χελιδόνια
μου ’παν ποτέ δεν αρρωστώ, ποτέ δεν θα πεθάνω.
Ήρθε καιρός κι αρρώστησα κι ώρα να πεθάνω.
Θέλω νερό από τον τόπο μου και κλήμα απ’ την αυλή μου,
θέλω και μοσχοστάφυλο απ' την κληματαριά μου.
Χάρε που παίρνεις τις ψυχές και κάναν δεν χαρίζεις
μια χάρη μόνο σου ζητώ, τα μάτια μου ν’ ανοίξω.
Να δω τους φίλους που ’ρχονται, να δω τους συγγενείς μου,
να δω και το σπιτάκι μου το καλοκαμωμένο.
Σεις καλές γειτόνισσες, καλές γειτονοπούλες,
μάστε τα περιστέρια σας που ’ρχονται στην αυλή μου.
Μου τρώγουν το σιτάρι μου, μου πίνουν το νερό μου
μου παίρνουν και το χώμα μου κι εγώ το χώμα θέλω.
Θέλω να κτίσω εκκλησιά, να κτίσω μοναστήρι.

ΣΚΙΑΖΟΜΑΙ Η ΜΑΥΡΗ ΜΟΥ

Σκιάζομαι55 η μαύρη, σκιάζομαι στην εκκλησιά να πάω
να ακούω τις καμπάνες πώς βροντάν και τα τσαπιά πώς βάζουν.
Μαστόροι που δουλεύετε και μορφοπελεκάτε,
φκιάστε το σπίτι μου καλό να με βολάει56 να στέκω.
Φκιάστε το σπίτι μου καλό, δίπλα για να γυρίζω,
κι απ' τη δεξιά μου τη μεριά αφήστε παραθύρι,
να μπαινοβγαίνουν τα πουλιά της άνοιξης τ’ αηδόνια,
να φέρουν χαιρετίσματα από τα γλυκά παιδιά μου.

ΦΚΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ

 Φκιάστε τον τάφο μου παιδιά, στολίστε τον λουλούδια,
να ’χω δροσιά την άνοιξη, ίσκιο το καλοκαίρι.
Ο Γιώργος μας (π.χ.) μας ξεκίνησε στην εκκλησιά να πάει
τον είδαν οι στράτες κι άνοιξαν και τα κλαριά φουντώσαν 
και το φεγγάρι το λαμπρό στάθηκε και τον ρωτάει:

- (Γιώργο μ’,) γιατί μας άργησες, άργησες για να έρθεις;
- Μ’ αργήσανε στο ταίριασμα, μ’ άργησε η μανούλα μ’,

μ’ άργησε κι ο πατέρας μ’ κι όλοι οι συγγενείς.

ΧΟΡΤΑΡΙΑΣΕ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΜΟΥ

Χορτάριασε το μνήμα μου, ’λάτε να βοτανίστε
και ρίξτε δάκρυα πικρά, ίσως να μ’ αναστήστε. 

55. Σκιάζομαι˙ τρομάζω.
56. Βολάει˙ χωράει, βολεύει.
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Τα νιάτα μ’ χώμα έγιναν κι η λεβεντιά χορτάρι
και τα σγουρά μου τα μαλλιά ο χάρος μου τα πήρε.
Πικρός, παιδιά μ’, ο θάνατος, πικρός μαρμαρωμένος.

ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΒΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ

Για πέστε αυτή τη Μήτραινα, αυτή την καπετάντσα
να μην αλλάξει τη Λαμπρή, να μην ασπροφορέσει,
να μην τα βάψει τα μαλλιά, να μην τα μπογιατίσει
γιατί ’ναι ο Μήτρος άρρωστος βαριά για να πεθάνει.
Τον κλαίει κι η Δημήτραινα, αυτήν η καπετάντσα.

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ

Ο γέρος μας ξεκίνησε στην εκκλησιά να πάει.
Τον είδαν οι στράτες κι άνοιξαν και τα κλαριά φουντώσαν
και το φεγγάρι το λαμπρό στάθηκε και τον ρωτάει:

- Γέρο, τι μας άργησες, άργησες για να έρθεις;
- Αργήσανε στο ταίριασμα κι άργησα για να ’ρθω.

Μ’ αργήσαν τα παιδάκια μου, μ’ αργήσαν οι νυφούλες,
μ’ αργήσαν τ’ αγγονάκια μου κι όλοι οι συγγενείς μου.

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Και το θεό παρακαλώ να βρέξει μια βροχούλα,
για να σαπίσουν οι κλωστές, ν’ ανοίξουν τα ματάκια.
Κι αν με πονάτε βρε παιδιά κι αν θέλ'τε να με βλέπ’τε,
κινάτ’, ελάτε στην εκκλησιά, τροΰρω στο κλουβί μου,
να με ρωτάτε πώς περνώ, το πώς καλοπορεύω.57

Εδώ γάμος δε γίνεται, ούτε και πανηγύρι.
Εδώ το λένε μαύρη γη κι αραχλιασμένο χώμα,
που τρώει τα παλικάρια μας, που τρώει μικρά παιδιά,
μαζί με τις μανάδες τους …………..

ΑΛΛΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Για πέστε αυτές τις νύφες μου κι αυτές τις καπετάντσες
να μην τα βάψουν τα μαλλιά, να μην τα μπογιατίσουν,
τ' είν’ η μανούλα μ’ άρρωστη βαριά για να πεθάνει.
Την κλαιν οι νύχτες και οι αυγές, την κλαιν τα μεσημέρια,
την κλαίνε τα παιδάκια της, την κλαίνε και οι νυφούλες,
την κλαίνε και τ’ αγγόνια της, την κλαιν οι συγγενείς της.

57. Καλοπορεύω˙ πορεύομαι, διάγω καλά.
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ΑΛΛΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

Ακούς συ μωρ’ Βαγγελιώ, τι λέγουνε για σένα;
Σαββάτο μέρα μη λουστείς, την Κυριακή ν’ αλλάξεις,
και τη Δευτέρα το πρωί βάλ' το στο μοιρολόι
και σαν θα παίρνεις να δειπνάς θα λες το ποιος με λείπει.
Μένα μανούλα μ’ έλειψε, μένα μανούλα μ’ λείπει.

ΤΟΝ ΧΑΡΟ ΝΑ ΑΝΤΑΜΩΣΩ

Γεφύρι μες τη θάλασσα και σκάλα μες τον Άδη
ανέβαινα κατέβαινα το Χάρο ν’ ανταμώσω.
Δείξε με, Χάρε, δείξε με το πότε θα με πάρεις.

- Τούτος ο χρόνος θα διαβεί,58 τον άλλο θα σε πάρω.

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Παιδιά μ’ δε θέλω κλάματα, δε θέλω μοιρολόγια.
Με κλαιν τρεις κόρες του παπά, κόρες του παπα-Γιώργη.
Η μια με κλαίει τα νιάτα μου κι η άλλη τη λεβεντιά μου
κι η τρίτη η μικρότερη κλαίει την περπατ’σιά59 μου.
Δεν ήμουν νιος καμιά φορά, δεν ήμουν παλικάρι;
Ήρθε καιρός κι αρρώστησα, μέρα για να πεθάνω.
Θέλω νερό απ’ τον τόπο μου και μήλο απ’ τη μηλιά μου.
Θέλω και μοσχοστάφυλο απ’ την κληματαριά μου.

58. Διαβεί˙ διέλθει, περάσει.
59. Περπατ’σιά˙ περπατησιά, βήμα.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΛΗΣ δρ φ.

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ

Στην Αρχαιότητα ο Πηνειός ποταμός, από τα Τέμπη μέχρι τις εκβολές του, χώρι-
ζε τη Θεσσαλία, ή καλύτερα τη Μαγνησία, από τη Μακεδονία. Επομένως, τα χωριά 
του Δήμου Κ. Ολύμπου (Αιγάνη, Κρανιά, Πυργετός, Ραψάνη και Κουλούρα, αλλά και 
ο Παλιόπυργος) ανήκαν στην αρχαία Πιερία, δηλαδή στη Μακεδονία, ενώ τα χωριά 
Ομόλιο, Στόμιο και Καρίτσα ανήκαν στην αρχαία Μαγνησία, δηλαδή στη Θεσσαλία. 
Αναμφισβήτητα η Πιερία, που στα ελληνικά σημαίνει «πλούσια χώρα», κατά την πρώ-
ιμη εποχή της χαλκοκρατίας (2000-1300 π. Χ.) υπήρξε τμήμα του ελληνόφωνου κόσμου. 
Κατοικούνταν από τους Μάγνητες, συγγενικό φύλο με τους Μακεδόνες, που διώχτη-
καν όμως από τους Θράκες, τον 13 ο αι. π.Χ., και κατοίκησαν νοτιότερα «κοντά στον 
Πηνειό και στο φυλλωτό Πήλιο».1 Όμως, τον 8ο αι. π.Χ. οι Μακεδόνες έδιωξαν τους 
Θράκες κι έτσι η περιοχή ενσωματώθηκε ξανά στον ελληνόφωνο κόσμο. 

Στην Αρχαιότητα αναφέρονται δύο πόλεις που ήταν χτισμένες στα δύο άκρα του 
ανοίγματος, το οποίο σχηματίζει το Δέλτα του ποταμού μέχρι τον Πλαταμώνα, η Ομό-
λη ή Ομόλιον, που ήταν στη θέση του σημερινού Ομολίου και είχε φτάσει σε ακμή τον 
4ο αι. π. Χ.,2 και το Ηράκλειο, που ήταν στη θέση του κάστρου του Πλαταμώνα. Ο βα-
σιλιάς, όμως, της Μακεδονίας Δημήτριος Β΄ (239-229 π. Χ.) έχτισε μία καινούρια πόλη, 
τη Φίλα, δίνοντας σ’ αυτήν το όνομα της γιαγιάς του. Δε γνωρίζουμε με απόλυτη βε-
βαιότητα την ακριβή της θέση. Ο Τίτος Λίβιος την τοποθετεί 5 μίλια ( 7,5 δηλαδή χι-
λιόμετρα) νότια του Ηρακλείου. Πολλοί περιηγητές του 19ου αιώνα την τοποθετού-
σαν στην περιοχή Διαβατός, βόρεια του Πυργετού. Πρόσφατα, όμως, 7,5 χιλιόμετρα 
νότια του Κάστρου του Πλαταμώνα, πάνω στο λόφο Καραλή της Κάτω Αιγάνης, στα 
σύνορα ακριβώς Θεσσαλίας - Μακεδονίας, ανακαλύφθηκαν τείχος, τοίχοι και κεραμι-
κά της ελληνιστικής εποχής. Όλα δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με την πιθανότερη 
θέση της αρχαίας Φίλας.3 

Ο Κάτω Όλυμπος, γενικά, και η Φίλα, ειδικά, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον πόλε-
μο Ρωμαίων - Μακεδόνων το 169-168 π. Χ. Για δύο ολόκληρα χρόνια οι Ρωμαίοι δεν 
μπορούσαν να διασπάσουν τις οχυρωμένες, από τον βασιλιά της Μακεδονίας Περ-
σέα, διαβάσεις των Τεμπών, της Πέτρας και του Σαρανταπόρου. Τότε, αναφέρει ο Τί-
τος Λίβιος,4 στα τέλη Μαΐου του 169 π. Χ. ο ύπατος Κόιντος Μάρκιος Φίλιππος πήρε 

1. Ιλιάδα, Β. 756.
2. Fr. Stählin (μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), «Η Μαγνησία», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 16 (1989) 

40-43.
3. Ν. Δ. Παπαχατζής, «Η σημερινή θέση της τοπογραφικής μελέτης της αρχαίας Θεσσαλίας», 

Θεσσαλικά, 2 (Βόλος 1959) 21.
4. Τίτος Λίβιος, 44, 3-7.
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το στρατό του από την περιοχή του χωριού Καλλιθέα της Ελασσόνας και με οδηγούς 
δύο ντόπιους, βαδίζοντας πάνω στα βουνά Κουκούλι και Γκουνταμάνι, έφτασε στη λί-
μνη Ασκυρίδα (Καλλιπεύκης), όπου και στρατοπέδευσε, ίσως στη θέση Πατωμένη. Η 
εμπροσθοφυλακή όμως, 4000 άντρες, συνέχισε την πορεία, ακολουθώντας το δρόμο 
Καλλιπεύκης - Κρανιάς, έχοντας ως στόχο, μέσα από τις πλαγιές της Κρανιάς, να βρε-
θεί στην περιοχή του Δέλτα του Πηνειού, παρακάμπτοντας τη μακεδονική φρουρά των 
Τεμπών. Όμως, στη θέση Τσαΐρια, στις πλαγιές ανάμεσα στις κορυφές Σιποτό και Γκό-
λιανη βρίσκονταν 12.000 Μακεδόνες με αρχηγό τον Ιππία. Στη σφοδρή μάχη που ακο-
λούθησε για δύο μέρες οι Ρωμαίοι δεν μπόρεσαν να διασπάσουν τις μακεδονικές δυνά-
μεις. Τότε ο ρωμαίος ύπατος, με μία τολμηρή πορεία, ακολουθώντας το σημερινό δρό-
μο Καλλιπεύκη – Κατή - Παλιά Σκοτίνα – Κάτω Σκοτίνα, οδήγησε το στρατό του μέσα 
από δύσβατα μονοπάτια και πυκνά δάση στην παραλία της Σκοτίνας. Έτσι οι Ρωμαίοι 
παρέκαμψαν τη φρουρά των Τεμπών και κατέλαβαν τη Φίλα, η οποία έγινε το κέντρο 
ανεφοδιασμού τους, στις επιχειρήσεις εναντίον του Περσέα.5 

Δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες πληροφορίες για την περιοχή στη διάρκεια της ρωμα-
ϊκής και βυζαντινής περιόδου. Πρώτα–πρώτα δεν γνωρίζουμε πότε διαλύθηκε η Φίλα 
και οι κάτοικοί της μετοίκισαν στα χωριά της περιοχής, αν και την αναφέρει ο Στέφα-
νος ο Βυζάντιος ( 6ος αι. μ. Χ.), χωρίς όμως να διευκρινίζει αν η πόλη υπήρχε στην επο-
χή του.6 Αντίθετα, ο ιστορικός Προκόπιος ( 6ος, επίσης, αι. μ. Χ.)7 αναφέρει ότι οι ορει-
νοί πληθυσμοί της περιοχής, ανάμεσά τους και νομάδες, λήστευαν και τρομοκρατού-
σαν όσους τολμούσαν να περάσουν τα Τέμπη, πράγμα που σημαίνει ότι στον Κάτω 
Όλυμπο υπήρχαν διάφορα χωριά. Φαίνεται ότι οι Βυζαντινοί, για να προστατέψουν 
τη διάβαση των Τεμπών ίδρυσαν στην περιοχή την πόλη Λυκοστόμιο με έδρα επισκό-
που,8 που υπαγόταν στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. 

Για πρώτη φορά η πόλη Λυκοστόμιο αναφέρεται το 1083 μ. Χ. από την Άννα Κομνη-
νή.9 Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα με ακρίβεια η θέση της. Πολλοί μελετητές την τοπο-
θετούν στη θέση είτε του σημερινού χωριού Τέμπη είτε στο Κάστρο της Ωριάς. Νομί-
ζω, όμως, πως έχει δίκιο ο πιο αξιόπιστος ευρωπαίος περιηγητής, ο Γάλλος L. Heuzey ο 
οποίος, περνώντας από την περιοχή, στα μέσα του 19ου αιώνα, την τοποθετεί στην πε-
ριοχή Μπουλουβάρι, 1,5-2 χλμ. βόρεια του Πυργετού, όπου ακόμα και σήμερα βρίσκο-
νται συγκεντρωμένες έξι μεταβυζαντινές εκκλησίες.10 Επιβεβαίωση της άποψης αυτής 

5. Τίτος Λίβιος, 44.4˙ πρβ. Léon Heuzey (μετ. Gino Polese), «Tα χωριά του θεσσαλικού Ολύ-
μπου στα 1860», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 13 (1988, β΄ έκδοση 2004) 52-53.

6. Στέφανος Βυζάντιος, λήμμα Φίλα: πόλις Μακεδονίας, κτίσμα Δημητρίου τοῦ Ἀντιγό-
νου παιδός, τοῦ Γονατᾶ καλουμένου, ὅς ἀπό τῆς τούτου μητρός Φίλας ἐπί τοῦ Πηνειού ἔκτι-
σε πόλιν Φίλαν. 

7. Προκόπιος, Περί Κτισμάτων, Δ. 3, 7-15.
8. Νόννα Δ. Παπαδημητρίου, Η Επισκοπή Πλαταμώνος και Λυκοστομίου, Αθήναι 1984, 

33-34. 
9. Άννα Κομνηνή, Αλεξιάδα, Ε, 6.3.

10. Léon Heuzey, Le mont Olympe et l’ Acarnanie, Paris 1860, 85-86.
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αποτελεί το γεγονός ότι οι κάτοικοι του Πυργετού πανηγυρίζουν όχι την ημέρα που 
γιορτάζει ο πολιούχος του χωριού τους Άγιος Γεώργιος, αλλά στις 23 Αυγούστου, ημέ-
ρα της Μετάστασης της Παναγίας, στην οποία είναι αφιερωμένος ο ναός της Παναγί-
ας στη θέση Μπουλουβάρι. Αυτό ασφαλώς σημαίνει ότι, όταν οι Οθωμανοί κατέστρε-
ψαν, γύρω στα 1470, το Λυκοστόμιο, οι κάτοικοι που επέζησαν μετακόμισαν στη ση-
μερινή θέση, χωρίς να χτίσουν καινούρια εκκλησία. Εξακολουθούσαν να εκκλησιάζο-
νται στην Παναγία μέχρι το 1799, οπότε ο Αλή πασάς τους έκτισε τον Άγιο Γεώργιο. 
Αλλά και η ογκώδης μαρμάρινη επιτύμβια βυζαντινή επιγραφή, που είναι εντοιχισμέ-
νη στον Άγιο Γεώργιο, έχει μεταφερθεί από την ίδια περιοχή.11 

Το Λυκοστόμιο είναι πιθανό να καταστράφηκε από τους Οθωμανούς πριν από το 
1470, αφού τότε η Επισκοπή Λυκοστομίου μετονομάζεται σε Πλαταμώνος και Λυκο-
στομίου και υπάγεται στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. 

Το 1204, μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, η 
περιοχή από το Λιτόχωρο μέχρι τον Πηνειό παραχωρείται ως φέουδο στον Rolando 
Piscia.12 Όμως, το 1218-1224 η περιοχή περνάει στα χέρια του ηγεμόνα της Ηπείρου 
Θεoδώρου Α΄ Κομνηνού. Τελικά, το 1246 γίνεται τμήμα της βυζαντινής αυτοκρατορίας 
μέχρι το 1392-1393, οπότε υποδουλώνεται οριστικά στους Οθωμανούς.13 

Από τα τέσσερα χωριά του δήμου, το πρώτο που αναφέρεται σε γραπτό κείμενο 
είναι η Κρανιά. Σύμφωνα με κάποια αγιορίτικα υπομνήματα, κατά τον 10ο αι. μ.Χ. 
υπήρχε στο θεσσαλικό Όλυμπο η Μονή Κρανείας, στη θέση ασφαλώς του σημερινού 
ναού της Παναγίας της Κρανιάς, το οποίο ήταν μοναστήρι μέχρι τον 19ο αιώνα. Εκεί, 
το δεύτερο μισό του 10ου αι. μόνασαν ο άγιος Ιωάννης ο Ίβηρας και ο γιος του Ευθύ-
μιος, οι οποίοι αργότερα πήγαν στο Άγιον Όρος και έχτισαν τη Μονή Ιβήρων.14

Η Ραψάνη ιδρύθηκε στις αρχές του 15ου αιώνα, καθώς αναφέρεται, για πρώτη φορά, 
με τον Διαβατό και το Λασποχώρι (Ομόλιο) στα 1425, περίπου, σε κάποιο οθωμανικό 
απογραφικό κατάστιχο, με πληθυσμό 25 - 50 οικογενειών.15 H Ραψάνη, επίσης, αναφέ-
ρεται με την Αιγάνη στο Βίο του αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, ο οποίος έζησε στον 
Όλυμπο μεταξύ του 1530 - 1550. Αναφέρει, λοιπόν, ο βιογράφος του αγίου τα εξής: 
«Άλλη γυνή, ονόματι Παρασκευή, από χωρίον Ραψάνη, ήτο εγκύπτουσα (…)».16 Επί-
σης « Εις άλλο χωρίον, Ίσβορον καλούμενον, ήτο άνθρωπός τις έχων θυγατέρα οχλου-

11. Γιάννης Μπασλής, «Η επιγραφή στον Άγιο Γεώργιο του Πυργετού», Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο, 55 (2009) 267-269.

12. Boz. Ferjancic (μετ. Ευάγ. Παπαθανασίου), «Η λατινική αρχή στη Θεσσαλία», Θεσσαλι-
κό Ημερολόγιο, 53 (2008) 25, σημ. 31.

13. Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης, «Τα προβλήματα για την οθωμανική κατάληψη και την εξάπλω-
ση των κατακτητών στο θεσσαλικό χώρο», Θεσσαλικό Ημεριλόγιο, 28 (1995) 59.

14. I. Bury, Iveron and our Lady of the Gate, repr. From Hermathema, 1897, 10, 73˙ πρβ. Γιάν-
νης Μπασλής, Κρανιά Ολύμπου. Ιστορία – Λαογραφία, Αθήνα 1990, 25, 72. σημ.11. 

15. Machiel Kiel, « Das turkische Thessalien: Etabliertes Geschichtsbild versus Osmanische 
Quellen», Die Kultur Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit, Göttingen 1996, 192.

16. Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έκδοση της Επισκοπής Οινόης, 
Αθήνα 1980, 607.
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μένην υπό πονηρού πνεύματος (…)».17 Τέλος, « Άλλη τις γυνή γερόντισσα από χωρίον 
του Πλαταμώνος, Αιγάνη καλούμενον, υπαντήσασα τον άγιον, είπεν εις αυτόν (…)».18 

Ο βιογράφος του αγίου αναφέρει κι ένα άλλο χωριό, τον Ίσβορο, που βρισκόταν 
ασφαλώς λίγο βορειότερα από τη Ραψάνη, στο δρόμο προς την Κρανιά, στη θέση που 
και σήμερα οι Ραψανιώτες αποκαλούν Ίσβορο. Φαίνεται πως λίγο αργότερα οι κάτοι-
κοι του χωριού εγκαταστάθηκαν στη Ραψάνη, που αυξήθηκε πληθυσμιακά.

Στο ίδιο οθωμανικό κατάστιχο με την Ραψάνη (1425 περίπου) αναφέρεται και το χω-
ριό Διαβατό, το οποίο βρισκόταν στη σημερινή θέση Διαβατός, στο δρόμο Πυργετού 
- Αιγάνης, το οποίο όμως παύει να αναφέρεται τον 17ο αιώνα. Σύμφωνα με την πα-
ράδοση, οι περισσότεροι κάτοικοί του εγκαταστάθηκαν στην Κρανιά, ενώ λίγοι στον 
Πυργετό. Η μετακίνηση του πληθυσμού των δύο μικρών χωριών ίσως να οφείλεται στη 
διαφαινόμενη ανάπτυξη της Κρανιάς και της Ραψάνης από την αυξανόμενη βιοτεχνία 
και το εμπόριο των μεταξωτών υφασμάτων (αλατζάδων).

Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα και τα τέσσερα χωριά ήταν κεφαλοχώρια και όχι 
τσιφλίκια. Το 1758, όμως, οθωμανοί τοκογλύφοι προσπάθησαν να κάνουν τσιφλίκι 
την Αιγάνη, οι κάτοικοι της οποίας αδυνατούσαν να ξεπληρώσουν ένα χρέος 3.000 
γροσίων. Τότε οι Αιγανιώτες ζήτησαν τη βοήθεια των τριών γειτονικών χωριών, της 
Κρανιάς, του Πυργετού και της Ραψάνης, τα οποία, δείχνοντας εκπληκτική αλληλεγ-
γύη, πλήρωσαν ένα μέρος του χρέους και γλίτωσαν τα αμπέλια. Ταυτόχρονα, με τη με-
σολάβηση των τριών χωριών το χρέος ξεπλήρωσε το πλουσιότερο μοναστήρι της επο-
χής, η Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας, με αντάλλαγμα να γίνει το χωριό μετόχι της μο-
νής.19 Στα τέλη, όμως, του 18ου αιώνα ο Αλή πασάς κατόρθωσε να κάνει τσιφλίκι τον 
Πυργετό, χτίζοντας μάλιστα το 1799 και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.20 Δεν κα-
τόρθωσε, όμως, να μεταβάλει σε τσιφλίκια τα δύο αναπτυγμένα χωριά Ραψάνη και 
Κρανιά, επειδή οι δημογέροντες, μολονότι φυλακίστηκαν στα Γιάννενα, αρνήθηκαν 
να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα, και γλίτωσαν δωροδοκώντας το σουλτάνο. Ο 
Βελή πασάς, γιος του Αλή πασά, το 1812, απέκτησε στην Αιγάνη ένα τσιφλίκι έκτα-
σης 27 ζευγαρίων (2.700 περίπου στρεμμάτων) και στον Πυργετό ένα άλλο έκτασης 
100 ζευγαρίων (10.000 περίπου στρεμμάτων).21 Τις επιτυχημένες προσπάθειες των δύο 
χωριών αναφέρει και ο Α. Καρκαβίτσας.22 Οι Κρανιώτες, μάλιστα, πέτυχαν να κρατή-
σουν, χωρίς να ενταχθούν στο τσιφλίκι, τα ιδιόκτητα κτήματά τους στην Κουλούρα, 
που τότε λεγόταν Αχυρώνες. 

Μετά τον θάνατο του Αλή, το 1822, τα τσιφλίκια της Αιγάνης, του Πυργετού, του 
Νυχτερεμίου (Παλαιόπυργου), του Λασποχωρίου (Ομολίου), της Αβαρνίτσας, της 

17. Ο Μέγας Συναξαριστής…, σ. 607.
18. Ο Μέγας Συναξαριστής…, σ. 610.
19. Ευάγ. Σκουβαράς, Ολυμπιώτισσα, ΚΕΜΝΕ, Αθήναι 1967, 533-534.
20. Léon Heuzey (μετ. Gino Polese), «Τα χωριά του θεσσαλικού Ολύμπου στα 1860», Θεσσα-

λικό Ημερολόγιο, 13 (1988, β΄ έκδοση 2004) 57. 
21. Ιωάννης Γ. Γιαννόπουλος, «Τα τσιφλίκια του Βελή πασά υιού του Αλή πασά», Μνήμων, 

2 (Αθήναι 1972) 148. 
22. Στο μυθιστόρημά του, Ο Ζητιάνος, εκδόσεις της «Εστίας», Αθήνα 1896, 8.
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Πούρλιας (Παλαιών Πόρων) κ. ά. περιήλθαν στο σουλτάνο, ο οποίος, λίγα χρόνια αρ-
γότερα, τα παραχώρησε στο Ρεσίτ Μουσταφά πασά.23 Μετά την απελευθέρωση, το Σε-
πτέμβριο του 1881, τα τσιφλίκια του Δέλτα του Πηνειού περιήλθαν στη δικαιοδοσία 
δύο περιώνυμων τσιφλικάδων, του Μεταξά και του Σκιαδαρέση, όργανα των οποίων 
δολοφόνησαν, στις 7 Μαρτίου του 1907, στον Πυργετό, το Μαρίνο Αντύπα. Με την 
απαλλοτρίωση του 1927-1930 τα δύο χωριά έπαψαν να είναι τσιφλίκια. 

Από τον 16ο αι. η Κρανιά απέσπασε ορισμένα προνόμια, επειδή είχε γίνει βακούφι24 
της βασιλομήτορος (βαλιντέ σουλτάνας).25 Εκμεταλλευόμενοι οι κάτοικοι τα προνόμια 
αυτά άρχισαν σιγά-σιγά να αναπτύσσουν το εμπόριο και τη βιοτεχνία των μεταξωτών 
υφασμάτων (αλατζάδων). Σε μέγιστη ακμή έφτασαν μεταξύ των ετών 1780-1820, όταν 
η Ραψάνη είχε 700 σπίτια και η Κρανιά 500. Την ίδια περίοδο ο Πυργετός είχε 100, ενώ 
η Αιγάνη 25, αν και ο άγγλος περιηγητής Urguhart αναφέρει, μάλλον υπερβάλλοντας, 
1000 σπίτια για τη Ραψάνη, 600 για την Κρανιά, 300 για τον Πυργετό και 40 για την 
Αιγάνη.26 Την εκπληκτική αυτή ανάπτυξη των δύο χωριών επισημαίνουν έλληνες και 
ξένοι συγγραφείς και περιηγητές που περνούν από την περιοχή.27 

Οι αλατζάδες και τα βαμμένα νήματα προωθούνταν από τους κρανιώτες και τους 
ραψανιώτες εμπόρους για πώληση σε τρεις κυρίως αγορές, τη Βιέννη και άλλες πόλεις 

23. Φοίβος Δ. Καζάκης, «Ένας σουλτανικός τίτλος κυριότητας κτημάτων κληρονόμων του 
Ρεσίτ Μουσταφά πασά στις περιοχές της Ελασσόνας και της Πιερίας», Θεσσαλικό Ημερολό-
γιο, 50 (2006) 335-341.

24. Βακούφι < τουρ. vakif ˙ αφιέρωση ενός κτήματος ή εισοδήματος υπέρ κάποιου αγαθο-
εργού σκοπού.

25. Αυτό προκύπτει από ένα πιστοποιητικό του αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου, το 
οποίο περιήλθε στην κατοχή μου.

26. David Urquhart, The spirit of the East, London 1839, 431-434[= Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 
24 (1993) 189].

27. Δανιήλ Φιλιππίδης – Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική περί της Ελλά-
δος, επιμέλεια Αικ. Κουμαριανού, «Ερμής», Αθήνα 1970, 124˙ W. M. Leake (μετ. Βασίλης Αρ-
γυρούλης), «Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1806», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 45 (2004) 267-268˙ Henry 
Holland (μετ. Γ. Καραβίτης), Ταξίδι στη Μακεδονία και Θεσσαλία (1812-1813), εκδόσεις Το-
λίδη, Αθήνα 1989, 160-163˙ Φρ. Πουκεβίλ (μετ. Νίκη Μολφέτα), Ταξίδι στην Ελλάδα. Μακε-
δονία Θεσσαλία, εκδόσεις Τολίδη, Αθήνα 1995, 269˙ Φελίξ Μπωζούρ (μετ. Ελένη Γαρίδη), Πί-
νακας του εμπορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία (1787-1797), εκδόσεις Τολίδη, Αθή-
να 1974, 141˙ Ιωάννης Αν. Λεονάρδος, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία, εισαγωγή - σχό-
λια - επιμέλεια Κώστας Σπανός, εκδόσεις «Θετταλός», Λάρισα 1992, 76 - 77 (α΄ έκδοση Πέστη 
1836)˙ Γιώργος Θωμάς, Η ανέκδοτη Χωρογραφία της Ανατ. Θεσσαλίας από το Γρηγόριο Κων-
σταντά. Ένα χειρόγραφο του 1838, Βόλος 1991, 22 - 23˙ Νικόλαος Ι. Μάγνης, Περιήγησις ή Το-
πογραφία της Θεσσαλίας και θετταλικής Μαγνησίας, εν Αθήναις 1860, 15 - 16˙ Αδάμ Κ. Ανα-
κατωμένος Μακεδών, Τα νέα όρια της Ελλάδος, ήτοι τοπογραφικαί και εθνολογικαί σημει-
ώσεις περί της Θεσσαλίας, εισαγωγή - σχόλια - επιμέλεια Κώστας Σπανός, Λάρισα 2004, 21, 
26 - 27 (α΄ έκδοση Αθήναι 1887)˙ Νικ. Γεωργιάδης, Θεσσαλία, εκδόσεις Έλλα., Λάρισα 1995, 
90 - 91, 96, 169 - 172 (α΄ έκδοση Αθήναι 1880)˙ Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης, «Δήμος Ολύμπου», Προ-
μηθεύς, 4 (Βόλος 1892) 368-372.
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της Κεντρικής Ευρώπης,28 την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Βασικοί ενδιάμεσοι 
σταθμοί ήταν η Θεσσαλονίκη, η Νιγρίτα και οι Σέρρες. Από εκεί άλλα προϊόντα κα-
τευθύνονταν βόρεια για την Ευρώπη και άλλα ανατολικά για την Κωνσταντινούπολη. 

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των συνεταιρισμών των δυο χωριών, στο τέλος του 
18ου αι., έπαιξε ο επίσκοπος Πλαταμώνος Διονύσιος (1763 - 1794),29 ο οποίος τότε είχε 
την έδρα του στα Αμπελάκια. Τότε ιδρύθηκαν σχολεία. Η Σχολή, μάλιστα, της Ραψά-
νης30 ήταν εφάμιλλη των Αμπελακίων κι απόχτησε πανελλήνια φήμη. Με τον πλούτο 
που απόχτησαν ήταν επόμενο να χτίσουν οι Κρανιώτες και οι Ραψανιώτες αρχοντικά 
σπίτια, να στρώσουν με καλντερίμι τους δρόμους και να κατασκευάσουν αποχετευτι-
κό και υδρευτικό σύστημα, μεταφέροντας νερό από πηγές που ήταν χιλιόμετρα μακριά 
από το χωριό τους. Την προστασία των χωριών της περιοχής από τις οθωμανικές ορδές 
και τους κλέφτες είχε ο αρματολός Δήμος Τζαχείλας,31 με έδρα τη Ραψάνη, αν και σύμ-
φωνα με τον Heuzey οι πιο πολλοί κλέφτες κι αρματολοί προέρχονταν από την Κρα-
νιά, όπως ο περίφημος Νικοτσάρας.

Από το τέλος του 16ου αι., όταν κανένα από τα τέσσερα χωριά δεν ήταν τσιφλίκι, 
παρατηρείται μία άνθηση της βυζαντινής τέχνης, που και σήμερα μπορεί να διαπιστώ-
σει κανείς από τις τοιχογραφίες και τις εικόνες που έχουν διασωθεί στις εκκλησίες και 
στα εξωκλήσια της περιοχής. 

«Στην περιοχή αυτή εδώ του Ολύμπου, γράφει ο Γάλλος Heuzey το 1860, κατά τη 
διάρκεια του 17ου αιώνα και μέχρι τα μέσα του 18ου υπήρξε μία αναγέννηση αρκε-
τά σημαντική της βυζαντινής ζωγραφικής. Η αναγέννηση αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί 
παρά με την αφύπνιση της ελληνικής φυλής. Ήταν η εποχή, κατά την οποία όλα τα χω-
ριά του Ολύμπου βρίσκονταν σε άνθηση. Είχαν καταφέρει να κατακτήσουν, είτε χάρη 
στην ελαστικότητά τους είτε χάρη στο δαιμόνιό τους, μία ελευθερία την οποία φοβού-
νταν οι Τούρκοι. Η διάθεση για μελέτη αυτοαναγεννιόταν και χωρίς τη βοήθεια κα-
μιάς ξένης παιδείας, μέσα στα ταπεινά σχολεία αυτών των χωριών και των κωμοπό-
λεων. Συγχρόνως πλούσιοι ιδιώτες ανακαίνιζαν και τοιχογραφούσαν παντού τις εκ-
κλησίες».32 

Το 1812-1813 όλα, σχεδόν, τα βιοτεχνικά κι εμπορικά χωριά της Θεσσαλίας (Τσαρι-
τσάνη, Τύρναβος, Αμπελάκια, Ραψάνη, Κρανιά) χτυπιούνται από την πανούκλα. Μέ-
χρι και σήμερα είναι πολύ ζωντανή στη μνήμη των κατοίκων η καταστροφή που έφε-
ρε η αρρώστια αυτή. Τη διατηρούν, μάλιστα, έντονη και τα δημοτικά τραγούδια, τα 
οποία ακόμα τραγουδιούνται.

28. Ιωάννης Αν. Λεονάρδος, ό. π., σ. 76-77.
29. Νόννα Δ. Παπαδημητρίου, ό. π., σ. 96-126.
30. Βασίλης Παρίσης, «Η Σχολή της Ραψάνης, 1750-1833», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 5 (1983) 

81-85.
31. Αναφορά για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας του στο αρματολίκι, βλ. David Urquhart 

(μετ. Νίκη Ντεσλή), «Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1830. Με τον καπετάν Δήμο του Ολύμπου», Θεσ-
σαλικό Ημερολόγιο, 24 (1993) 185-192.

32. Léon Heuzey (μετ. Gino Polese), «Τα χωριά του θεσσαλικού Ολύμπου», ό. π., σ. 41.
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Τρεις περδικούλες κάθονταν μες στουν Αϊ-Λια στα δέντρα,
μοιριολογούσαν κι έκλιγαν, μοιριολογούν και κλαίνε.
Ούλες οι χώρις μόλυναν, ούλις παρηγοριούνται
σαν της Κρανιάς το μόλυμα παρηγοριά δεν έχει (…). 

Ούλες οι χώρες μόλυναν, ούλες παρηγοριούνται. 
Η Ράψανη κι ο Τύρναβος παρηγοριά δεν έχουν (…).

Πολλοί κάτοικοι των δύο χωριών, τότε, κατέφυγαν στη Νιγρίτα, όπου είχαν τα εμπο-
ρικά τους πρακτορεία.33 Όμως το 1816, με σουλτανικό φιρμάνι, αναγκάστηκαν να επι-
στρέψουν στις πατρίδες τους, οι οποίες είχαν κιόλας συνέλθει από το χτύπημα. 

Τον Μάρτιο του 1822 ξέσπασε η επανάσταση του Ολύμπου. Κέντρο των επαναστα-
τών στον Κάτω Όλυμπο ήταν η Κρανιά. Γι’ αυτό και ο πασάς της Θεσσαλονίκης Μεχ-
μέτ Εμίν, που για τη σκληρότητά του επονομαζόταν Αβδουλομπούτ (ροπαλοφόρος) 
έπεσε πάνω της την 1η Απριλίου και την κατέστρεψε. Ευτυχώς οι επαναστάτες κράτη-
σαν στη μάχη που δόθηκε όσο χρειαζόταν, για να φύγει ο πληθυσμός. Οι περισσότε-
ροι εγκαταστάθηκαν στη Νιγρίτα.34 Από τις 500 οικογένειες έμειναν μόνον 60-80. Τα 
άλλα χωριά της περιοχής έμειναν ανέπαφα, μια που είχαν την πρόνοια να μη συμμετά-
σχουν στην επανάσταση. 

Στα χρόνια, όμως, που ακολούθησαν κυριάρχησε η αναρχία. Συμμορίες Τουρκαλβα-
νών και ληστές ρήμαζαν τον τόπο. Η αναρχία αυτή έφτασε στο αποκορύφωμά της στα 
χρόνια 1830-1833. Το 1830 κάποιος καπετάν Αποστόλης με τα παλικάρια του κατέλα-
βε τον Πυργετό και κλείστηκε στο μικρό παλάτι (πύργο),35που είχε χτίσει ο Αλή πα-
σάς, και βρισκόταν στη θέση του σημερινού Δημοτικού Σχολείου. Εκεί τον πολιόρκησε 
οθωμανικός στρατός, που έβαλε φωτιά στο κτίριο και κατέκαψε τους πολιορκημένους. 
Την ίδια χρονιά οι προεστοί της Κρανιάς και της Ραψάνης αρνήθηκαν να πληρώσουν 
φόρο στον καπετάν Κωτούλα, αδερφό του καπετάν Δήμου Τζαχείλα, κι αυτός το 1833 
μπήκε στη Ραψάνη, συγκρούστηκε με τους κατοίκους κι έκαψε αρκετά σπίτια. Σκοτώ-
θηκαν αρκετοί Ραψανιώτες, αλλά και ο αδερφός του καπετάνιου.36 Όμως, τα χωριά 
βρήκαν κάπως την ησυχία τους. Από το 1845 η έδρα του επισκόπου Πλαταμώνος με-
ταφέρθηκε από τα Αμπελάκια στη Ραψάνη, όπου έμεινε μέχρι το 1879.

Τα χωριά, έχοντας πικρή πείρα από την επανάσταση του 1822, δεν πήραν μέρος στην 
επανάσταση του 1854, εκτός από ελάχιστα παλικάρια από την Κρανιά και τη Ραψάνη. 
Η αναστάτωση, όμως, που δημιουργήθηκε έδωσε την ευκαιρία σε συμμορίες παλιών 
ληστών να ξαναεμφανιστούν στο προσκήνιο. 

Τραγική, όμως, έγινε η κατάσταση στα χρόνια του ρωσοτουρκικού πολέμου 1877-
1878, όταν συμμορίες Γκέκηδων, το Σεπτέμβριο του 1877, καταλήστεψαν τα χωριά 

33. Την παρουσία τους, στην περιοχή των Σερρών, επιβεβαιώνει και μία ενθύμηση του 1805-
1806. Βλ. Κώστας Σπανός, «Ενθυμήσεις από την Κρανιά του Ολύμπου, 1728-1900», Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο, 1 (1980, β΄ έκδοση 1997) 70.

34. Ι. Ν. Μπασλής, Κρανιά Ολύμπου…, σ. 47.
35. Ιωάννης Αν. Λεονάρδος, ό. π., σ . 81. 
36. Ιωάννης Αν. Λεονάρδος, ό. π., σ. 76.
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Αμπελάκια, Ραψάνη, Κρανιά, Πυργετό, Ομόλιο και Καλλιπεύκη.37 Όπως ήταν επόμε-
νο, δεν χρειαζόταν παρά το σύνθημα, για να συμμετάσχουν ολόψυχα οι κάτοικοι των 
χωριών στην επανάσταση του 1878. Αλλά στη σύγκρουση των ντόπιων επαναστα-
τών με τους Oθωμανούς, που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου 1878 στη θέση Σουλιό, οι επα-
ναστάτες νικήθηκαν και οι Οθωμανοί έκαψαν τα περισσότερα σπίτια της Ραψάνης.38 
Τότε η έδρα της Επισκοπής Πλαταμώνος μεταφέρθηκε ξανά στα Αμπελάκια, όπου 
έμεινε μέχρι το 1889, οπότε καταργήθηκε και τα χωριά του δήμου εντάχθηκαν εκκλη-
σιαστικά στη Μητρόπολη Λαρίσης και Πλαταμώνος. Οι Ραψανιώτες, προκομμένοι πά-
ντα, γρήγορα ξανάχτισαν τα σπίτια τους. 

Με τη συνθήκη του Βερολίνου ( 1/13.7.1878) η Θεσσαλία αποφασίστηκε να ενσωμα-
τωθεί στο ελληνικό κράτος. Τα τέσσερα χωριά είχαν την τύχη να θεωρηθούν μέρος της 
Θεσσαλίας. Απελευθερώθηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου του 1881.39 Επικεφαλής του τμήμα-
τος απελευθέρωσης ήταν ο κρανιώτης αξιωματικός Ι. Παπαχρήστου, που είχε το επα-
ναστατικό ψευδώνυμο Ολύμπιος, και που λίγο αργότερα έγινε ο πρώτος δήμαρχος των 
Γόννων. Τα σύνορα ορίστηκαν στα όρια Αιγάνης και Κρανιάς. Όμως, οι Οθωμανοί 
επιδίωκαν να κρατήσουν το λόφο Καραλή Δερβέν στην Κάτω Αιγάνη. Ο τότε πρωθυ-
πουργός Χ. Τρικούπης διέταξε τον ελληνικό στρατό να καταλάβει βίαια το λόφο, κάτι 
που έγινε. Έτσι ο λόφος προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος.40 

Με τη σύσταση του Δήμου Ολύμπου ήταν επόμενο έδρα του να γίνει το πολυπληθέ-
στερο και δυναμικότερο χωριό, η Ραψάνη, στην οποία εγκαταστάθηκαν όλες οι Αρχές 
και υπηρεσίες και λειτούργησε το Σχολαρχείο. Οι δήμοι καταργήθηκαν το 1912, αλλά 
οι Αρχές παρέμειναν, με αποτέλεσμα το χωριό να γίνει το οικονομικό και πολιτιστικό 
κέντρο της περιοχής.

Στον πόλεμο του 1897, με την υποχώρηση του ελληνικού στρατού, τα χωριά υπέ-
φεραν από τους Τούρκους.41 Οι Κρανιώτες, μάλιστα, εγκατέλειψαν το χωριό στις 10 
Απριλίου και εγκαταστάθηκαν στο Ομόλιο και στο Στόμιο, επειδή πίστευαν πως ο 
τουρκικός στρατός δεν θα περνούσε τον Πηνειό. Επέστρεψαν στην Κρανιά μετά την 
υπογραφή της ανακωχής ( 7.5.1897). Με τη συνθήκη, όμως, η Ελλάδα υποχρεώθηκε σε 
αλλαγή συνόρων στην περιοχή προς όφελος της Τουρκίας. Έτσι, τα σύνορα μεταφέρ-
θηκαν πάνω από τον Αϊ-Λιά της Κρανιάς και την κορυφή του Σιποτού, αφήνοντας τα 
βοσκοτόπια της Κρανιάς, αλλά και τα ραψανιώτικα και κρανιώτικα πατατοχώραφα 

37. Χαρίλαος Ντούλας, «Η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία στα 1877», Θεσσαλικό Ημερολό-
γιο, 14 (1988) 9.

38. Μιλτιάδης Σεϊζάνης, Η Πολιτική της Ελλάδος και η επανάστασις του 1878 εν Μακεδο-
νία, Ηπείρω και Θεσσαλία, εν Αθήναις 1878,186-191˙ Κώστας Σπανός, «Ενθυμήσεις από την 
Κρανιά…», ό. π., σ. 73, ενθ. 14.

39. Κώστας Σπανός, «Ενθυμήσεις από την Κρανιά…», ό. π., σ. 74, ενθ. 19.
40. Για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν στην περιοχή αυτή, τον Αύγουστο του 1883 και τον 

Μάιο του 1886, βλ. Κώστας Σπανός, «Ενθυμήσεις από την Κρανιά…», ό. π., σ. 74, ενθ. 20 και 21.
41. Βαγγέλης Νίκου, «Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 όπως τον είδε ο Ραψανιώτης 

Κων. Παπακώστας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 31 (1997) 75-79.
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της Δέσης και της Ποταμιάς στην Τουρκία. Τότε οι Κρανιώτες συγκρούστηκαν και κυ-
νήγησαν το τουρκικό φυλάκιο, δημιουργώντας διπλωματικό επεισόδιο, το οποίο λύ-
θηκε με τη συμφωνία οι Ραψανιώτες και οι Κρανιώτες να καλλιεργούν τα χωράφια 
τους και να βόσκουν τα γιδοπρόβατά τους στην περιοχή την ημέρα, αλλά το σούρου-
πο να επιστρέφουν στο χωριό. 

 Η ύπαρξη συνόρων είχε ως αρνητικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη της ληστείας, αφού 
οι ληστές είχαν τη δυνατότητα, μετά από την διάπραξη μιας ληστείας, να περνούν τα 
σύνορα. Σημαντικότερος από όλους τους ληστές, με πανελλήνια μάλιστα φήμη, αναδεί-
χτηκε ο Κρανιώτης Μήτσιος Τζιατζιάς,42 ο τελευταίος μεγάλος ληστής, που εξοντώθη-
κε στην Ελάτεια του Συκουρίου, το 1930.

 Με την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών άρχισαν να αναπτύσσονται ραγδαία η Αι-
γάνη και ο Πυργετός, ενώ η Ραψάνη με την Κρανιά είχαν γίνει τα σημαντικότερα πα-
ραθεριστικά χωριά του νομού. Στην Κατοχή το σύνολο των κατοίκων εντάχθηκε στο 
ΕΑΜ, ενώ πολλοί νέοι στον ΕΛΑΣ. Από τα τέσσερα, όμως, χωριά οι Γερμανοί στις 
13.10.1943 έκαψαν μόνο την Κρανιά. Τότε 50 κρανιώτικες οικογένειες εγκαταστάθη-
καν μόνιμα στην Κουλούρα, όπου είχαν τα χωράφια τους. Στον Εμφύλιο ο πληθυσμός 
των χωριών υπέφερε αφάνταστα. Τους Κρανιώτες, μάλιστα, ο στρατός τους ανάγκασε 
τον Οκτώβριο του 1947 να εγκατασταθούν στον Πυργετό και ένα χρόνο αργότερα στη 
Λάρισα. Επέστρεψαν στο καταστραμμένο χωριό τους τον Απρίλιο του 1950. 

 Μετά τον Εμφύλιο, τόσο τα αντιπλημμυρικά έργα, που έγιναν στο Δέλτα του Πηνει-
ού, όσο και η εισαγωγή της μηχανοκαλλιέργειας ευνόησαν τη ραγδαία ανάπτυξη του 
Πυργετού και της Αιγάνης, των οποίων η οικονομία στηριζόταν στη γεωργία. Αντίθε-
τα η Ραψάνη και η Κρανιά, που οι κάτοικοί τους ασχολούνταν με την παρακμάζουσα 
αμπελοκαλλιέργεια και τα επιτηδεύματα (χτίστες, μαραγκοί, σαμαράδες, ράφτες, υλο-
τόμοι κ.λπ.), αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να βρουν δουλειά 
κυρίως στη Λάρισα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μέχρι 
τη δεκαετία του 1980, στα δυο χωριά είχαν μείνει ελάχιστοι κάτοικοι. Σήμερα, βέβαι-
α,τα παιδιά και τα εγγόνια τους επιστρέφουν για παραθέριση το καλοκαίρι, δίνοντας 
για λίγο ζωή στα δύο χωριά. Με αυτά τα δεδομένα, ήταν επόμενο πρωτεύουσα του Δή-
μου Κάτω Ολύμπου να γίνει το πολυπληθέστερο τώρα χωριό, ο Πυργετός.

42. Γιάννης Μπασλής, Μήτσιος Τζιατζιάς, ο αριστοκράτης ληστής (1889-1930), εκδόσεις 
΄Εναστρον, Αθήνα 2006. 
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ΧΑΙΔΩ Δ. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΤΟΥΣ 

(7.3.1850)

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των εγγράφων από την Δημόσια Βιβλιοθήκη των Μη-
λεών, θα παρουσιάσουμε άλλο ένα έγγραφο από την αξιόλογη συλλογή της. Πρόκει-
ται για ένα έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε στις 7 Μαρτίου 1850, στη χώρα των Μηλε-
ών, με αφορμή την καταστροφή των κτημάτων, την «σημαντικήν ζημίαν», όπως ανα-
φέρει το έγγραφο, από τα κοπάδια του χωριού, τα οικόσιτα ζώα αλλά και τις φυσικές 
καταστροφές1 που έπληξαν την περιοχή τα τελευταία χρόνια.2 

Στις 7 Μαρτίου 1850, πραγματοποιήθηκε μία συνέλευση των κατοίκων (όλοι οι κά-
τοικοι Μηλεών), κατά την οποία πήραν μία αυστηρή απόφαση για την απομάκρυνση 
όλων των ζώων τους από τα περιβόλια, μετά την καταστροφή τους από την παγωνιά 
του περασμένου χειμώνα. Εάν είχαν σωθεί μερικά ελαιόδεντρα και οπωροφόρα από 
την παγωνιά, θα καταστρέφονταν και αυτά από τα ζώα που θα βοσκούσαν στα περι-
βόλια. Επομένως ήταν επιτακτική ανάγκη να απομακρυνθούν τα ζώα: τα γιδοπρόβα-
τα, ακόμα και τα οικόσιτα (σπητάδικα), τα αγελάδια, τα μουλάρια και τα γαϊδούρια. 
Η απόφασή τους αυτή αποτελείται από εννιά άρθρα, τα οποία έχουν ως εξής:

 Άρθρο πρώτο: Από την 1η Απριλίου 1850, πρέπει να απομακρυνθούν από τα κτή-
ματα με τις ελιές, τα αμπέλια και τις συκιές, ακόμα και από τα Καλύβια,3 όλα γενι-
κά τα ζώα : τα κοπάδια των γιδοπροβάτων, τα οικόσιτα (σπητάδικα), τα αροτριώντα 
(ζευγάρια)4 και τα υποζύγια (μουλάρια και γαϊδούρια). Μέχρι τότε θα βόσκουν προ-

1. Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα 1960, 542-577. Υπάρ-
χουν εκτεταμένες αναφορές για φυσικές καταστροφές στην περιοχή του Πηλίου και ιδιαίτερα 
στην περιοχή των Μηλεών, τις χρονιές 1840, 1846, 1847, 1848. 

2. Ευχαριστούμε τον κ. Κώστα Σπανό για την παραχώρηση του εγγράφου και τον κ. Πανα-
γιώτη Δομούζη για την φωτογράφησή του. 

3. Καλύβια˙ περιοχή κάτω από τις Μηλιές, όπου βρίσκονται τα ελαιοπερίβολα. Παλαιότερα 
εκεί οι Μηλιώτες είχαν κτίσει αγροικίες για να μένουν κατά το διάστημα της συγκομιδής των 
ελαιών, για να μην πηγαινοέρχονται. Σήμερα στην περιοχή είναι κτισμένες σύγχρονες κατοικί-
ες. Τις πληροφορίες αυτές οφείλουμε στον κ. Κώστα Λιάπη.

4. Το παρουσιαζόμενο εδώ έγγραφο εκδόθηκε προσφάτως, με βάση μία δύσκολη ανάγνωση, 
λόγω της κακής κατάστασής του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές παραναγνώσεις (π.χ. τα 
ζευγάρια έγιναν ζαγάρια, ο μπεκτζής μουκατατζής κ.ά.) και παραλήψεις λέξεων. Σήμερα, με την 
βοήθεια του κομπιούτερ η ανάγνωσή του είναι ευκολότερη και έτσι έγινε δυνατή η διόρθωση 
των λαθών, τα οποία αποκαταστήσαμε σιωπηρά, χωρίς να τα επισημαίνουμε εδώ. Βλ. Γιώργος 
Θωμάς, «Μία μηλιώτικη απόφαση του 1850. ΄Εξω τα γιδοπρόβατα και άλλα ζώα από τα κτή-
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σωρινά στα κτήματα και μετά πρέπει να πουληθούν ή να μεταφερθούν στα μπαΐρια5 
και στα χωράφια του βουνού, χωρίς κι εκεί να προξενούν ζημίες, όπως και στα χωρά-
φια του κάμπου.

 Άρθρο δεύτερο: Όσοι αποφασίσουν να κρατήσουν το κοπάδι των γιδοπροβάτων 
τους, υποχρεούνται να το βόσκουν στο βουνό, μακριά από τις καλλιεργήσιμες εκτά-
σεις, και από την 1η Οκτωβρίου πρέπει να τα πηγαίνουν σε ξένα χειμαδιά, μακριά από 
το χωριό. 

 Άρθρο τρίτο: Όσοι Μηλιώτες έχουν οικόσιτα γιδοπρόβατα, από την 1η Μαΐου, αφού 
σφάξουν τα αρνιά και τα κατσίκια τους, υποχρεούνται να τα περιορίσουν στο περιβό-
λι τους και να τα ταΐζουν με κλαδιά άγριων δέντρων. Εάν ο αγροφύλακας (μπεκτζής)6 
βρει κλαδιά στο σπίτι τους πρέπει να αποδείξουν ότι τα έκοψαν από τα δικά τους δέ-
ντρα. Από την 1η Ιουνίου απαγορεύεται να έχουν ζώα, στο σπίτι, στην αγροικία τους 
(καλύβι) και σε όλη την κτηματική περιοχή (τουπράκι)7 των Μηλεών, με καμία πρόφα-
ση. Πρέπει να τα πουλήσουν ή να τα δώσουν σε κάποιο κοπάδι.

 ΄Αρθρο τέταρτο: Επειδή τα αροτριώντα βόδια (ζευγάρια) προξενούν μεγάλες ζημί-
ες, οι κάτοχοί τους δεν θα μπορούν στο εξής να τα πηγαίνουν στα καλύβια, επειδή δεν 
υπάρχει μεγάλος δρόμος και προξενούν ζημίες στα διπλανά κτήματα. Όσοι έχουν κα-
λύβια στον κάμπο υποχρεούνται να τα πηγαίνουν οι ίδιοι για βοσκή, δεμένα με σχοι-
νί, για να μην προκαλούν ζημίες. 

 Άρθρο πέμπτο: Όποιος θελήσει να κόψει καστανιές ή δέντρα (βαλανιδιές) για τις οι-
κοδομικές του ανάγκες (κερεστέ),8 από ξένο περιβόλι, θα πρέπει να πληρώσει την ζη-
μία στο νοικοκύρη, καθώς και στην κοινότητα (κονάκι), για σωφρονισμό του, 10 γρό-
σια την πρώτη φορά και 15 για κάθε άλλη φορά. 

 ΄Αρθρο έκτο: Το ίδιο ποσό θα πληρώνουν και όσοι αφήνουν ελεύθερα τα αροτριώ-
ντα ζώα και τα υποζύγια (μουλάρια και γαϊδούρια) και προξενούν ζημίες στα περιβό-
λια και στα σπαρμένα χωράφια. Όταν ο αγροφύλακας συλλαμβάνει ένα ζώο που προ-
ξενεί ζημία σε κάποιο κτήμα θα το οδηγεί στην κοινότητα και ο ιδιοκτήτης του θα πλη-
ρώνει το ποσό που αναφέρεται στο 5ο άρθρο της απόφασης. 

 Άρθρο έβδομο: Για την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των άρθρων της παραπάνω 
απόφασης διορίζονται άμισθοι επιστάτες τρεις χωριανοί: ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, 
ο Γεώργιος Δηλιγιάννης και ο Αποστόλης Καδαγένη(;), οι οποίοι θα ορίσουν τους δύο 
αγροφύλακες (μπεκτζήδες) όπου είναι αναγκαίοι, έχοντάς τους υπό τις οδηγίες τους. 
Αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες και θα συνεδριάζουν με τους προεστούς για 
να λαμβάνουν όσα μέτρα είναι αναγκαία, για την καλή φύλαξη των κτημάτων.

ματα», Βίγλα – Πλώρη, 2 (Κάτω Γατζέα 2009) 50-52. Την υπόδειξη του δημοσιεύματος οφείλου-
με στον υπεύθυνο του περιοδικού Κώστα Λιάπη. 

5. Μπαΐρι < τουρ. bayir˙ χέρσο χωράφι, λιβάδι. 
6. Μπεκτζής < τουρ. behci ˙ αγροφύλακας. 
7. Τουπράκι < τουρ. toprak˙ χώμα, έδαφος (κτηματική περιοχή). 
8. Κερεστές < τουρ. kereste˙ ξυλεία χρήσιμη για τις οικοδομές.
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 Άρθρο όγδοο: Η συμφωνία τους αυτή θα ισχύει για πέντε χρόνια. Για την εγκυρό-
τητά της συντάχθηκαν τέσσερα όμοια έγγραφα, τα οποία παρέδωσαν στους τέσσερις 
προεστούς του χωριού τους: στον Δήμο Ιωαννίδη, στον Αποστόλη Κώστιου, στον Φί-
λιππο Κωνσταντίνου και στον Κωνσταντίνο Ραζή.

 Άρθρο ένατο: Όποιος Μηλιώτης τολμήσει να αμφισβητήσει (διασείσει) την παρού-
σα συμφωνία θα θεωρηθεί εχθρός της κοινότητας και θα οδηγηθεί στο δικαστήριο, θα 
υπόκειται στην ποινή του βασιλικού νεζεζαναμέ.9 

 Η παραπάνω απόφαση, στην οποία υπέγραψαν 29 Μηλιώτες, μας πληροφορεί για 
την μεγάλη έκταση της καταστροφής των ελαιοδέντρων και γενικά των περιβολιών, 
η οποία σημειώθηκε στις Μηλιές, τον χειμώνα του 1850, εξαιτίας της οποίας οι κάτοι-
κοί τους αναγκάσθηκαν να πάρουν τόσο αυστηρές αποφάσεις για τα ζώα, απομακρύ-
νοντάς τα από τα περιβόλια και απειλώντας τους παραβάτες ιδιοκτήτες τους με πρό-
στιμα. 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Ὅλοι οἱ κάτοικοι Μηλεῶν συμφώνως ἰδόντες τήν σημαντικήν ζημίαν ὁποῦ προῆλθεν 
εἰς τά / κτήματά μας ἀπό τά γιδοπρόβατα, κοπάδια καί σπητάδικα, ζευγάρια, μου-
λάρια, καί γαϊδούρια / ἐνῶ μάλιστα ἐκάϊσαν, αἱ περισσότερες σχεδόν ἐλαῖς, ἀποφα-
σίσαμε τά ἑξῆς:

Αον. Ἀπό τῆς πρώτης τοῦ ἐλευσομένου Ἀπριλίου μηνός, ὅλα τά γιδοπρόβατα, κο-
παδήσια, σπητάδικα / καί τά παρά τοῖς ζευγίταις, εἰς τά Καλύβια, θέλουν ἐξέλθη ἀπό  
ὅλα τά κτήματά μας, ὁποῦ εἶναι / ἐλαιόδενδρα, ἀμπέλια, συκαῖς, καί θέλουν βόσκει 
προσωρινῶς, ἐν ὅσῳ νά τά πουλήσουν, ἤ νά τά / οἰκονομήσουν, εἰς τά μπαΐρια, καί 
χωράφια τοῦ βουνοῦ, ἐμποδίζοντας καί ἐκεῖ τά μέρη ὁποῦ γίνεται /ζημία χωρίς νά πα-
τήσουν καθ’ ὅλου, μήτε τά καμπίσια χωράφια.

Βον. Οἱ ἔχοντες κοπάδια γιδοπρόβατα, ἄν τοῦ λοιποῦ θέλουν νά τά ἔχουν, ὑποχρε-
οῦνται νά τά βόσ/κουν εἰς τό βουνόν, χωρίς νά πατήσουν οὐδέ μιᾶς προφάσεως ἐλαῖς, 
ἀμπέλια, συκαῖς, σκαμνιαῖς / ἐσπαρμένα χωράφια, κήπους καί ἐμποδισμένα τζιαΐρια. 
τό δέ φθινόπωρον ἀπό τῆς αης Ὀκτωμβ. / νά τά πηγαίνουν εἰς ξένα χειμαδιά.

Γον. Τά σπητάδικα γιδοπρόβατα ἀπό τῆς αης τοῦ ἐρχομένου Μαΐου μηνός, ἀφ’ οὗ 
σφάξωσι ὅλα / τά μικρά ἀρνιά, καί κατζίκια, ὑποχρεοῦνται νά τά περιορίσῃ, ἀπό 
σήμερον, ἕκαστος εἰς τό / περιβόλι του, εἰς τήν περιοχήν του, θρέφων αὐτά μέ ἄγρια 
κλαδιά, καί ὤν ὑπόχρεος νά ἀπο/δεικνύη εἰς τόν μπεκτζῆν τάς κλάρας, ὁποῦ ἤθελον 
εὑρεθῆ εἰς τό σπήτι των, ἀπό δένδρα, κ(αί) καστανιαῖς / ὅτι εἶναι ἀπό ἐδικά του. τήν 
δέ πρώτην τοῦ ἐρχομένου Ἰουνίου μηνός, εἶναι ἀσυγχώρητον εἰς κανέναν / Μηλιώτην, 
ἐπί οὐδεμιᾶς προφάσεως, καί αἰτίας νά ἔχῃ, εἴτε εἰς τό σπήτι των, εἴτε εἰς τό καλύβι 
/ εἴτε ἄλλου πουθενά εἰς τό τοπράκι Μηλιῶν, γιδοπρόβατα σπητάδικα, ἀλλ’ ἕκαστος 
μέχρι τότε θέλει φρο/ντίση νά τά πωλήσῃ, ἤ νά τά δώσῃ εἰς τά κοπάδια.

Δον. Ἐπειδή καί τά ζευγάρια κάμνουν μεγάλας ζημίας, εἰς τό ἑξῆς δέν εἶναι ἄδεια 
νά πηγαίνουν ζευγάρια εἰς καλύβια παράμερα, μήν ἔχοντας μεγάλον δρόμον, ἤ ὅπου 

9. Νεζεζαναμέ < τουρ. nizamname˙ κανονισμός.
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ἐξαρχῆς δέν ἐπήγαιναν, / ἤ εἶναι μακράν τοῦ κάμπου. εἰς δέ τά πλησίον τοῦ κάμπου 
καλύβια των, εἶναι ὑπόχρεοι νά τά πηγαίνουν / οἱ ζευγίταις μέ τό σχοινί, ἀπερνῶνταις 
ἀπό τόπους ὁποῦ εἶναι ζημία δηλ(αδή) ἐλαιόδενδρα, ἀμπέλια, συκαῖς, / συκαμναῖς, 
καί ἐσπαρμένα δένδρα.

Εον. Ὅστις ἤθελε κόψη καστανιαῖς, καί δένδρα, κερεστέ ξένα, ἀφ’ οὗ πληρώση, τήν 
μέν ἐκτίμησιν / ζημίαν εἰς τόν οἰκοκύρην, θέλει πληρώση καί εἰς τό κουνάκι διά σω-
φρονισμόν του γρόσια / δέκα τήν πρώτην φοράν, τήν δευτέραν δέκα πέντε, καί καθ’ 
ἑξῆς.

ΣΤον. Εἰς τήν αὐτήν κατηγορίαν ὑπάγονται καί ὅλοι ὅσοι ἀπολύουν τά ζευγάρια 
των, τά μουλάρια των, / τά γαϊδούρια των, εἰς τά ὡς ἀνωτέρω μέρη, ἐλαῖς, συκαῖς, 
συκαμναῖς, ἀμπέλια, κήπους, σπαρμένα / χωράφια, καί τζιαΐρια, χωρίς νά ἔχουν τήν 
ἄδειαν, μήτε εἰς τά ἐδικά των κτήματα, νά τά βοσκοῦν / ἀπολυμένα (διότι ἄν ἀπολυ-
μένον τό ζῶον δέν διακρίνει τά σύνορα) οὕτινος δέ ἤθελεν / εὑρεθῆ τό ζῶον ἀπολυ-
μένον, θέλει τό φέρει ὁ μπεκτζῆς εἰς τό κονάκι, καί θέλει ὑπάγεσθαι / εἰς τήν ποινήν 
τοῦ πέμπτου ἄρθρου.

Ζον. Διά νά ἐκτελεσθῶσιν ὅλα αὐτά διορίζομεν ἐπιστάτας ἀμίσθους τούς κυρίους 
/ Κωνσταντῖνον Γεωργιάδην κ(αί) Γεώργιον Δ. Δηλιγιάννην, κ(αί) Ἀποστόλη Καδα-
γένη(;), οἵτινες θέλουν διορίσῃ τούς δύο μπεκτζή/δες ὁποῦ εἶναι ἀναγκαῖοι, ἔχοντες 
αὐτούς ὑπό τάς ὁδηγίας των, καί ὑπευθύνους διά τάς ζημίας / ὁποῦ ἤθελαν γένῃ, ἤ 
παραβλέψη, εἰς ζῶα ἀπολυμένα ὁποῦ ἤθελον κάμη. οἱ ἴδιοι θέλουν / συνεδριάζη μέ 
τούς προεστούς, καί ἐνεργῆ ὅσα ἀναγκαιοῦν διά τήν καλήν προφύλαξιν τῶν / κτημά-
των μας./10

Ηον. Τά ἀνωτέρω ὅλα, μέχρι κυρίως θέλουν ἔχει ἰσχύν, διά χρόνους πέντε, ἀπό τήν 
σήμερον. ἐγένοντο / δέ τέσσαρα ἔγγραφα ὅμοια. τό ἕν εἰς τόν Δῆμον Ἰωαννίδην, καί 
Ἀπόστολον Κώστιον, Φίλιππον Κωνστ(αντίνου) / κ(αί) Κωνστ. Ῥαζῆν.

Θον. Ὅστις ἤθελεν δοκιμάση νά διασήση τά ἀνωτέρω, λογίζεται ἐχθρός τοῦ κοινοῦ 
μας καί θέλει ὑπόκεισθε εἰς τήν ποινήν / τοῦ Βασιλικοῦ Νεζεζαναμέ.

στέργομεν11  τῇ 7 Μαρτίου 1850 Μηλιαίς

10. Τέλος της πρώτης σελίδας του εγγράφου. 
11. Στέργομεν˙ συμφωνούμε. 
12. Πρόκειται για τον Αργύρη Φιλιππίδη, τον συγγραφέα του έργου Μερική Γεωγραφία 

(1815). Βλ. Γ. Θωμάς, ό. π., σ. 52, σημ. 10.

Ἀργύρης Ν: Φιλίπου12 
Δῆμος Ἰωαννίδης
» Κωνσταντῖνος ῥαζῆς
» φίλιππος Κωνσταντῆ
» Κωνσταντής Βασίλη
» θεώδορος ἀποστόλου
» γεόργης παπᾶ στάθη
» κωνσταντίς Γεόργη
» Ἰωάννης Ἀργύρη
» γεώργις π(α)πᾶ γιάννι
»

» Ἀγγελῆς Εὐσταθίου
» ἀποστόλης κώστιος
» Γεώργιος Ἀποστόλου
» ἀποστόλις βασήλη
» βασίλις απουστολ[η]
» Στάθης Ἰω. σπανοῦ
» Δημήτρης Κυβούρη(;)

21. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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» Ιουάνης μπούκοτος
» [;] θομα
» Ἀποστόλης Δημητρίου
» Πανταζῆς γιάννη
» γεοργης δημητρίου

»
» Ἀργυρός Γραμμένου
» Γραμμένος Ἀργ.
» Νικολῆς ῥαζῆς
» Ἰωάννης ἀναγνώστου
» Γιάννης στάθη κ:
»
»
»
»
»
»
» Κωνσταντής Ἰωάννου

Η δεύτερη σελίδα του εγγράφου της απόφασης (7.3.1850), με τα άρθρα Η΄ και Θ΄ και 
τις υπογραφές των 29 Μηλιωτών.

ΠΗΓΗ: Βιβλιοθήκη των Μηλεών, φάκ. Ζ.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΓΚΑΛΗ - ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ

ΕΝΑ ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ
(1751)

Το εκδιδόμενο εδώ προικοσύμφωνο (προσυμφωνικό γράμμα) προέρχεται από την 
συλλογή της Φιλαρχαίου Εταιρείας του Αλμυρού «Όθρυς», η οποία, μετά το 1981, 
φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου, απ’ όπου ο εκδότης του Θεσσαλι-
κού Ημερολογίου έλαβε ένα φωτοαντίγραφό του.

Με μία πρώτη ματιά αντιλαμβανόμαστε ότι το έγγραφο, πολύ ανορθόγραφο, (διμιτρίς, 
ανιλἡκός, αδιληφός, ανιλιπής, κ.ά.), παρουσιάζει μερικές εκφραστικές ιδιαιτερότητες (ει 
μεν και στρίψει, έχω να αποκρίνομαι εγώ, τα επιάσαμε επάνω στο μέσα σπίτι, κ.ά.) και 
μερικά δυσανάγνωστα σημεία, τα οποία δυσχεραίνουν την κατανόησή του.

Στο προικοσύμφωνο αυτό καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία, την οποία 
έδωσε ο Γιωργάκης του μακαρίτη Πολυχρόνη της Αρμιλίνας ως προίκα στην αδερφή 
του Σταμάτα, προκειμένου να παντρευθεί τον Νικολό Μπακοστάμο. Ο Γιωργάκης 
γίνεται εγγυητής της προίκας και για τον ανήλικο αδερφό του Δημήτρη. Η προίκα της 
Σταμάτας έχει ως εξής:

α) Κινητή περιουσία
Μερικές καρπέτες,1 τσέργες,1α φοινίκια,2 πυροστιές, ένα τηγάνι, ένας ταβάς3 και μία 

κούπα.
β) Ακίνητη περιουσία
Το σπίτι στο μέσα χώρο, για αμπελότοπο και σπιτότοπο, ένα χωράφι στην περιοχή 

Γκορτζιά,4 το μισό χωράφι στο νησί,5 «εἰς τοῦ Λάλου6 ὅλο σύνορο μέ τόν Καραστάθη», 
ένα αμπέλι στην περιοχή Αϊ-Θανάσης7 (τις δύο πεζούλες),8 ένα άλλο αμπέλι (;) έκτα-
σης ενός στρέμματος, πέρα από το Καζάνι,9 το οποίο είχε ο Γιωργάκης από τον πατέρα 
του, δύο σκαμνιές (μουριές) στην περιοχή Κότες,10 έναν κήπο για σκαμνιές στην περι-

1. Καρπέτα< ιταλ. carpetta· τάπητας, χαλί.
1α. Τσέργα· φλοκάτη.
2. Φοινίκια· ασημένια κοσμήματα σε σχήμα αβγού, τα οποία τοποθετούσαν οι νύφες στην 

κορυφή του κεφαλιού τους.
3. Ταβάς< τουρ. tava· τηγάνι με ψηλά χείλη.
4. Γκορτσιά· αχλαδιά.
5. Νησί· το νησάκι Παλιοτρίκερι.
6. Λάλου (σήμερα Λάλ’)· περιοχή στο κέντρο του νησιού Παλιοτρίκερι, όπου ο καμένος ναός 

της Αγ. Τριάδας. Τις πληροφορίες των σημειώσεων 6 και 7 οφείλω στον κ. Κώστα Πατρίκο.
7. Αϊ-Θανάσης· ο κοιμητηριακός ναός του Τρικερίου.
8. Επειδή το έδαφος ήταν κατηφορικό το καλλιεργούσαν σε πεζούλες, στις οποίες έκτιζαν 

ξηρολιθιές ως τοίχους αντιστήριξης.
9. Καζάνι· απροσδιόριστο τοπωνύμιο.

10. Κότες· σήμερα μικρός παράλιος οικισμός (υψ. 40 μ.), στην ακτή του λιμανιού του Τρι-
κερίου, στο νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου της Μαγνησίας.
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οχή Μπάτα11 και κάτι ακόμα που είναι δυσανάγνωστο.
Ταυτόχρονα με την καταγραφή της προίκας, ο Γιωργάκης Π. Αρμελίνας προβαίνει 

στην πώληση ενός σπιτιού, το οποίο βρισκόταν έξω από το προικώο, στον γαμπρό 
του Δημήτρη Μπακοστάμο, αντί 40 γροσίων. Το σπίτι αυτό το πούλησε «θεληματικῶς, 
χωρίς κανενός βία» και έγινε εγγυητής για την περίπτωση που ο αδερφός Δημήτρης, 
όταν ενηλικιωθεί, το διεκδικήσει. Εάν συμβεί αυτό (εἰ μέν καί στρέψει) τότε θα 
«ἀποκρίνεται» αυτός. Για να είναι εξασφαλισμένος ο γαμπρός του, μήπως μετανοιώσει 
και ο Γιωργάκης γι’ αυτήν την πώληση, βάζει ως εγγυητή τον νουνό του Νικολό της 
Νικόλαινας.12 Εάν «στρέψει», αθετήσει τον λόγο του, ο Γιωργάκης τότε θα αποζη-
μιώσει τον νουνό του με 100 γρόσια. Εάν αθετήσει τον λόγο του ο γαμπρός θα αποζη-
μιώσει τον Γιωργάκη με 300 γρόσια και με άλλα τόσα αν μετανοιώσει για τον ταϊφά13 
της νύφης.

Το «προσυμφωνικό γράμμα» συντάχθηκε στο Τρίκερι, την 1η Δεκεμβρίου 1751, 
ενώπιον των μαρτύρων Κωνσταντή Βατιώτη, Στάμου Καραστάθη, Παρίση Γεωργάκη, 
Νικόλα Θυμνιούλα, Σαράντη, Νικολού Καλιτζή,14 Στάθη Μάρως και Νικολού Κολέκα. 
Επειδή είναι πολύ ανορθόγραφο το παρουσιάζουμε πρώτα με φιλολογική απο-
κατάσταση και στη συνέχεια όπως έχει.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εἰς τό ὄνομα τοῦ πατρός καί τοῦ υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος διά τοῦ παρόντος 
προσυμφωνικοῦ γράμματος φανερώνω καί ὁμολογῶ ἐγώ ὁ Γιωργάκης τοῦ ποτέ Πο-
λυχρόνου Ἀρμιλίνας ὅτι πώς παντρεύω τήν ἀδελφή μου τήν Σταμάτα καί τῆς δίδω τόν 
Νικολό τοῦ Μπακοστάμου διά νόμιμον ἄντρα. Μέ τό νά εἶναι ἀνήλικος ὁ ἀδελφός 
μου ὁ Δημήτρης ἔγινα κεφίλης15 νά τῆς δώκω τήν προίκα της ὁλίσια καί ἀνελλειπήν. 
Τῆς δίδω τό σπίτι πρῶτα τό μέσα διά ἀμπελότοπο καί σπιτότοπο16 και «γιαλαδιά» καί 
τσέργες καί καρπέτες καί φοινίκια καί πυροστιές καί τηγάνι καί ταβά καί κούπα, τά 
ὁποῖα τά ἔδωκα ὅλα καί τά ἐπιάσαμε ἐπάνω εἰς τό μέσα τό σπίτι καί τό ἔξω τό σπίτι 
τό ἐπούλησα τοῦ γαμπροῦ μου τοῦ Νικολοῦ, διά γρόσια σαράντα, θεληματικῶς, χωρίς 
κανενός βία καί τοῦ ὁποίου ἔγινα κεφίλης ἐγώ ὁ Γιωργάκης διά τόν ἀδελφόν μου τόν 
Δημήτρη, εἰ μέν καί στρέψει ἔχω νά ἀποκρίνομαι ἐγώ.

Καί ἐγώ ὁ Γιωργάκης βάνω τό ὄνομα τοῦ Νικολοῦ τῆς Νικόλαινας κεφίλη διά νά 
μή στρέψω καί ἐγώ. Καί ἐγώ εἰ μέν καί στρέψω νά ἔχω νά χρεωστῶ τοῦ νουνοῦ μου 

11. Μπάτα· απροσδιόριστο τοπωνύμιο.
12. Νικολός της Νικόλαινας, δηλαδή της γυναίκας του Νικόλα. Για να πάρει ο Νικολός το 

όνομα του πατέρα του θα πρέπει αυτός να είχε πεθάνει πριν γεννηθεί ή πριν βαπτιστεί το παιδί 
του, σύμφωνα με τα έθιμα της ελληνικής παραδοσιακής κοινωνίας.

13. Ταϊφάς < τουρ. tayfa· φυλή, φάρα, στράτευμα ατάκτων, μπουλούκι. Εδώ σημαίνει το 
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της προίκας.

14. Καλιτζής < Καλιοντζής < τουρ. kalyoncu· στρατιώτης του πολεμικού ναυτικού, ναυτικός.
15. Κεφίλης < τουρ. kefil· εγγυητής, τριτεγγυητής.
16. Σπιτότοπος· οικόπεδο, χώρος για την ανέγερση μιας κατοικίας.
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τοῦ Νικολοῦ γρόσια ἑκατό. Τοῦ δίδω καί χωράφι εἰς τήν Κορτζιά, τό μισό χωράφι 
στο νησί, εἰς τοῦ Λάλου ὅλο σύνορο μέ τόν Καραστάθη, ἀμπέλι εἰς τόν Ἁϊ-Θανάσι τίς 
δύο πεζοῦλες καί τό στρέμμα ὅλο πέρα ἀπό τό Καζάνι ὁποῦ ἔχω ἀπό τόν πατέρα, στίς 
Κότες δύο σκαμνιές καί κῆπο διά σκαμνιές εἰς τήν Μπάτα. ἀπό τήν Μπάτα ἀπό τόν 
Μαυρομάτη(;) τοῦ Σαράντη καί τοῦ «Κριτιρτίου», καί ἐδόθη τό παρόν μου εἰς χεῖρας 
τῶν ὑποκάτωθεν ἀξιοπίστων μαρτύρων.

» Κωνσταντῆς Βατιώτης μαρτυρῶ  ἔτος 1751 μηνί Δεκεμβρίῳ α΄
» Στάμος υἱός τοῦ Καραστάθη, μάρτυς
» Παρίσης Γεωργάκη, μάρτυς
» Νικόλας Θυμνιούλα, μάρτυς
» Σαράντης, μάρτυς
» Νικολός Γιάννη Καλιτζῆς, μαρτυρῶ

Κι ἄν μέν στρέψη ὁ γαμπρός ἀπό ὅ,τι τοῦ ἔδωκα, ὁποῦ ἐκάμαμε, νά ἔχη νά χρωστάη 
γρ. -100, καί ἀπό τῆς νύφης τόν ταϊφά ἄν μετανοιώσει νά χρεωστάη γρόσια ἑκατό.

Στάθης Μάρως μαρτυρῶ
Νικολός Κολέκας ὑπόσχομαι

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ 1751

+ ἡς τού ὥνομα τού πατρός κι του ηού. κι αγιού πνεὕματός. δια τό παροτός. προσίμ/
φόνικού γράματός φανίρονού κι ομουλούγοὑ ηγο ο γιοργακίς του πουτέ πουλιχόρ/νου 
αρμίλινάς οτι πός πατρεβού τιν αδιλήφι μου τιν στάματά κι τις διδού τούν / νικολώ του 
μπακόσταμού δια νόμιμόν ἁντρά. με το να. ηνι ανιλἡκός ο αδιλη/φός μού ο διμιτρίς 
εγινά κιφιλίς νά τίς δοκο τίν πρικα τής ολισια κι άνιλιπής. τίς / δίδου του σπητί προτά 
τού μεσά δια αμπελοτουπού κι σπή τουπού κι γίαλαδιά κι τσέρ/γίς κι κάρπετίς κί φίνι-
κιά κι πιρόςστἑχές. κι τιγάνι κι ταβά κι κούπά. τά οπια / τά εδούκα ολά κι τα επία-
σαμί απανού ης το μεσά το σπήτι κι του οξού τού σπήτή του επου/λίσα του γαμπρού 
μου του νικολού. δια γρόσια σάρατά. θελημάτικός. χορίς κάνινος βια / κή του οπιου 
εγινα κιφιλίς ηγό ο γιόργακίς δια τόν [αδιλ]ηφόν μου τόν διμιτρί. ημι / κι στριψί εχού 
να απούκρένουμί ηγό. κι’ εγό ο γιοργακίς βάνού του ονομα του νί/κολό τής νικόλινάς 
κίφιλί διά να μι στριψού κι γό. κι εγο ἡμών κί στριψού / νά εχού νά χριοςστοὑ τοῦ νου-
νου μού του νικολού γροσια η κατὥ. του διδο κί χοράφι ἡς / τίν κορτζά, τού μισό χόρα-
φι ἡς του νισί, ης του λαλού ολού σινουρού. σινουρού μι τόν κα/ράσταθί. ἁμπελι ἡς τον 
αηθανάσί. τι διού πιζουλἵς. κί τοὑ στρεμά ολού απου πέ/ρά του καζανί οπου ἡχο απού 
τον πατέρα τίς. τις κοτίς διού σκἁμιές. κι κιποὑ δια σκα/μἱνές. ἡς τίν μπατά. ἀπου τίν 
μπατά. απου τού μαραμουματου (;) του σαρατί κι τού κριτιρτίου (;) κι εδοθί. το παρόν 
μού ἡς χιρα. τον ἡποκατοθέν αξιοπίσθόν μαρτιρόν.

ετός 1751 μινί δἥ. βριοὑ -α
» κόςσταντίς βατιοτίς μαρτιρού
» σταμους ἡώς τού καράσταθί μάρτής
» παρισή γἑώργακή μαρτις
» νικολα θιμνούλα μαρτις
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» σαρατής μαρτίς
» νηκολό γηανη καλητζις

ματηρου
κίεμέν εστριψί ο γαμπρός απου τι δουκα
απου ἱκαμαμί. να ἑχι να χριοσταή γρ. -100
κί απο τίς. νιφίς τόν ταιφά αν μιτανοσί

 νἁ χριὁςσταἱ γροσί ηκατό
νηκολακη κολεκας
ηποσκομε
 στάθη μαρός μαρτιρου
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΠΑΣ

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΫΠΗΡΕΤΗ
ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

(1884)

Η ζωή των κολίγων και οι σχέσεις τους με τους γαιοκτήμονες και τους επιστάτες τους, 
σε γενικές γραμμές, είναι γνωστά. Οι λεπτομέρειες, όμως, ίσως μας διαφεύγουν και γι’ 
αυτό κάθε σχετική πληροφορία είναι χρήσιμη και πρέπει να αξιοποιείται. Κάποιες λε-
πτομέρειες στις σχέσεις του καλλιεργητή με τον ιδιοκτήτη μάς παρέχει ένα συμβόλαιο 
του 1884, προερχόμενο από το αρχείο του συμβολαιογράφου της Λάρισας Αγαθ. Ιω-
αννίδη. Από το έγγραφο αυτό πληροφορούμαστε τα εξής:

Ο εμποροϋπάλληλος Αχιλ. Δημητρακόπουλος, κάτοικος της Λάρισας και κάτοχος,1 
προφανώς, ενός κτήματος, του οποίου δεν προσδιορίζεται η έκταση, στο χωριό Τόι-
βασι2 (σήμερα Καλοχώρι) του Συκουρίου, προσέλαβε τον Ιωάννη Βούλγαρη, κάτοικο 
επίσης της Λάρισας, ως γεωργοϋπηρέτη του (κουλουκτσή).3 Η πρόσληψη αυτή έγινε για 
ένα καλλιεργητικό έτος, από τις 15.8.1884 έως τις 15.8.1885 και η αμοιβή του ορίσθηκε 
στις δώδεκα χρυσές οθωμανικές λίρες, 50 κοιλά4 (1.100 κιλά) σιτάρι για την διατροφή 
του και της οικογένειάς του, δωρεάν κατοικία και τρία ζεύγη τσαρούχια. Όλα αυτά, 
για την επιβολή του σχετικού χαρτοσήμου, υπολογίσθηκαν στις 345 δραχμές. Η χρη-
ματική αμοιβή του θα γινόταν σε μηνιαίες δόσεις της μιας λίρας και θα άρχιζε από τον 
Δεκέμβριο, επειδή είχε λάβει, προκαταβολικώς, τέσσερες λίρες για τους μήνες Αύγου-
στο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Η συμφωνία της πρόσληψης έκλεισε με τους 
εξής όρους για τον γεωργοϋπάλληλο:

1) Όφειλε να υπακούει στις διαταγές του επιστάτη του κτήματος ή του Αχιλ. Δημη-
τρακόπουλου.

2) Η οικογένειά του ήταν υποχρεωμένη να ετοιμάζει το φαγητό στους θεριστές τού 
κτήματος, κατά την περίοδο του θερισμού, το καλοκαίρι του 1885.

3) Εάν δεν υπακούσει στις διαταγές του επιστάτη ή του Δημητρακόπουλου, ο τελευ-
ταίος δικαιούται να τον αποβάλει από το κτήμα αμέσως. Εάν αναχωρήσει χωρίς λόγο, 

1. Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς ήταν το κτήμα (τμήμα του χωριού ή ολόκληρο) και πότε πε-
ριήλθε στον Αχιλ. Δημητρακόπουλο. Η δημοσίευση του παρόντος άρθρου ίσως γίνει αφορμή 
για την διαλεύκανση του θέματος αυτού.

2. Τόιβασι· μέχρι την απογραφή του 1928 ο οικισμός αναφέρεται ως Τόιβασι ή Ορτά (τουρ. 
Orta=μέσον, κέντρο). Με το Β.Δ της 17.1.1957 (ΦΕΚ Α 11/1957) ο οικισμός μετονομάσθηκε 
σε Καλοχώρι και το γειτονικό Σουφλάρ Τόιβασι σε Χειμάδι. Βλ. ΚΕΔΚΕ, Στοιχεία περί της 
εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, από της εφαρμογής του νόμου ΔΝΖ΄ του έτους 1912 
και εφεξής. 30. Νομός Λαρίσης, Αθήναι 1961, 180-181.

3. Κουλουκτσής (τουρ. kulluk· δουλεία)· δούλος, υπηρέτης.
4. Το κοιλό αυτό, γνωστό και ως σταμπόλι ή αλτσέκι-ολτσέκι, ζύγιζε 22 οκάδες (28,504 

κιλά).
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πριν από την λήξη της συμφωνίας (15.8.1885), θα είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το 
σιτάρι και τα χρήματα τα οποία είχε λάβει τότε και δεν θα έχει δικαίωμα να ζητήσει 
αποζημίωση.

4) Το καλοκαίρι του 1885, μετά τον θερισμό των σιτηρών, ήταν υποχρεωμένος να 
μεταφέρει το άχυρο στις αποθήκες (αχυρώνες) του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που ο 
αλωνισμός δεν θα έχει ολοκληρωθεί5 μέχρι τις 15.8.1885, ημέρα λήξης της συμφωνίας, 
ήταν υποχρεωμένος να παραμείνει λίγες μέρες στο κτήμα ώσπου να μεταφέρει το άχυ-
ρο στους αχυρώνες.

Κλείνοντας αυτό το μικρό άρθρο θα σταθούμε για λίγο στην οικονομική κατάστα-
ση του γεωργοϋπηρέτη, ανατρέχοντας στις τιμές τριών βασικών προϊόντων εκείνης της 
εποχής.6 Όπως είδαμε, οι ετήσιες απολαβές του ορίσθηκαν στις 345 δραχμές, ήτοι 28,75 
δραχμές τον μήνα ή 0,958 την ημέρα. Με το μεροκάματό του μπορούσε να αγοράσει 
2,395 κιλά φασόλια ή ψωμί β΄ ποιότητας, η τιμή των οποίων ήταν 0,40 δραχμές το κιλό, 
ή 660 γραμμάρια κρέας αρνιού, η τιμή του οποίου ήταν 1,45 δραχμές το κιλό.7 Δεν 
είναι δύσκολο, λοιπόν, να αντιληφθούμε την άσχημη οικονομική κατάστασή του. Η 
κατάσταση του καλλιεργητή - κολίγου ήταν καλύτερη από την δική του, όχι όμως σε 
μεγάλο βαθμό.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 1884

Συμφωνητικόν

ἀριθ. 3360 Τρεῖς χιλιάδες τριακόσια ἑξήκοντα

Ἐν Λαρίσῃ σήμερον τήν εἰκοστήν ἕκτην (26) Αὐγούστου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσι-
οστοῦ ὀγδοηκοστοῦ τετάρτου ἔτους, ἡμέραν Κυριακήν μ. μ. ἐν τῷ κατά τήν μεγάλην 
ὁδόν8 καί ἀπέναντι τοῦ Σεραγίου9 ἰδιοκτήτῳ καταστήματι τοῦ Χαμίτ Χατζῆ Χουσεΐν 
πασᾶ, ἔνθα ἔχω τό συμβολαιογραφικόν μου γραφεῖον, ἐνώπιον ἐμοῦ Ἀγαθαγγέλου 
Ἀ. Ἰωαννίδου, συμβολαιογράφου Λαρίσης, ἑδρεύοντος καί κατοικοῦντος ἐνταῦθα, 
ἐπί παρουσίᾳ καί τῶν μαρτύρων Ἀριστοτέλους Ν. Τζιαβέλα, πανδοχέως, καί Πα-
νταζῆ Βαρδάκα, ἀργυραμοιβοῦ, ἀμφοτέρων κατοίκων ἐνταῦθα, γνωστῶν μοι πολιτῶν 

5. Η ολοκλήρωση του αλωνισμού εξαρτούνταν από τον αέρα. Εάν φυσούσε αέρας τελείωνε 
γρήγορα το λίχνισμα του αλωνισμένου σιταριού, για τον αποχωρισμό του από το άχυρο. Όταν 
δεν φυσούσε, το αλωνισμένο σιτάρι έμενε στο λαμνί 2 και 3 ημέρες, με την απελπισία ζωγρα-
φισμένη στα πρόσωπα των γεωργών.

6. Ευχαριστούμε τον κ. Νίκο Ζδάνη για την υπόδειξη του έργου του Π. Πιζάνια της επόμε-
νης σημείωσης.

7. Πέτρος Πιζάνιας, Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα (1843-1923). Το παράδειγμα 
των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985, 71.

8. Μεγάλη οδός· η σημερινή οδός Κύπρου στην Κεντρική Πλατεία.
9. Σεράγι· το οθωμανικό διοικητήριο, το οποίο βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της Κε-

ντρικής Πλατείας.
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Ἑλλήνων, ἐνηλίκων, ἀσχέτων πάσης συγγενείας πρός ἐμέ καί πρός ἀλλήλους καί μή 
ἐξαιρετέων, ἐνεφανίσθησαν αὐτοπροσώπως οἱ γνωστοί μοι καί ἄσχετοι συγγενείας 
ἐμοί τε καί τοῖς μάρτυσιν ἀφ’ ἑνός μέν Ἀχιλλεύς Δημητρακόπουλος, ἐμποροϋπάλλη-
λος κάτοικος ἐνταῦθα, καί ἀφ’ ἑτέρου Ἰωάννης Βούλγαρης, γεωργοϋπηρέτης κάτοικος 
ὡσαύτως, καί συνωμολόγησαν τά ἑξῆς, ἤτοι:

Ὁ μέν πρῶτος ὅτι προσλαμβάνει τόν δεύτερον ὡς γεωργοϋπηρέτην (κουλουκτσήν) 
ἐντός τοῦ χωρίου Τόϊβασι τοῦ Δήμου Νέσσωνος τῆς Λαρίσης, ἀπό σήμερον μέχρι τῆς 
δεκάτης πέμπτης Αὐγούστου τοῦ προσεχοῦς ἔτους χίλια ὀκτακόσια ὀγδοήκοντα πέντε 
(1885), καί δι’ ἀντιμισθίαν αὐτοῦ ὑποχρεοῦται νά χορηγήσῃ αὐτῷ:

α) Λίρας τουρκικάς /10 χρυσάς δώδεκα (12).
β) Πεντήκοντα κοιλά σίτου πρός τροφήν αὐτοῦ καί τῆς οἰκογενείας του.
γ) Τρία ζεύγη τσαρούχια. καί
δ) Κατοικίαν κατάλληλον δι’ αὐτόν καί τήν οἰκογένειάν του, ὑπό τάς ἑξῆς συμ-

φωνίας καί ὅρους:
1) Ὁ ῥηθείς κουλουκτσής ὑποχρεοῦται νά ὑπακούῃ εἰς τάς διαταγάς τοῦ ἐπιστάτου 

τοῦ προϊσταμένου του γεωργοῦ ἤ καί αὐτοῦ τοῦ πρώτου, ἐνεργῶν πᾶσαν ἥν ἤθελον 
ὑποδείξει αὐτῷ ἐργασίαν.

2) Ὀφείλει ἵνα ἡ οἰκογένειά του, ἐν καιρῷ τοῦ θέρους, κατασκευάζη τό ἀναγκαιοῦν 
διά τούς θεριστάς φαγητόν καί πᾶν ὅ,τι ἄλλο.

3) Ἡ πληρωμή τῶν λιρῶν γενήσεται εἰς ἀναλόγους μηνιαίας δόσεις, ἤτοι ἐν τῷ τέλει 
ἑκάστου μηνός, ἀρχομένης ταύτης ἀπό τοῦ μηνός Δεκεμβρίου, καθότι σήμερον τῷ 
ἐμέτρησε προκαταβολικῶς λίρας τουρκικάς τέσσαρας, ἤτοι μίσθωμα τεσσάρων μηνῶν.

4) Ἐν περιπτώσει καθ’ ἥν ὁ ῥηθείς ὑπηρέτης δέν ὑπακούει εἰς τάς διαταγάς τῶν 
κυρίων του (οὗτος), ὁ πρῶτος δικαιοῦται νά τόν ἀποβάλῃ ἀμέσως. Ἐάν δέ ἀναχωρήσῃ 
πρό τῆς λήξεως τῆς συμφωνίας καί ἄνευ αἰτίας, ὑποχρεοῦται εἰς τήν ἀπόδοσιν τῶν 
ὅσων μέχρι τῆς ἀποπομπῆς του ἔλαβε, χρημάτων καί σίτου, λόγῳ ἀποζημιώσεως, μή δι-
καιούμενος νά ἀπαιτήσῃ πληρωμήν τῆς ἧς μέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἔκαμεν ἐργασίας. 
καί

5) Ὁ δεύτερος ὑποχρεοῦται νά τοποθετήσῃ εἰς τάς ἀποθήκας τοῦ πρώτου τό παρα-
χθησόμενον ἄχυρον ἐάν μέχρι τῆς λήξεως τῆς παρούσης συμφωνίας δέν τελειώσωσι τ’ 
ἁλώνια.

Διά τήν ἁπλήν δέ μόνον ἐπιβολήν τοῦ χαρτοσήμου ὑπε/11λογίσθησαν αἱ δώδεκα 
λίραι Τουρκίας, ὁ σίτος καί τά τσαρούχια εἰς δραχμάς τριακοσίας τεσσαράκοντα 
πέντε (345), ὁ δέ δεύτερος ὅτι ἐδέξατο τήν ὑπό τούς ἀνωτέρω ὅρους καί συμφωνίας γε-
νομένην αὐτῷ μίσθωσιν, ὑπόσχεται τήν κατά γράμμα ἐκπλήρωσιν αὐτῶν καί συναινεῖ 
πληρέστατα.

Ταῦτα ἐκθεσάντων καί παραδεξαμένων ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, συνετάχθη τῇ 
αἰτήσει των τό παρόν ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον 

10. Τέλος της πρώτης σελίδας του εγγράφου.
11. Τέλος της δεύτερης σελίδας του εγγράφου.
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πάντων τῶν εἰρημένων παρόντων καί βεβαιωθέν ὑπεγράφη παρ’ αὐτῶν καί ἐμοῦ, πλήν 
τοῦ δευτέρου ὁμολογήσαντος γραμμάτων ἄγνοιαν.

Ὁ εἷς τῶν Συμβαλλομένων Οἱ Μάρτυρες
Ἀχιλλεύς Γ. Δημητρακόπουλος Α. Ν. Τζιαβέλας
 Π. Βαρδάκας

Ὁ Συμβολαιογράφος
(τ.σ)· Α. Α. Ἰωαννίδης

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Λάρισας, αρχείο του συμβολαιογράφου Αγαθ. Ιωαννίδη.
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ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ

ΕΝΔΕΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Στη μνήμη της μάνας μου
Βαγγελής (+ 18.5.2009)

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τα μοιρολόγια ή νεκρικά τραγούδια είναι μία πανάρχαιη συνήθεια η οποία ανάγε-
ται στα ομηρικά χρόνια. Με αυτά θρηνούν τους συγγενείς που πέθαναν από φυσικό ή 
βίαιο θάνατο, ακόμα-ακόμα θρηνούσαν, παλιότερα, και τον ξενιτεμένο της οικογένει-
ας. Τα μοιρολόγια τραγουδιούνται μόνο την ημέρα, συνήθως από τις γυναίκες και, 
κάπου-κάπου, από μερικούς άνδρες που ξεχωρίζουν από τους άλλους στην καλλι-
φωνία. Όταν ξημερώσει και ανατείλει ο ήλιος συνεχίζονται τα μοιρολόγια έως την 
ώρα που θα γίνει η εκφορά του νεκρού. Τα μοιρολόγια ακούγονται στο μνήμα του νε-
κρού και στο σπίτι των δικών του καθ’ όλη την διάρκεια των ετών που ο νεκρός πα-
ραμένει στον τάφο του.

Στο Παλαιόκαστρο της Ελασσόνας υπάρχουν κάμποσες γυναίκες που γνωρίζουν τα 
μοιρολόγια και τα τραγουδούν σε κάθε νεκρό του χωριού. Είναι ηλικιωμένες και τις 
ακολουθούν οι νεότερες για να μυηθούν κι αυτές. Ο ρυθμός των μοιρολογίων είναι 
αργός και ο ήχος πολύ λυπητερός, συνοδευόμενος, πότε-πότε, από αναστεναγμούς, οι 
οποίοι γίνονται πολύ έντονοι όταν ακούγεται το όνομα του νεκρού.

Ο στίχος των μοιρολογίων παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι απλός, κα-
τανοητός και έχει τέλεια δομή. Το λεξιλόγιό του είναι λαϊκό και εντυπωσιακό και 
απευθύνεται στο συναίσθημα των συγγενών και των φίλων που ξεσπούν σε καυτά 
δάκρυα.

Τα μοιρολόγια που θα παρουσιάσω εδώ σκόπευα να τα καταγράψω την δεκαετία 
του 1980, αλλά δεν το έκανα για να μην στενοχωρήσω αυτούς που θα μου τα τραγου-
δούσαν, καθώς θα έφερναν στη μνήμη τους πικρές στιγμές της ζωής τους. Όμως, τον 
Αύγουστο του 2004, η σύζυγός μου Ρήνα και η μάνα μου Βαγγελή με ενεθάρρυναν να 
τα καταγράψω. Η μάνα μου έφερε στη μνήμη της τα ένδεκα μοιρολόγια, όπως τα τρα-
γουδούσε στους νεκρούς με τις άλλες συγχωριανές της. Ακούγοντάς την πολλές φορές 
κρυφοδάκρυσα, μολονότι κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια να συγκρατηθώ.

ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ

1ο 

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

Εψές τ’ αργά τ’ αργούτσικα, εψές το βράδι - βράδι
η μάνα μου επέρασε από τον μαχαλά1 μας

1. Μαχαλάς< τουρ. mahalle· γειτονιά, συνοικία.
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και κάνας2 δεν τη γνώρισε πως ήταν η μανούλα.
Μόν’ τα παιδιά τ’ς τη γνώρισαν και τη σιγοφωνάζουν.

- Κοντοκαρτέρα,3 μάνα μου, να πάμ’ όλοι αντάμα.
Μανούλα μ’ το μαντίλι σου τι το ’χεις λερωμένο;

- Το λέρωσε η μαύρη γη, τ’ αραχνιασμένο χώμα.
- Για δώσ’ το μου, μανούλα μου, να στο γαργαροπλύνω.
- Πού θα ’βρεις, κόρη μ’, το νερό, πού θα ’βρεις το σαπούνι;
- Το δάκρυ βάζω για νερό, το σάλιο για σαπούνι

και το στηθάκι μ’ μάρμαρο ν’ απλώσω το μαντίλι.

2ο

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΓΙΟΥ Ή ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ

Κάτω στον Αγιο-Θόδωρο στον Άγιο Κωνσταντίνο,
πανηγυρίτσι4 γένονταν, μεγάλο πανηγύρι.
Το πανηγύρ’ ήταν τρανό κι ο τόπος ήταν λίγος.
Σαράντα δίπλες ο χορός κι εξήντα δυο τραπέζια.
Το ποιος τραβάει το χορό, ποιος λέει καλά τραγούδια;
Ο Γιώργος5 (π.χ.) σέρνει το χορό κι η μάνα τ’ τα τραγούδια
κι απ’ τα τραγούδια τα πολλά και τα καλά τραγούδια,
γιομίζ’6 ο κάμπος κουρνιαχτό7 και τα βουνά αντάρα.8

Χάσαν οι μάνες τα παιδιά και τα παιδιά τις μάνες
κι έχασα ’γώ το γιόκα9 μου, το γιο μου το λεβέντη.

3ο

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ

Βολιούμαι10 μια, βολιούμαι δυο, βολιούμαι τρεις και πέντε,
βολιούμαι να ξενιτευτώ πολύ μακριά στα ξένα.
Όσα βουνά κι αν εδιαβώ, όλα τα παραγγέλνω.
Βουνά να μη χιονίσετε, κάμποι μην παχνιστείτε.
Όσο να πάω και να ρθω και πίσω να γυρίσω,
βρίσκω τα χιόνια στα βουνά, τα κρούσταλλα11 στους κάμπους

2. Κάνας· κανένας.
3. Κοντοκαρτέρα· περίμενε.
4. Πανηγυρίτσι· πανηγυράκι.
5. Το όνομα του νεκρού προστίθεται εδώ κατά περίπτωση.
6. Γιομίζει· γεμίζει.
7. Κουρνιαχτός· κονιορτός, σκόνη.
8. Αντάρα· ομίχλη.
9. Το «γιόκα μου» γίνεται «κόρη μου» όταν ο νεκρός είναι κοπέλα.

10. Βολιούμαι· βούλομαι, σκέφτομαι.
11. Κρούσταλλα· παγοκρύσταλλα.
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και πίσω πάλι γύρισα στα έρημα τα ξένα.
Κάνω τις ξένες αδερφές, τις ξένες παραμάνες,
κάνω και μια παραδερφή για να μου πλέν’ τα ρούχα.
Τα πλένει μια, τα πλένει δυο, τα πλένει τρεις και πέντε
κι από τις πέντε κι αμπρουστά12 τα ρίχνει στο σοκάκι.13

- Πάρε, ξένε μ’, τα ρούχα σου, πάρε και τα λερά14 σου.
Εδώ τους ξένους δεν τους κλαιν και δεν τους παραχώνουν,15

γιατ’ είν’ ο τόπος ακριβός, ξαγορασμό δεν έχει.

4ο

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Ακούστ’ εδώ, παιδάκια μου, τι θα σας παραγγείλλω.
Όταν θα κάν’τε τις χαρές,16 χαρές για τα παιδιά σας,
θέλω να με καλέσετε να ρθω κι εγώ στο γάμο.
Θέλω να είμαι πεθερός, να κάτσω και στην κόχη.17

Αν δεν φανώ στο γιόμα18 σας κι αν δεν φανώ στο δείπνο,
ποτές μην περιμένετε για να ξαναγυρίσω.
Στην κόχη όπου κάθουμαν, εκεί όπου γερνιούμαν, 
τραπέζι να μη στρώσετε, τραγούδια να μην πείτε,
γιατ’ ήμουνα κι εγώ γονιός κι έπρεπε να είμαι.19

Βραχνά να κρού’ν20 τα όργανα, βραχνά κι αγάλι’ αγάλια.
Βραχνά να διάβω21 ’ξάμηνο, να πάρω κι απ’ το χρόνο,
τότες να τραγουδήσετε, τότε χαρές να κάντε.

5ο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Εψές περδίκα τσάκωσα και σήμερα τρυγόνα
κι έκατσα και μαγείρεψα σ’ αρχοντικό τραπέζι
και κάλεσα το σόι μου κι όλους τους συγγενείς μου.
Όλοι κινούσαν κι έρχονταν, όλοι με την αράδα.

12. Αμπρουστά· μπροστά, στο εξής.
13. Σοκάκι< τουρ. sokak· δρόμος, δρομάκι, στενό.
14. Λερά· λερωμένα, βρόμικα.
15. Παραχώνουν· θάφτουν.
16. Χαρές· γάμοι.
17. Κόχη· κόγχη, η γωνιά του σπιτιού κοντά στο τζάκι.
18. Γιόμα· φαγητό του μεσημεριού, γεύμα.
19. Δηλαδή έπρεπε να παραβρίσκεται στους γάμους των παιδιών του.
20. Κρούουν· χτυπούν, ηχούν.
21. Διάβω· να διέλθω, να περάσω.
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Πατέρας μας δεν φάνηκε να ρθει να τον φιλέψω.
Μας είπαν πως αρρώστησε βαριά για να πεθάνει.
Γυρεύ’ νερό ’π’ τον τόπο του και μήλ’ απ’ τη μηλιά του,
γυρεύει μοσχοστάφυλο απ’ την κληματαριά του.
Τ’ ακούσαν τα παιδάκια του τα πολυαγαπημένα.
Το ’να τον πάει κρύο νερό, τ’ άλλο αφράτο μήλο,
το τρίτο το μικρότερο τον πάει μοσκοσταφύλι.

- Πατέρα μας να φας, να πιεις, να καλογιοματίσεις,
να ’σαι καλά στον τόπο σου, καλά και στα παιδιά σου.

6ο

ΤΡΙΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Όσα καράβια στο γιαλό όλα στην άκρη πάνε
και το δικό σ’, πατέρα μου, όλο στη μέσ’ πηγαίνει 
και το βαρούν τα κύματα και όλο κινδυνεύει.
Πατέρας ήταν μέσα ’κεί, μέσα και όλο κλαίει.
Δεν κλαίει για τα νιάτα του κι ούτε για τη ζωή του,
μόν’ κλαίει αυτός τον χωρισμό, π’ αφήνει την αγάπη τ’
κι οπού αυτός θα χωριστεί απ’ τα καλά παιδιά του.

7ο

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Πέρα σ’ εκείν’ τη ράχη στ’ αριογκέντημα,22

εκεί δέντρος δεν ήταν κι ούτ’ αριόγκλημα23

και τώρα ξέβγει24 δέντρος, ξέβγ’ αριόγκλημα.
Ξεβγήκε μια βρυσούλα με κρύο το νερό
κι απάν’ στην κρύα βρύση πατέρας κοίτεται,
κομμένος και σφαγμένος με δυο τρεις μαχαιριές.
Τούρκοι τον τροϋρίζουν25 και οι Ρωμιοί τον κλαιν
και μια Βουργαροπούλα αυτόν μοιρολογάει.

- Ξένε μ’, να είχες μάνα, να είχες κι αδερφές,
να ’χες και την αγάπη σ’, να σ’ έκλαιγε κι αυτή.
Να η μανούλα που ’ρχεται, να και η αγάπη τ’,
που 'ρχεται κι αυτή μαζί με τα παιδιά της.
Το ’να κρατάει το χέρι και τ’ άλλ’ από κοντά
κλαίνε για τον πατέρα που έφυγε μακριά.

22. Αριογκέντημα· αριοκέντημα, δηλαδή τόπος με αραιή βλάστηση.
23. Αριόγκλημα· αραιό κλήμα.
24. Ξέβγει· ξεβγήκε, φύτρωσε, αναπτύχθηκε.
25. Τροϋρίζουν· τριγυρίζουν.
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8ο

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

Σαν κίνησαν οι όμορφες με τα παλικαράκια
να πάνε κάτω στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι
κι ουδέ καράβι έβρισκαν και βάρκες να περάσουν.
Σε καϊοπούλ’26 ανέβαιναν πέρα για να περάσουν.
Τους δέρν’ από τις τρεις πλευρές κι εσκίστ’ η καϊοπούλα.
γεμίζ’ η θάλασσα κορμιά κι οι άκρες παλικάρια.
Όλες οι μάνες έκλαιγαν κι όλες παρηγοριούνταν
κι η θ’κή27 σου μάνα, Γιώργο μου (π.χ.), παρηγοριά δεν έχει.
Μαζεύει πέτρες στην ποδιά, λιθάρια στο μαντίλι.
Πετροβολάει τη θάλασσα κι όλο την καταριέται.

- Ποτέ χαΐρι28 να μη δεις, νερό να μας χορτάσεις.
Έπνιξες το παιδάκι μου κι άλλο παιδί δεν έχω.

9ο

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ

Μας νύχτωσε και βράδιασε πάισε29 κι η τούτ’ η μέρα.
Σύρτε, παιδιά μου, για ψωμί, ψωμί να φάμε βράδι,
πάρτε κι ένα παλιό κρασί ’π’ το μέγα μοναστήρι,
να πλένω τα λαβώματα που μ’ έχουν λαβωμένο.
Πικρό, παιδιά μ’, το λάβωμα, φαρμάκι το μολύβι.30

Παιδιά μ’, να μη μ’ αφήσετε στον έρημο τον τόπο
και ρθουν οι λύκοι και με φάν’, τ’ αρκούδια με ξεσχίσουν.
Πάρτε και βγάλτε με ψηλά, ψηλά σ’ εκείν’ τη ράχη,
κάντε το μνήμα μ’ έμορφο, ίσια με το κορμί μου
και στη δεξιά μου τη μεριά αφήστε παραθύρι,
να μπαίνουν βγαίνουν τα πουλιά, να φέρνουνε χαμπέρι,31

χαμπέρ’ από το σπίτι μου κι από τους συγγενείς μου.

10ο

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ

Δεν σε θαρρούσα πόταμε ποτές να κατεβάσεις

26. Καϊοπούλα· δεν γνωρίζω την σημασία αυτής της λέξης. Ίσως σημαίνει βαρκούλα.
27. Θ’κή σου· δική σου.
28. Χαΐρι< τουρ. hayir (αγαθοεργία, ευεργεσία)· προκοπή.
29. Πάισε· πήγε.
30. Μολύβι· σφαίρα.
31. Χαμπέρι< τουρ. haber· είδηση, νέο.
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και τώρα που κατέβασες μια θολωσιά32 μεγάλη,
φέρνεις δέντρα, φέρνεις κλαδιά, δέντρα ξεριζωμένα,
φέρνεις και μια γλυκομηλιά με μήλα φορτωμένη
κι απάνω στα κλωνάρια της δυο ’δέρφια ’γκαλιασμένα.
Γλυκά-γλυκά κουβέντιαζαν, γλυκά κι αγαπημένα.

- Τσακώσ’ καλά ’διρφούλη μου να μην ξεχωριστούμε
και θα μας πάρ’ ο πόταμος και το βαρύ το κύμα
και θα μας ρίξ’ στη θάλασσα, ποιος ξέρ’ π’ θ’ ανταμωθούμε.
Όταν θα στίψ’ η θάλασσα και γίνει περιβόλι
εκεί παζάρι θα γενεί, μεγάλο πανηγύρι.
Εκεί να ρθεις, μανούλα μου, εκεί ν’ ανταμωθούμε,
να κλάψουμε τα ντέρτια33 μας και τα παράπονά μας,
το ποιος έχει τα πλειότερα34 τα παραπονεμένα.
Ο Γιώργος (π.χ.) έχει τα πλειότερα τα παραπονεμένα.

11ο

ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ

Δέντρο είχα στην αυλή μου, κυπαρίσσι στον οντά35 μου
που ’ταν μ’ άνθη στολισμένο και μ’ ομόρφαινε το σπίτι,
και μ’ ομόρφαινε το σπίτι, ’μόρφαινε και τα παιδιά μου.
Φύσηξε βοριάς κι αέρας και φουρτούνα του θαλάσσιου
και με γκρέμισε τα άνθη και μ’ ασκήμαινε το σπίτι.

32. Θολωσιά· θολό νερό του ποταμού.
33. Ντέρτια < τουρ. dert· στενοχώρια, καημός, πόνος, βάσανο.
34. Πλειότερα· περισσότερα.
35. Οντάς < τουρ. oda· δωμάτιο.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ
ΣΕ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

(1899-1912)

Στις σελίδες των αθηναϊκών εφημερίδων Εμπρός και Σκριπ έχουν καταχωρισθεί 
πολλές ειδήσεις για την περιοχή των Φαρσάλων, σημαντικός αριθμός των οποίων 
αναφέρεται στη ληστεία. Καθώς το θέμα της ληστείας στο θεσσαλικό χώρο δεν έχει 
φωτισθεί πλήρως, θεώρησα χρήσιμο να τις αντιγράψω και να τις παρουσιάσω από τις 
φιλόξενες σελίδες του Θεσσαλικού Ημερολογίου.

1) ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΙΑΣ ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

Πιθανή αἰχμαλωσία. Τό Ἀρχηγεῖον τοῦ Στρατοῦ διέταξε τόν ἐν Βόλῳ λοχαγόν κ. 
Παπαχρῆστον, ἵνα ἐπικεφαλῆς ἀποσπάσματος σπεύση εἰς Φάρσαλα πρός καταδίωξιν 
τῆς ἐκεῖ ἀναφανείσης ληστρικῆς συμμορίας, περί ἧς ἐγράφη ἤδη. Ὁ ρηθείς λοχαγός, 
παραλαβών ἱκανούς ἄνδρας, ἔσπευσεν ἀμέσως εἰς Φάρσαλα. Λέγεται ὅτι ἡ ληστοσυμ-
μορία αὕτη προέβη καί εἰς αἰχμαλωσίαν τινά (Εμπρός, 20.4.1899).

2) ΛΗΣΤΡΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ ΕΣΩΘΕΝ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Λάρισα, 13 Ἀπριλίου. Χθές μεσημβρίαν, ὁ Γεώργιος Πέπας μετ’ ἀγνώστου μεταβάς 
εἴς τινα μύλον τῆς περιφερείας Φαρσάλων, ἠρώτησε τόν μυλωθρόν πόσα χρήματα ἔχει. 
Τό ἑσπέρας μεταβάντες πάλιν ἐκεῖ οἱ ἴδιοι ἐζήτησαν νά ληστεύσουν τόν μυλωθρόν 
καί τόν υἱόν του Γεώργιον. Οὗτοι ὅμως ἀντέστησαν. Εἰς τήν ἐπακολουθήσασαν συ-
μπλοκήν κατώρθωσεν ὁ υἱός νά διαφύγη εἰς τό χωρίον Κιτίκι1 πληγωμένος διά μα-
χαίρας καί σφαίρας γκρά. Τήν πρωΐαν εὑρέθη εἰς τόν μύλον ὁ μυλωθρός φονευμένος 
(Εμπρός, 14.4.1901).

Βόλος, 13 Απριλίου. Ὁ βλαχοποιμήν Χ. Τσέλιγκας, μεθ’ ἑνός ἀκόμη ἀγνώστου, με-
ταβάντες εἰς τόν ὑδρόμυλον τοῦ Γεωργίου Κωνσταντίνου παρά τό χωρίον Τσεκερλί2 
τῶν Φαρσάλων, ἐλήστευσαν καί ἐφόνευσαν αὐτόν καί ἐπλήγωσαν τόν υἱόν του. Ὁ 
ἀστυνόμος καί εἰρηνοδίκης Φαρσάλων μετέβησαν ἐπιτοπίως πρός ἐνέργειαν ἀνακρίσε-
ων (Σκριπ, 14.4.1901).

3) ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑ ΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

Λάρισα, 9 Σεπτεμβρίου. Τέσσαρες φυγόδικοι ὧν ἐγνώσθη ὅτι ὁ εἷς ὀνομάζεται 
Γκέκας3 τήν νύκτα τῆς παρελθούσης Παρασκευῆς μεταβάντες εἰς Φάρσαλα εἰσῆλθον 

1. Κιτίκι· η σημερινή Φυλάκη της επαρχίας του Αλμυρού, γειτονική του Ναρθακίου των 
Φαρσάλων.

2. Τσεκερλί (Τσακιρλί)· ο σημερινός Πλάτανος των Φαρσάλων.
3. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία γι’ αυτόν. Βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, Η ληστεία στη 

Θεσσαλία, 1750-1931, Βόλος 1997.

22. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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εἰς τήν ἐξοχικήν οἰκίαν τοῦ Χρ. Λαχανοπούλου, ἔδεσαν τοῦτον καί, ἀφοῦ τοῦ ἀφήρε-
σαν περί τάς 300 δραχμάς καί ἕν βραχύκανον ὅπλον γκρά, ἀπῆλθον ἀνενόχλητοι, 
ἄγνωστον λαβόντες διεύθυνσιν (Εμπρός, 10.9.1901).

4) ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΛΗΣΤΕΣ

Λάρισα, αὐθημερόν. Εἰς τό μεταξύ Φαρσάλων και Ἁλμυροῦ χωρίον Ἰρινί Τεκέ4 ἐνε-
φανίσθησαν τέσσαρες ἄγνωστοι ὡπλισμένοι. Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν μεταβάς εἰς τήν ὀθω-
μανικήν5 Μονήν τῶν Μπεκτασήδων ἐζήτησε τόν ἡγούμενο Μπαϊράμ Μπαμπᾶ διά νά 
συννενοηθῆ δῆθεν μετ’ αὐτοῦ. Οἱ ὀθωμανοί μπεκτασῆδες εἰδοποίησαν τάς Ἀρχάς, διότι 
ἠγέρθησαν φόβοι ὅτι οἱ ἄγνωστοι ὡπλισμένοι θέλουν νά αἰχμαλωτίσουν τόν ὀθω-
μανόν ἡγούμενον, ὁ ὁποῖος εἶναι βαθύπλουτος (Σκριπ, 17.1.1902).

5) Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΣΩΡΗ6

Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου. Ἡ συμμορία τοῦ Τσώρη, ἡ αἰχμαλωτίσασα τόν δραπετεύσα-
ντα Πολύζον, εὑρίσκεται εἰς τήν περιφέρειαν τῶν Φαρσάλων. Τηλεγράφημα πρός τήν 
ἐνταῦθα Νομαρχίαν ἀγγέλει ὅτι ἡ συμμορία αὕτη, συναντήσασα τούς ποιμένας τοῦ 
κτηματίου τῶν Φαρσάλων κ. Λιαρδοπούλου, ἐνεχείρισεν εἰς αὐτούς ἐπιστολήν δι’ ἧς 
ἐζήτουν δραχμάς πεντακισχιλίας, τρία ὅπλα καί τρεῖς κάπας, ἀπειλοῦντες ἄλλως ὅτι 
θά τόν φονεύσωσιν. Ἀπεστάλησαν πρός καταδίωξιν ἀποσπάσματα σήμερον (Σκριπ, 
18.6.1902).

6) Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑ ΒΡΥΣΙΑ

Ἀργά χθές τήν νύκτα ἐλήφθη εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν τηλεγράφημα 
ἀγγέλον ὅτι εἰς τήν περιφέρειαν Φαρσάλων συνελήφθησαν τρεῖς φυγόδικοι, οἵτινες 
μετέσχον εἰς τήν γενομένην αὐτόθι ληστείαν τῶν Καρανδινῶν7 (Σκριπ, 18.6.1902).

Αἱ ἐπίσημοι πληροφορίαι. Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ἔλαβε χθές τά ἑξῆς τηλε-
γραφήματα ἐκ Λαρίσης, σχετικά μέ τήν παρά τά Φάρσαλα ληστείαν: 

Λάρισα, 17 Ἰουνίου. Χθεσινόν τηλεγράφημα τοῦ ἀστυνόμου Φαρσάλων ἀγγέλλει ὅτι 
6 ἄγνωστοι, ὡπλισμένοι καί παραμορφωμένοι, φέροντες δέ περιβολήν Καραγκούνη-
δων, ἤτοι φουστανέλαν8 ἐξ ὑφάσματος ρετσίνα,9 μετέβησαν εἰς τό χωρίον Βρυσιά καί 
ἀφήρεσαν ἐκ τοῦ ἐκμισθωτοῦ τοῦ χωρίου Καραντινοῦ ἕξ χιλιάδας δραχμάς, 3 νικέλινα 
ὡρολόγια καί ἕν περίστροφον. Ὑποτίθεται ὅτι οὗτοι εἰσιν ἐντόπιοι καί οὐχί ληστρική 
συμμορία. Ὁ μοίραρχος καί ὁ εἰσαγγελεύς, μετά δυνάμεως, μετέβησαν ἐπί τόπου πρός 
καταδίωξίν των.

4. Ιρινί· η σημερινή Ασπρόγεια των Φαρσάλων. Ο τεκές είναι το αρβανίτικο μοναστήρι 
κοντά στον οικισμό.

5. Ο τεκές δεν ήταν οθωμανικός αλλά αρβανίτικος των Μπεκτασήδων.
6. Γι’ αυτόν τον ληστή, βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π., σ. 106-107. Στο Ζαρκαδοχώρι του 

Αλμυρού κρατούσαν τον αιχμάλωτό τους Πολύζο.
7. Παρακάτω αναφέρονται ως οικογένεια του Καραντινού.
8. Οι Καραγκούνηδες δεν φορούσαν φουστανέλα.
9. Ρετσίνα· ύφασμα του εργοστασίου του Ρετσίνα.
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Τρίκαλα, 17 Ἰουνίου. Ἡ Ἀστυνομία Φαρσάλων γνωρίζει, ὅτι τήν νύκτα χθές 6 ἄγνω-
στοι ἔνοπλοι ἐλήστευσαν εἰς τό χωρίον Βρυσιά τῶν Φαρσάλων τήν οἰκογένειαν Κα-
ραντινοῦ, λαβόντες 6.000 δρχ., 3 ὡρολόγια καί περίστροφα. Ἐξέδωσε ἐπειγούσας δι-
αταγάς εἰς τ’ ἀποσπάσματα Καρδίτσης, Φαρσάλων καί Τρικάλων, εἰδοποιήσας τό 
ἐνταῦθα Σύνταγμα νά δώση διαταγάς εἰς τούς μεθορίους σταθμούς. Βλαχογιάννης, 
ἐπόπτης.

Φάρσαλα, 17 Ἰουνίου. Ἀφηκόμεθα λίαν πρωί ἐνταῦθα καί μεταβαίνομεν εἰς τό χωρίον 
Βρυσιά, ὥραν ἀπέχον. Οἱ λησταί, ἕξ τόν ἀριθμόν, εἰσελθόντες ἐντός τῆς οἰκίας τοῦ μι-
σθωτοῦ τοῦ χωρίου κ. Καραντινοῦ, ἐβασάνισαν αὐτόν, τόν ἀδελφόν του, τό τέκνον του 
καί τήν ὑπηρέτριαν διά ζέοντος ἐλαίου. Ἄλλοι ἕξ ἐνήδρευον ἔξωθεν. Οἱ εἰσελθόντες, 
μετά τά βασανιστήρια, ἐζήτησαν 200.000 δρχ., ἀντί τῶν ὁποίων ἔλαβον μόνον 6.000, 
τρία ὡρολόγια καί ἕν περίστροφον. Ἦσαν μουντζουρωμένοι καί ὡπλισμένοι μέ γκρᾶ 
καί μαχαίρας. Παρέλαβον, φεύγοντες, τρεῖς ὁμήρους, ἵνα μή πυροβοληθῶσι παρά τῶν 
χωρικῶν, οὕς ἀπέλυσαν ἀκολούθως. Οἱ δράσται, μέχρις ὥρας εἶναι ἄγνωστοι, κατα-
διώκονται ὅμως πρός τό Καραλάρ10 τῆς Καρδίτσης. Ἐξακολουθεῖ ἡ καταδίωξις. Αἱ 
ἀνακρίσεις προχωροῦν. Κηρύκος (Εμπρός, 18.6.1902).

Βόλος 17 Ἰουνίου. Χθές τήν νύκτα, τήν 9.30΄ ὥραν, 15 ἄγνωστοι, ὡπλισμένοι καί 
μουντζουρωμένοι, μεταβάντες εἰς τό χωρίον Βρύστα [Βρυσιά], δίωρον ἀπέχον τῶν 
Φαρσάλων, ἐνοικιασμένον παρά τῶν ἀδελφῶν Καραντινοῦ, ὁμογενῶν κατελθόντων 
πρό ἔτους ἐκ Ρουμανίας, περιεκύκλωσαν τήν ἐπιστασίαν. Ὀκτώ ἐκ τούτων, εἰσελθό-
ντες εἰς τήν ἐπιστασίαν, τῆς ὁποίας ἡ θύρα ἦτο ἀνοικτή, συνέλαβον τούς ἀδελφούς 
Καραντινοῦ καί τά τέκνα των αἰτοῦντες χρήματα. Δύο χωρικοί, ἀντιληφθέντες τήν 
εἰσβολήν τῶν ἀγνώστων, ἔσπευσαν καί ἀναχώρησαν, πάραυτα, διά τά Φάρσαλα ἵνα 
εἰδοποιήσωσι τάς Ἀρχάς, πυροβοληθέντες ἐνῶ ἔφευγον ὑπό τῶν ληστῶν.

Τό βρασμένο λάδι.
Ἐντός τῆς ἐπιστασίας, ἐκτός τῶν ἕξ Καραντινῶν ὑπῆρχε καί δεκαμελές προσωπικόν, 

ἀδυνατοῦν νά πράξη τι ὑπέρ τῶν κυρίων του, ὡς ἀπροόπτως καταληφθέν. Οἱ λη-
σταί, συλλαβόντες τους Καραντινούς, ἔδεσαν αὐτούς καί ἤρξαντο ζητοῦντες χρήμα-
τα. Οἱ Καραντινοί ἔδωκαν εἰς αὐτούς ἀμέσως 6.500 δραχμάς, τρία ὡρολόγια καί τρία 
ρεβόλβερ. Οἱ λησταί ἐπέμενον αἰτοῦντες καί ἄλλα χρήματα.

- Δώσατέ μας, ἔλεγον, 100.000 δραχμάς, ἅς ἔχετε ἐκ τῆς πωλήσεως τοῦ καπνοῦ. Μή 
λαμβάνοντες, ὅμως, ἄλλα χρήματα ἤρχισαν βασανίζοντες τούς συλληφθέντας. Ἔθεσαν 
τηγάνιον ἐπί τῆς πυρᾶς μετά ἐλαίου, ὅπως ζεματίσωσιν αὐτούς.

Γενναιότης ὑπηρετρίας.
Θαυμαστήν ψυχραιμίαν ἔδειξεν ἡ ὑπηρέτρια Πάτρα, ἥτις, πλησιάσασα τούς κυρίους 

της, ἀφήρεσεν ἐξ αὐτῶν, κρύφα, πολυτίμους δακτυλίους καί ἀνέτρεψε τό τηγάνιον 
τοῦ ζέοντος ἐλαίου, ἀποσοβήσασα οὕτω τάς φρικώδεις βασάνους. Οἱ λησταί, ἀναχω-
ροῦντες, παρέλαβον μεθ’ ἑαυτῶν δύο Καραντινούς, οὕς ἀπέλυσαν μετά παρέλευσιν 
τετάρτου τῆς ὥρας. Ἡμισείαν ὥραν μετά τήν ἀναχώρησιν τῶν ληστῶν κατέφθασεν ἐπί 
τόπου ὁ ἀστυνόμος Φαρσάλων μετά δυνάμεως στρατιωτικῆς. Εἷς ἐκ τῶν ληστῶν αὐτῶν 

10. Καραλάρ· η σημερινή Κυψέλη των Σοφάδων.



340

ἀφίκετο σήμερον ἐνταῦθα κακῶς ἔχων. Γενική ἐπικρατεῖ πεποίθησις ὅτι οἱ διαπράξα-
ντες τήν ληστείαν ἦσαν χωρικοί καί οὐχί λησταί ἤ φυγόδικοι (Σκριπ, 18.6.1902).

Ποῖοι τήν διέπραξαν.
Ὁ νομάρχης Λαρίσης κ. Φανδρίδης, διά μακροῦ τηλεγραφήματός του, πρός τό 

Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν, ἀναφέρει ὅτι ἐκ τῆς καταθέσεως, τῆς παρά τά Φάρσα-
λα ληστευθείσης οἰκογενείας Καραντινοῦ καί τῶν ἄλλων προσδραμόντων κατά τήν 
στιγμήν τῆς ληστείας χωρικῶν, ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ δράσται δέν ἦσαν πραγματικοί 
λησταί, ἀλλά χωρικοί, οἱ ὁποῖοι εἶχον μεταμορφωθῆ διά καταλλήλου ἀμφιέσεως. Εἶναι 
δέ οὗτοι, κατά τόν κ. νομάρχην, οἱ Βάγιας Φούντης,11 Μπούχλας, Ι. Πυτίτης, Ν. Μακρῆς 
καί Φώτης Νίνης, οἱ διαπράξαντες, ὡς γνωστόν, κατά τόν παρελθόντα Νοέμβριον, τήν 
ληστείαν κατά τοῦ χωρικοῦ Κορδᾶ. Ὁ κ. Φανδρίδης ὑποδεικνύει εἰς τό Ὑπουργεῖον τά 
μέτρα, τά ὁποῖα δέον νά ληφθῶσιν πρός ἐξόντωσιν τῶν κακοποιῶν αὐτῶν στοιχείων, 
τά ὁποῖα ἔχουν ἐνσπείρει τόν τρόμον εἰς τούς κατοίκους τῶν θεσσαλικῶν χωρίων. Κατ’ 
ἄλλο τηλεγράφημα, ὁ μοίραρχος κ. Κηρύκος εὑρίσκεται ἐπί τά ἴχνη τῶν δραστῶν, οἱ 
ὁποῖοι δέν θά δυνηθῶσι ἐπιτέλους νά διαφύγωσι (Σκριπ, 19.6.1902).

Σύλληψις δύο συμμοριῶν.
Ὁ μοίραρχος Λαρίσης, διά τηλεγραφήματός του πρός τό Ἀρχηγεῖον τῆς Χωροφυ-

λακῆς, ἀναφέρει ὅτι συνελήφθησαν δύο λησταί ἐκ τῆς ληστοσυμμορίας, ἥτις διέπρα-
ξε τήν ληστείαν τῶν Φαρσάλων, ὀνομάζονται δέ Δόστης καί Κιτσοκώστας.12 Οἱ λη-
στευθέντες ἀνεγνώρισαν αὐτούς καί κατήγγειλαν τόν Κιτσοκώσταν ὡς ἀρχηγόν τῆς 
συμμορίας. Τούς συλληφθέντας ὑπέβαλον εἰς μακράν ἀνάκρισιν, ἐκ τῆς ὁποίας οὐδέν 
ἐγένετο γνωστόν, ἀρνουμένων τῶν ληστῶν νά εἴπωσί τι (Εμπρός, 23.6.1902).

Σύλληψις καί ἄλλου ληστοῦ. Ἀποκαλύψεις καί συλλήψεις.
Ἀγγέλεται τηλεγραφικῶς, ἐκ Φαρσάλων πρός τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν, 

ὅτι συνελήφθη εἰς Παλαμᾶ τῆς Καρδίτσης παρά τοῦ ἀποσπάσματος ὁ Γ. Πανουριᾶς 
ἤ Μαντζαφῖνος,13 ἐκ Σουβολάκου14 καταγόμενος τοῦ Δήμου Παρακαμπυλίων τῆς 
Εὐρυτανίας. Ὁ συλληφθείς, ἐνώπιον τοῦ εἰσαγγελέως Καρδίτσης καί τοῦ στρατιωτι-
κοῦ ἐπόπτου, ἀνακρινόμενος προέβη εἰς θετικάς καί ὡρισμένας ὁμολογίας περί τῶν 
συνενόχων του εἰς τήν ληστείαν τοῦ Καραντινοῦ, εἰς τά Βρυσιά τῶν Φαρσάλων. Οἱ 
συνένοχοί του, ὡς εἶπεν, εἶχε 8 καί κατάγονται ἐκ Φθιώτιδος. Τά ὀνόματά των αἱ Ἀρχαί 
τηροῦν μυστικά χάριν τῆς ἀνακρίσεως. Ὁ συλληφθείς μετεφέρθη εἰς τά Φάρσαλα, ἐπι-
βεβαίωσε δέ ἐκεῖ καί ἐνώπιον τοῦ εἰσαγγελέως τῶν Ἐφετῶν Λαρίσης, μεταβάντος εἰς 
Φάρσαλα, καί τοῦ ἀνακριτοῦ τάς ὁμολογίας περί τῶν συνενόχων του. Οἱ δράσται τῆς 
ληστείας ἐλπίζεται ὅτι θά συλληφθῶσι ταχέως κατόπιν τῶν ἀποκαλύψεων τοῦ συλ-
ληφθέντος (Εμπρός, 25.6.1902).

Σύλληψις ὑπόπτου.
Λάρισα, 26 Ἰουνίου. Συνελήφθη σήμερον καί ὡδηγήθη ἐνταῦθα ὁ Φώτης Μιχαηλίδης 

ὡς ὕποπτος τῆς ληστείας τῶν Φαρσάλων. Οὗτος ἦτο ἐπιστάτης τοῦ ἰατροῦ κ. Καρανίκα 

11. Δεν γνωρίζουμε άλλη αναφορά γι’ αυτούς. Βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π. 
12. Οι ληστές αυτοί δεν αναφέρονται από τον Γιώργο Αθ. Ζαχαρίου (ό. π.).
13. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι’ αυτόν τον ληστή.
14. Σοβολάκο· ο σημερινός Ψηλόβραχος της Αιτωλοακαρνανίας.
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εἰς τό χωρίον Πλασιά.15 Τρεῖς ἡμέρας πρό τῆς ληστείας εἶχεν ἀναχωρήσει τῆς θέσεώς 
του κρύφα, ἐπιστρέψας μετά πολλάς ἡμέρας καί δικαιολογούμενος διά τήν ἀπουσίαν 
του [εἶπεν] ὅτι μετέβη εἰς Λαμίαν. Οἱ χωρικοί ἀνεγνώρισαν αὐτόν. Ἀπό τῆς χθές δι-
ατρίβουν εἰς Φάρσαλα, χάριν τῆς ληστείας, ὁ νομάρχης καί ὁ εἰσαγγελεύς τῶν Ἐφετῶν 
κ. Πρωτοπαπᾶς (Εμπρός, 27.6.1902).

Σύλληψις ὑπόπτων.
Λάρισα, 29 Ἰουνίου. Σήμερον συνελήφθησαν ἕτεροι τρεῖς ὕποπτοι διά τήν ληστείαν 

τῶν Φαρσάλων. Ὁ συλληφθείς προχθές Φώτης Μιχαηλίδης16 προφυλακίσθη δυνάμει 
ἐντάλματος. Οὗτος ὡδηγήθη σήμερον, ὑπό συνοδίαν, εἰς Βρυσιά, ὅπως ἀναγνωρισθῆ 
παρά τῶν ἄλλων παθόντων Καραντινῶν. Πάντες οἱ συλληφθέντες θά ὁδηγηθῶσιν εἰς 
τάς ἐνταῦθα φυλακάς. Φαίνεται ἀπό τήν ἀνάκρισιν ὅτι τινές ἐνέχονται καί εἰς τήν 
ληστείαν τοῦ Καραλάρ.17 Ο μοίραρχος κ. Κηρύκος μετέβη σήμερον μετά τῶν συλ-
ληφθέντων ἐκεῖ, ὅπως ἀναγνωρισθῶσι παρά τοῦ ληστευθέντος τότε Πρόκου (Εμπρός, 
30.6.1902).

Λάρισα, 3 Ἰουλίου. Οἱ συλληφθέντες λησταί τῶν Φαρσάλων ἀνεκρίθησαν παρά τοῦ 
ἀνακριτοῦ κ. Σωτηριάδου χθές. Σήμερον ἐκ τούτων ὁ Λάμπρος Μανιάτης ἀπελύθη, 
κατά δέ τῶν λοιπῶν ἐξεδόθη ἔνταλμα... (Εμπρός, 4.7.1902).

7) Η ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΑΚΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ18

Βόλος, 5 Μαρτίου. Σήμερον ὡδηγήθησαν εἰς τήν Μοιραρχίαν οἱ συλληφθέντες ὑπό 
τοῦ μοιράρχου κ. Κηρύκου πέντε βλαχοποιημένες, οἱ ἐνεχόμενοι εἰς τήν αἰχμαλωσίαν 
τοῦ Μαργαρίτου, τήν συμβάσαν πρό ἡμερῶν ὑπό τῆς ληστοσυμμορίας Νάκα καί 
Ἀδάμ ἐν Κιτίνῃ19 τῶν Φαρσάλων. Συνεπείᾳ τῆς συλλήψεως τῶν βλαχοποιμένων ἐλπίζε-
ται ταχίστη ἡ σύλληψις τῆς συμμορίας, ἥτις ὑποθάλπεται εἰς τά πέριξ τῶν Φαρσάλων 
(Εμπρός, 6.3.1903).

8) ΜΕΡΙΚΑ ΑΘΛΑ ΤΟΥ ΛΗΣΤΟΦΥΓΟΔΙΚΟΥ ΓΚΑΡΤΣΙΟΥ20

Λάρισα, 23 Φεβρουαρίου. Ὁ ἐπικηρυγμένος ληστοφυγόδικος Γκάρτσιος, μετά δύο 
συντρόφων του, μεταβάντες εἰς τό ποιμνιοστάσιον τῶν ἀδελφῶν Πάλλα, πλησίον τοῦ 
χωρίου Δουβλατάν,21 ἐφόνευσαν ἑπτά βοῦς, διότι οἱ ἀδελφοί Πάλλα ἠρνήθησαν νά 
δώσουν εἰς τούς ληστάς χρήματα. Αὔριον ἀναχωρεῖ εἰς Φάρσαλα ὁ ἀνακριτής κ. Χρυ-
σαΐτης ἵνα ἐνεργήση πρός σύλληψιν τῶν ληστῶν, καταστάντων τό φόβητρον τῶν χω-
ρικῶν (Εμπρός, 24.2.1903).

15. Πλασιά· το σημερινό Νεοχώρι της Αγιάς.
16. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι’ αυτόν. Βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π.
17. Βλ. παραπάνω την σημείωση 10.
18. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι’ αυτήν τη ληστοσυμμορία. Βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π.
19. Κιτίνη (το σωστό Κιτίκι)· Φυλάκη του Αλμυρού.
20. Δεν υπάρχουν πληροφορίες γι’ αυτόν τον ληστή. Βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π.
21. Δουβλατάν· μάλλον το αναφερόμενο ως Δουβλατάν Χριστιανικόν, τα σημερινά Κάτω 

Βασιλικά των Φαρσάλων. Το Δουβλατάν Οθωμανικόν είναι τα σημερινά Άνω Βασιλικά.
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9) Ο ΛΗΣΤΟΦΥΓΟΔΙΚΟΣ ΛΑΖΟΣ

Ὁ ληστοφυγόδικος Λάζος,22 μεταβάς εἰς τό χωρίον Λασποχώρι23 τῶν Φαρσάλων, 
ἀπεπειράθη ν’ ἀπαγάγη κόριν τινά, ἥν ἠγάπα. Οἱ χωρικοί, ὅμως, ἀντιληφθέντες αὐτόν 
κατώρθωσαν νά τόν ἐκδιώξουν διά πυροβολισμῶν (Σκριπ, 27.10.1903).

Τηλεγραφοῦν ἐκ Φαρσάλων εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ὅτι ὁ διαβόητος 
ληστής Λάζος, ἀποπειραθείς πρό ἡμερῶν ν’ ἀπαγάγη κόρην τινά ἥν ἠγάπα ἐκ τοῦ 
χωρίου Μπίτσελι,24 μεταβάς τήν 31 Δεκεμβρίου εἰς τό ἀνωτέρω χωρίον ἐνέπρησε τήν 
ἀχυραποθήκην τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ χωρίου Ἰσμαήλ Ἀχμέτη, μεθ’ ὅ ἀπέστειλε πρός 
αὐτόν ἀπειλητικήν ἐπιστολήν, διά τῆς ὁποίας τόν διέτασσε νά ἐκδιώξη ἐκ τοῦ χωρίου 
τήν ἐρωμένην του. Ὁμοίας ἐπιστολάς ἐτοιχοκόλλησεν εἰς τά κεντρικώτερα μέρη τοῦ 
χωρίου, διά τῶν ὁποίων τά αὐτά διέτασσε καί εἰς τούς χωρικούς (Σκριπ, 4.1.1904).

10) Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΡΤΣΙΟΥ25

Τηλεγραφήματα, ληφθέντα χθές εἰς τό Ἀρχηγεῖον τῆς Χωροφυλακῆς, ἐπιβεβαιοῦν 
τάς ἰδιαιτέρας ἡμῶν καί ἐκ μέρους τῶν ἐν Λαρίσῃ καί Τρικάλοις ἀνταποκριτῶν μας 
πληροφορίας, ὅτι ἡ περιώνυμος διά τά ληστρικά της κατορθώματα συμμορία, ὑπό τόν 
ἀρχηγόν Γκάρτσιον, ἐνεφανίσθη παρά τά Φάρσαλα. Τά μεταβατικά ἀποσπάσματα 
ἐτέθησαν εἰς κίνησιν πρός ἀνακάλυψιν τῶν συμμοριῶν (Σκριπ, 7.2.1904).

11) Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΣΑΧΜΑΤΙ26

Βόλος, 15 Ἰουνίου. Ὁ λήσταρχος Μπέσιας,27 μετά τῆς συμμορίας του, μεταβάς τήν 
παρελθοῦσαν νύκτα εἰς τό χωρίον Τσάχματι, δίωρον ἀπέχον τῶν Φαρσάλων, εἰσῆλθεν 
ἔνοπλος εἰς τό κανάκιον τοῦ ἰδιοκτήτου Ἰσούφ μπέη, συνέλαβον δέ αὐτόν καί τήν 
οἰκογένειάν του, τούς ἔδεσαν καί ἐζήτησαν 3.000 δρχ., ὡς λύτρα, ἀπειλήσαντες ἄλλως 
ὅτι θά καταστρέψουν τά κτήματά του. Ὁ Ἰσούφ ἐπρότεινε νά δώση χιλίας καί ν’ 
ἀφεθῆ ἐλεύθερος ἵνα ἐξοικονομήση καί τά λοιπά. Οἱ λησταί συνελθόντες εἰς συμβούλι-
ον ἐνέκριναν ν’ ἀφεθῆ ἐλεύθερος, ἐπαναλαμβάνοντες δέ τάς ἀπειλάς των ἀπῆλθον. Ὁ 
δέ ὀθωμανός μπέης ἔφθασεν εἰς Λάρισαν ζητῶν χρήματα, ἕνεκα φόβου δέ ἀπέφυγε νά 
καταγγείλη τό γεγονός εἰς τάς Ἀρχάς (Εμπρός, 16.6.1906).

12) Η ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΣΙΤΣΟΥΛΑ28

Βόλος, 24 Αὐγούστου. Εἰς τήν περιφέρειαν τῶν Φαρσάλων ἀνεφάνη ὁ ληστοφυγόδι-

22. Ο Λάζος σκοτώθηκε κατά την διάρκεια συμπλοκής, έξω από το Κιτίκι - Φυλάκη, μεταξύ 
της συμμορίας του και ενός στρατιωτικού αποσπάσματος. Βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π., σ. 96.

23. Λασποχώρι των Φαρσάλων· η σημερινή Λεύκη των Σοφάδων.
24. Μπίτσελι· μάλλον το Μπιτσιλέρι, τα σημερινά Πυργάκια των Ελληνικών των Φαρσάλων.
25. Βλ. παραπάνω την σημείωση 20.
26. Τσάχματι· υπήρχαν δύο ομώνυμοι οικισμοί: το Άνω Τσιάχματι, το σημερινό Ανωχώρι 

των Φαρσάλων και το Κάτω Τσιάχματι, το σημερινό Κατωχώρι.
27. Γι’ αυτόν τον ληστή, βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π., σ. 104-106.
28. Ο Τσιτούλας, στις 11.3.1908, δικάστηκε με τον Ράπτη στο Κακουργοδικείο της Λάρι-

σας, κατηγορούμενοι ότι στις 24.9.1906 συνέλαβαν έξω από τα Τρίκαλα δύο Έλληνες και έναν 
Οθωμανό, ζητώντας λύτρα από τον ένα Έλληνα και τον Οθωμανό 6.500 λίρες. Οι δύο ληστές, 
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κος Τσιτσούλας, ζητήσας παρά ποιμένων τροφάς. Ἐστάλησαν πρός καταδίωξίν του 
στρατιωτικά ἀποσπάσματα. Ἡ συμμορία Τσιτσούλα, ἥτις λυμαίνεται τήν περιφέρει-
αν, ἀπέστειλεν ἐκβιαστικήν ἐπιστολήν εἰς τόν Γεώργιον Δερματᾶν, ζητοῦσα χιλίας δρχ. 
καί τρόφιμα, ἀπειλοῦσα δέ ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει νά καταστρέψη τήν περιουσίαν 
αὐτοῦ. Τό γεγονός κατηγγέλθη εἰς τάς Ἀρχάς, αἵτινες ἔλαβον τά κατάλληλα μέτρα 
(Εμπρός, 25.8.1906).

13) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ ΠΟΛΥΖΟΥ29

Λάρισα, 14 Δεκεμβρίου, τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας. Ἀφίκετο ἐκ Φαρσάλων ἀπόψε, 
σιδηροδρομικῶς, ὁ αἰχμαλωτισθείς ὑπό τῶν ληστῶν Ἀντώνιος Πολύζος, ὁδηγηθείς 
πάραυτα εἰς τήν Ἀστυνομίαν, ἔνθα ἐπί μακρόν ἀνεκρίθη, ἀφεθείς ἐλεύθερος. Συνήντη-
σα αὐτόν ἀμέσως. Εἶναι κοντός, 35 περίπου ἐτῶν, σιτόχρους. Εἰς ἐρώτησίν μου περί 
τῶν περιπετειῶν του μοῦ εἶπε:

- Τό ἑσπέρας τῆς αἰχμαλωσίας, μετέβημεν εἰς τό χωρίον Τσούξιανη,30 δίωρον ἀπέχον 
τοῦ Κεσερλί,31 ὅπου διημερεύσαμεν. Ἡ συμμορία ἀπετελεῖτο ἐκ πέντε ληστῶν. Ἐκεῖθεν 
μετέβημεν εἰς τόν Βάλτον Πλασιᾶς,32 ὅπου ἐπίσης ἐμείναμεν τρία ἡμερόνυκτα, κατόπιν 
δέ εἰς τό χωρίον Ἀβδουλάρ,33 ἔνθα διημερεύσαμεν ἐντός τοῦ ἐξωκκλησίου Ἅγιος 
Ἠλίας. Ἐκείνην τήν ἡμέραν διῆλθε πολύ πλησίον ἀπόσπασμα χωρίς νά ἀντιληφθῆ 
ὅτι ἐκρυπτόμεθα εἰς τήν ἐκκλησίαν. Κατόπιν μετέβημεν εἰς τά δάση τοῦ Ἁλμυροῦ καί 
τά κρυσφύγετα τῆς Γούρας,34 ἔνθα διεμένομεν μέχρι τῆς ἀποδράσεως ἰδίως δέ πέριξ 
τῆς θέσεως Κιτίγκι35 τοῦ Ἁλμυροῦ. Πρό 29 ἡμερῶν, ὁ λήσταρχος Τσιώρης,36 μετά δύο 
ὀπαδῶν ἐξηφανίσθησαν μή ἐπανελθόντες καί ἀφήσαντες τήν φύλαξίν μου εἰς ἑτέρους 
δύο ληστάς ὀνόματι Σιδέρην καί Σέργιον. Πρό τριῶν ἡμερῶν, τῇ παρακλήσει μου, 
ἐχαλάρωσαν τά δεσμά φρονοῦντες ὅτι ἀδυνατῶ νά δραπετεύσω. Τήν ἑσπέραν τῆς δρα-
πετεύσεως τούς ἐφώναξα ἐπανειλημμένως ὅπως ἐξυπνήσουν καί ἀνάψουν φωτιά ἕνεκα 
τοῦ δριμυτάτου ψύχους. Δέν ἤκουσαν, ὅμως, βαρυκοιμώμενοι καί ἐθεώρησα κατάλλη-
λον τήν στιγμήν νά δραπετεύσω. Ἔκαμα τότε τόν σταυρόν μου, ἐσηκώθηκα σιγά-σιγά 
καί χωρίς νά μέ ἀντιληφθοῦν καί ἀπομακρυνθείς ἄρχισα νά τρέχω σάν τρελός πηδῶν 
τούς βράχους καί διερχόμενος ποταμούς ἀκόπως.

Σέ λίγο ἐξημέρωσε καί ἐκρύφθηκα κάτω ἀπό ἕνα πρινάρι καί τήν νύκτα ἐπανέλα-
βα τήν πορείαν. Τέλος ἔφθασα εἰς τό χωρίον Κιοπεκλί37 καί ἐμπῆκα εἰς τό χάνι, ὅπου 

στις 18.7.1906, σκότωσαν έναν βοσκό στον Κόζιακα. Βλ. Γεώργιος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π., σ. 104.
29. Βλ. παραπάνω την 5η είδηση.
30. Τσούξιανη· η σημερινή Δήμητρα της Αγιάς.
31. Κεσερλί· μάλλον το Μεγ. Κεσερλί, το σημερινό Συκούριο της Λάρισας.
32. Πλασιά· το σημερινό Νεοχώρι της Αγιάς.
33. Αβδουλάρ· το σημερινό Νέο Περιβόλι της Λάρισας.
34. Γούρα· η οροσειρά της Όθρυος, όπου και ο οικισμός Γούρα, η σημερινή Ανάβρα του Αλ-

μυρού.
35. Κιτίγκι (το σωστό Κιτίκι)· Φυλάκη του Αλμυρού.
36. Βλ. την σημείωση 6 και την 5η είδηση.
37. Κιοπεκλί· το σημερινό Ναρθάκιο των Φαρσάλων.
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εὑρῆκα τόν δήμαρχον Φαρσάλων κ. Κυρόζην καί μετέβημεν εἰς τά Φάρσαλα. Κατά τήν 
διάρκειαν τῆς αἰχμαλωσίας μου οἱ λησταί μέ ἐπεριποιοῦντο πολύ. Μᾶς ἐτροφοδότουν 
ἰδίως βλαχοποιμένες. Ὁ Τσιώρης ἀγνοῶ ποῦ μετέβη ἐξαφανισθείς.

Οὕτω μᾶς διηγήθη ὁ Πολύζος ἀτάραχος καί μειδιών τήν αἰχμαλωσίαν του. Ἡ ἀπόδρα-
σις, ὅμως, αὕτη θεωρεῖται ἀμφίβολος ὑπό πολλῶν, φρονούντων ὅτι ἦτο ἀδύνατον νά 
διαφύγη τήν ἐπίβλεψιν τοῦ Τσιώρη καί ὅτι πάντως κατεβλήθησαν λύτρα (Εμπρός, 
15.12.1906).

14) Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Φάρσαλα, 29 Δεκεμβρίου. Ὀλίγον ἀπέχομεν τῆς ἐποχῆς τοῦ Τσουλῆ,38 Παπακυρι-
τσοπούλου39 κ.τ.λ. γενναιοτάτων καπεταναίων οἵτινες, ἐφ’ ἱκανόν, ἐτρομοκράτησαν 
τήν Θεσσαλίαν καί συνεκίνησαν τό Ἑλληνικόν μέ τά κατορθώματά των. Ἤδη μᾶς 
ἐφύτρωσαν οἱ Τσιώρης,40 Μπέσας,41 Ράπτης,42 οἵτινες βαδίζουσιν ἐπί τά ἴχνη τῶν προ-
γενεστέρων. Ἀποστέλουσιν ἐκβιαστικάς ἐπιστολάς, ἀπειλοῦντες θανάτῳ πάντας τούς 
μή εὐπειθεῖς εἰς τάς διαταγάς των καί καταρεζιλεύουν τάς Ἀρχάς, αἵτινες καίτοι μετά 
πολλῆς θέρμης καί δραστηριότητος καταδιώκουσι τούτους δέν δύνανται τό μέν διά 
τούς ὑποθάλποντας, τό δέ διά τῆς ἀνεπαρκοῦς δυνάμεως ἥν ἔχουσιν εἰς τήν διάθεσίν 
των, νά φέρωσιν ἀποτέλεσμα. Φαντασθῆτε ὅτι ἡ Ἀστυνομία Φαρσάλων δέν ἔχει πλέον 
τῶν δεκαπέντε χωροφυλάκων διανεμομένων καί εἰς δύο ἐξωτερικούς σταθμούς καί 
ἑνός ἀποσπάσματος ἐξ 6 ἀνδρῶν. Τί νά πρωτοκάμωσιν οἱ στρατιῶται αὐτοί; Συνο-
δείας, λοιπήν ὑπηρεσίαν, τήν φρούρησιν τῶν δημοσίων καταστημάτων ἤ νά κατα-
διώξωσι ληστάς; Διά τοῦτο ἄν πραγματικῶς ἡ κεντρική ὑπηρεσία ἐπιθυμῆ τήν ἐξόντω-
σιν τῶν κακοποιῶν στοιχείων, ἄς ἐνισχύση τάς ἀστυνομίας μας καί ἄς καταρτίση με-
ταβατικά ἀποσπάσματα διά νά γίνη κάτι τι, ἄλλως ἐπί πολύ θά τρέμωμεν τούς προρ-
ρηθέντας γενναιοτάτους πρός ἄφθιτον δόξαν τῆς πολιτείας μας. Μυρμηδών (Εμπρός, 
4.11.1907).

15) Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΠΟΤΑΣΗ - ΤΣΑΤΣΑ43

Βόλος, 5 Μαρτίου. Χθές, παρά τά Φάρσαλα, ἠχμαλωτίσθη ὁ κτηνοτρόφος Δημ. 
Χαρίτου ὑπό τῆς ληστοσυμμορίας Μπόταση. Οἱ λησταί ζητοῦν ὑπέρογκα λύτρα. Ἡ 
τύχη τοῦ αἰχμαλώτου ἀγνοεῖται. Αἱ Ἀρχαί ἐτέθησαν εἰς καταδίωξιν τῶν ληστῶν. Οἱ 
κάτοικοι περίτρομοι ἐγκατέλιπον τάς ἐργασίας των (Εμπρός, 6.3.1908).

Βόλος, 8 Μαρτίου. Ἡ ληστοσυμμορία τοῦ Μπόταση - Τσάτσα, συγκειμένη ἐκ δέκα 
ληστῶν, ἐκτός τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ Γκαντέλου Χαρίτου, μετέβη χθές τό ἑσπέρας εἰς τό 

38. Ο λήσταρχος Γιάννης Τσουλής, από την Ανάβρα του Αλμυρού, είχε πλούσια δράση 
κυρίως στην περιοχή του Αλμυρού. Σκοτώθηκε στις 14.5.1895 στο χωριό Λιμογάρδι της Λαμίας. 
Βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π., σ. 80-83.

39. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι’ αυτόν τον ληστή.
40. Για τον ληστή Τσιώρη, βλ. παραπάνω την 5η και την 13η είδηση.
41. Για τον Μπέσα (Μπέσια), βλ. την 11η είδηση και Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π., σ. 106.
42. Για τον Ράπτη, βλ. την σημείωση 28.
43. Βλ. γι’ αυτούς, Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π., σ. 108-109.
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χωρίον Καραμπαϊράμ44 τῶν Φαρσάλων καί εἰσελθοῦσα εἰς τάς οἰκίας τῶν Χρήστου 
Καλούση, Γεωργίου Κώστα, Δημ. Γιῶτα καί Γεωρ. Παπαγεωργίου, ἀφοῦ ἀφήρεσε 
πᾶν πολύτιμον κόσμημα ἀπήγαγεν εἰς τά ὄρη πάντας τούς ἀνωτέρω, ζητοῦσα λύτρα 
(Εμπρός, 9.3.1908).

16) ΟΙ ΣΚΟΥΠΡΑΙΟΙ45 ΣΦΑΖΟΥΝ, ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΝ, ΠΥΡΠΟΛΟΥΝ

Φάρσαλα, 17 Ἰουλίου, τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας. Κατόπιν τῆς προχθεσινῆς μου ἀντα-
ποκρίσεως, σπεύδω σήμερον νά σᾶς ἀποστείλω λεπτομερείας τῶν φοβερῶν κακουρ-
γημάτων τῶν Σκουπραίων καί Μποτάσηδων, ἅτινα γνωσθέντα ἐν τῇ κοινωνίᾳ μας 
ἐπροξένησαν καί ἐνέσπειραν τόν τρόμον καί τήν φρίκην εἰς ὅλους ἐν γένει τούς γεωργι-
κούς πληθυσμούς. Αἱ συμμορίαι τῶν Σκουπραίων καί Μποτάσηδων ἡνωμέναι μετέβη-
σαν εἰς τό χωρίον Μποβοῦνι46 καί συνέλαβον τρεῖς ἀγωγεῖς ἐξ ὧν ἐφόνευσαν τούς δύο, 
πρός δέ καί τούς υἱούς τοῦ ἀρχιποιμένος ἐκ Καλαρρυτῶν Ντοῦλαν καί Σπῦρον, οὕς 
ἐκράτησαν αἰχμαλώτους, ζητοῦντες ὑπέρογκα λύτρα.

Αἱ παραθερίζουσαι οἰκογένειαι Φαρσάλων, Τρικάλων, Καρδίτσης καί Λαρίσης 
κατελήφθησαν ὑπό πανικοῦ καί δέν ἐξέρχονται τῶν οἰκιῶν, πολλαί δέ θέλουσι νά 
κατέλθωσι47 ἀλλά φοβοῦνται!! Μόνον ἡ ἀποστολή στρατοῦ εἶναι δυνατόν νά τάς ἀπε-
λευθερώση. Ἄλλως θά εἶναι δοῦλαι καί ὑπό τήν ὑψηλήν προστασίαν τῶν ληστῶν Σκου-
πραίων καί Μποτάσηδων. Πολλοί βεβαιοῦσιν ὅτι ἀπεστάλλησαν ἐκβιαστικαί ἐπιστο-
λαί εἰς πολλά χωρία, δι’ ὧν ζητοῦσι παρά εὐπόρων οἰκογενειῶν χρήματα.

Καθ’ ἅ ἐγνώσθη, εἰς τήν ἐπαρχίαν Καλαμπάκας εὑρίσκονται 50 ἐν ὅλῳ λησταί, οἵτι-
νες κρύπτονται εἰς τά διάφορα ἐκεῖ δάση ὁπόθεν ἐξερχόμενοι θέτουσιν εἰς ἐνέργειαν 
τά μεγαλεπήβολα σχέδιά των. Καί ἡ μέν συμμορία τῶν Σκουπραίων ἀποτελεῖται ἀπό 
εἴκοσιν ἐν ὅλῳ ληστάς, ἡ δέ τῶν Μποτάσηδων48 καί Σριφτάρη49 ἐξ ὀκτώ! Ὁλόκληρο 
σύνταγμα βλέπετε! Ἀχιλλεύς Μπαϊρακλιώτης (Σκριπ, 21.11.1908).

17) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΕΝΟΣ ΛΗΣΤΗ

Ἐπεστράφη ὑπογεγραμμένον Διάταγμα διά τοῦ ὁποίου ἐκφράζεται ἡ βασιλική 
εὐαρέσκεια εἰς τούς κ.κ. Ἀλ. Κυρώζην, δήμαρχων Φαρσάλων, Σεραφείμ Θεοδωρόπου-
λον, ἰδιώτην, Μ. Μελᾶν, εἰρηνοδίκην, καί Νικ. Πλατῆν, ἀνθυπομοίραρχον, διότι συ-
νετέλεσαν εἰς τόν φόνον τοῦ ἐπικεκηρυγμένου ληστοῦ Ἰω. Κολοκύθα50 ἤ Κλοκοτάρα, 
λαβόντα χώραν εἰς τά Φάρσαλα κατά τό παρελθόν ἔτος (Σκριπ, 5.2.1909).

44. Καραμπαϊράμ· το σημερινό Πολυδάμιο των Φαρσάλων.
45. Η ληστοσυμμορία των Σκουπραίων δρούσε κυρίως στις περιοχές των Τρικάλων και της 

Καρδίτσας. Ο Γ. Σκούπρας σκοτώθηκε στην περιοχή των Τρικάλων, στις 20.8.1910. Βλ. Γιώργος 
Αθ. Ζαχαρίου, ό. π., σ. 73, 108-110, 114-115.

46. Μποβούνι· απροσδιόριστος οικισμός.
47. Κατέλθωσι· εννοεί να επιστρέψουν οι νομάδες κτηνοτρόφοι από τα βουνά στα χειμα-

διά της πεδιάδας.
48. Γι’ αυτούς, βλ. παραπάνω την 15η είδηση.
49. Ο Στριφτάρης είχε συμμορία με τον Μάγκανο. Βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό. π., σ. 110.
50. Δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτόν.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Α΄. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟ
1) ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΙΟΥΡΗΣ, Οι τοιχογραφίες της Μονής Αγίας Τριάδας Δρακότρυπας 

(1758) και η μνημειακή ζωγραφική του 18ου αιώνα στην περιοχή των Αγράφων, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2008, σ. 666 (μεγάλου σχήματος), τιμή 30 ευρώ.

Το παρουσιαζόμενο εδώ έργο του Ιω. Τσιουρή είναι η διδακτορική διατριβή του, την οποία 
εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο 
αναδεικνύει την Μονή της Δρακότρυπας ως ένα αξιόλογο μνημείο του 18ου αιώνα. Ο συγ-
γραφέας διαίρεσε το έργο του σε έξι μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζει την περιοχή των Αγράφων 
κατά τον 18ο αι., για να αντιληφθεί ο αναγνώστης του τον χώρο στον οποίο περιλαμβάνε-
ται και η Δρακότρυπα. Στο δεύτερο μέρος, με τον τίτλο «Τα μνημεία και οι επιγραφές τους», 
παρουσιάζει τους ναούς και τις μονές της Βατσουνιάς, του Κερασοχωρίου, της Ρεντίνας, της 
Ανατ. Φραγκίστας, του Πετροχωρίου, του Δροσάτου, του Βλασίου, της Βράχας, των Κουμπου-
ριανών, των Δομιανών, του Κατουσίου, του Καταφυγίου, του Μαράθου, των Βραγκιανών, της 
Δρακότρυπας κ.ά. Στο τρίτο μέρος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο καθολικό της Μονής 
Αγ. Τριάδας της Δρακότρυπας (σ. 53-298), παρουσιάζοντας το εικονογραφικό πρόγραμμα, με 
κάθε λεπτομέρεια (τρούλος, ιερό, κυρίως ναός, νάρθηκας). Στο τέταρτο μέρος σκιαγραφείται 
η δράση του ιερέα ζωγράφου Θεοδώρου από την Αγιά, ο οποίος, λανθασμένα, είχε αποκληθεί 
από άλλους Θεόδωρος «Ουρίας». Τα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά δεδομένα, της ζωγρα-
φικής του καθολικού της Μονής της Δρακότρυπας, συνδέουν το έργο του παπα-Θεοδώρου με 
πολλά μνημεία των Αγράφων, της Ανατολικής Θεσσαλίας και της Πιερίας.

Στο πέμπτο μέρος, με τον τίτλο «Παρατηρήσεις στη ζωγραφική των ναών του 18ου αιώνα 
στην περιοχή των Αγράφων», ο συγγραφέας ασχολείται με την θρησκευτική ζωγραφική στο 
χώρο της Θεσσαλίας και των Αγράφων, την περίοδο 15ος-17ος αι., με τα τοιχογραφημένα σύνο-
λα του 18ου αι. τα οποία εντάσσονται ή επηρεάζονται από τοπικά εργαστήρια των Αγράφων 
του 17ου και με τις άλλες τάσεις της εντοίχιας ζωγραφικής του 18ου αι. Στο έκτο μέρος περι-
λαμβάνονται τα συμπεράσματα, οι συντομογραφίες, η βιβλιογραφία, τα ευρετήρια, εικονογρα-
φικό και των μνημείων, οι πίνακες, τα σχέδια και οι εικόνες (32 έγχρωμες και 368 ασπρόμαυρες), 
πραγματικά στολίδια του έργου. Ο Ιω. Τσιουρής, με την πλούσια βιβλιογραφική ενημέρωσή 
του, συνέθεσε είναι πολύτιμο σύνολο, για το οποίο του αξίζουν τα συγχαρητήρια. Το έργο του 
είναι στολίδι της βιβλιοθήκης μας. (Για πληροφορίες, στο τηλ. 210-38.91.800).

2) ΚΩΝ. Ε. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Η πολεοδομική Ιστορία των Τρικάλων, Τρικαλινό Ημερολόγιο, 
23 (Τρίκαλα 2009) σ. 544.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου των Τρικκαίων έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό 
εκδόσεων τρικαλινού ενδιαφέροντος. Σε δύο προηγούμενους τόμους του παρουσίασε τον του-
ριστικό και πολιτιστικό οδηγό των επαρχιών Τρικάλων και Καλαμπάκας του Τριαντ. Πα-
παζήση. Τώρα, παρουσιάζει την πολεοδομική ιστορία των Τρικάλων, έργο του πολιτικού 
μηχανικού Κων. Κατσαρού. Ο συγγραφέας, μετά την εισαγωγή στις απαρχές τής δομής των 
Τρικάλων, παρουσιάζει δέκα σημαντικές αποφάσεις (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες και πολε-
οδομικά θέματα, σ. 73-289), τον πολεοδομικό μετασχηματισμό (παραθέτοντας τον πρώτο πο-
λεοδομικό νόμο του 1923, τις τροποποιήσεις του σχεδίου της πόλης), και πλουτίζει τον τόμο με 
εικόνες της πόλης από μία δορυφορική λήψη. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει το πολεοδο-
μικό αποτύπωμα του έτους 2008, με τα εξής αξιόλογα θέματα: πληθυσμός-δημογραφική εξέλι-
ξη, ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, οικονομία-παραγωγικές δραστηριότητες, εκπαίδευ-
ση, υγεία-πρόνοια, δημοτικές επιχειρήσεις, αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά, αθλη-
τισμός, μεταφορές, ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κ.ά. Ο τόμος κλείνει με το 5ο κεφάλαιο 
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(Αναπτυξιακά δεδομένα του σήμερα), με το οποίο ολοκληρώνεται η εικόνα των σύγχρονων 
Τρικάλων. Η παράθεση εγγράφων (αιτήσεων και αποφάσεων), πινάκων, εικόνων και σχεδίων 
βοηθούν τον αναγνώστη στην καλύτερη προσέγγιση του θέματος, στην πληρέστερη κατανόησή 
του. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24310-79.613).

3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΛΑΝΤΗΣ, Κονισκός Τρικάλων, εκδόσεις Γένεσις, Κονισκός 
2008, σ. 384.

Ο Νικ. Μπλαντής, συνταξιούχος δάσκαλος, πριν από πολλά χρόνια άρχισε να συγκεντρώνει 
πληροφορίες, προκειμένου να συνθέσει, στο μέτρο του δυνατού, την ιστορία της γενέτειράς 
του. Η μελέτη και η έρευνα είχε καλά αποτελέσματα κι έτσι πρόσφερε στους συγχωριανούς του 
την ευκαιρία να γνωρίσουν το ιστορικό παρελθόν του Κονισκού. Το έργο διαιρείται σε τρία 
κεφάλαια, με πολλές ενότητες. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται το φυσικό περιβάλλον, το δο-
μημένο περιβάλλον και τα τοπωνύμια. Στο δεύτερο παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία, από 
την αρχαία εποχή μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, οι οικογένειες του χωριού από το 1881 και 
εξής, η καθημερινότητα (κατοικία, τροφές, οικονομική ζωή), η κτηνοτροφία και η γεωργία, τα 
πολιτιστικά στοιχεία (ήθη και έθιμα, τραγούδια, ο κύκλος της ζωής, προλήψεις) και η σύγχρονη 
ζωή. Το τρίτο κεφάλαιο, συνοπτικό σε σχέση με τα δύο προηγούμενα, αναφέρεται στον Δήμο 
των Τυμφαίων, διαμέρισμα του οποίου είναι ο Κονισκός. Ο τόμος κλείνει με το φωτογραφικό 
παράρτημα, το οποίο συμπληρώνει την εικονογράφησή του. Τόσο η ποιμενική όσο και η γε-
ωργική ορολογία είναι πολύ ενδιαφέρουσες, καθώς ο συγγραφέας γνωρίζει το καθετί που έχει 
σχέση μ’ αυτές. Ο Νίκος Μπλαντής πλήρωσε τα τροφεία στη γενέτειρά του απλόχερα. Το έργο 
του θα εκτιμηθεί δεόντως από τους συγχωριανούς του και από τους φιλίστορες. (Για πληρο-
φορίες στο τηλ. 24310-29.692).

4) ΒΙΓΛΑ-ΠΛΩΡΗ, περιοδικό του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων της Γατζέας «Ο Τίμιος 
Σταυρός», 2 (2009) σ. 132.

Στο 2ο τεύχος του δίδυμου περιοδικού περιλαμβάνονται ένα αφιέρωμα στον μακαρίτη πια 
λογοτέχνη Ηλία Λεφούση και ένα διήγημά του, ποιήματα και διηγήματα διάφορων λογο-
τεχνών, και μερικά γλωσσικά και ιστορικά κείμενα, τα οποία σημειώνουμε εδώ: α) Βιγλάτο-
ρας (Κ. Λιάπης), Αϊγιωργίτικα επώνυμα με ξενική ρίζα ή επίδραση· Ένα αϊγιωργίτικο προι-
κοσύμφωνο του 1855. β) Γιώργος Θωμάς, Μία μηλιώτικη απόφαση του 1850· έξω τα γιδοπρόβα-
τα και άλλα ζώα από τα κτήματα. γ) Κώστας Λιάπης, Οι Μανιάτες πειρατές και οι Δημητρι-
είς λόγιοι. δ) Κων. Καλλιανός, Ένα ανέκδοτο θαλασσοδάνειο του 18ου αι. Για άλλη μία φορά 
συγχαίρουμε τον Κώστα Λιάπη, υπεύθυνο και επιμελητή της έκδοσης του περιοδικού, για την 
αγάπη στον τόπο του και στην ιστορία του. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24230-22.576).

5) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ, Η νεότερη Ελλάδα μέσα από οθωμανικές πηγές. Οικο-
νομία, θεσμοί και κοινωνία στη Θεσσαλία του 17ου αιώνα, εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 
Θεσσαλονίκη 2009, σ. 826 (δεμένο), τιμή 58 ευρώ.

Η Λάρισα, έδρα της οθωμανικής διοίκησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε μεγάλο αρ-
χείο. Οι Οθωμανικοί, αναχωρώντας από την πόλη, το 1881, μετέφεραν το αρχείο τους στα 
Σέρβια και από εκεί στην Κοζάνη. Στα ΓΑΚ της Κοζάνης σώζονται, σήμερα, γύρω στις τρεις 
δεκάδες κώδικες, κυρίως του ιεροδικαστή της Λάρισας, της Ελασσόνας και των Φαρσάλων, της 
περιόδου 1643-1909. Δύο από τους κώδικες αυτούς, Τ4 και Τ5, της περιόδου 1662-1678, αξι-
οποίησε στην διδακτορική διατριβή του ο Κ. Καμπουρίδης, τουρκολόγος και υπεύθυνος των 
ΓΑΚ της Κοζάνης. Με επιμονή και περισσή αγάπη, μετέγραψε 711 πράξεις για να μπορέσει να 
τις μελετήσει. Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στη μελέτη τους, καθώς τα έγγραφα δεν είναι 
ομοιόμορφα· υπάρχουν διαταγές, βεράτια, αντίγραφα καταλόγων, πιστοποιητικά κ.ά., για τα 
οποία απαιτείται ειδική οπτική γωνία, ερμηνεία των όρων, συσχέτιση με τα ιστορικά γεγονότα 
της εποχής, ταυτίσεις των αναφερόμενων οικισμών, πολλοί από τους οποίους, οι οθωμανι-
κοί κυρίως, εγκαταλείφθηκαν πριν από πολλές δεκαετίες κ.λ.π. Όλα τα εμπόδια τα υπερνίκη-
σε ο συγγραφέας, χάρη στην κατάρτιση, στην επιστημοσύνη και στο μεράκι του, και μας έδω-
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σε έναν όγκο πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται «σε τοπικά ή γενικότερα ζητήματα, στρα-
τιωτικά, διοικητικά, ζητήματα προνομίων, οικονομικά και ρυθμίσεις φορολογίας (...)» κ.ά. Οι 
γραφείς των διάφορων πράξεων μας δίνουν, πολλές φορές, διαφορετικές μορφές των τοπω-
νυμίων, βοηθούν στο να προσεγγίσουμε τον χρόνο γέννησής τους και γενικά να έχουμε καλύτε-
ρη εικόνα των οικισμών μας και της καθημερινής ζωής των κατοίκων τους.

Μετά την κατατοπιστική εισαγωγή και την παρουσίαση όλων των αναφερόμενων οθω-
μανικών όρων, ως ένα καλό μάθημα τουρκολογίας, ο συγγραφέας ασχολείται: α) Με την δι-
οικητική οργάνωση του σαντζακίου των Τρικάλων, του καζά της Λάρισας - Φαναρίου και 
με τις στρατιωτικές και διοικητικές Αρχές. β) Με την οικονομική κατάσταση (κατηγορίες και 
υπολογισμός των φορολογικών εσόδων, θρησκευτικοί φόροι, έκτακτοι φόροι, διαδικασίες 
είσπραξης των φόρων), την κοινωνική κατάσταση, τους κατοίκους του καζά της Λάρισας - Φα-
ναρίου, το τιμαριωτικό σύστημα και τα βακούφια. Ακολούθως (σ. 257-613) παρουσιάζονται 
οι πράξεις των οθωμανικών κωδίκων, το γλωσσάρι (σ. 615-631), η βιβλιογραφία (ελληνόγλωσ-
ση και ξενόγλωσση, σ. 633-643), το γενικό ευρετήριο (σ. 645-712), φωτοαντίγραφα χαρακτηρι-
στικών πράξεων (σ. 713-785) και τα τοπωνύμια του καζά της Λάρισας - Φαναρίου (σ. 787-820).

Το έργο του Κ. Καμπουρίδη θα είναι στο εξής βασικό εργαλείο στα χέρια των μελετητών 
της θεσσαλικής Ιστορίας. Θα μας λύσει πολλές απορίες και θα συμβάλει στην καλύτερη τεκ-
μηρίωση πολλών μελετών. Για όλα αυτά του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. (Ο τόμος διατίθεται 
στα βιβλιοπωλεία των θεσσαλικών πόλεων. Για πληροφορίες στα τηλ. 2310-264.748, 900.777 
και 6946-461.460).

6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Εισαγωγικά στον «Νέον Ανάχαρσι» του 
Ρήγα Βελεστινλή, έκδοση της Επιστ. Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2009, 
σ. 84.

Άλλο ένα έργο, δημιούργημα της αγάπης του προς τον Ρήγα, μας προσφέρει ο Δ. Καρα-
μπερόπουλος. Σ’ αυτό, ο γνώστης του έργου του εθνεγέρτη, παρουσιάζει το καθετί που έχει 
σχέση με τον Νέο Ανάχαρσι: την έκδοση του έργου, τα ανακριτικά έγγραφα για την έκδο-
ση, τις αναφορές της έκδοσης στην Εφημερίδα των αδελφών Πούλιου, τις παρατηρήσεις και 
προσθήκες του Ρήγα. Οι προσθήκες είναι αξιοπαρατήρητες καθώς μας δίνουν πληροφορίες για 
την πώληση της Κάπουρνας-Γλαφυρών, την εικόνα του Βελεστίνου, του Αγ. Γεωργίου, των Πα-
γασών, της Πορταριάς. Το τομίδιο συμπληρώνεται με την εξήγηση μερικών λέξεων, τις οποίες 
έπλασε ο Ρήγας, και το γενικό ευρετήριο.

Εκτός από το παραπάνω, ο Δ. Καραμπερόπουλος μας έστειλε και τα παρακάτω ανάτυπα 
μελετών του και αυτοτελείς εκδόσεις: α) Ελληνική ιατρική ορολογία. Οι απαρχές της κατά το 
Νεοελληνικό Διαφωτισμό. β) Ιατρικοί όροι του Γαληνού στην νεοελληνική ιατρική ορολογία. 
γ) Οι περιοδικοί ή διαλείποντες πυρετοί κατά την προεπαναστατική εποχή. δ) Πρώιμα ελλη-
νικά παιδιατρικά κείμενα. ε) «Περί γάλακτος» στο έργο του Γαληνού, «Περί τροφών δυνάμε-
ως». στ) Τα ιατρικά κείμενα του «Φυσικής Απάνθισμα» του Ρήγα σε κώδικα του 1812. ζ) Η 
«Ιστορία της Φυσιολογίας» του εκ Τυρνάβου Θεσσαλίας Γεωργίου Πούλιου (1823). η) Πα-
ρουσίαση περίπτωσης σακχαρώδους διαβήτη στο περιοδικό «Ερμής ο Λόγιος» του 1814. θ) 
Προσπάθειες ανέγερσης νοσοκομείου στην Τσαριτσάνη (τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.). ι) Η συνω-
μοτική δράση του Ρήγα Βελεστινλή. ια) Ο Ιπποκράτης στα ιατρικά κείμενα του Νεολληνικού 
Διαφωτισμού. ιβ) Λοιμώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας 18ου-19ου αι. ιγ) Ο πνεύμων και η 
αναπνοή στα ελληνικά ιατρικά κείμενα του 18ου και των αρχών 19ου αιώνος. ιδ) Ήταν τελικά 
ο Ρήγας εκδότης του «Αγαθάγγελου»; ιε) Ο Θούριος του Ρήγα, εμψυχωτής των ραγιάδων επα-
ναστατών. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-80.11.066).

7) ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αργιθέα. Αργιθεάτισσα 
και παράδοση, Αθήνα 2009, σ. 128.

Στο Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο του Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο 
Απόλλων» του Νομού της Καρδίτσας (Οκτώβριος 2008), ο φιλόλογος Κ. Γραμμένος και ο δι-



349

κηγόρος Μ. Παπαδημητρίου, παρουσίασαν το θέμα «Αργιθέα. Αργιθεάτισσα και παράδο-
ση». Την ανακοίνωσή τους αυτή, οι δύο Αργιθεάτες, εμπλουτισμένη με ενδιαφέρουσες φωτο-
γραφίες, εξέδωσαν σε ένα καλαίσθητο τομίδιο, προσφέροντάς το σε όλους τους Αργιθεάτες 
και στους φίλους της Θεσσαλικής Ιστορίας. Στις σελίδες του βιβλίου τους, οι συγγραφείς πα-
ρουσιάζουν κάθε πτυχή της ζωής της Αργιθεάτισσας: η σχέση της με την λαϊκή τέχνη-εργασία, 
η φορεσιά της, η οικογένεια και η κοινωνική θέση της, η παιδεία, η καθημερινότητά της, τα 
παραδοσιακά φαγητά, ο αργαλειός, η συμμετοχή της στις αγροτικές και στις ποιμενικές ερ-
γασίες, στις γιορτές κ.ά. Ευσύνοπτες αναφορές στα εν λόγω θέματα, ουσιαστικές και κατατο-
πιστικές. Τόσο οι φωτογραφίες των σελίδων, όσο και το φωτογραφικό παράρτημα (σ. 89-126) 
συμβάλλουν στην καλύτερη προσέγγιση του θέματος και αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο 
της Αργιθεάτισσας στην οικογένειά της. Τα συγχαρητήριά μας και στον Εκπολιτιστικό Σύλλο-
γο του Λαγκαδίου του Ανθηρού «Οι Άγ. Ανάργυροι», που ανέλαβε το κόστος της έκδοσης. (Για 
πληροφορίες στα τηλ. 24450-42.905, 6972-813.940, 210-77.55.368 και 6977-504.888).

8) ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, Ιστορικές και λαογραφικές αφηγήσεις και άλλα τινά, 
Σύλλογος Δεσκατιωτών της Αθήνας, εκδόσεις Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2008, σ. 320.

Ο Δεσκατιώτης Σ. Κεραμίδας, συνταξιούχος της ΕΡΤ, δημοσιεύει, κατά διαστήματα, στα 
Νέα της Δεσκάτης, μικρές καθημερινές ιστορίες και αναμνήσεις από τον πόλεμο, την Κατοχή 
και την Αντίσταση, αλλά και από την ζωή στη γενέτειρά του. Όλα αυτά δοσμένα με το δικό 
του ύφος, χιούμορ και σοβαρότητα ανάμεικτα, που προκαλούν το ενδιαφέρον και διαβάζονται 
ευχάριστα. Αξιόλογη η περιγραφή της μάχης του Σαρανταπόρου (21.6.1943), οπότε οι γερμα-
νικές κατοχικές δυνάμεις υπέστησαν πανωλεθρία (σ. 165-170). Την έκδοση του βιβλίου ανέλα-
βε ο Σύλλογος των Δεσκατιωτών της Αθήνας, διοικούμενος από ένα δραστήριο Δ. Σ. (Για πλη-
ροφορίες στο τηλ. 210-32.31.525).

9) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΕΞΑΡΧΟΥ, Βοϊβόντα-Βασιλική. Ιστορία-Λαογραφία, εκδόσεις «Γένε-
σις», Τρίκαλα 2008, σ. 384.

Ο φιλόλογος Αθ. Εξάρχου, με πολύ κόπο, συγκέντρωσε αρκετό υλικό, χάρη στο οποίο 
συνέθεσε το αξιόλογο πόνημά του για την γενέτειρά του Βασιλική, την παλιά Βοϊβόντα, της 
Καλαμπάκας. Το έργο του αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το ιστορικό και το λαογραφικό. 
Στο πρώτο μέρος (σ. 17-156) ο συγγραφέας παρουσιάζει εν συντομία την προϊστορική και την 
ιστορική περίοδο μέχρι την υστεροβυζαντινή, οπότε ιδρύθηκε ο οικισμός Βοϊβόντα. Το με-
γαλύτερο βάρος έριξε στους νεότερους χρόνους, από την έναρξη της οθωμανικής κατοχής (με 
θέματα σχετικά με τους κολίγους, την παρουσία του Αλή πασά των Ιωαννίνων στην περιοχή 
των Τρικάλων και ειδικότερα της Βοϊβόντας, την κυρα-Βασιλική και την σχέση της με την Βο-
ϊβόντα) και τα γεγονότα μετά το 1821, μέχρι το τέλος του Εμφυλίου και την σημερινή κατάστα-
ση της Βασιλικής. Επιπλέον, ο συγγραφέας αναφέρεται στους ναούς και στις μονές του χωρι-
ού και της γύρω περιοχής, καθώς και στους γειτονικούς οικισμούς Θεόπετρα και Περιστέρα 
και στο αγροτικό ζήτημα. Το δεύτερο μέρος του έργου είναι πλουσιότερο από το πρώτο (σ. 
157-377), με πολλές ενότητες: τα σπίτια της Βασιλικής, τα οικιακά σκεύη, η ενδυμασία και η 
κόμμωση των κατοίκων, οι γιορτές του χρόνου (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα, Απο-
κριές, Πάσχα, Κλήδονα), τα εξωκκλήσια, ο κύκλος της ζωής (γέννηση, γάμος, θάνατος), τα λα-
ογραφικά στοιχεία της αγροτικής και της ποιμενικής ζωής, τα υφαντά και τα κεντήματα, τα 
φαγητά, τα παιχνίδια, οι προλήψεις, οι παροιμίες, τα αινίγματα, τα ονόματα, οι μύθοι και τα 
παραμύθια και το γλωσσάρι των ιδιωματικών λέξεων. Σε πολλές από τις παραπάνω σελίδες 
ο συγγραφέας παραθέτει αρκετά δημοτικά τραγούδια (γαμήλια, καλαντίσματα κ. ά.). Σημει-
ωτέον ότι δύο τοπωνύμια του χωριού (Ριάκοβο, Μπίνεσι) προϋποθέτουν ισάριθμους μεσαιω-
νικούς οικισμούς (σλαβικού ετύμου ο πρώτος και αρβανίτικου ο δεύτερος), οι οποίοι εγκατα-
λείφθηκαν πριν από την εισβολή των Οθωμανών στη Δυτ. Θεσσαλία το 1395/1396 (και όχι το 
1371, σ. 32). Ο τόμος κλείνει με την βιβλιογραφία (σ. 381-384). Χαρήκαμε ιδιαιτέρως το έργο 
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του Αθ. Εξάρχου, με το οποίο πλήρωσε τα τροφεία στην γενέτειρά του. (Για πληροφορίες στο 
τηλ. 24320-91.481).

10) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ, Βίβλος γενέσεως Βρωστιανιτών (σημερινής Αμυ-
γδαλής Καρδίτσας). Ιστορία-Λαογραφία, Αθήνα 2009, σ. 352. 

Στον 43ο τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου παρουσιάσαμε την Πυκναδίτσα Βρώστιανη 
του Γ. Καρκανιά και τώρα ήρθε η σειρά να παρουσιάσουμε το νέο έργο του, με το οποίο δεν 
ξέχασε τον γενέθλιο τόπο του. Στις πρώτες 68 σελίδες, ο συγγραφέας πρόσθεσε όσα νέα ιστο-
ρικά στοιχεία προέκυψαν μετά την έκδοση του πρώτου έργου του: η θρυλική Κόκκινη-Μαρία 
Γ. Θεοδωρού (1815-1899), η οποία ως Μάρκος συμμετείχε στις θεσσαλικές επαναστάσεις του 
1854 και 1878· ο κλεφταρματολός Διαμάντης, παλικάρι του Καραϊσκάκη· ο επίσκοπος του Ρα-
δοβισδίου Γρηγόριος (1810-1830) από την Βρώστιανη και η διαθήκη της μητέρας του Μαρίας 
Γηρογιάννη κ. ά. Ακολούθως ο συγγραφέας παρουσιάζει, λεπτομερώς, το γενεαλογικό δέντρο 
όλων των κατοίκων της Βρώστιανης, δίνοντάς τους την ευκαιρία να βρουν τις ρίζες της οι-
κογένειάς τους. Από τις πολλές λεπτομέρειες του τμήματος αυτού, του έργου, επισημαίνουμε 
τους πίνακες με τα ονόματα των γυναικών που «ξενοπαντρεύθηκαν» και εκείνων που ήρθαν 
από άλλα χωριά που παντρεύθηκαν Βρωστιανίτες (σ. 238-240, 241-244). Ο τόμος, που διανθίζε-
ται με πολλές φωτογραφίες Βρωστιανιτών, ολοκληρώνεται με μερικά κεφάλαια, στα οποία 
γίνεται λόγος για τους τοπικούς ιδιωματισμούς, για ποιμενικές-βουκολικές ιστορίες, γαστρο-
νομικές απολαύσεις, δεισιδαιμονίες, προλήψεις, δοξασίες κ. ά. Καλή προσφορά για τον τόπο 
του, το έργο αυτό του Γ. Καρκανιά. Του ευχόμαστε, καλή συνέχεια. (Για πληροφορίες στο τηλ. 
24310-26.374).

11) ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΡΤΖΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ, Ο 
Ασπροπόταμος στο χώρο και το χρόνο, επιμέλεια Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος, Τρίκαλα 2009, σ. 
360.

Την περίοδο 11-13 Μαΐου 2007, στα Τρία Ποτάμια του Ασπροποτάμου, διεξήχθησαν οι 
εργασίες ενός συνεδρίου, με θέμα «Ο Ασπροπόταμος στο χώρο και το χρόνο», το οποίο δι-
οργάνωσε η Φιλ. Αδελφότητα της Τζούρτζιας. Τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου τυπώθηκαν 
με την επιμέλεια του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας Ευ. Αυδίκου, για να γίνουν 
κτήμα όλων των φιλιστόρων. Οι ανακοινώσεις που περιλαμβάνονται στον τόμο είναι οι εξής: 
α) Ευ. Αυδίκος, Ασπροπόταμος: πολιτισμική ταυτότητα και αναπαράσταση. β) Γ. Α. Πίκου-
λας, Διασχίζοντας την Πίνδο· οι διαβάσεις στον Ασπροπόταμο. γ) Γ. Θεοδωρίδης - Βασ. Μαυ-
ρομάτη, Ο περιηγητής του 21ου αιώνα και οι σύγχρονοι αστρολάβοι. δ) Θεόδωρος Σούλτης, Ο 
Ασπροπόταμος και τα βλαχοχώρια της ΝΔ Πίνδου: μία ιστορική αναδρομή στις σχέσεις τους. ε) 
Σωτ. Γοργογέτας, Τα πέτρινα γεφύρια της περιοχής του Ασπροποτάμου. στ) Στέργιος Λαΐτσος, 
Τα τοπωνύμια ως πηγή της μεσαιωνικής ιστορίας Ασπροποτάμου. ζ) Αστ. Κουκούδης, Πληθυ-
σμιακές έξοδοι από τον Ασπροπόταμο, τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα. η) Θ. Νημάς, Η συμβολή 
των ασπροποταμιτών Βλάχων στην ελληνική επανάσταση του 1821. θ) Ευ. Καραμανές, Η κτη-
νοτροφία του Χαλικίου Ασπροποτάμου. Η οργάνωση της βοσκής των κοπαδιών στα θερινά 
βοσκοτόπια. ι) Ειρήνη Χ. Αλεξίου, Περιβαλλοντικό απόθεμα Δ. Κ. Ασπροποτάμου. Εκτατική 
κτηνοτροφία. ια) Παν. Καμηλάκης, Ασπροποταμίτες επαγγελματίες σε αστικά κυρίως κέντρα 
της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, 19ος-20ός αι. ιβ) Παρ. Ποτηρόπουλος, Ο πολυτοπικός 
χαρακτήρας της βλαχικής κοινότητας. Το παράδειγμα της Κρανιάς Ασπροποτάμου. ιγ) Θ. 
Σπύρος, Συλλογικές ταυτότητες στο Γαρδίκι Ασπροποτάμου ιδ) Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, 
Παραδόσεις του Ασπροποτάμου. Μία ανακοίνωση της συλλογής του Αλεξ. Χατζηγάκη. ιε) 
Φανή Μπαλαμώτη, Στην κεντημένη σου ποδιά μωρ’ Βλάχα. Μία περιγραφική και ερμηνευ-
τική προσέγγιση της γυναικείας φορεσιάς του Ασπροποτάμου, με έμφαση στον ρόλο της πο-
διάς. ιστ) Γ. Παπαδάκης, Ο ήχος των τόπων. Ασπροπόταμος Νότιας Πίνδου. ιζ) Μαρία Ταμπα-
κιώση-Σίμου, Το πανηγύρι της Αγια-Παρασκευής (Τζούρτζιας) Ασπροποτάμου. ιη) Γιάννης 
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Δήμας, Ο χορός στην παράδοση του Ασπροποτάμου. ιθ) Δήμητρα Βαργιάμη, Ο Λεωνίδας 
Μακρής ως λαογράφος του Ασπροποτάμου. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24310-39.933).

12) ΘΩΜΑΣ Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ιστορικά του Ολύμπου. Παπα-Ευθύμιος 
Βλαχάβας. Το χρονικό της επανάστασης στη Θεσσαλία. Ανέκδοτη προξενική επιστολή του Φ. 
Πουκεβίλ (1808), τ. 2ο, εκδόσεις «Όλυμπος», Αθήνα 2009, σ. 32, τιμή 10 ευρώ.

Τα Ιστορικά του Ολύμπου είναι μία περιοδική έκδοση με ιστορικές-αρχαιολογικές-
τοπογραφικές-λαογραφικές-πολιτιστικές και οικονομικές μελέτες, συγγραφέας των οποίων 
είναι ο Θ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες και άρθρα τοπικής 
ιστορίας. Το εν λόγω δημιούργημά του διαιρείται σε τέσσερα κεφάλαια: α) Σύντομη ανα-
φορά στα αρματολίκια του Ολύμπου και των Χασίων. β) Ο αρματολός των Χασίων παπα-
Ευθύμιος Βλαχάβας. Το συνέδριο των κλεφτών στο Καρπενήσι (1805). Ο αντίκτυπος της σερ-
βικής επανάστασης στους υπόδουλους Έλληνες. Η συγκέντρωση των κλεφταρματολών στη 
Σκιάθο (1807). γ) Οι προτροπές των Σέρβων προς τον Βλαχάβα για επανάσταση κατά του 
Αλή πασά. Η προετοιμασία (...), η επανάσταση του Βλαχάβα στη Θεσσαλία, στα 1808, κατά 
ανέκδοτη επιστολή του Φ. Πουκεβίλ προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και οι σχέσεις 
τού Βλαχάβα με τους Γάλλους. δ) Η αποχώρηση των κλεφταρματολών από τον Όλυμπο και η 
μάχη κατά των Τούρκων στα Ορμύλια της Χαλκιδικής. Η ναυμαχία στις Σποράδες. Το τέλος 
της επανάστσης. Η παράδοση του Βλαχάβα στον Αλή πασά και ο τραγικός θάνατός του. Το 
τεύχος κλείνει με τις βιβλιογραφικές πηγές-βραχυγραφίες, όπου προσθετέα η μελέτη του Κώστα 
Σπανού, «Προσθήκες και διορθώσεις στο γενεαλογικό δέντρο των Βλαχαβαίων», (Άγνωστοι 
θεσσσαλοί κλεφταρματολοί, αγωνιστές κατά την επανάσταση του 1821, Θεσσαλονίκη 2005, 
209-220). Η άγνωστη έως τώρα επιστολή του Πουκεβίλ (Κέρκυρα 17.6.1808) παρέχει σπουδαίες 
ειδήσεις για το κίνημα του παπα-Θύμνιου Βλαχάβα και γι’ αυτό οφείλουμε να συγχαρούμε τον 
Θ. Παπακωνσταντίνου. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-27.17.883).

13) ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Περιοδική έκδοση της Εταιρείας Θεσσαλικών 
Ερευνών, 17 (Βόλος 2008), σ. 372.

Ο 17ος τόμος του περιοδικού της ΕΘΕ, αφιερωμένος στον Βόλο του 1908, κυκλοφόρησε με 
νέο σχήμα, διαφορετικό από τους προηγουμένους τόμους. Το 1908 ιδρύθηκαν στο Βόλο το Ερ-
γατικό Κέντρο, πρώτο στην Ελλάδα, και το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο. Με την εκαι-
ρία της συμπλήρωσης 100 ετών, συντέθηκαν οι εξής μελέτες του τόμου: α) Γ. Κοντομήτρος, Τα 
γεγονότα του 1908 στο Βόλο. β) Γ. Κοντομήτρος, Ο Βόλος του 1908 από την σκοπιά του αθη-
ναϊκού Τύπου. γ) Χ. Χαρίτος, Η ίδρυση (1908) και τα πρώτα βήματα του Εργατικού Κέντρου 
Βόλου. δ) Στ. Κατσούρας, Το Εργατικό Κέντρο Βόλου (1908-1911). Παράγοντες διαμόρφωσής 
του και η σημασία του ως συνδικαλιστική και πολιτιστική οργάνωση της εργασίας. ε) Αν. Βο-
λιώτης, Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου: Από Σωματείο σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. 
στ) Ρ. Φρεζής, Ιχνηλατώντας το χθες. Σελίδες από την ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βό-
λου. ζ) Μ. Ζαρλή-Καραθάνου, Η πορεία της Βολιώτισσας σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, από τα 
τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ού. η) Αι. Δημόγλου, Βόλος 1881-1908: Από τον οικι-
σμό στον αστικό μετασχηματισμό. Η συμβολή των δημοτικών Αρχών της πόλης. θ) Μ. Σπανού, 
Όψεις της μουσικής καλλιέργειας και της βολιώτικης διασκέδασης στα τέλη του 19ου- αρχές 
του 20ού αιώνα. ι) Α. Ατσιάς-Γ. Κοντομήτρος, Η Εκπαίδευση στο Βόλο το 1908. ια) Γ. Μουγο-
γιάννης, Τα Αθεϊκά. Μετά το κλείσιμο του Παρθεναγωγείου. ιβ) Β. Αδρύμη - Σισμάνη, Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Βόλου. Εκατό χρόνια λειτουργίας. ιγ) Δ. Τσιλιβίδης, Ταραχές στη Σκιάθο για 
την εικόνα της Παναγίας Κουνίστρας το 1908. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης εναντίον επισκό-
που Γερμανού. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24210-24.729).

14) ΜΑΓΝΗΣΙΑ, Γράμματα-Επιστήμες-Τέχνες-Πολιτισμός, Εξαμηνιαία έκδοση, 13 (Βόλος 
2009) σ. 176.

Με κείμενα αφιερωμένα στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου, στον Γιάν-
νη Ρίτσο, στον Τάσο Τζαμτζή και σε μορφές της Μαγνησίας κυκλοφόρησε το 13ο τεύχος της 
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Μαγνησίας, με την επιμέλεια και τον συντονισμό του Κώστα Λιάπη. Τα σχετικά με το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο υπογράφουν οι αρχαιολόγοι Αργυρούλα Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, Ανθή 
Μπάτζιου-Ευσταθίου, Ζωή Δήμου-Μαλακασώτη, Μπάμπης Ιντσεσίλογλου, Πολυξένη Αρα-
χωβίτη, Σταματία Αλεξάνδρου, Πελαγία Τριανταφυλλοπούλου και Ασπασία Ντίνα. Για τον 
Τάσο Τζαμτζή γράφουν ο Κώστας Λιάπης, ο Χαράλαμπος Χαρίτος, η Μαρία Νάνου κ.ά και 
για τις μορφές της Μαγνησίας, ο π. Κων. Καλλιανός (των Σκοπελιτών ο νόστος. Η περίπτω-
ση του Καισαρίου Δαπόντε), ο Γιάννης Πατρίκος (Ζήσης Θεοδοσιάδης Παχάρνικος. Ο αγιο-
λαυρεντίτης δάσκαλος και ποιητής) και η Νίνα Λαδογιάννη (Μνήμη Ιωάννας Παπαζαφείρη). 
Στην τοπική ιστορία αναφέρονται, ο Γιώργος Θωμάς (Ο θάνατος του Άνθιμου Γαζή στη Σύρο 
το 1828), ο Δημ. Καραμπερόπουλος (Το «σπίτι του Ρήγα». Ανάγκη επίσημης ανακήρυξής του 
ως ιστορικού τόπου) και ο Δημ. Τσιλιβίδης (Ο δύσκολος Οκτώβρης του 1944 και οι επιτροπές 
Σωτηρίας του Βόλου). Οι σελίδες του τεύχους συμπληρώνονται με αρκετά λογοτεχνικά κείμενα 
(πεζά και ποιήματα), εικαστικά και βιβλιοπαρουσιάσεις. Όπως πάντα, ενδιαφέρον και αυτό το 
τεύχος της Μαγνησίας. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24210-71.950 και 71.951).

15) ΒΙΚΤΩΡ Κ. ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ, Ο Πτελεός της Θεσσαλίας, 3.000 χρόνια ιστορίας, έκ-
δοση του Δήμου Πτελεού, Πτελεός 2009, σ. 590.

Έναν ογκώδη τόμο εξέδωσε ο Β. Κοντονάτσιος, με δαπάνες του Δήμου Πτελεού, για τον 
ιστορικό οικισμό της επαρχίας του Αλμυρού. Στον τόμο αυτό ο συγγραφέας δίνει πολλές σελί-
δες στην Μυθολογία, σκηνές της οποίας διαδραματίζονται στην γειτονική Όθρυ. Από την Τι-
τανομαχία, τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και τις Νύμφες της Όθρυος, εισέρχεται στην προ-
ομηρική και ομηρική εποχή, στην οποία κυριαρχεί η μορφή του τοπικού ήρωα Πρωτεσιλάου. 
Ακολούθως ο αναγνώστης παρακολουθεί την πορεία του Πτελεού στα ιστορικά χρόνια. Ως 
σύμμαχο των Αθηναίων, κατά τον πελοποννησιακό πόλεμο και κατά την διάρκεια των εμφύ-
λιων πολέμων. Στα επόμενα κεφάλαια οι πληροφορίες για τον Πτελεό συνεχώς αυξάνονται. 
Ο συγγραφέας, με βάση την προσιτή σ’ αυτόν βιβλιογραφία, εξιστορεί τα γεγονότα που συνέ-
βησαν στην περιοχή κατά την ρωμαϊκή περίοδο, την βυζαντινή με την Βενετοκρατία και την 
Τουρκοκρατία. Στην τελευταία περίοδο παραθέτει τις αναφορές των περιηγητών που πέρασαν 
από την περιοχή, την εκκλησιαστική κατάσταση στην περιοχή, πριν και μετά την απελευθέρω-
σή της το 1830. Στην σύγχρονη εποχή είναι αφιερωμένα τα κεφάλαια του τόμου, Απελευθερω-
τικός αγώνας, 1821-1831. Ληστείες στην περιοχή του Πτελεού. Η περιοχή του Πτελεού μετά την 
απελευθέρωση (διοικητικές κατατάξεις και μεταβολές, συνοριακά προβλήματα, επαναστατικά 
κινήματα 1840, 1844, 1854-1878, κ. ά). Ο τόμος κλείνει με τα γεγονότα της Κατοχής, με τον κα-
τάλογο των προέδρων της Κοινότητας του Πτελεού και με 5 παραρτήματα, στα οποία περιλαμ-
βάνονται τα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου για τον Πτελεό, ληξιαρχικά στοιχεία, εκκλη-
σίες και ξωκκλήσια, ήθη και έθιμα, σύλλογοι-ιδρύματα-συνεταιρισμοί του Πτελεού. Τα συγ-
χαρητήριά μας και στον Δήμο του Πτελεού για την έκδοση του βιβλίου. (Για πληροφορίες στο 
τηλ. 24210-29.232).

16) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ο ναός των Ταξιαρχών στις Μηλιές του Πηλί-
ου, Μηλιές 2009, σ. 144.

Μία θαυμάσια έκδοση μας πρόσφερε ο Ν. Παπαθεοδώρου, λόγιος ιατρός της Λάρισας με 
εξοχικό στις Μηλιές που υπεραγαπά. Με τις έγχρωμες εικόνες αναδεικνύει το αξιόλογο μνη-
μείο των Μηλεών κάνοντάς το καλύτερα γνωστό στους πολλούς επισκέπτες του. Μετά τους 
προλόγους του τοπικού μητροπολίτη, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του δικού του, ο 
συγγραφέας παραθέτει ένα βραχύ ιστορικό των Μηλεών και ακολούθως την ιστορία του ναού 
των Ταξιαρχών, ο οποίος ανεγέρθηκε το έτος 1741. Έχοντας υπόψη του την σχετική βιβλιο-
γραφία συνέθεσε σε ρέουσα γλώσσα το κείμενό του, διανθισμένο με θαυμάσιες εικόνες, μετα-
ξύ των οποίων συγκαταλέγονται το λάβαρο της Ανάστασης, με το οποίο ευλογήθηκε η επανά-
σταση της Μανησίας, και η σημαία αυτής της επανάστασης. Στη συνέχεια παραθέτει α) Τις πα-
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ραδόσεις του ναού οι οποίες, όπως σημειώνει, «μπορεί βέβαια να μην είναι εντελώς αληθοφα-
νείς, είναι όμως ενδιαφέρουσες και άκρως ελκυστικές». β) Την περιγραφή του περιβάλλοντος 
χώρου και του κωδωνοστασίου. γ) Τα εξωτερικά γνωρίσματα του ναού και τις επιγραφές του, 
τις οποίες, σημειωτέον, μετέγραψε με πολλή προσοχή. δ) Την περιγραφή του κώδικα, με τις τοι-
χογραφίες του. ε) Την περιγραφή του παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους και της Αγίας 
Ματρώνας. Χαρήκαμε ιδιαιτέρως το έργο του Ν. Παπαθεοδώρου και συγχαίρουμε αυτόν και 
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την έκδοσή του. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24230-86.344). 

17) ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ, Θεσσαλικά θέματα. Το τσιφλίκι του Λασποχωρίου, 
πρώην Χαμιτλή, σημερινή Λεύκη Νομού Καρδίτσας, Αθήνα 2005, σ. 482.

Έναν ογκώδη τόμο πληροφοριών πρόσφερε στους χωριανούς του και στους φιλίστορες ο 
Δημ. Παληκαράς, μετά από πολύχρονη και επίπονη έρευνα στις πηγές και στην προσιτή σ’ αυ-
τόν βιβλιογραφία. Στο πρώτο μέρος του έργου του δίνει μία σύντομη εισαγωγή στην ιστορία 
και προϊστορία της Θεσσαλίας και μετά ασχολείται με το αγροτικό ζήτημα, τους αγώνες των 
αγροτών και την θεσσαλική επανάσταση του 1878. Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας ασχολεί-
ται με το τσιφλίκι του Λασποχωρίου, (εκδίδει τα σχετικά συμβόλαια αγοραπωλησίας, σ. 143-
180), την θέση του οικισμού, τους γαιοκτήμονες, την απαλλοτρίωση, τον Ενιπέα, το Φυλλήιον 
όρος, την Φύλλο, το Χτούρι και τις Μαγούλες Ορφανά και Αμπέλια. Στη συνέχεια παρουσιά-
ζονται τα γλωσσικά θέματα (γλωσσάρι, τοπωνύμια, παροιμίες), τα γεωργικά εργαλεία, η λαϊ-
κή θεραπευτική, η διατροφή κ. ά. Στο τρίτο μέρος, με τον τίτλο «Σκόρπια σαν παραμύθι», γίνε-
ται λόγος για τα παιχνίδια, το προξενειό, τα ρουγκατσιάρια και τους Καραγκούνηδες. Ο τόμος 
κλείνει (σ. 434-480) με το φωτογραφικό λεύκωμα από την ζωή του χωριού και του θεσσαλικού 
κάμπου. Χαρήκαμε το καλογραμμένο έργο του Δημ. Παληκαρά και τον συγχαίρουμε για την 
αγάπη του προς την τοπική Ιστορία. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-68.48.466).

18) ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Εισαγωγή στην Παριανή Ποίηση. Από τον Αρχίλοχο ως 
την εποχή μας. Ανάτυπο από το περ. 3η Χιλιετία, Αθήνα 2009, σ. 48.

Ο Ν. Αλιπράντης, εκδότης του περιοδικού Παριανά, σε μία διάλεξή του, την οποία τώρα 
τύπωσε, παρουσίασε «ένα φάσμα αιώνων λυρικής ποίησης, που ξεκινά από την αρχή του αρ-
χαϊκού λυρισμού (7ος αι. π.Χ) και φθάνει ως την εποχή μας». Ξεκινώντας από τον Αρχίλοχο 
τον Πάριο, παρουσιάζει τον τραγωδό Θεμιστώνακα τον Πάριο και τον κωμωδό Τέλεσιν τον 
Πάριο, για να ολοκληρώσει την αρχαία εποχή. Στους μεταβυζαντινούς και νεότερους χρόνους 
αναφέρει τον μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης Νικόδημο Πάριο, τον σχολάρχη Ιωακείμ Πάριο 
και τον ιερομόναχο άγιο Αθανάσιο Τούλιο Πάριο. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τους δημιουρ-
γούς της σύγχρονης εποχής (μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα), οι οποίοι είναι αρκετοί και για 
τον καθένα παραθέτει ένα δείγμα της δουλειάς του. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-76.25.248).

19) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ, Η αγιογραφία στο Ματσούκι Ιωαννίνων, ανάτυπο 
από τα Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για τα Τζουμέρκα, Ιωάννινα 2008, σ. 87-112.

Ο φίλος και συνεργάτης μας Δ. Καλούσιος, με το ανεξάντλητο αρχείο του, καθώς τρέχει 
αεικίνητος παντού, στη μικρή αλλά περισπούδαστη μελέτη του, τιμάει το όνομά του και το 
Ματσούκι, τον τόπο των προγόνων του. Αντικείμενο της μελέτης του είναι τα έργα 26 αγι-
ογράφων, τα οποία σώζονται στους ναούς του Ματσουκίου και είναι της περιόδου 16ος-20ός 
αιώνας. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις επιγραφές των εικόνων, τις χρονολογίες τους, τις 
μορφές των εικονιζομένων, με πλήρη βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Κι αυτή η μελέτη του Δ. Κα-
λούσιου είναι προϊόν της επιστημοσύνης του. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24310-20.878).

20) ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Το γενεαλόγιο των Ομβριακιτών, μέσα από 
γραπτά και αφηγήσεις, Αθήνα 2009, σ. 366.

Ένα σημαντικό έργο πρόσφερε στους συγχωριανούς του ο Θ. Αποστολόπουλος, δίνοντάς 
τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ρίζες της οικογένειάς τους, από το 1836 μέχρι σήμερα. Για 
την επίτευξη του στόχου του αξιοποίησε το υλικό το οποίο είχε συγκεντρώσει ο μακαρίτης 

23. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
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αδελφός του Αποστόλος καθώς και τα αρχεία της πρώην Κοινότητας Ομβριακής του Δομοκού 
και του σχολείου της, του συμβολαιογραφείου του Δομοκού και των Γ.Α.Κ.-Αρχείων του Νο-
μού της Φθιώτιδας. Η έρευνα στα ως άνω αρχεία τού έδωσε πολλά ονόματα Ομβριακιτών και 
συμπλήρωσε, έτσι, τα υπάρχοντα κενά. Συνολικά, στο έργο του παρουσιάζονται 224 κάτοικοι 
του χωριού του, με τον τόπο της προέλευσής τους (ανδρών και γυναικών), το έτος της γέννησης 
και του θανάτου, το επάγγελμα, την εγκατάστασή τους σε άλλους οικισμούς. Όλα αυτά πλαι-
σιωμένα, πολύ συχνά, με φωτογραφίες των παρουσιαζόμενων προσώπων. Πριν παρουσιάσει 
το γενεαλόγιο, ο συγγραφέας δίνει μία σύντομη αναδρομή στην ιστορική, διοικητική και οι-
κονομική εξέλιξη της Ομβριακής (σ. 25-38) και στο τέλος (σ. 339-343) παρουσιάζονται οι ονο-
μαστικοί κατάλογοι των Ομβριακιτών που επιστρατεύθηκαν στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, των 
ανταρτών (1946-1949), των θυμάτων όλων των πολέμων. Ο τόμος κλείνει με μία σειρά φωτο-
γραφιών και με την βιβλιογραφία. (Για πληροφορίες στα τηλ. 210-65.20.089 και 210-77.14.550).

21) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΟΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Τα πανάρχαια ελληνικά χωριά του Νομού 
Αργυροκάστρου, Ιωάννινα 2009, σ. 432.

Ο μόχθος πολλών βορειοηπειρωτών δασκάλων της περιοχής του Αργυροκάστρου, με 
προσθήκες του βορειοηπειρωτικής καταγωγής Γιαννιώτη Κώστα Κουλίδα, αποθησαυρίσθηκε 
στον πολυσέλιδο τόμο, τον οποίο παρουσιάζουμε εδώ. Οι οικισμοί είναι 18 της Άνω Δερόπο-
λης, 11 της Κάτω Δερόπολης, 5 της Μαύρης Ρίζας και 6 του Πωγωνίου, καθώς και μερικοί δι-
αλυμένοι, μεταξύ των οποίων και το Μασχολούρι-Μοσχολούρι. Για κάθε οικισμό παρέχονται 
πολλές πληροφορίες, για την θέση, το όνομα, τους κατοίκους, την ιστορική διαδρομή του, το 
σχολείο και τους μαθητές του, τους ναούς, τα λαογραφικά στοιχεία. Πρόκειται για ένα έργο 
εθνικής σημασίας, το οποίο πρέπει να διαδεχθούν και άλλα, για να καλυφθούν όλοι οι ελληνι-
κοί οικισμοί της σημερινής Νότιας Αλβανίας. Συγχαρητήρια σε όλους τους δασκάλους και στον 
επιμελητή της έκδοσης Κων. Κουλίδα. (Για πληροφορίες στο τηλ. 26510-67.223).

22) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΩΝ «Το Καραούλι», 
Πρακτικά Ιστορικής Ημερίδας 11ης Αυγούστου 2007, Αθήνα 2008, σ. 64.

Στα ολιγοσέλιδα πρακτικά της ως άνω ημερίδας περιλαμβάνονται οι εξής ανακοινώσεις: 
α) Βασιλική Τριαντάκη-Μαυρομύτη, Το Κεράσοβο στην Αντίσταση, 1940-1944. β) Ανάργυ-
ρος-Γιάννης Μαυρομύτης, Ευρυτάνες πολιτικοί του Αγώνα του 1821. Γεώργιος Αναγνώστης 
Διδασκάλου. γ) Κων. Σπ. Τσιώλης, Το «Θεοφύλακτον χωρίον και Μέγα Κεράσσοβον» στις επι-
στολές του Αναστασίου Γορδίου. δ) Θεόδωρος Ξενάκης, Μία προσέγγιση στο τοπικό ιδίωμα 
του Κερασόβου [της Ευρυτανίας]. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-96.23.978).

23) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ, Η περιπέτεια της γυναίκας μέσα στους αιώνες, Επιστημο-
νικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 2009, σ. 102.

Ο Βολιώτης Δημ. Σιάτρας είναι γνωστός για τα έργα του, τα οποία έχουν σχέση με τους δι-
καιικούς, δικαιοδοτικούς και κοινοτικούς θεσμούς της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας. Στο νέο 
έργο του, ένατο στη σειρά, καταπιάσθηκε με ένα θέμα αρκετά δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθω-
το, καθώς έχει υπόψη του πλούσια βιβλιογραφία. Τα θέματα που απασχολούν τον πολύπειρο 
συγγραφέα είναι: α) Η υπόθεση της «μητριαρχίας». β) Η πατριαρχία και τα γυναικεία δεινά. 
γ) Οι φιλοσοφικές θέσεις για την γυναίκα. δ) Οι θρησκευτικές παραδοχές και διδασκαλίες. ε) 
Οι επιστημονικές αξιολογήσεις. στ) Η κοινωνική ανάκαμψη. ζ) Οι παράγοντες απελευθέρωσης 
της γυναίκας. η) Οι διαγνώσεις και αποτιμήσεις. και θ) Οι προοπτικές. Όλα αυτά τα θέματα, ο 
συγγραφέας τα εξετάζει με την δέουσα προσοχή, τα τεκμηριώνει με την σχετική βιβλιογραφία 
και με τον καλογραμμένο λόγο του τα κάνει εύληπτα στους αναγνώστες του. Τα έργα του Δημ. 
Σιάτρα είναι απόκτημα για τις βιβλιοθήκες μας. (Για πληροφορίες στα τηλ. 24210-25.328 και 
24210-28.912).

24) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΖΑΧΑΡΟΣ, Υμνολογία, Βόλος 2009, σ. 74.
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Το 12ο έργο του, ο θεολόγος Απ. Ζαχαρός το προορίζει κυρίως για τους μαθητές του στο 
Μουσικό Σχολείο του Βόλου. Μετά την σύντομη εισαγωγή του, παρουσιάζει τους σπουδαιότε-
ρους υμνογράφους, από τον 1ο έως τον 13ο αιώνα, τα λειτουργικά βιβλία, την αρχή και την 
ανάπτυξη της υμνογραφίας, με τις περιόδους της και ένα ενδεικτικό σχέδιο για το μάθημα της 
υμνολογίας. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από έναν αριθμό ερωτήσεων, οι οποίες βοηθούν στην 
εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές. Καλή δουλειά από έναν μεθοδικό και φιλότιμο εκπαιδευ-
τικό. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24210-54.945).

25) ΠΑΡΙΑΝΑ, Ιστορία-Αρχαιολογία-Λαογραφία-Γράμματα-Τέχνη της Πάρου και 
Αντιπάρου, τ. 114 (Αθήνα 2009) σ. 297-444, τιμή 5 ευρώ.

Με το 114ο τεύχος, τα Παριανά συμπλήρωσαν 30 χρόνια γόνιμης πορείας υπό την δι-
εύθυνση του Νίκου Χρ. Αλιπράντη. Και στο τεύχος αυτό, εκτός από τα λογοτεχνικά κείμε-
να (πεζά και ποιήματα), περιλαμβάνονται και οι εξής ιστορικές-αρχαιολογικές μελέτες: α) 
Νικ. Χρ. Αλιπράντης, Η λατρεία του Διός στην Πάρο. (Ο Δίας εδώ λατρευόταν ως Ελευθέρι-
ος, Βασιλεύς, Ένδενδρος, Κατεβάτης, Ύπατος, Αφροδίσιος, Ευβουλεύς ή Εύβουλος, Αιγίοχος, 
Υπερδέξιος, και Ελάστερος). Η μελέτη αυτή στηρίζεται σε σχετικές επιγραφές και στην γνωστή, 
στον συγγραφέα, βιβλιογραφία. β) Γιάννος Κουράγιος, Πρωτοκυκλαδικά ευρήματα στη θέση 
Μαραπάς της Πάρου. γ) Αναστάσιος Νικήτας, Αρχίλοχος ο Πάριος στη Θάσο. δ) Νικ. Χρ. 
Αλιπράντης, Έγγραφα της Μονής Ευαγγελιστρίας Πάρου, μετοχίου της Μονής Αγ. Ιωάννου 
Θεολόγου Πάτμου (1578-1881), β΄ συνέχεια. Το τεύχος ολοκληρώνεται με πολλά πολιτιστικά 
σχόλια και επικαιρότητες και παρουσιάσεις βιβλίων και περιοδικών. Στις 29.12.2009, η Ακαδη-
μία Αθηνών βράβευσε τον εκδότη του περιοδικού Νικ. Χρ. Αλιπράντη για το πολιτιστικό και 
συγγραφικό έργο του μιας 50ετίας. Τα συγχαρητήριά μας.

26) ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΤΗΣ - ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΟΥΡΤΗ, Η περιοχή των Αμπελοκήπων την 
περίοδο 1928-1930, Κέντρο Ιστορίας Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 136.

Ο Κ. Κούρτης, συνταξιούχος δάσκαλος της Θεσσαλονίκης (καταγόμενος από την περιοχή 
της Λάρισας) και η κόρη του Περσεφόνη αξιοποίησαν τα αρχεία του Δημοτικού Σχολείου 
Επταλόφου της Θεσσαλονίκης και παρουσίασαν την περιοχή των Αμπελοκήπων κατά το χρο-
νικό διάστημα 1928-1930. Με βάση τα αρχεία αυτά, παρουσίασαν «όψεις και στιγμές από την 
εκπαίδευση, τις εγκαταστημένες οικογένειες, την τοπογραφία, την οικονομική ζωή και την 
πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής». Ο αναγνώστης πληροφορείται για το σχολείο, τις οι-
κογένειες και τους μαθητές, τις συνοικίες, τον τόπο προέλευσης των προσφύγων και των με-
τοίκων. Πρόκειται για ένα πόνημα το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στους κατοίκους των Αμπε-
λοκήπων να γνωρίσουν τις απαρχές του τόπου τους. Συγχαρητήρια στους δύο συγγραφείς. (Για 
πληροφορίες στο τηλ. 2310-736.170).

27) ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΓΡΙΒΕΛΛΑΣ, Στοχασμοί. Χρονογραφήματα, Καρδίτσα 2009, σ. 254.
Ο Λ. Γριβέλλας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, έχει πλούσιο συγγραφικό έργο: έξι βιβλία, 

δεκατέσσερα δοκίμια-μελετήματα και πολλά άρθρα και χρονογραφήματα στον καθημερινό 
Τύπο της Καρδίτσας. Στο νέο πολυσέλιδο και καλογραμμένο έργο του, παρουσιάζει 174 χρο-
νογραφήματά του, τα οποία επέλεξε από έναν μεγαλύτερο αριθμό και κατέταξε σε οχτώ ενότη-
τες: α) Ελληνικά και Διεθνή. β) Κοινωνικά. γ) Πολιτιστικά. δ) Ιστορικά. ε) Εκπαιδευτικά-
Γλωσσικά. στ) Λαογραφικά-Φυσιολατρικά. ζ) Διατροφικά. και η) Μεταγενέστερα διάφορα. 
Ο συγγραφέας, με το διεισδυτικό μάτι του, παρατηρεί την καθημερινότητα, χωρίς να λησμονεί 
και την Ιστορία, και σχολιάζει εύστοχα το καθετί. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24410-20.480).

25) ΑΝΤΩΝΗΣ Η. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Καημοί και βάσανα δασκάλων από το παρελθόν. 30 δι-
ηγήματα, Καρδίτσα 2009, σ. 152.

Ο Αντ. Αντωνίου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, υπηρέτησε πολλά χρόνια στα σχολεία της 
υπαίθρου. Τις εμπειρίες του από την ζωή στα χωριά, με επίκεντρο τον δάσκαλο, κατέγραψε 
σε τριάντα διηγήματα, στα οποία αντικατοπτρίζεται η μιζέρια, οι μηχανορραφίες, αλλά και 



356

ο αλτρουισμός των χωρικών. Όσοι δάσκαλοι υπηρέτησαν σε απόμακρα χωριά, διαβάζοντας 
τα κείμενα του Αντ. Αντωνίου θα θυμηθούν τις δικές τους δύσκολες μέρες. Ο λόγος του Αντ. 
Αντωνίου είναι ανεπιτήδευτος και ρέει σαν παραμύθι. Οι ιστορίες του, όσο κι αν είναι πραγμα-
τικά γεγονότα, σήμερα φαίνονται σαν παραμύθια. Αυτός είναι ο λόγος που διαβάζονται με ευ-
χαρίστηση. (Για πληροφορίες στα τηλ. 24410-20.233 και 6977-830.685).

28) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΣΤΑΘΗΣ, Αντιφατικά και ανάποδα. Πολιτικοκοινωνικά σχόλια-
σάτιρα, Καρδίτσα 2009, σ. 128.

Το παρουσιαζόμενο εδώ βιβλίο είναι το 15ο του Δ. Στάθη, φίλου της ρίμας και της σάτι-
ρας. Σ’ αυτό συγκέντρωσε περισσότερα από 150 ποιήματά του, τα οποία δημοσίευσε, από 
το 2004 έως το 2009, στον καθημερινό Τύπο της Καρδίτσας, κυρίως, με τα οποία σχολίασε-
σατίρισε διάφορα πολιτικά παρατράγουδα. Σε πολλά από αυτά, η σάτιρα, συνοδευόμενη από 
μία επίφαση χιούμορ, δημιουργεί ωραίες εικόνες. (Για πληροφορίες, στο τηλ. 24410-41.419).

29) ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΜΙΣΣΙΟΣ, Ποικίλα φιλολογικά της Μυτιλήνης. Συμβολή στην ιστορία της 
λεσβιακής Γραμματείας, τ. 14ος, εκδόσεις «Πιττακός», Αθήνα 2009, σ. 296.

Για μία ακόμα φορά ο Κ. Μίσσιος αποδεικνύεται ως το ακοίμητο μάτι της λεσβιακής Γραμ-
ματείας, αφού, πριν στεγνώσει το μελάνι στο προηγούμενο βιβλίο του, έχει έτοιμο το επόμενο! 
Στον ως άνω τόμο συγκέντρωσε 37 άρθρα του τα οποία δημοσίευσε, την περίοδο 1997-2008, σε 
περιοδικά και εφημερίδες της Μυτιλήνης, κυρίως, και της Αθήνας. Τα άρθρα αυτά, όπως ση-
μείωσε στον πρόλογό του ο δημιουργός, παρέχουν αρκετές πληροφορίες, σχετικές με την Μυ-
τιλήνη και τους πνευματικούς δημιουργούς της. Μπορούμε να πούμε, χωρίς υπερβολή, ότι το 
έργο του Κ. Μίσιου θα αποτελέσει μία ανεξάντλητη δεξαμενή πληροφοριών και εργογραφίας 
για τον μελλοντικό μελετητή της πνευματικής Λέσβου. Γι’ αυτό του αξίζει κάθε έπαινος.

30) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τρίμηνη περιοδική έκδοση εκπαιδευτικού προβλη-
ματισμού: Αφιέρωμα στον Κώστα Μίσσιο, Μυτιλήνη 2009, σ. 160.

Με το πολύπλευρο έργο που έχει ο Κ. Μίσσιος (ποίηση, δοκίμιο, μελέτη, κριτική), ήταν 
αναμενόμενο να τον τιμήσει ένα περιοδικό τού νησιού του. Στο αφιέρωμα, μετά τα βιο-
βιβλιογραφικά και μία συνέντευξη του Κ. Μίσσιου, περιλαμβάνονται ένα ανθολόγιο ποι-
ημάτων του, γενικές αποτιμήσεις του έργου του, κριτικά σημειώματα-παρουσιάσεις κατά βίο 
βιβλιογραφίες. Συγχαίρουμε τους υπεύθυνους του περιοδικού για την πρωτοβουλία τους αυτή. 
(Για πληροφορίες στο τηλ. 22510-25.694). 

31) ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ, Περιοδική έκδοση προβληματισμού για την Παιδεία, Νέα Γενιά 
Ζηρίδη, τ. 2 (Αθήνα 2009) σ. 98.

Ο Γιάννης Μπασλής, από την Κρανιά του Ολύμπου, διευθύνει επάξια το περιοδικό, με 
τον εύστοχο τίτλο, των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Το τεύχος περιλαμβάνει ένδεκα άρθρα κα-
θηγητών των Εκπαιδευτηρίων, τρία από τα οποία είναι του Γ. Μπασλή. Σημειώνουμε εδώ ένα 
από τα τρία, λόγω του θεσσαλικού ενδιαφέροντος, με τον τίτλο: Η φωνολογία των δημοτικών 
τραγουδιών της Θεσσαλίας (σ. 52-57). Σ’ αυτό, ταξινομεί το σύνολο, σχεδόν, των δημοτικών 
τραγουδιών της Θεσσαλίας σε τρεις κατηγορίες: Στην πρώτη δεν παρουσιάζεται κανένα χαρα-
κτηριστικό του θεσσαλικού ιδιώματος, στη δεύτερη παρουσιάζεται σε λίγες συλλαβές τροπή 
των άφωνων ε και ο σε ι και ου και στην τρίτη παρουσιάζεται, με συνέπεια, σε όλο το τρα-
γούδι η τροπή των άφωνων ε και ο σε ι και ου. Από την μελέτη του κειμένου του Γ. Μπασλή 
αποκομίζουμε πολλά, καθώς αυτός έχει ασχοληθεί επισταμένως με αυτό το θέμα. (Για πληρο-
φορίες στο τηλ. 210-66.85.715).

32) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αληθινές Ιστορίες. Ενθυμήματα - γε-
γονότα - επεισόδια, Λάρισα 2009, σ. 168.

Ο Κ. Παπακωνσταντίνου έχει εκδώσει εφτά βιβλία του για την γενέτειρά του Νίκαια της 
Λάρισας. Το νέο δημιούργημά του αποτελείται από 20, περίπου, ιστορίες που συνέβησαν στη 
Νίκαια, με πρωταγωνιστές απλούς και ταπεινούς ανθρώπους της. Άλλες τους είναι τραγικές 
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και άλλες κωμικές και όλες τους δίνουν την εικόνα μιας άλλης κοινωνίας, την οποία αναπολούν 
πολλοί. (Για πληροφορίες στο τηλ. 2410-235.872).

33) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Νίκος Γκάτσος και η ελληνική λαϊκή παράδοση. Ερ-
μηνευτική μελέτη, Αθήνα 20092, σ. 220.

Ο Γ. Θανόπουλος, λέκτορας της Λαογραφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Αθήνας (στον τομέα της βυζαντινής φιλολογίας και λαογραφίας), εξέδωσε για δεύτερη 
φορά την ως άνω μελέτη του. Σ’ αυτήν ασχολείται με το έργο του υπερρεαλιστή ποιητή Ν. 
Γκάτσου και την σχέση του με την λαϊκή παράδοση. Από την μελέτη του έργου, ο συγγραφέας 
διαπίστωσε ότι ο ποιητής «αξιοποίησε τα ζωντανά στοιχεία της ελληνικής παράδοσης και τα 
αναβάπτισε μέσα στα ελεύθερα σύγχρονα εκφραστικά μέσα και αιτήματα (εκφραστική αρ-
τιότητα της γλώσσας, επαναδραστηριοποίηση του μυθικού παρελθόντος, διερεύνηση των 
ασυνείδητων ψυχικών διεργασιών) του νέου ποιητικού κινήματος». Το όλο έργο, μετά τους 
προλόγους και την εισαγωγή, διαιρείται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο, ο συγγραφέας ανατέμνει 
το σώμα της Αμοργού, με πολλή προσοχή και με πλούσια βιβλιογραφική υποδομή, εντοπίζο-
ντας το καθετί που συνδέει την ποίηση του Γκάτσου με την λαϊκή παράδοση, για να καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι «η Αμοργός σηματοδοτεί την συνάντηση της παράδοσης με την νεωτε-
ρικότητα και γενικότερα της Λαογραφίας με την Ποίηση». Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται 
από δύο παραρτήματα. Στο α΄ παράρτημα περιλαμβάνονται το Ελεγείο, Ο Ιππότης κι ο Θάνα-
τος, το Τραγούδι του παλιού καιρού, η Μνήμη Θανάτου. Στο β΄ παράρτημα εξετάζεται ο Μα-
νιάτικος Εσπερινός και ακολουθούν τα συμπεράσματα (ολόκληρο το έργο του Γκάτσου είναι 
μπολιασμένο με ένα πλήθος θεμάτων και μορφών της ελληνικής λαϊκής παράδοσης), η γενική 
βιβλιογραφία (σ. 181-205), το γενικό ευρετήριο και η περίληψη στα αγγλικά. Πρόκειται για μία 
πρωτότυπη μελέτη, γραμμένη με επιστημοσύνη και σε ρέουσα γλώσσα. Τα συγχαρητήριά μας. 
(Για πληροφορίες στο τηλ. 210-25.28.141).

Β΄ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ Θ. ΜΠΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΛΑΔΙΑ, Η γυναίκα με το πλοίο στο κεφάλι, βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 2006, 

σ. 70.
Το ζεύγος: Αρχαιολογία-Θεολογία, που είναι οι σπουδές της συγγραφέως της νουβέλας 

Η γυναίκα με το πλοίο στο κεφάλι, κ. Ελένης Λαδιά, βρίσκει τις αντιστοιχίες: Κλασικισμός-
Χριστιανισμός, και Αλεξάνδρεια, φάρος της ελληνιστικής περιόδου-επίφαση κοσμοπολιτι-
σμού σήμερα, και στην οποία Αλεξάνδρεια και εντοπίζεται η μισοπραγματική, μισοφαντα-
στική «δράση» του εν λόγω πονήματός της.

Με αφηγηματικό, λοιπόν, στυλ η συγγραφέας-ηρωίδα, και με σύντροφο έναν φανταστικό 
της κλασικής εποχής «εραστή», περιέρχεται την του Αλεξάνδρου Αλεξάνδρεια, έχοντάς τον 
για ξεναγό και συνομιλητή της, ώστε απ’ τη θέση-αντίθεση, να προκύψει στον αναγνώστη η 
σύνθεση. Ευρισκομένη, όμως, στην Αλεξάνδρεια η μέχρι το κόκκαλο Ελληνίδα και συνάμα 
φιλόλογος, είναι αδύνατο να απαλλαγεί απ’ την υποφώσκουσα παρουσία του «Αλεξανδρι-
νού», του ποιητή Καβάφη. Ρυθμικά και νομοτελειακά επανέρχεται ο Καβάφης στη διήγηση-
περιήγηση, έστω και με ελάσσονες στίχους του. Δείγμα ότι η συγγραφέας τον κατέχει απόλυτα.

Η αρχαιοελληνική περίοδος εκτίθεται διά του «εραστή» με δικαιολογημένη πλημμυρίδα 
καύχησης, και με κάτι σαν «διηγώντας τα να κλαις». Πλησμονή ονομάτων, πρώτου και δεύτε-
ρου μεγέθους, κατακλύζουν το κείμενο. Ονομάτων που έγραψαν, έδρασαν, απεφθέγχθησαν, 
και την Ελλάδα εφώτισαν και εδόξασαν. Συνισταμένη δε και όργανό τους η αθάνατη, η μία, η 
τέλεια ελληνική γλώσσα, η αεί υπερηφανευομένη για τον «άρτο», τον «οίνο», το «ύδωρ» κ.λ.π. 
έτσι ώστε «κάθε πολιτισμός να έχει τον πυρήνα του στην ελληνική φιλοσοφία και γλώσσα».
Οι πολιτισμοί, όμως, και γενικότερα η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι στατικό φαινόμενο. Έτσι 
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ο κλασικισμός έδωσε τη θέση του στον αγνωστικισμό και εκείνος τελειοποιήθηκε χριστιανικά 
στον αποφατισμό (ως προς το Θείο-Θεό). Και ενώ έτσι έχουμε την ανοδική εξέλιξη, τουναντίον, 
ο θαυμάσιος Οικουμενισμός των Ελλήνων και των Βυζαντινών, με την παγκοσμιοποίηση και 
τον διεθνισμό, οπισθοδρόμησαν, φρονεί η συγγραφέας.

Χωρίς οι σελασφόροι κλασικοί να μειωθούν, αλλά με τον νόμο του «τα πάντα ρει», «ότε 
ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Παύλος, Γαλ. 4,4), παραχώρησαν την πρωτοκαθεδρία τους 
στην «καινή κτίση» (Παύλος, Γαλ. 6.15) του Χριστιανισμού. Επέστη η αναφώνηση του Ιουλι-
ανού «Νενίκηκάς με Ναζωραίε». Ήλθε ο καιρός που «απ’ το κεφάλι του αρχαίου θεού βγήκαν 
ποντίκια και μύγες», και η ξεναγούσα Αλεξάνδρεια, μετά τον Μέγα Αλέξανδρο, ανέδειξε και 
πάλι άλλον μέγα, τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος κατατροπώνοντας τον όχι και ευκαταφρόνη-
το σε μόρφωση Άρειο, απεφάνθη αμετάκλητα ότι «ο Λόγος ενηθρώπησεν ίνα ημείς θεοποι-
ηθώμεν».

Μετά, όμως, απ’ τους πυρσούς των Αρχαίων και τις θεηγορίες των αγίων, η Αλεξάνδρεια 
και η περιηγήτρια συγγραφέας προσγειώνονται στη σημερινή πραγματικότητα που απογοη-
τεύει, συγκινεί, λυπεί. Και αφού, ως «αλαφροΐσκιωτη», αποχαιρετήσει αυτήν και τον «φίλο» 
της, μνημειώνει στο υπό κρίση έργο της είτε τις επιθυμίες, είτε τις γνώσεις, είτε τις σκέψεις της, 
σε ζηλευτά πολυτονικά ελληνικά, που είναι το γνώρισμά της, και πού εκτός από την πλούσια 
και στιβαρή πεζογραφική της δημιουργία, ακρογωνιαίους λίθους προσέφερε στην νεοελληνική 
πνευματικότητα και με τις μεταφράσεις των ορφικών και των ομηρικών ύμνων, αλλά και με τις 
σπάνιες ετυμολογικές επισημάνσεις της, προ ετών, στο περιοδικό Ευθύνη.
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