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Από τόμο σε τόμο
Αγαπητοί Φίλοι,
Η είσοδος στο 29ο έτος της εκδοτικής πορείας, με τον 53ο τόμο, μας βρίσκει με αμείωτη την αγάπη στην Ιστορία του τόπου μας. Στη δύσκολη, αλλά ευχάριστη, πορεία
μας στηριζόμαστε μόνο στην δική σας συνδρομή, για την αντιμετώπιση των εξόδων
του τυπογραφείου, και στην αμέριστη αγάπη των συνεργατών μας, συγγραφέων και
μεταφραστών, οι οποίοι τρέφουν τα ίδια με εμάς αισθήματα αγάπης προς την τοπική
Ιστορία.
Στις σελίδες κάθε τόμου καταχωρίζουμε, πάντοτε, πρωτότυπες μελέτες, με την απαραίτητη τεκμηρίωση και μερικές μεταφράσεις ιστορικών μελετών και περιηγητικών
κειμένων, τα οποία αναφέρονται στη Θεσσαλία, προκειμένου να καταστούν, όλα αυτά,
προσιτά στον κάθε αναγνώστη μας. Ενίοτε αναδημοσιεύουμε και ειδήσεις από εφημερίδες του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, καθώς μπορούμε να αλιεύσουμε σ’
αυτές χρήσιμα ιστορικά στοιχεία. Για όλα αυτά εκφράζουμε πολλές ευχαριστίες στους
συνεργάτες μας, καθώς επίσης στις κυρίες Σταυρούλα Σδρόλια και Στέλλα Κατακούτα
και στους κυρίους Γιώργο Τουφεξή, Φώτη Ντάσιο, Αλέξανδρο Γρηγορίου, Μπάμπη
Βόγια, Θωμά Ζαρκάδα, Νίκο Παπαθεοδώρου, Γιάννη Ρούσκα, Μάρκο Σγάντζο, Σάκη
και Στάμο Γραμμένους, για την διασάφηση δύσκολων σημείων στις μεταφράσεις (αρχαιολογικών θεμάτων), για την προσφορά φωτογραφιών, φωτοαντιγράφων, cd κ.ά., με
τα οποία η έκδοσή μας έχει αρτιότερη εμφάνιση. Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσουμε τους
φίλους, Δημήτρη Καλούσιο, Νεκτάριο Κατσόγιαννο, Γιώργο Κλήμο, Νίκο Καραφύλλη,
Μιχάλη Λαφαζάνη και Βασίλη Πλάτανο, για την διανομή τού τόμου στους συνδρομητές
μας στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στον Αμπελώνα και στη Θεσσαλονίκη.
Για την εικόνα του εξωφύλλου οφείλουμε πολλές ευχαριστίες στο Staatliche Museen
του Βερολίνου, που μας πρόσφερε ένα cd με αυτήν, και στον φίλο Ντίνο Αλμπάνη, που
φρόντισε για την παραχώρησή του και την μεταφορά από το Βερολίνο στη Λάρισα.
Το 2007 διοργανώθηκαν τα εξής ιστορικά συνέδρια, στα οποία συμμετείχαν ο εκδότης και ο διευθυντής του Θεσσαλικού Ημερολογίου με ανάλογες ανακοινώσεις:
1) Το 2ο Ιστορικό Συνέδριο της Αργιθέας, Λεοντίτο, 4-5.8.2007.
2) Το 3ο Ιστορικό Συνέδριο της Καλαμπάκας, Καλαμπάκα, 3-5.9.2007.
3) Το 4ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας, Λαμία, 9-11.11.2007.
Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΘΗΜ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΘΗΜ
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BRUNO HELLY

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
(Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΔΑΙΑΣ)*
Μετάφραση από τα γαλλικά
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΔΗΣ
Η έρευνα που διεξάγουμε στη Θεσσαλία χρησιμοποιεί με συστηματικό τρόπο τα
γεωγραφικά σχέδια, όπως το έδειξαν ο J.-Cl. Decourt και η L. Darmezin. Αλλά η
εκμετάλλευση των θεωρητικών αναπαραστάσεων που προσφέρονται από τα σχέδια
δεν διακόπτεται, προφανώς, από την πραγματικότητα του χώρου. Γνωρίζουμε ποια
είναι η αξία της παρατήρησης των τοπίων και της σύγκρισης των αρχαιολογικών
ερειπίων με τα κείμενα, με δυο λέξεις, για να ξαναπιάσουμε την έκφραση του L.
Robert, προσπαθούμε και εμείς, επίσης, να συλλάβουμε μαζί «τη γη και το χαρτί».
Αντιλαμβανόμαστε όμως, αναπτύσσοντας, χρόνο με το χρόνο, καινούργια εργαλεία
ανάλυσης, νέες αναπαραστάσεις που η «κλασική» πρακτική, όσο τελειοποιημένη και
να είναι, δεν μπορεί να λάβει υπόψη κάποιους τύπους προβλημάτων.
Θέλω γι’ αυτό να δώσω εδώ ένα παράδειγμα: η ερμηνεία της επιγραφής IG, IΧ2,
521, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία μιας συνοριακής διαφοράς ανάμεσα στην
Κονδαία και σε μία πόλη το όνομα της οποίας δεν αναφέρεται στο τμήμα της επιγραφής
που διασώθηκε. Στηριζόμενος στην ουσία (δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε εδώ
αυτό το κείμενο στο σύνολό του) θα δείξω τα ακόλουθα:
1. Οι ερμηνείες οι οποίες μέχρι σήμερα στηρίχθηκαν στην επιγραφή ήταν μάταιες,
διότι οι ερμηνευτές δεν είχαν τις απαραίτητες πληροφορίες για να ταυτίσουν με
ακρίβεια τους χώρους οι οποίοι αναφέρονται στην επιγραφή. Οι έρευνες και η «εθνοαρχαιολογική» παρατήρηση, τέτοιες που ο L. Robert μας έμαθε να εφαρμόζουμε, μας
επέτρεψαν να προβούμε σ’ αυτές τις απαραίτητες ταυτοποιήσεις.
2. Το πρόβλημα, όμως, της ερμηνείας δεν βρήκε λύση για πολύ, διότι η ιστορική
ανάλυση που μπορούμε να συμπεράνουμε από την παρατήρηση του σημερινού τοπίου
αποκαλύπτει άμεσα τα όριά της: από αυτό το τοπίο, δεν μπορούμε να χωροθετήσουμε
όλα τα στοιχεία που αναγνωρίζονται, τουλάχιστον θεωρητικώς, και κυρίως τα εδάφη
τα οποία αποτελούν αντικείμενο αμφισβήτησης ανάμεσα στην Κονδαία και στο
γείτονά της.
3. Μία λύση του προβλήματος είναι δυνατή εάν ανατρέξουμε στο γεωγραφικό σχέδιο
«του πιο κοντινού γείτονα», το οποίο επιτρέπει να αναπαριστώνται, τουλάχιστον
θεωρητικά, τα εδάφη που αντιστοιχούν σε κάθε πόλη, για την οποία γίνεται λόγος
και να προτείνονται αληθοφανείς χωροθετήσεις για τα κύρια μέρη της εδαφικής
αμφισβήτησης.

* Τίτλος του πρωτοτύπου: Br. Helly, «Modèle, de l’ Archéologie des cités à l’ Archéologie du
paysage», Territoires des cités grecques, Actes de la Table Ronde Internationale, organisée par l’
Ecole Française d’ Athènes, 31 Octobre-3 Novembre 1991, BCH, Sup. 34(1999) 99-124.
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4. Η επαλήθευση της υπόθεσης είναι πιθανή χάρη στη γεωμορφολογική μελέτη η
οποία δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στην ανακατασκευή του αρχαίου τοπίου
που αντιστοιχεί στα στοιχεία τα οποία αντλούνται από το κείμενο της επιγραφής.
I. Το βασικό έγγραφο: IG, ΙΧ2, 521
Η επιγραφή καταγράφει, όπως συνηθίζεται όταν πρόκειται για συνοριακές διαιτησίες
ανάμεσα σε δύο πόλεις, τον λόγο, άμεσα είτε έμμεσα, των μαρτυριών οι οποίες παρουσιάζονται ενώπιον μιας επιτροπής διαιτησίας, όλων των μαρτυριών που είναι ευνοϊκές
για την Κονδαία, ήτοι:
α) Μία μαρτυρία κατοίκων του Μοψίου, από την οποία μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι αυτή η πόλη είναι γειτονική της Κονδαίας, αλλά δεν βρίσκεται σε διαμάχη μαζί
της.
β) Μία μαρτυρία ενός βοσκού της Ασκυρίδας, ο οποίος λέει ότι γνωρίζει καλά την
περιοχή όπου τοποθετείται η διεκδίκηση. Από το κείμενο, συνάγουμε την εντύπωση
ότι η Ασκυρίδα δεν εμπλεκόταν στην υπόθεση.
Ιδού το κείμενο της επιγραφής, όπως δημοσιεύθηκε από τον O. Kern, στην IG, ΙΧ2,
591:1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - χο
- - - - - - - - - - - - - - - - - - αρεια
[... ἐ]ν Λαρίσ[η]ι ἀ[ν]αγεγραμμένην
[ἐν τ]ῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Κε[ρ]5 δω]ίου· καί Λάδικος ὁ Ἀσκυριεύς ἐμαρ[τ]ύρησεν μαρτυρίαν τήνδε· μαρτ[υ]ρεῖ Λάδικος Ἁρμ[οδ]ίου Ἀσκυριεύς
Κονδαιαεῦσιν· ἐπ[ίσ]ταμ[αι] τήν χώρα[ν]
[ἥ]ν καί παρών ἐνεφάνιζον τοῖς κρι10 ταῖς ἀπό τῆς κορυφῆς τοῦ Ν[υ]σείου
[κ]αταβαίνων τόν ἔν[γι]ον πρός ἡμᾶ[ς]
[τ]όπον ἄχρι τῆ[ς] φάραγγος, ἧς καί Κον[δαι]εῖς ἐπεδείκ[ν]υον τοῖς κριταῖς, κ[αί]
τῶν πρεσβυτέρων ἤκουον προσχο[ρεῖν]
15 [Κ]ονδαιεῦσι κατά το[ῦ]τον τόν τόπον κ[αί αὐ]τός ἐπίσταμαι νομεύων ἐν τῆι χώρα[ι]
πλείω χρόνον καί [Κ]ονδαιεῖς τηροῦντα[ς]
τό παραγώγιον ἐν τούτωι τῶι τόπω[ι].
Παρείχοντο δέ καί Μοψειατῶν μα[ρ]20 τυρίας εἰς τήν κάτω χώραν, ἥν ἐμ[αρ]τύρησεν [Π]ανταῖος Κλεοβούλου [Μο]ψειάτη[ς. . . . . . . . . . . . . . . . πλη][σ]ιοχοριο. . . . . Ο. . . . ς [Κ]ον[δαι][ε]ῦσιν διά τοῦ ποταμοῦ ἀρξάμενο[ς ἀ]1. Την έκδοση της επιγραφής έκανε ο L. Piccirilli, «L’ arbitrato tessala-perebico fra Kondaia
e Gonnos(?) all luce dell’ arbitrato fra Mondaia e Azoros», AnnPisa, 1970, 316-346· ακολουθεί
το κείμενο του O. Kern, του οποίου έλεγξα την ακρίβεια με μία νέα ανάγνωση της επιγραφής
στην πέτρα. Με την επιγραφή αυτή ασχολήθηκα ήδη στο έργο μου Gonnoi, Amsterdam 1973,
Ι, 177-180 (Appendice III).
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25 [π]ό τῶν συμβολῶν τοῦ Πηνειοῦ καί το[ῦ]
[Ε]ὐρώπου ἄχρι τῆς κελέτρας καί τῆ[ς]
φάραγγος τῆς ἀπ Ὀρχείου ἀγούσης, κα[ί]
οἶδα γεωργοῦντας [Κ]ονδαιεῖς καί νεμομένους τά περί τόν πύργον τόν ὑποκ[ά]30 τω τῆ<ι>ς Μινύης, ἐμαρτύρησεν δέ κ[αί]
Θεόδωρος Βραχύλλου, Σωκράτης Σιμ[μί]α, Αἴχμων Φιλοξενίδου Μοψει(εῖ)ς Κονδ[αι][εῦ]σιν οἵ τήν κελέτραν κεκτημένοι τήν [ὑ][π]οκάτω τῆς Κρο[κ]ειάδος πλησιόχορ[ον]
35 [εἶνα]ι τήν κελέτραν τήν αὑτῶν τῆι κε[λέ][τραι τῆι] τῶν Κονδαιέων τῆι ὑποκάτω
[τῆς Κροκειάδ]ος. Παρ[έσχο]ντο δέ Κο[νδαι]- - - - - - - - - - - - ΕΥ..Κον[δαι- - - - ]
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
... στη Λάρισα (σε επιτύμβια στήλη) αναγράφεται στο ιερό του Κερδώου Απόλλωνα·
και ο Λάδικος ο Ασκυριεύς έδωσε την ακόλουθη μαρτυρία: «Ο Λάδικος Αρμοδίου
Ασκυριεύς μαρτυρεί υπέρ των Κονδαιέων: γνωρίζω αυτήν την περιοχή την οποία
έδειξα προσωπικά στους κριτές, από την κορυφή του Νυσείου, κατεβαίνοντας την
πλαγιά την πιο κοντινή στη δική μας μεριά, μέχρι το φαράγγι, το οποίο οι Κονδαιείς
έβαλαν τους κριτές να επισκεφτούν, και άκουγα πάντα να λένε στους προγόνους μας
ότι για τους Κονδαιείς το όριο της περιοχής έφθανε έως αυτή την πλαγιά· γνωρίζω
καλά ότι για να βοσκήσουμε σε αυτόν τον χώρο, εδώ και πολύ καιρό, οι Κονδαιείς
ασκούσαν το δικαίωμά τους για φόρο σε αυτήν την περιοχή». Παρουσιάστηκαν, επίσης,
και επαναλαμβανόμενες μαρτυρίες Μοψειατών για την κάτω περιοχή, για την οποία
μαρτύρησε ο Πανταίος Κλεοβούλου Μοψειάτης...... «... γείτονας ... στους Κονδαιείς,
από την άλλη πλευρά του ποταμού, ξεκινώντας από τις συμβολές του Πηνειού και του
Ευρώπου, μέχρι το αλιευτικό φράγμα και το φαράγγι το οποίο έρχεται από το Ορχείο,
και ξέρω ότι οι Κονδαιείς εκμεταλλεύονται τα εδάφη και τα βοσκοτόπια γύρω από
το αγρόκτημα με τον πύργο που είναι κάτω από την Μινύη». Κατέθεσαν, επίσης, ο
Θεόδωρος Βραχύλλου, ο Σωκράτης Σιμμία, ο Αίχμων Φιλοξενίδου Μοψιείς υπέρ των
Κονδαιέων, οι οποίοι κατέχουν το αλιευτικό φράγμα το οποίο βρίσκεται κάτω από
την Κροκειάδα, λέγοντας ότι το δικό τους αλιευτικό φράγμα είναι γειτονικό με εκείνο
το οποίο έχουν οι Κονδαιείς κάτω από την Κροκειάδα. Δόθηκαν [μαρτυρίες για τους
Κονδαιείς(;)]...».
Για να ερμηνεύσουμε την επιγραφή κάνουμε, φυσικά, μνεία των πόλεων οι οποίες
μας αφορούν: την Κονδαία, για την οποία γίνεται λόγος, το Μόψιον και την
Ασκυρίδα. Δυστυχώς, η ταύτιση αυτών των πόλεων με γνωστές αρχαιολογικές θέσεις
δεν επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα, για καμία από αυτές. Η καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό
είναι ότι προτάθηκαν διαφορετικές τοποθεσίες για το Μόψιον, όπως και για την
Κονδαία, αλλά όλες οι προτάσεις, που εμφανίστηκαν μέχρι σήμερα, δεν συμφωνούν.2

2. Βλ. Fr. Stählin, Das hellenische Thessalien, Amsterdam 1967,2 92· Ο ίδιος, RE, 1936, λήμμα
«Mopsion»· L. Piccirilli, «L’ arbitrato...», ό.π., και κυρίως η συζήτηση του E. Kirsten, στο έργο
του A. Philippson, Griechische Landschaften, 1950, Ι2, 271.
5

Αναφορικά με την Ασκυρίδα, φθάσαμε να αναρωτηθούμε ακόμη εάν πρόκειται όντως
για πόλη, μέχρι πρόσφατα.3
Η επιγραφή μάς ενημερώνει, εξάλλου, για έναν αριθμό σημαντικών σημείων
τα οποία επισκέφθηκε η επιτροπή διαιτησίας ή τα οποία αναφέρονται από τους
μάρτυρες. Ένα, τουλάχιστον, από αυτά τα σημεία φαίνεται ότι αναγνωρίζεται χωρίς
αμφιβολία από όλους: η συμβολή του ποταμού Πηνειού και του παραποτάμου του
Ευρώπου (άλλο όνομα του Τιταρησίου). Ο δεύτερος χύνεται στον Πηνειό, βόρεια της
Λάρισας και ανατολικά του Τυρνάβου, στην είσοδο ενός σημαντικού περάσματος του
Πηνειού, στο στενό της Ροδιάς.4 Αυτή η πληροφορία ήταν αρκετή ώστε σύγχρονοι
ερευνητές να ριψοκινδυνεύσουν να τοποθετήσουν, τουλάχιστον χονδρικά, στην
περιοχή που συνορεύει βόρεια με το στενό της Ροδιάς, την διεκδικούμενη ζώνη από
την Κονδαία και από μία άλλη πόλη, η οποία μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι, κατά
συνέπεια, οι Γόννοι. Αυτή η ερμηνεία της επιγραφής έγινε αποδεκτή από όλους και την
αποδέχθηκα, εδώ και πολύ καιρό· όπως γίνεται συχνά, η μελέτη εμβάθυνσης αυτού του
θέματος κρίθηκε αναγκαία αργότερα.
Τα άλλα οροθέσια, που αναφέρονται στην επιγραφή, θέτουν στους σύγχρονους
ερμηνευτές μεγάλα προβλήματα αναγνώρισης· πρόκειται για συνοικισμούς, των
οποίων τα ονόματα είναι χαρακτηριστικά τοπωνύμια (Μινύη, κ.τ.λ.) ή για ονόματα
τα οποία υποδηλώνουν τις πραγματικότητες του τοπίου και τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε ως κοινά ονόματα, είτε ως πραγματικά τοπωνύμια: τους όρους
Χαράδρα και Φαράγγι, οι οποίοι είναι σαφείς στην ελληνική γλώσσα, δεν θα τους
μελετήσουμε εδώ. Τέλος, βρίσκουμε στην επιγραφή μία σπάνια λέξη, για να μην πούμε
ότι την συναντήσαμε μόνο μία φορά, την οποία έχουμε επί μακρόν σχολιάσει, από τότε
που ανακαλύφθηκε η επιγραφή.5
Βλέπουμε καλά έτσι ότι το κείμενο αυτό παραμένει, ως προς την ερμηνεία του, ένα
κείμενο δύσκολο και θέμα προς συζήτηση, παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για
την ιστορία και τη γεωγραφία των θεσσαλικών πόλεων.
ΙΙ. Ο εντοπισμός του Μοψίου και η αναγνώριση των κελετρών
Οι έρευνές μας στη θεσσαλική πεδιάδα μάς πρόσφεραν έναν βέβαιο αριθμό νέων
στοιχείων. Θα δώσω εδώ περιληπτικά την ουσία των παρατηρήσεων, τις οποίες
αναλύω λεπτομερώς σε μία μελέτη αφιερωμένη στις πόλεις της πεδιάδας της Λάρισας.
Αυτές οι παρατηρήσεις μάς οδήγησαν να βεβαιώσουμε στο εξής την θέση του Μοψίου.
Αυτή η πόλη πρέπει να ταυτισθεί με έναν αρχαίο οικισμό που βρισκόταν στο στενό
της Ροδιάς, βόρεια της Λάρισας (βλέπε εικ. 1). Βρίσκεται πολύ κοντά στο λόφο Καστρί
3. Βλ. τις αμφιβολίες τις οποίες διατύπωσα, μετά τον Fr. Stählin (ό.π., σ. 9 και σημ. 10): η
θέση της Ασκυρίδας είναι στο εξής βέβαιη. Βρισκόταν στον Κάτω Όλυμπο, στο χωριό Σπαρμός,
όπου ανακαλύψαμε μία αρχαία εγκατάσταση, η οποία παρέμενε άγνωστη. Βλ. G. Lucas,
«Askyris· une cité dans le Bas-Olympe», ΖPΕ, 89 (1991) 135-144 [και Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
24 (1993) 18-29].
4. Η ταύτιση του ομηρικού Ευρώπου (Ιλιάδα, Β. 751-752) με τον Τιταρήσιο έγινε από τον
Στράβωνα (Θ, 5, 19)· πρβ. Fr. Stählin, Thessalien..., σ. 17. Για την στενωπό της Ροδιάς, βλ. τις
παρατηρήσεις στο έργο μου Gonnoi, Ι, 177-180.
5. Πολλές ερμηνείες δόθηκαν από τους πολυμαθείς λογίους U. von Wilamowitz και A.
Wilhelm· βλ. την βιβλιογραφία στον L. Piccirilli, ό.π.
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Εικ. 1. Το βορειοανατολικό τμήμα του νομού της Λάρισας με τις αρχαίες πόλεις.
(Με πεζά στοιχεία οι σύγχρονοι οικισμοί).

της Ροδιάς, ο οποίος είναι γνωστός από τους ιστορικούς, αλλά δεν φαίνεται από την
πεδιάδα, διότι είναι στα ανατολικά και, με άλλα λόγια, αντίθετα από αυτόν τον λόφο
όπου εντοπίσαμε ερείπια, τα οποία είναι πράγματι πολύ μεταγενέστερα. Μελετήσαμε
όλη αυτή την περιοχή το 1988 και το 1989. Το Καστρί αυτό είναι πολύ αξιόλογο
για την θέση του στο εσωτερικό της στενωπού, λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από
την δυτική είσοδό της, όπου βρίσκεται η σημερινή συμβολή του Τιταρησίου και του
Πηνειού. Βρίσκουμε εκεί όλα τα στοιχεία που, κατ’ εμάς, βεβαιώνουν τον χαρακτήρα
του ως κεντρικής τοποθεσίας, ως πόλης: μία ακρόπολη και μία κάτω πόλη, ένα πλήρες
περιτείχισμα, με πύργους και μεταπύργια, μία θέση κατάλληλη και άπλωμα επαρκές,
με νεκροπόλεις κοντά. Αυτός ο οικισμός είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, το Μόψιον,
διότι είναι το μόνο μέρος το οποίο ανταποκρίνεται ακριβώς στην περιγραφή του
Τίτου Λιβίου για το Μόψιον: η ύπαρξη ενός περάσματος στο οποίο η μακεδονική
φάλαγγα, βγαίνοντας από την ίδια πόλη, δέχθηκε επίθεση από τους Ρωμαίους, στο
τέλος της εκστρατείας του 171 π.Χ.6 Αυτή η τοπογραφική σαφήνεια του ιστορικού
δείχνει καθαρά πού πρέπει να τοποθετήσουμε το Μόψιον. Επειδή, όμως, δεν βρέθηκαν
σημαντικά ίχνη στο σωστό μέρος, οι λόγιοι δε μπόρεσαν να την αξιολογήσουν.7

6. Βλ. Τίτος Λίβιος, 42, 66.6.
7. Για να τοποθετήσει το Μόψιον, ο E. Kirsten (A. Philippson, ό.π., σ. 271, αρ. 1) εξαιρούσε
την θέση της Γυρτώνης (Μπάκραινας), την οποία υπέδειξε ο Fr. Stählin, και πρότεινε να
τοποθετήσει αυτήν την πόλη στην στενωπό του Μουσαλάρ, δηλαδή στη Ροδιά. Κατέληγε ότι
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Διαπιστώνουμε έκπληκτοι ότι οι περιηγητές και οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι ερεύνησαν
τη Θεσσαλία για δύο αιώνες, αγνόησαν την ύπαρξη αυτής της αρχαίας τοποθεσίας η
οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του στενού της Ροδιάς. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό είναι
ότι δεν μπήκαν ποτέ σ’ αυτό το πέρασμα. Ακολουθούσαν συνεχώς τους δρόμους στους
πρόποδες του βουνού χωρίς να διεισδύουν στην στενωπό, η οποία ήταν γι’ αυτούς
δυσκολοδιάβατη και η οποία είναι ακόμα και σήμερα.8 Η απουσία ενός «σύγχρονου»
δρόμου μπορεί έτσι να εμποδίσει για πολύ καιρό την έρευνα. Αλλά, ο μη πλήρης
χαρακτήρας της πληροφορίας δεν εξηγεί τα πάντα. Πρέπει να διαπιστώσουμε, επίσης,
ότι οι προηγούμενοί μας ερευνητές έσφαλαν σοβαρά για τον ίδιο χαρακτήρα κάποιων
αρχαίων ερειπίων που βρίσκονται στον ίδιο τομέα: κυρίως της Γυρτώνης και του πιο
κοντινού στη στενωπό χωριού Μικρόλιθος (Σατόμπασι). Η άποψη του Fr. Stählin,
η οποία κυριαρχεί μέχρι σήμερα, θεώρησε αρχικά τη μικρή οχύρωση του χωριού
Γυρτώνη πως είναι της αρχαίας Γυρτώνης, έπειτα πως είναι του Μοψίου, ενώ ο ασαφής
χαρακτήρας αυτών των ερειπίων, η απουσία ενός βέβαιου αριθμού χαρακτηριστικών
στοιχείων, πλήρες περιτείχισμα, κ.λπ., θα έπρεπε να τον είχαν μεταπείσει. Οι προκάτοχοί
μας ερευνητές δεν υποψιάστηκαν ότι η κατανομή των τοποθεσιών και η οργάνωση του
χώρου, ο οποίος μπορούσε να τις ανήκει, έπρεπε να σέβονται κάποιες κανονικότητες,
αυτές τις ίδιες που αναζητήσαμε για να εκφραστούμε και να εκμεταλλευτούμε· δεν
έθεταν, λοιπόν, με τους ίδιους όρους με εμάς, το πρόβλημα της αναγνώρισης των
κεντρικών τοποθεσιών. Δεν βγήκαν από την άμεση αντιπαράθεση ανάμεσα στις
πληροφορίες που περιέχονται στα λογοτεχνικά ή στα επιγραφικά κείμενα και στις
αρχαιολογικές τους παρατηρήσεις, οι οποίες θεωρούνται εξαντλητικές και οριστικές.
Έτσι, όμως, έπεσαν σε φαύλο κύκλο: γι’ αυτούς, η επιγραφή ήταν, συγχρόνως, μία πηγή

τα ερείπια της Μπάκραινας καθίσταντο «ελεύθερα» και ότι θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε
εκεί την Γυρτώνη. Ο E. Kirsten δεν γνώριζε ότι τα ερείπια της Γυρτώνης δεν μπορούν να
θεωρηθούν ως μία κεντρική εγκατάσταση, γι’ αυτό και τα τοποθετώ στο εξής στη μελέτη που
αφορά αυτήν την περιοχή. Όμως, παρόλο που γνώριζε μόνο τα ερείπια τα οποία λέγονται
Κάστρο της Ροδιάς, ο E. Kirsten είχε δίκιο στο βασικό. Το αποτέλεσμά του είναι σήμερα πλήρως
επιβεβαιωμένο από την ανακάλυψη των σημαντικών οχυρωματικών ερειπίων που βρίσκονται
στο εσωτερικό της ίδιας στενωπού. Βρισκόμαστε, όμως, μπροστά σε μία δυσκολία: το όνομα
του Μοψίου στον Τίτο-Λίβιο. Ο ιστορικός αναφέρει δύο φορές ένα μέρος το οποίο ονομαζόταν
Mopselus, δηλαδή ελληνικά Μόψελος, και όχι Mopsium, δηλαδή Μόψιο ή Μόψειο. Οι
σύγχρονοι δέχθηκαν ότι ο τύπος Μόψελος αντιστοιχεί με το όνομα της πόλης που ονομαζόταν
Μόψιον. Δεν είναι βέβαιο ότι οι δύο τύποι προσδιορίζουν πράγματι και οι δύο την ίδια πόλη.
Δεν θα ήταν απίθανο να παραπέμπουν σε δύο διαφορετικούς τόπους ο ένας από τον άλλο,
παρά σε έναν. Θα με επιτρέψετε, όμως, να συνεχίσω τη συζήτηση γι’ αυτό το σημείο σε μία άλλη
έρευνα, αφιερωμένη στην ανάλυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του 171 π.Χ. Θα φανεί
λοιπόν ξεκάθαρα, όπως το κατάλαβαν αμέσως οι λόγιοι, ότι ο Μόψελος και το Μόψιον είναι
διαφορετικές τοπογραφικές πραγματικότητες, αλλά ξεκάθαρα συνδεδεμένες η μία με την άλλη,
και ότι η πόλη Μόψιον βρίσκεται, στο εξής, οριστικά τοποθετημένη στο Στενό της Ροδιάς.
8. Έτσι φαίνεται πως απορρίπτεται κάθε εύκολος συσχετισμός ανάμεσα στη λεκάνη του
Τυρνάβου, στην πεδιάδα των Γόννων και στα Τέμπη. Μπορέσαμε, όμως, να διαπιστώσουμε την
ύπαρξη ενός αρχαίου δρόμου (ενός λιθόστρωτου), ο οποίος την ακολουθεί σε όλο το μήκος της,
6 χιλιόμετρα περίπου, όταν τον διασχίσαμε με τα πόδια, τον Ιούλιο του 1990.
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Εικ. 2. Ένα νταϊλιάνι στον Πηνειό, κοντά στον Άτραγα.

πληροφοριών, στην οποία στηρίζονταν για να εντοπίσουν το Μόψιο και την Κονδαία
και, ταυτόχρονα, ένα αντικείμενο γεωγραφικής ανάλυσης, την οποία επιχειρούσαν να
ερμηνεύσουν με τις ταυτίσεις που είχαν συλλέξει. Πρέπει να διαπιστώσουμε σήμερα
ότι δεν είναι η επιγραφή που μας παρέχει το κλειδί αυτών των ταυτίσεων, όπως πάντα
νομίζαμε, αλλά ότι είναι οι ταυτίσεις των δύο πόλεων, που έγιναν με κριτήρια πιο
γενικά, τα οποία μπορούν να μας επιτρέψουν να ερμηνεύσουμε την επιγραφή.
Κατά τον ίδιο τρόπο, πιστέψαμε ότι μπορούμε να στηριχθούμε στη μνεία της
λέξης κέλετρα για να εντοπίσουμε στη ροή του Πηνειού τα αμφισβητούμενα εδάφη.
Αλλά ο όρος κέλετρα είναι ακόμη ανεξήγητος, αν και υπήρξε αντικείμενο πολλών
προσπαθειών ερμηνείας από την πλευρά των φιλολόγων. Από το σύνολο αυτών των
αποκλινουσών ερμηνειών, πρέπει να κρατήσουμε μόνο ένα πράγμα: για τον ειδικό στην
ετυμολογία, ο όρος κέλετρα προσδιορίζει μία κατασκευή από ελαφρά υλικά, κυρίως
από ξύλο.9 Όμως, εάν δεχθούμε μία τέτοια γενική έννοια του όρου, καταλήγουμε,
για να ερμηνεύσουμε το κείμενο της επιγραφής, σε μία αντίφαση την οποία δεν
αντιλήφθησαν αυτοί που προσπαθούν να δώσουν εξήγηση. Μπορούμε, πράγματι, να

9. Η πιο φερέγγυα μελέτη είναι του R. Goossens, «A propos des inscriptions de Karatepe.
I. Keletron et Kelenderis». NouvClio, 1-2 (1949-1950) 201-204. Πρβ. H. Frisk, Griechisches
etymologisches Wörterbuch, 1960 (το σχετικό λήμμα)· ολοκληρωμένη συζήτηση στον L. Piccirilli,
ό.π. Την σημασία αυτής της λέξης την παρουσίασα σύντομα στην ανακοίνωσή μου για την
κατάσταση του Corpus των IG, ΙΧ2 στο Verbum, 10 (1987) 73 και Actes de IXe Congrès
international d’ épigraphie grecque et latine, 1987, 176· πρβ. L. Dubois, BullEp, 1988, 482.
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Εικ. 3. Ένα άλλο νταϊλιάνι στον Πηνειό, κοντά στον Άτραγα.

καταλάβουμε, στ’ αλήθεια, πώς και γιατί οι πόλεις, οι οποίες βρίσκονταν σε διένεξη,
οι μάρτυρες και οι κριτές μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν ως σημαντικά σημεία (στην
υπόθεση) εύθραυστες κατασκευές, που δεν μπορούν να βρίσκονται μόνιμα στο ρεύμα
ή κοντά σε ένα ποτάμι με δυνατη ροή και του οποίου οι πλημμύρες είναι γνωστές; Πώς
τέτοιες κατασκευές, εάν όντως πρόκειται για αυτό, χρησιμοποιήθηκαν ως σταθερές
αναφορές, τις οποίες θέλαμε ασφαλώς να ξαναβρούμε, συχνότερα και για τον
περισσότερο δυνατό χρόνο, αν όχι μόνιμα, στο τοπίο; Το κλειδί της ερμηνείας, όμως,
βρίσκεται σ’ αυτό το παράδοξο: στην ιδέα μιας ελαφριάς και εύθραυστης κατασκευής,
πρέπει να συνδέσουμε και εκείνη του σταθερού και μόνιμου χαρακτηριστικού. Σ’ αυτό
προστίθεται προφανώς, σύμφωνα με την ανάγνωση που κάνουμε γενικά στο κείμενο
της επιγραφής, η ιδέα ότι αυτό το στοιχείο πρέπει να βρίσκεται συνδεδεμένο με το
ρεύμα του νερού ή με ένα υδάτινο περιβάλλον.
Ξεκινώντας από αυτά τα βασικά δεδομένα, οι έρευνές μας στη Θεσσαλία μάς
οδήγησαν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της
ροής του θεσσαλικού Πηνειού. Βρίσκουμε εκεί πράγματι σε πολλά μέρη, δίπλα στον
Άτραγα και επίσης στο στενό της Ροδιάς, φράγματα για ψάρια, που ονομάζονται
τοπικά νταϊλιάνια (στον ενικό νταϊλιάνι). Το καθένα από αυτά τα φράγματα είναι
ένα ανάχωμα αποτελούμενο από συσσωρευμένα χαλίκια, το ένα πάνω στο άλλο, μέχρι
1 ή σχεδόν 2 μέτρα ύψος, ανάλογα με τις περιπτώσεις, που φράζουν εξολοκλήρου ή εν
μέρει την κοίτη του ποταμού σχηματίζοντας ένα V αρκετά ανοιχτό, του οποίου τα δύο
σκέλη είναι λίγο-πολύ συμμετρικά και των οποίων η άκρη είναι προσανατολισμένη
προς τον ρου, προς την κατεύθυνση του ρεύματος (εικ. 2 και 3). Στην άκρη της γωνίας
που σχηματίζεται από το ανάχωμα, ένα άνοιγμα, πλάτους ενός μέτρου περίπου,
αποτελεί ένα κανάλι από το οποίο το νερό μπορεί να τρέξει. Στην άκρη αυτού του
καναλιού, ένα φράγμα από ξύλινους πασσάλους, μήκους 4-5 μέτρων, στηρίζει μία
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σχάρα που αποτελεί προέκταση του ίδιου του καναλιού. Η λειτουργία των νταϊλιανών
είναι προφανής: το νερό πέφτει στο κανάλι εξόδου, η ταχύτητά του αυξάνεται, το
ψάρι παρασύρεται, ξαναπέφτει στη σχάρα, όπου παραμένει, ποτιζόμενο από ρανίδες
του ρεύματος, μέχρι τη «συλλογή» του.
Εξ όσων γνωρίζω, τα θεσσαλικά νταϊλιάνια δεν περιγράφηκαν ποτέ από τους
περιηγητές, γεγονός το οποίο μας εκπλήσσει πολύ. Για το θέμα αυτό υπάρχει μόνο
μία μνεία σε ένα γράμμα του Bartholdy, ο οποίος επισημαίνει κάτι που πρέπει να
είναι ένα νταϊλιάνι στον Πηνειό, στο στενό των Τεμπών: «δεν βρήκα τον Πηνειό
ούτε τόσο θορυβώδη, ούτε τόσο ορμητικό, εκτός ίσως από ένα σημείο όπου οι ψαράδες δημιούργησαν ένα φράγμα, απ’ όπου κατέβαινε αρκετά γρήγορα και με κάποιο
πάταγο».10

10. Βλ. J. L. S. Bartholdy, Voyage en Grèce fait des années 1803 et 1804, Paris 1805, I, 79.
Αντιθέτως, βρίσκουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σε ένα τομίδιο της Λένας Γουργιώτη
(διευθύντριας της Λαογραφικής Εταιρίας της Λάρισας), Οι παλιοί ψαράδες του Πηνειού
(Λάρισα 1977), με σχέδια του Ράλλη Κοψίδη και φωτογραφίες του Τάκη Τλούπα. Διαβάζουμε
σ’ αυτό: «Το νταϊλιάνι είναι ένα έργο, που το κατασκευάζουν οι ψαράδες μέσα στο ποτάμι,
με σκοπό να παγιδεύσουν τα ψάρια (...). Χρειάζονται δύο νομάτοι για να κουμαντάρουν
ένα νταϊλιάνι, λένε οι ψαράδες. Πρώτα διαλέγουν το μέρος, ένα στήθωμα όπως λένε οι ίδιοι,
δηλαδή μέρος με ρηχά νερά 0,50 μ. και βυθό στερεό, πετρωμένο. Εκεί, σε θέση που απέχει
λιγότερο από τη μία όχθη και περισσότερο από την άλλη, στήνουν πρώτα το καλαμωτό, μία
διάτρητη σχάρα από ξύλα, η οποία έχει μήκος 5-12 μ. και πλάτος 1,20 μ. Η σχάρα έχει μεγάλη
κλίση. Από τη μία στενή πλευρά ακουμπάει στο βυθό και την βρέχουν τα νερά, ενώ από την
άλλη στενή πλευρά απέχει ίσαμε ένα μέτρο από την επιφάνεια του νερού. Το καλαμωτό
κατασκευάζεται (καρφώνεται) μέσα στο ποτάμι. Καδρόνια και παλούκια κόβουν οι ψαράδες
από καβάκια, πλατάνια και ιτιές. Μ’ αυτά φτιάχνουν έναν σκελετό και τον ντύνουν έπειτα
με πηχάκια του εμπορίου. Παλιότερα τον έντυναν με κλαδιά ιτιάς. Αφού στερεώσουν γερά
το καλαμωτό στη θέση του, υψώνουν τα φράγματα, δύο τοιχώματα, με πέτρες ακατέργαστες
που τις μαζεύουν από την γύρω περιοχή και τις στοιβάζουν μέσα στο ποτάμι. Τα τοιχώματα
ξεπερνούν την επιφάνεια του νερού το καλοκάιρι, το μικρότερο μάλιστα είναι ψηλότερο 20
εκατοστά από το μεγαλύτερο. Αρχίζουν και τα δύο από την στενή πλευρά του καλαμωτού που
βρέχεται στα νερά και σχηματίζοντας γωνία με άνισες και όχι ευθείες πλευρές καταλήγουν το
ένα στη μία και το άλλο στην άλλη όχθη. Τα φράγματα αφήνουν το νερό να περνάει ανάμεσα
στις πέτρες, αλλά οδηγούν τα ψάρια στο καλαμωτό, όπου παγιδεύονται. Το μικρό, ψηλότερο
φράγμα διώχνει κατά το μεγαλύτερο και χαμηλότερο τα κούτσουρα ή ό,τι άλλο παρασέρνει το
ποτάμι στη διάβα του, όταν κατεβάζει νερά. Το νταϊλιάνι κατασκευάζεται τον Αύγουστο, στα
πεσμένα νερά του Πηνειού. Πρέπει όμως να τελειώσει, προτού να πιάσουν οι πρώτες βροχές του
Σεπτέμβρη. Με τα πρωτοβρόχια αρχίζει και η εποχή για το ψάρεμα. Τότε ο ένας ψαράς κάθεται
μόνιμα στο νταϊλιάνι, να το φυλάγει ώστε να μη βουλώνει το καλαμωτό με ξύλα και σκουπίδια,
που εμποδίζουν τα ψάρια να φτάσουν στην παγίδα, αλλά και για να μαζεύει τα ψάρια, ενώ ο
άλλος τα φορτώνει στη βάρκα και τα πηγαίνει για πούλημα. Ο ψαράς που μένει στο νταϊλιάνι
κοιμάται τη νύχτα, όταν κατάκοπος αφήσει το καλαμωτό, στη μικρή καλύβα, που έχει φκιάξει
στην κοντινή όχθη, με παλούκια και ξιφάρα, το χορτάρι της όχθης του Πηνειού. Το νταϊλιάνι
δίνει ψάρια το φθινόπωρο και το χειμώνα, όταν δεν είναι τόσα τα νερά που να σκεπάζουν όλο
το καλαμωτό, αλλά και την άνοιξη.
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Τα θεσσαλικά νταϊλιάνια φαίνεται να είναι η ποταμίσια κατασκευή η οποία μας
χρειάζεται για να ερμηνεύσουμε αυτό που ονομάζεται κέλετρα στην επιγραφή.
Βρίσκουμε πράγματι εκεί όλα συγχρόνως: το σταθερό, το μόνιμο στοιχείο, το ανάχωμα
από πέτρες, και το ελαφρύ τμήμα, το φράγμα και τη σχάρα από μαζεμένα ξύλα που
υποδεικνύουν την ετυμολογία της λέξης κέλετρα. Δε θα δούμε στην επιλογή τού όρου
στα ελληνικά παρά μία μετωνυμία, εντελώς συνηθισμένη, που συνιστάται στο να
ορίσει το σύνολο με το όνομα ενός από τα μέρη, αυτό που είναι το πιο χαρακτηριστικό
και το πιο σημαντικό, το φράγμα και η ξύλινη σχάρα.
Η εθνολογία επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι οι κέλετρες είναι τα σημερινά νταϊλιάνια.
Οι πληροφορίες, τις οποίες μπόρεσα να συλλέξω στη Θεσσαλία, αποδεικνύουν ότι τα
νταϊλιάνια είναι σημαντικά στοιχεία του χώρου και της ζωής των ανθρώπων· είναι
μακροχρόνιες κατασκευές, εργαλεία εργασίας των επαγγελματιών ψαράδων, που
τα χρησιμοποιούν και τα συντηρούν από γενεά σε γενεά. Κάθε κοινότητα, η οποία
διαθέτει πρόσβαση στο ποτάμι, θέλει να έχει το νταϊλιάνι της και τον ψαρά ή τους
ψαράδες της, που την εφοδιάζουν με ψάρια, χέλια και καραβίδες. Είναι ο λόγος για
τον οποίο βρίσκουμε συχνά δύο ή αρκετά νταϊλιάνια να βρίσκονται τα ένα κάτω
από το άλλο κατά μήκος του ποταμού. Πράγματι, οι σύγχρονες μαρτυρίες δείχνουν
ότι, μολονότι το ανάχωμα στηρίζεται στις δύο πλευρές του ποταμού, δεν υπάρχει
πρόβλημα για τους χρήστες της κάθε πλευράς να επωφεληθούν μαζί από το ίδιο
φράγμα, να κατασκευάσουν μαζί το ίδιο νταϊλιάνι· το νερό είναι για όλο τον κόσμο,
το ψάρι το ίδιο, αλλά καθένας την ψαριά του και καθένας τη δική του χρήση του
ποταμού. Αυτός ο κανόνας, αρκετά συχνά αναγνωρισμένος από τις παραδοσιακές
κοινότητες, δεν εμποδίζει φυσικά τις διαμάχες ανάμεσα στους κατόχους (και στους
ιδιοκτήτες) της κάθε όχθης. Ένας ψαράς από την Πηνειάδα, ο οποίος χρησιμοποιεί
ένα από τα δύο νταϊλιάνια, που βρίσκονται δίπλα στη θέση του Άτραγα, μου εξήγησε
ότι αυτές οι διαμάχες μπορούσαν να φέρουν σε ρήξη χωριά που βρίσκονται από την
μία και από την άλλη πλευρά του ποταμού, θέλοντας ο καθένας να έχει το νταϊλιάνι
του και κατηγορώντας τον άλλο ότι εμποδίζει ή μονοπωλεί το ψάρι· θυμόταν ότι
κάποτε αυτές οι διαμάχες είχαν οδηγήσει σε βίαιες αντιπαραθέσεις, με ανταλλαγές
πυροβολισμών, από την μία πλευρά στην άλλη, μέχρις ότου η κεντρική διοίκηση να
επιβάλλει την τάξη.
Αυτά είναι τα νταϊλιάνια του Πηνειού. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η Θεσσαλία δεν
έχει την αποκλειστικότητά τους. Η λέξη νταϊλιάνι δεν είναι ελληνική· είναι τουρκική, και είναι πράγματι στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία, όπου τα νταλιάν έγιναν
γνωστά και εντοπίστηκαν, εδώ και πολύ καιρό, από τους ειδικούς της αλιείας, από
τους περιηγητές και τους αρχαιολόγους, οι οποίοι ερεύνησαν αυτές τις επαρχίες του
μεσογειακού κόσμου. Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι σε αυτές τις περιοχές, η λέξη dalyan
χρησιμοποιείται κανονικά ως τοπωνύμιο, για μία τοποθεσία, μία κωμόπολη ή ένα
χωριό, του οποίου η θέση χαρακτηρίζεται από την εγγύτητα στους ψαρότοπους όπου
χρησιμοποιούν το νταϊλιάνι. Αυτό είναι το όνομα και μιας κοινότητας που βρίσκεται
κατά μήκος της αλμυρής λίμνης Kodjigez, στην ανατολική Καρία, δίπλα στην αρχαία
πόλη Καύνο, για την οποία μίλησε λεπτομερώς ο L. Robert.11 Το ρεύμα του νερού, που

11. Βλ. L. Robert, «A Caunos avec Quintus de Smyrne», BCH, 108 (1984) 505-515 (με
παραπομπές στον V. Cuinet, στον M. Collignon και σε άλλους περιηγητές· G. Cousin, BCH,
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χρησιμεύει ως διέξοδος στη λίμνη, ονομάζεται ομοίως Dalyan Cay, η αρχαία Κάλμπις·
ήταν και είναι μέχρι σήμερα πλεύσιμο, αλλά τα πλοία σταματούν στο Dalyan. Ο
Schönborn το ανέφερε ξεκάθαρα: «ο διάπλους δεν ανάγεται παλαιότερα· είναι εξαιτίας
του εμποδίου που βρίσκει το ποτάμι στο Dalyan και που είναι κατασκευασμένο για να
πιάνει το ψάρι». Ο A. Maiuri, όταν μελέτησε την περιοχή, επικαλέστηκε γι’ αυτό την
περιγραφή: «Το dalyan (=δίχτυ) πήρε το όνομά του από κάποια δίχτυα με πασσάλους,
τα οποία, την περίοδο της αλιείας, φράζουν την κοίτη του ποταμού και τα έλη που
έχουν μετατραπεί σε ψαρότοπους». Όμως, ο L. Robert μπόρεσε, στηριζόμενος στο έργο
του Devedjian, αφιερωμένο στις Αλιεύσεις και στους ψαρότοπους της Τουρκίας, όπου
το νταϊλιάνι προσδιορίζεται ως «ιχθυοφραγμός»), έδωσε γι’ αυτό μία μελέτη πολύ πιο
λεπτομερή και αναφέρει και άλλες τοποθεσίες του ίδιου τύπου στη Μικρά Ασία.12
Βρίσκουμε νταϊλιάνι έως τον Ευφράτη, όπως επίσης και αυτό που περιγράφουν οι K.
Hummann και O. Puchstein στην περιοχή Nemrud-dag.13
Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτήν την ερμηνεία του όρου, θα αναγνωρίσουμε
έτσι οριστικά τις κέλετρες της επιγραφής ως dalyans ή νταϊλιάνια. Αυτή η αναγνώριση
δεν είναι χωρίς ενδιαφέρον ή συνέπειες. Αρχικά, ερμηνεύοντας την αρχαία λέξη,
δίνουμε ταυτόχρονα σε αυτή μία ιστορία, μία σημαντική αρχαία διάσταση. Η ύπαρξη
αυτής της τεχνικής αλιείας, αυτών των φραγμάτων και των ιδιαιτεροτήτων τους
πρέπει να είναι πλέον γνωστά στην ιστορία των αρχαίων κοινοτήτων, που υπήρχαν
δίπλα σε λίμνες και ποτάμια των χωρών του Αιγαίου. Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι
όπως τα νταϊλιάνια των σύγχρονων χωρών, αυτές οι κέλετρες ήταν για τα μέλη
αυτών των αρχαίων κοινοτήτων σημαντικά και μόνιμα στοιχεία του τοπίου· ήταν
χαρακτηριστικό όχι μόνο των τοποθεσιών, αλλά και των κατοικιών. Γνωρίζουμε από
τον Ησύχιο μία, τουλάχιστο, αναφορά στον όρο κέλετρον, του οποίου το γένος είναι
λίγο διαφορετικό από εκείνο που καταγράφεται στη Θεσσαλία (είναι ουδέτερο αντί
θηλυκό), αλλά δεν αμφιβάλλουμε ότι περιγράφει την ίδια κατασκευή.14 Σε αυτόν τον
όρο, πράγματι, μπορούμε να συνδέσουμε δύο τοπωνύμια, εκείνα των δύο πόλεων, το
όνομα των οποίων παραπέμπει στην ύπαρξη κελέτρων: Κελεντερίς, στη Μικρά Ασία,
και Κέλετρον, στη Μακεδονία. Εάν η σχέση του ονόματος Κελεντερίς με το κέλετρα
είναι αρκετά πιθανή,15 η αναγνώριση του ονόματος της δεύτερης πόλης με το κοινό
όνομα κέλετρο είναι αδιαμφισβήτητη· όπως η πόλη Dalyan της Καρίας είναι μία πόλη
που βρίσκεται στο σημείο εξόδου μιας λίμνης, που μπορούμε να αναγνωρίσουμε όπως
αυτή της Καστοριάς, και όπως το χωριό της Καρίας, η αρχαία πόλη, η οποία βρίσκεται

22 (1898)364: Σε ένα πέρασμα του ταξιδιού του στην Καρία αναφέρει το dalyan του SakisBournou, επίσης και αυτό του Dalyan-Cay.
12. Ο L. Robert (ό.π., σ. 521) παραπέμπει στους Schönborn, Maiuri και Devedjian, με τις
φωτογραφίες των σελίδων 522-523.
13. Στην εκβολή ενός παραποτάμου του Ευφράτη, του Merziman-su. Βλ. Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, 1890, 176 και ένα σκίτσο, πίν. 24.
14. Ο Ησύχιος στο λήμμα κέλετρον αναφέρει: «ᾧ τούς ἰχθύας θηρῶσιν ἐν τοῖς ποταμοῖς». Η
έκφραση αυτή ήταν πολύ γενική για να οδηγήσει τους φιλολόγους στην κατάλληλη ερμηνεία.
Για την διαφορά των δύο τύπων του εργαλείου (κέλετρον-κέλετρα), βλ. P. Chantraine, La
formation des noms en grec ancien, 1933, 330-333.
15. Υποστηρίχθηκε από τον R. Goossens (ό.π.).
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στην έξοδο της λίμνης, πήρε το όνομα από τό στοιχείο το πιο χαρακτηριστικό της
θέσης της.16
Αυτή είναι στο εξής η ερμηνεία την οποία πρέπει να δίνουμε στις κέλετρες και την
οποία μπορούμε να καθιερώσουμε, καθώς την είδαμε, μέσα από την πραγματικότητα
του θεσσαλικού τοπίου, και συγχρόνως με εθνο-γεωγραφικές συγκρίσεις που μπορέσαμε και κάναμε για πολύ καιρό. Αξιολογούμε καλύτερα έτσι όλο το ενδιαφέρον που
είχαν οι μάρτυρες, των οποίων η επιγραφή κατέγραψε τις προθέσεις, να αναφερθούν
σε αυτά τα σταθερά και σημαντικά στοιχεία του τοπίου, τα οποία βρίσκονται στα
όρια του εδάφους της Κονδαίας. Αξιολογούμε, επίσης, όλο το όφελος που είχαν οι
κάτοικοι της Κονδαίας να διατηρήσουν την πρόσβασή τους στο ποτάμι ή στα έλη και
το ένα ή τα περισσότερα αλιευτικά φράγματά τους, απέναντι σε μία πόλη η οποία
διεκδικούσε, χωρίς αμφιβολία, εις βάρος τους τα δικαιώματα κατοχής.
ΙΙΙ. Οι προτάσεις από το σχέδιο του πιο κοντινού γείτονα (εικ. 4)
Παρά την αναγνώριση, στα αρχαία κείμενα, αυτού το οποίο είναι η κέλετρα, η
επιγραφή δεν μας δίνει την ακριβή θέση όπου ήταν οι κέλετρες, ούτε και των περιοχών
που αμφισβητούνταν. Πράγματι, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποιο ποτάμι
ή σε ποιο τμήμα του ποταμού βρίσκονταν οι κέλετρες και οι συνδεόμενες με το νερό
εγκαταστάσεις εάν ήταν στον Πηνειό ή στον Τιταρήσιο. Εάν ήταν στον Πηνειό,
βρίσκονταν αντίθετα προς το ρεύμα ή προς την κατεύθυνση του ρεύματος της συμβολής
αυτών των δύο ρευμάτων νερού που ρητά αναφέρονται στην επιγραφή; Σημαντικά
στοιχεία μας διαφεύγουν ακόμη:
- Πρέπει να γνωρίζουμε πού βρισκόταν η Κονδαία, η πόλη η οποία αναφέρεται
άμεσα στη διένεξη και η οποία είχε την ιδιοκτησία και τη χρήση κάποιων κελέτρων
(νταϊλιανιών) ή γειτονικά εδάφη.
- Πρέπει να μάθουμε ποια η μορφολογία των εδαφών του Μοψίου και της Κονδαίας
και να αναγνωρίσουμε τα εδάφη των γειτονικών πόλεων, για να προσδιορίσουμε
τελικά το όνομα της πόλης η οποία βρισκόταν σε διένεξη με την Κονδαία για το ένα
σύνορο ή για τα κοινά σύνορα.
Εάν μπορέσουμε να απαντήσουμε σ’ αυτές τις ερωτήσεις, και μόνο με αυτήν την
προϋπόθεση, θα μπορέσουμε ίσως να προχωρήσουμε στην αναγνώριση της πόλης η
οποία βρισκόταν σε διένεξη με την Κονδαία. Όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι
τοποθεσίες, οι οποίες προτάθηκαν, μέχρι σήμερα, για την Κονδαία, δεν μας επέτρεψαν
να απαντήσουμε σ’ αυτό. Ό,τι οι ειδικοί μπόρεσαν να μας πουν μέχρι σήμερα εξήχθη
σίγουρα από την επιγραφή: η πόλη βρισκόταν όχι μακριά (αλλά σε ποια απόσταση;)
από τη συμβολή του Τιταρησίου με τον Πηνειό, δηλαδή κάπου στο τμήμα της
θεσσαλικής πεδιάδας, ανάμεσα στον Τύρναβο, στη Λάρισα και στο στενό της Ροδιάς.
Διαπιστώνουμε ότι οι σύγχρονοι ιστορικοί της Θεσσαλίας είχαν πολλές δυσκολίες για
να δώσουν την κατάλληλη αναπαράσταση των πόλεων που βρίσκονταν σε αυτήν την
16. Την πόλη αναφέρει μόνο ο Τίτος Λίβιος, 31.40 (με την λατινική μεταγραφή Celetrum):
inde impetum in Orestidem facit [ο ύπατος Σουλπίκιος το 199 π.Χ.] et oppidum Celetrum est
adgressus in paene insula situm; lacus moenia cingit; angustis faucibus unum ex continenti iter
est». Την ομοιότητα με την περιοχή της Καστοριάς επισήμανε ήδη ο Th. Tafel, Via Egnatia, 1842,
43 και την δεχόμαστε από τότε. Πρβ. F. Papazoglou, Les cités de Macédoine, BCH Suppl. XVI
(1988) 238.
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Εικ. 4. Το βορειοανατολικό τμήμα του νομού της Λάρισας με τις αρχαίες πόλεις και
το θεωρητικό έδαφος της επικράτειάς τους (κύκλοι με την συνεχή γραμμή, α=5 χλμ.,
κύκλοι με την διακεκομμένη γραμμή, α=7,5 χλμ.).

περιοχή. Στηριζόμενοι σε αρχαία κείμενα και αρχαιολογικές παρατηρήσεις, θέλησαν
να τοποθετήσουν όλες μαζί τις πόλεις σ’ αυτήν την περιοχή: την Φάλαννα, την
Λειμώνη, όπως επίσης την Κονδαία και ακόμη την Γυρτώνη. Μόλις είδαμε ότι ξέχασαν
να τοποθετήσουν εκεί το Μόψιον.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε έτσι ότι η τοποθεσία δεν είναι ξεκάθαρη. Έχω ήδη
υπογραμμίσει τους δισταγμούς του F. Stählin, αναφορικά με την θέση της Γυρτώνης.
Αναφορικά με την Κονδαία, ο F. Stählin, ξεκινώντας από μία πληροφορία την οποία
άντλησε από παλαιότερες πηγές και που δε μπόρεσε προσωπικά να επαληθεύσει,
ήθελε να την τοποθετήσει στα ερείπια κοντά στον Μικρόλιθο (Σατόμπασι), στη δυτική
πλευρά του βουνού Έρημον.17 Για τη δική του ερμηνεία της επιγραφής, ο L. Piccirilli
17. Βλ. Fr. Stählin, Thessalien…, σ. 92 [από μία πολύ αμφίβολη πληροφορία του Απ.
Αρβανιτόπουλου, ΠΑΕ, Αθήναι 1911, 337]· Ο W. M. Leake, (Travels in Northern Greece, London
1835, 4, 298) ήθελε να την τοποθετήσει στην Ελάτεια.
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εργάστηκε επάνω σε αυτή την τελευταία θέση των προτάσεων που έγιναν από τον Fr.
Stählin.
Όμως, οι προτεινόμενες τοποθετήσεις προσκρούουν σε βασικές αδυναμίες. Πρέπει
να λάβουμε υπόψη ότι οι λόγιοι καταγράφουν ως πόλεις αυτής της πεδιάδας πολλές
ονομασίες. Σύμφωνα με τις ερμηνείες, που δίνουν γενικά οι αρχαίες πηγές, θα έπρεπε
πράγματι να τοποθετήσουν σ’ αυτό το τμήμα της Θεσσαλίας την Φάλαννα, την
Γυρτώνη, το Μόψιο, την Κονδαία και την Λειμώνη. Σε άμεση σύγκριση με αυτόν
τον κατάλογο ονομάτων, οι ερευνητές τοποθετούν στην πραγματικότητα σ’ αυτήν
την περιοχή πολύ λίγες γνωστές τοποθεσίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε
λύση του προβλήματος. Έτσι, η Κονδαία δεν μπορεί να βρίσκεται στον Μικρόλιθο,
όπως ισχυρίστηκαν, διότι τα υποτιθέμενα γειτονικά ερείπια αυτού του χωριού
δεν υπάρχουν, όπως το διαπιστώσαμε κατά την διάρκεια των ερευνών μας. Η ίδια
αναγνώριση υπήρξε, το έχω πει, για τα ερείπια όπου ο Fr. Stählin θέλησε να τοποθετήσει το Μόψιον, στην Γυρτώνη. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ανακαλύψουμε
νέες εγκαταστάσεις, νέες θέσεις, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε τις
παροδικά αποδεκτές τοποθετήσεις; Αφού μελετήσαμε, χρόνο με το χρόνο, την περιοχή
με όλη την απαραίτητη προσοχή, μαζί με τους συναδέλφους μας από την ΙΕ΄ ΕΠΚΑ
της Λάρισας, πρέπει να απαντήσουμε αρνητικά. Το βασικό όφελος της μελέτης μας
συνίσταται στην ανακάλυψη της εγκατάστασης της Ροδιάς, η οποία ταυτίζεται με
το Μόψιον· δεν πρέπει να περιμένουμε περισσότερα. Αναγνωρίσαμε, επίσης, βέβαια
στην περιοχή αυτή διάφορες μικρές ελληνικές κατοικίες ή ερείπια από μικρά ιερά της
υπαίθρου,18 αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε τη μία ή την άλλη από αυτές τις
μικρές θέσεις αρχαίων ερειπίων ως μία πόλη.19
[Το τέλος στον επόμενο τόμο].

18. Βλ. Κ. Γαλλής, Άτλας προϊστορικών οικισμών της ανατ. θεσσαλικής πεδιάδας, ανάτυπο
από το Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Λάρισα 1992. Καθένας από αυτούς τους οικισμούς εξετάσθηκε
στο υπό εκπόνηση έργο, σ. 103, αρ. 7.
19. Για την περιοχή ακριβώς του Τυρνάβου, ο E. Kirsen (Philippson, ό.π., σ. 289) εφιστά
την προσοχή απέναντι σε μία υπερβολική ερμηνεία των ερειπίων, η οποία αναπτύσσεται
όταν υπάρχει ακόμη ανάγκη να τοποθετηθούν ονόματα αρχαίων πόλεων: «Όλες οι θέσεις
της πεδιάδας δεν είχαν πόλη και θα ήταν σφάλμα να θεωρήσουμε κάθε μαγούλα με ίχνη μιας
κατασκευής με ιερό ως το κέντρο μιας πόλης και να το συνδέσουμε με το αρχαίο όνομα, το
οποίο δίνεται από την παράδοση γι’ αυτήν τη ζώνη, και αυτό ακόμη περισσότερο όταν κανένα
φυσικό όριο δεν χωρίζει τα περίχωρά τους από τα εδάφη μιας γειτονικής πόλης, όπως είναι η
περίπτωση της πεδιάδας βορείως της Λάρισας, όπου οι μαγούλες Καστρί και Τατάρι (Φαλάννη)
δεν μπορούν να θεωρηθούν ως έδρες αρχαίων πόλεων». Ο E. Kirsten έχει δίκαιο για το Καστρί
του Τυρνάβου, όχι όμως και για την Τατάρ Μαγούλα (δίπλα στην Φαλάννη), όπως έδειξαν οι
έρευνές μας. Θα επανέλθω σ’ αυτό το σημείο στο υπό εκπόνηση έργο μου, σ. 103, αρ. 7.
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BOZ. FERJANČIĆ

Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Μετάφραση από τα σερβικά
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

[Το κείμενο που ακολουθεί είναι το πρώτο κεφάλαιο του έργου του σέρβου
βυζαντινολόγου Boz. Ferjančić, Tesalija u XIII i XIV veku. (Η Θεσσαλία κατά τους 13ο
και 14ο αιώνες, Βελιγράδι 1974, 11-38). Από την πολύτιμη αυτή μελέτη παρουσιάσθηκε
στον τ. 12 (1987) 161-173 του Θεσσαλικού Ημερολογίου ένα κεφάλαιο το οποίο
αφορά στην παρουσία των Καταλανών στη Θεσσαλία (1306-1393). Για άλλη μια
φορά ευχαριστούμε τον κ. Ευ. Παπαθανασίου για την αγάπη του προς την θεσσαλική
Ιστορία.
Ο εκδότης του Θεσσαλικού Ημερολογίου]
1. ΟΙ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ*
Με την κατάληψη της Βασιλεύουσας από τους Λατίνους (τον Απρίλιο του 1204)
διαλύθηκε η βυζαντινή αυτοκρατορία, το κράτος το οποίο βασίστηκε στο απαράβατο
δικαίωμα για παγκόσμια κυριαρχία πάνω σε όλη την χριστιανική οικουμένη. Ο μεγάλος
αυτός κλονισμός δημιούργησε μία εντελώς νέα κατάσταση στις χώρες της ασταθούς
αυτοκρατορίας, αφού περιήλθαν στους σταυροφόρους κατακτητές εκτεταμένες
περιοχές, κυρίως στο ευρωπαϊκό τμήμα της. Οι πρώην βυζαντινές χώρες μοιράστηκαν
ανάμεσα στους Λατίνους και στην Δημοκρατία της Βενετίας, τους σπουδαιότερους
συντελεστές της σταυροφορίας, η οποία μόλις είχε περατωθεί. Για την διανομή σώζεται
ένα έγγραφο, γνωστό ως Partitio Romaniae (Διανομή της Ρωμανίας - Ελλάδας), από το
οποίο θα αναφέρουμε εδώ εκείνα μόνο τα μέρη τα οποία ανήκουν στη Θεσσαλία και
σε κάποιες γειτονικές περιοχές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του διανεμητηρίου, περιοχές της Βόρειας και της
Κεντρικής Ελλάδας υπήχθησαν στους σταυροφόρους ευγενείς, ενώ όσον αφορά τη
Θεσσαλία μνημονεύονται οι παρακάτω περιφέρειες: «Orion1 Larisse. Provintia Blachie
* Τα εντός αγκυλών είναι προσθήκες του μεταφραστή.
1. [ Όριον της Λάρισας· επαρχία της Βλαχίας μετά των υπαρχόντων σ’ αυτές προσώπων και
μοναστηρίων (…). Η αρμοστία της αυτοκράτειρας, δηλαδή η Βέσαινα, τα Φάρσαλα, ο Δομοκός,
η Ραβένικα, οι Δύο Αλμυροί και η Δημητριάδα (…)]. Ο όρος orion προέρχεται από το ελληνικό όριον και εμφανίζεται συνολικώς κάμποσες φορές σ’ αυτό το κείμενο που περιγράφει το
ευρωπαϊκό τμήμα του Βυζαντίου. Μεταξύ των κτήσεων των λατίνων ευγενών στην Ελλάδα
συμπεριλαμβάνονται και το «orium Athenarum cum pertinentia Megaron» (το όριο των Αθηνών με την αρμοστεία των Μεγάρων), ενώ ανάμεσα στις περιοχές που πέρασαν στους Βενετούς
καταχωρίζονται το «orium Patron et Methonis (το όριο των Πατρών και της Μεθώνης). Βλ. G.
Tafel – G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels und Staatengeschichte der Republik Venedig mit
besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante, 1-3, Βιέννη 1856-1857, Άμστερνταμ 19642. Για
την εξέλιξη του όρου όριον, βλ. Th. Tafel, De Thessalonica eiusque agro, Berolini 1839, London
2. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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cum personalibus et monasterialibus in eis existentibus (…). Pertinentia Imperatricis
scilicet Vesna, Fersala, Domocos, Revenica, duo Almiri, cum Demetriadi».2 Ο δυτικός
χρονικογράφος Martin de Canal περιέγραψε, επίσης, την διανομή της χώρας ανάμεσα
στους Σταυροφόρους και στους Βενετούς και μνημονεύει πως οι ευγενείς, πέραν των
άλλων κτήσεων, έλαβαν στην Ελλάδα «et le provinse de la Blachie, con personals
et monasterialis que li perten· et la provinse de Servion et la provinse de Castorie
et la provinse de Avoleos»3 (και την επαρχία της Βλαχίας με τους ανθρώπους και
τα μοναστήρια που έχει αυτή· και την επαρχία των Σερβίων και την επαρχία της
Καστοριάς και την επαρχία της Δεαβόλεως). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Martin de
Canal χρησιμοποίησε ευθέως την συνθήκη της διανομής των πρώην βυζαντινών χωρών
διότι η έκθεσή του συμφωνεί πλήρως, σχεδόν, με αυτά τα οποία αναφέρονται στην
Partitio Romaniae. Παρέλειψε μόνο τις κτήσεις της Ευφροσύνης, της συζύγου δηλαδή
του αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την συνθήκη διανομής της κατακτημένης χώρας, η Θεσσαλία
περιήλθε στους σταυροφόρους ευγενείς. Οι κατακτητές μοίρασαν έτσι τις επαρχίες
στη Βόρεια και στην Κεντρική Ελλάδα, όπου η οροσειρά της Πίνδου αποτέλεσε την
μεθοριακή γραμμή. Στα ανατολικά της οροσειράς αυτής ήταν οι χώρες οι οποίες, μαζί
με τα νησιά του Αιγαίου, αποδόθηκαν στους ιππότες, ενώ οι περιοχές στα δυτικά της
(Ήπειρος, Ακαρνανία, Αιτωλία) αφέθηκαν στους Βενετούς.4
19722, 462-463, 465-466 (όριον Αθηνών)· Στίλπων Π. Κυριακίδης, «Βυζαντιναί Μελέται, IV. Το
Βολερόν», ΕΕΦΣΑΠΘ, 3 (1934) 474: «(…) περί ορίων, ήτις λέξις κατά τους χρόνους τούτους χρησιμοποιείται μάλλον προκειμένου περί καπετανικίου ή περί θέματος»· ΙΕΕ, 9 (1979) 58 (όριον
Λαρίσης).
2. Βλ. Tafel – Thomas, ό.π., σ. 486. Μετά την αναφορά της επαρχίας της Βλαχίας διακόπτεται
η περιγραφή της Θεσσαλίας και γίνεται λόγος για τις κτήσεις των Σταυροφόρων στη Βόρεια
Ελλάδα: provintia Servion, provintia Castorie et provintia Deaboleis (επαρχία των Σερβίων,
επαρχία της Καστορίας και επαρχία της Δεαβόλεως). Έπειτα περιγράφεται η περιφέρεια
«pertinentia Imperatricis» και αναφέρονται παρακάτω ενδιαφέροντα τοπωνύμια της Θεσσαλίας. Η αυτοκράτειρα, της οποίας δεν μνημονεύεται το όνομα, είναι αναμφιβόλως η Ευφροσύνη,
σύζυγος του Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου, η οποία, πράγματι, διέθετε τις δικές της προσωπικές κτήσεις
στη Θεσσαλία. Γι’ αυτές, όμως, θα κάνουμε λόγο παρακάτω. Βλ. Tafel – Thomas, ό.π., σ. 487,
σημ. 5. Ο Nicol (The Despotate of Epiros, Oxford 1957, 35) πιστεύει ότι τότε κιόλας απαντώνται
οι κτήσεις της οικογένειας των Μαλιασηνών (Μελισσηνών) γύρω από τον Παγασιτικό Κόλπο.
[Για τους Μαλιασηνούς βλ. Boz. Ferjančić, α) «Porodica Maliasina», Zbornik Filol. Fakultera,
7 (1963) 241-249. β) «Posedi porodice Maliasina y Tessaliji», ZRVI, 9 (1966) 33-48]. Επιπλέον
η Partitio Romanie μας παρέχει δύο πολύτιμες λεπτομέρειες για την καλύτερη γεωγραφική
θεώρηση της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα αναφέρεται εδώ η «pertinentia Platamonos», ανάμεσα στις
πόλεις και στις περιοχές που ανήκουν στη Μακεδονία, καθώς και η «pertinentia Neopatron».
Οπωσδήποτε αυτό δείχνει πως και οι δύο αυτές πόλεις βρίσκονται εκτός της Θεσσαλίας. Βλ.
Tafel – Thomas, ό.π., σ. 485 και 487.
3. Βλ. Martin de Canal, « La chronique des Veniciens», Archivo Storico Italiano, 8 (1845)
344.
4. Βλ. E. Gerland, Geschichte des lateinischen Kaiserreiches von Konstantinopel I, Homburg
v. Höhe 1905, 29 κ.εξ.· J. Longnon, L’ empire latin de Constantinople et la principauté de Morée,
Paris 1949, 61 κ. εξ.· D. Nicol, ό.π., σ. 7 κ. εξ.
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Με την χάραξη αυτής της γενικής γραμμής, ανάμεσα στις κτήσεις των Σταυροφόρων
και των Βενετών στην ηπειρωτική Ελλάδα, δεν λύθηκαν όλα τα ζητήματα, επειδή,
ανάμεσα στους ίδιους τους ευγενείς, υπήρχαν υπεράριθμοι μνηστήρες για τις κτήσεις
στην ευρεία και πλούσια Θεσσαλία. Οι σύγχρονοί του, μάλιστα, παρατήρησαν ότι ο
ιταλός μαρκήσιος Βονιφάτιος ο Μομφερατικός, άντρας ο οποίος και πριν από το 1204
είχε δεσμούς με τον βυζαντινό κόσμο, υπήρξε το κεντρικό πρόσωπο ολόκληρης της
σταυροφορίας. Με την αρχική διανομή των κατακτημένων χωρών ο Βονιφάτιος έλαβε
επαρχίες στη Μ. Ασία, αλλά δεν ικανοποιήθηκε και επιθυμούσε να τις ανταλλάξει με
κάποιες κτήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Τον Αύγουστο του 1204 ο Βονιφάτιος έκλεισε συμφωνία, στην Αδριανούπολη, με
τους βενετούς πληρεξουσίους: να παραχωρήσει στη Δημοκρατία της Βενετίας την
Κρήτη, την οποία είχε λάβει από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Δ΄ Άγγελο, και να πάρει ως
αντάλλαγμα χώρες στην ηπειρωτική Ελλάδα.5 Έτσι, το φθινόπωρο του 1204 ο ιταλός
μαρκήσιος έλαβε την περιοχή ανάμεσα στην Μοσυνόπολη και στη Θεσσαλονίκη,
έπειτα την Βοιωτία, την Κόρινθο με τα περίχωρά της και την Αργολίδα.6
Ο φιλόδοξος ιταλός ευγενής δεν σκόπευε να αρκεσθεί μόνο σ’ αυτά· θέλησε κιόλας να
επεκτείνει τις κτήσεις του και στις υπόλοιπες επαρχίες της Βόρειας και της Κεντρικής
Ελλάδας, οι οποίες, κατά την συμφωνία, έπρεπε να περιέλθουν στους σταυροφόρους
ιππότες. Στην προσπάθεια αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον του η Θεσσαλία, αλλά
η κατάκτηση της πλούσιας και εκτεταμένης αυτής χώρας ήταν ένα σύνθετο και
δύσκολο έργο, καθώς παρουσιάστηκαν και κάποιοι άλλοι μνηστήρες που θέλησαν
να περιφρουρήσουν τη Θεσσαλία από τους Λατίνους. Πρώτα απ’ όλα, στη Θεσσαλία
βρισκόταν ο πρώην αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης Αλέξιος Γ΄ Άγγελος, ο
οποίος, μετά την απώλεια του θρόνου του (1203), διέφυγε αρχικώς στη Μοσυνόπολη και
μετά στράφηκε στη Θεσσαλία. Η απόφασή του αυτή δεν ήταν τυχαία, αφού η σύζυγός
του, η αυτοκράτειρα Ευφροσύνη, κατείχε στη Θεσσαλία τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες
μπορούσαν να καταστούν μία πρώτη βάση για την οργάνωση κάποιας αντίστασης.
Οι κτήσεις της Ευφροσύνης αναφέρονται στην Partitio Romaniae, όπου λέγεται πως
ανήκαν σ’ αυτήν: Vesna, Fersala, Domocos, Revenica, duo Almiri cun Demetriadi.7
Μολονότι, όσον αφορά τα πολυάριθμα πολίσματα, οι κτήσεις αυτές της Ευφροσύνης

5. Βλ. L. Usseglio, I marchesi di Monferrato in Italia ed in Oriente i secoli XII e XIII, τ. 2,
Torino 1926, 247-249· F. Thiriet, La Romanie vénitienne au moyen age. Le développement et l’
exploitation du domaine colonial vénitien (XIIIe – XVe siècle), Paris 1959, 75 κ. εξ.
6. Βλ. J. Longnon, α) «Problèmes de l’ histoire de la principauté de Morée», Journal des Savants
(1946) 78-81, β) Empire latin…, σ. 61 κ. εξ.
7. Βλ. Tafel – Thomas, ό.π., σ. 487· Μ. Λάσκαρης, Βυζαντινές πριγκίπισσες, (σερβικά), Βελιγράδι 1926, 34· D. Nicol, ό.π., σ. 35 κ. εξ. Η ταύτιση των τοπωνυμίων που μνημονεύθηκαν
δεν παρουσιάζει προβλήματα. Ήδη οι εκδότες σχολίασαν μόνο το τοπωνύμιο Βέσαινα για το
οποίο έγραψαν: «Est Thessaliae urbs Bessena (Vessena, Bissina) prope Pelion montem, de qua
actum in Thessalonica pag. 496. Ejusdem nomen jam habet Leonis Sapientis index episcopalis: Τῷ
Λαρίσσης (metropolitae subsunt seqq. episcopi)… ὁ Βεσήνης (διάβαζε Βεσσήνης). [Για την πόλη
Βέσαινα, βλ. Fr. Hild κ.ά., «Η Βυζαντινή Θεσσαλία (…)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 12 (1987) 34·
Δημ. Αγραφιώτης, «Ο Αετόλοφος και το Βαθύρεμα της Αγιάς (…)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
10 (1986) 17-28].
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ήταν αρκετά ευρείες, όμως και πάλι δεν εξασφάλιζαν στον άνδρα της Αλέξιο Γ΄ Άγγελο
την στέρεη βάση για μία αρχή στον αγώνα εναντίον των λατίνων κατακτητών.
Στο μεταξύ, ο πρώην αυτοκράτορας Αλέξιος Γ΄ Άγγελος δεν ήταν ο μόνος μνηστήρας για
την κατάκτηση της Θεσσαλίας, αφού, αμέσως μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης
(1204), εμφανίστηκαν στη Θεσσαλία αγήματα του Λέοντα Σγουρού, του έλληνα
φεουδάρχη, ο οποίος, κάτω από εντελώς άγνωστες περιστάσεις, εγκαταστάθηκε
ως αυθέντης στην άκρη της Βόρειας Πελοποννήσου και στον Ισθμό της Κορίνθου.
Επωφελούμενος από την νέα κατάσταση, ο Σγουρός κίνησε με τα στρατιωτικά αγήματά
του προς τον Βορά, πέρασε τις Θερμοπύλες «καί τήν Οἴτη ὑπερκαταβάς» κυρίευσε τη
Λάρισα.8
Από τις σύντομες αυτές πληροφορίες του Νικήτα Χωνιάτη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Σγουρός κατέλαβε, οπωσδήποτε, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας.
Η άφιξη του νέου μνηστήρα στη Θεσσαλία κατόρθωσε να ανατρέψει τα σχέδια του
πρώην βυζαντινού αυτοκράτορα κι έτσι ο Αλέξιος Γ΄ Άγγελος έσπευσε να συνάψει
συνθήκη με τον Σγουρό, προσφέροντάς του ως γυναίκα την κόρη του Ευδοκία, πρώην
σύζυγο του Στεφάνου Νεμάνιτς. Ο γάμος αυτός, για τον αυθέντη της Κορίνθου, θα
μπορούσε να αποβεί πολύτιμος στην πραγμάτωση των σχεδίων του, «αφού του
προσέδιδε νομιμότητα στα μάτια του ελληνικού πληθυσμού».9
Ο γάμος τελέστηκε πανηγυρικώς στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, στη Λάρισα, πριν
συμπληρωθεί ολόκληρος χρόνος από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
Σταυροφόρους.10 Αυτή η χρονολογική μνεία του Νικήτα Χωνιάτη είναι πολύτιμη για
τον χρονικό προσδιορισμό ολόκληρης της δράσης του Λέοντα Σγουρού, αλλά και της
επιτυχημένης προέλασης του Βονιφατίου Μομφερατικού στη Θεσσαλία. Αν υποθέσουμε
ότι ο γάμος του αυθέντη της Κορίνθου με την κόρη του πρώην αυτοκράτορα τελέστηκε
στις αρχές του 1205,11 αυτό σημαίνει ότι τότε η Λάρισα ήταν ακόμα στα χέρια του
Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου και του Σγουρού, και ότι η δράση του Βονιφατίου, για την οποία
θα κάνουμε λόγο αργότερα, δεν είχε αρχίσει πριν από την άνοιξη του 1205.12

8. Βλ. Νικ. Χωνιάτης, Ιστορία, 803-805. Ο Βιλλεαρδουίνος (La conquête de Constantinople,
τ. 2, 108) μνημονεύει τον Λέοντα Σγουρό ως αυθέντη της Κορίνθου και του Ναυπλίου, αλλά
δεν κάνει λόγο για τις ενέργειές του, όσον αφορά στη Θεσσαλία. Πρβ. A. Philippson, Die
griechischen Landschaften, τ. 1/1. Thessalien und die Spercheios – Senke…, σ. 279· H. Ahrweiler,
Byzance et la mer, Paris 1966, 294. [βλ. τώρα, Αλ. Γ. Σαββίδης, «Ο Λέων Σγουρός στη Λάρισα το
1204», Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα 1992, 55-72].
9. Βλ. Μ. Λάσκαρης, ό.π., σ. 35.
10. Βλ. Νικ. Χωνιάτης, 804· Αντ. Μηλιαράκης, Ιστορία του βασιλείου της Νικαίας και του
δεσποτάτου της Ηπείρου (1204-1261), Αθήναι 1898, 47· E. Gerland, ό.π., σ. 104 κ. εξ. Σε αντίθεση με τον Νικ. Χωνιάτη, ο μεταγενέστερος ιστορικός Γεώργιος Ακροπολίτης (Ι, 13) λέει ότι ο
γάμος τελέσθηκε στην Κόρινθο. Οπωσδήποτε πρέπει να δεχθούμε, χωρίς αμφιβολία, την εκδοχή
του Νικ. Χωνιάτη, ο οποίος υπήρξε σύγχρονος των γεγονότων.
11. Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ο Μιχ. Λάσκαρης (ό.π., σ. 34 κ. εξ.).
12. Γι’ αυτόν το λόγο δεν μας είναι σαφές το δίλημμα που έθεσε ο Bon [«Forteresses
médiévales de la Grèce centrale», BCH, 61 (1937) 149 σημ. 4] για το αν διήλθε τις Θερμοπύλες ο
Βονιφάτιος Μομφερατικός , στα τέλη του 1204 ή στις αρχές του 1205.
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Η προσπάθεια του πρώην αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου και του νέου συμμάχου
του Λέοντα Σγουρού να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στη Θεσσαλία διαλύθηκε
γρήγορα, επειδή οι δυνάμεις τους δεν επαρκούσαν για να αντισταθούν στην ισχύ των
λατίνων ευγενών. Αμέσως μετά την τακτοποίηση της κατάστασης στη Θεσσαλονίκη, ο
Βονιφάτιος, την άνοιξη του 1205, προχώρησε με τον στρατό του διαμέσου της Βόρειας
και Κεντρικής Ελλάδας. Τα στρατεύματά του, αφού κατέλαβαν προηγουμένως τις
πόλεις Σέρρες και Βέροια, κατευθύνθηκαν, μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών, προς την
Θεσσαλία. Ο ιταλός μαρκήσιος ήθελε να εξασφαλίσει στις ενέργειες αυτές την υποστήριξη του ελληνικού πληθυσμού κι έτσι υιοθέτησε τον Μανουήλ, γιο του αυτοκράτορα
Ισαακίου Β΄ Αγγέλου και της ουγγαρέζας πριγκίπισσας Μαργαρίτας, η οποία παντρεύτηκε τον Βονιφάτιο μετά το 1204.13
Αυτή η πολιτική κίνηση έφερε άμεσα αποτελέσματα, διότι, όπως έγραψε ο σύγχρονος
των γεγονότων Νικήτας Χωνιάτης, κατά την διάρκεια της πορείας του προς την Θεσσαλία προσχώρησαν ευθέως στον Βονιφάτιο πολλοί Βυζαντινοί, κυρίως της ανώτερης
κοινωνικής τάξης.14 Με πολυάριθμο στρατό ο Βονιφάτιος διήλθε την Κοιλάδα των
Τεμπών και εισέβαλε στην πλατιά πεδιάδα της Ανατολικής Θεσσαλίας, όπου προσπάθησαν να του αντιταχθούν οι δυνάμεις του Σγουρού και του Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου. Οι
Λατίνοι, όμως, πέρασαν τον Πηνειό από το στενότερο μέρος του κι έτσι κατάφεραν να
αλώσουν τη Λάρισα. Ύστερα από την απώλεια της σπουδαιότερης πόλης της Θεσσαλίας, ο Σγουρός άρχισε να υποχωρεί προς τα νότια, με σκοπό να οργανώσει σπουδαία
αντίσταση κοντά στις Θερμοπύλες. Παραιτήθηκε, όμως, και από αυτόν το σκοπό και
μπροστά στην υπεροχή της λατινικής ισχύος κατέφυγε στην έδρα του, στην Κόρινθο.15

13. Σύμφωνα με τις ειδήσεις του Νικ. Χωνιάτη (792), ο Βονιφάτιος Μομφερατικός είχε αναγορεύσει, προηγουμένως, αυτοκράτορα τον νεαρό Μανουήλ προσπαθώντας έτσι να κερδίσει
όλους τους πρώην υπηκόους του Βυζαντίου. Βλ. Boz. Ferjančić, «Οι αρχές του βασιλείου της
Θεσσαλονίκης, 1204-1209» (σερβικά), ZRVI, VIII-2 [(1964), Mélanges G. Ostrogorsky] 110 κ.
εξ.
14. Βλ. Νικ. Χωνιάτης, 795. Ο βυζαντινός ιστορικός αναφέρει ότι στο Βονιφάτιο Μομφερατικό είχαν προηγουμένως προσχωρήσει Θράκες και ότι τώρα το ίδιο έπραξαν Μακεδόνες,
Θεσσαλοί και όσοι ζούσαν στην Ελλάδα.
15. Ολόκληρη περιγραφή της δράσης μάς δίνουν ο Νικ. Χωνιάτης (799-807) και ο Βιλλεαρδουίνος Β΄ (ό.π., σ. 108). Πρβ. K. Hopf, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis
auf die neure Zeit I, Λειψία 1867, 144· Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 46· J. Longnon, ό.π., σ. 70 κ. εξ.·
D. Nicol, The Despotate…, σ. 12. Την εκστρατεία του ιταλού μαρκησίου περιέγραψε, συνοπτικώς, και ο Δωρόθεος Μονεμβασίας, ο οποίος λέει ότι ο Βονιφάτιος «ἦλθε εἰς τόν κάμπον τῆς
Θεσσαλίας, ἤγουν εἰς τήν Λάρισσαν». Πρβ. J. Buchon, Chroniques étrangères aux expéditions
françaises pendant le XIIIe siècle, Paris 1840, XVIII κ.εξ. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι μερικοί
ιστορικοί υποθέτουν πως στις τάξεις του στρατού του Βονιφατίου βρισκόταν και ο ιδρυτής του
ηπειρωτικού κράτους Μιχαήλ Α΄ Άγγελος. Βλ. W. Miller, α) The Latins in the Levant, London
1908, 30. β) Essays on the Latin Orient, Cambridge 1921, 58 κ. εξ.· D. Nicol, The Despotate…, σ. 13.
Είναι γνωστό ότι μετά την άλωση της Βασιλεύουσας (Απρίλιος 1204) ο Μιχαήλ Α΄ Άγγελος κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη, όπου, για κάποιον χρόνο, ήταν πράγματι στην υπηρεσία του ιταλού
μαρκησίου (βλ. Βιλλεαρδουίνος, ό.π., 109, παρ. 301). Στις πηγές, όμως, δεν υπάρχουν πληροφο21

Η αναχώρηση του ισχυρού (τοπάρχη) Λέοντα Σγουρού από την Θεσσαλία άφησε
τον Αλέξιο Γ΄ Άγγελο σε δεινή θέση, μια και δεν είχε στρατό και πόρους για να συνεχίσει τον αγώνα. Έτσι συνθηκολόγησε με τον ιταλό μαρκήσιο. Κάποιες πληροφορίες για
την παραπέρα τύχη του Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου μας δίνει ο Νικήτας Χωνιάτης, ο οποίος
με κακεντρέχεια βεβαιώνει ότι ο πρώην αυτοκράτορας προτίμησε την καλοπέραση,
με φαγητό και ποτό, από τα σύμβολα της εξουσίας του και ότι με την άδεια του ίδιου
του Βονιφατίου έφυγε για τον Αλμυρό. Οι Έλληνες της αυτοκρατορικής συνοδείας
προσχώρησαν τώρα στον ιταλό μαρκήσιο.16
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Αλέξιος Γ΄ Άγγελος δεν επέλεξε τυχαία ως νέο τόπο
διαμονής του τον Αλμυρό, στις ακτές του Παγασιτικού Κόλπου, αφού στην Ανατολική
Θεσσαλία βρίσκονταν οι προσωπικές κτήσεις της συζύγου του Ευφροσύνης. Εντούτοις, η μοίρα του πρώην αυτοκράτορα δεν επρόκειτο να παραμείνει για πολύ δεμένη
με την Θεσσαλία. Κατά την επιθυμία του ίδιου του Βονιφατίου τον εξαπέστειλαν στη
Δύση.17
Η παραπέρα ροή της δράσης του Βονιφατίου προς τα νότια δεν μας ενδιαφέρει άμεσα
εδώ, διότι βγαίνει έξω από τα πλαίσια της θεσσαλικής Ιστορίας. Έτσι, την άνοιξη του
1205, το μεγαλύτερο τμήμα της εύφορης και πεδινής Θεσσαλίας βρέθηκε στην εξουσία
του αυθέντη της Θεσσαλονίκης. Εδώ, όμως, πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή στην
εύστοχη υπόθεση του Νικ. Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία ο Βονιφάτιος εξουσίαζε
μόνο το ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας, ενώ κάποιες επαρχίες στις δυτικές εσχατιές
της χώρας αυτής είχαν περιέλθει στην εξουσία του ιδρυτή του κράτους της Ηπείρου
Μιχαήλ Α΄ Αγγέλου.18 Στο επόμενο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε αυτήν
τη διαπίστωση με κάποια επιχειρήματα.
Μολονότι κατέλαβε το μεγαλύτερο τμήμα της Θεσσαλίας, μετά από σύντομο αγώνα
με τους έλληνες μνηστήρες της, ο Βονιφάτιος δεν κατόρθωσε να εφαρμόσει την δική του
ρίες ότι αυτός συμμετείχε στο λατινικό στρατό που βάδισε προς την Κεντρική Ελλάδα, το 1205.
Ούτε ο W. Miller, ούτε και ο D. Nicol προσκομίζουν πηγές, όπου να γίνεται λόγος γι’ αυτήν τη
συμμετοχή. Ο Nicol (The Despotate…, σ. 13) μόνο παρατηρεί πως ο Μιχαήλ Α΄ Άγγελος κίνησε
από την Θεσσαλία για την Ήπειρο, όπου συνάντησε μία λυμένη ήδη υπόθεση: ο Σεναχερείμ είχε
σκοτωθεί κι έτσι ο Μιχαήλ ανέλαβε την εξουσία.
16. Βλ. Νικ. Χωνιάτης, 808· Μιχ. Λάσκαρης, ό.π., σ. 35 κ. εξ. Είναι ενδιαφέρον ότι ο D. Nicol
(The Despotate…, σ. 14 κ. εξ.) δεν κάνει λόγο στο εμπεριστατωμένο βιβλίο του για την διαμονή
του αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου στον Αλμυρό.
17. Υφίστανται διάφορες εκδοχές γύρω από τα σχέδια του Βονιφατίου ως προς την πρώην
αυτοκράτειρα. Ο Νικ. Χωνιάτης (808) αναφέρει ότι ο Αλέξιος Γ΄ Άγγελος επρόκειτο να σταλεί στη Γερμανία, ενώ κατά τον Βιλλεαρδουίνο (ό.π., σ. 116) ως τόπος εξορίας του ορίσθηκε
το Monfferrat. Εντούτοις, κατά συγκυρία, ο Αλέξιος Γ΄ Άγγελος βρέθηκε γρήγορα στα χέρια
του ηγεμόνα της Ηπείρου Μιχαήλ Α΄ Αγγέλου και με αυτό τερματίσθηκε η συμμετοχή του στα
γεγονότα της θεσσαλικής Ιστορίας. Βλ. K. Hopf, Geschichte…, σ. 211· Ι. Ρωμανός, Περί του Δεσποτάτου της Ηπείρου, Κέρκυρα 1959, 7 κ. εξ.· E. Gerland, ό.π., σ. 104-106.
18. Βλ. Ν. Γεωργιάδης, Θεσσαλία, Βόλος 1894, 77. Σε προσθήκη του βιβλίου του A.
Philippson, o E. Kirsten σημείωσε ότι αμέσως μετά το 1204 η μοίρα των δυτικών επαρχιών της
Θεσσαλίας παραμένει παντελώς άγνωστη, ενώ στα ανατολικά τμήματα εξουσίαζαν κάποιοι
λατίνοι βαρόνοι. Βλ. A. Philippson, ό.π., σ. 279.
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άμεση εξουσία στην πλούσια αυτή χώρα. Οι εύφορες εκτάσεις της Θεσσαλίας μεταβλήθηκαν σε φεουδαλικές κτήσεις λατίνων ευγενών, κάθε σειράς, οι οποίοι αναγνώριζαν
τον Βονιφάτιο ως επικυρίαρχο. Έτσι, στην πρώην βυζαντινή γη δημιουργήθηκε η κλασική εικόνα των δυτικών φεουδαλικών σχέσεων, η αναπτυγμένη φεουδαλική δομή των
κοσμικών και εκκλησιαστικών ιδιοκτητών γης, η οποία, αν και δεν κράτησε για πολύ,
επέδρασε σημαντικά στην παραπέρα ροή της θεσσαλικής Ιστορίας κατά τους 13ο και
14ο αιώνες. Είναι απολύτως εύστοχη η διαπίστωση ότι η Θεσσαλία, περισσότερο από
άλλες βυζαντινές επαρχίες στην Ελλάδα, γνώρισε τα δυτικά σχήματα της φεουδαλικής
κυριότητας επί της γης.19 Οι πολυάριθμοι λατίνοι βαρόνοι, οι οποίοι έλαβαν κτήσεις
στη Θεσσαλία, ένιωθαν πως αντιπροσώπευαν την μειοψηφία απέναντι στον υπόλοιπο
πληθυσμό μιας ξένης χώρας κι έτσι, στις πρώτες δεκαετίες του 13ου αι., ύψωσαν μία
σειρά κάστρων στη Θεσσαλία, για ασφάλειά τους.20
Όταν ο Λέων Σγουρός αποτραβήχτηκε στην Κόρινθο, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας βρέθηκε στην εξουσία των λατίνων βαρόνων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί
σε καλά φυλαγμένες και οχυρωμένες πόλεις. Κάποιοι από αυτούς είναι γνωστοί με το
όνομά τους και ακόμα μπορούμε να προσδιορίσουμε τις κτήσεις τους. Έτσι, η πρώτη
πόλη της Θεσσαλίας, η Λάρισα και τα περίχωρά της περιήλθαν σε κάποιον ιππότη
Γουλιέλμο, του οποίου το όνομα αναφέρουν δυτικές, κυρίως, πηγές.21 Ο σύγχρονος
έλληνας ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης δεν μνημονεύει το όνομα αυτού του λατίνου ευγενούς· βεβαιώνει, όμως, ότι ο Βονιφάτιος Μομφερατικός κατείχε τα παράλια, από την
Θεσσαλονίκη έως τον Αλμυρό, καθώς και την πεδιάδα γύρω από τη Λάρισα και ότι
κάποιος άλλος κατείχε «τα Θετταλίας μετέωρα», τα οποία τώρα ονομάζονται Μεγάλη
Βλαχία.22 Οι κτήσεις του άρχοντα Γουλιέλμου, ο οποίος ήταν, πιθανόν, Φράγγος, δεν
περιελάμβαναν μόνο τη Λάρισα και τα πλησιόχωρα μέρη αλλά επεκτείνονταν ακόμα
νοτιοανατολικότερα προς τις ακτές του Παγασιτικού Κόλπου, όπου αυτός κατείχε και
τον Αλμυρό.23 Εδώ ο Γουλιέλμος άφησε και κάποια σημάδια της εξουσίας του: έναν
λατινικό θυρεό, με κρίνο, που ανάγεται πιθανόν στις αρχές του 13ου αιώνα, πάνω σε
βράχο.24
19. Βλ. π.χ. I. Sokolov, «Μεγάλοι και μικροί γαιοκτήμονες της Θεσσαλίας την εποχή των Παλαιολόγων» (ρωσικά), Vizantiiski Vremennik 24 (1923-1926) 35-37 [= Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
27 (1995) 65-67]· A. Soloviev, «Fessalijskie arhonty v XIV veky», Byzantinoslavica, 4 (1932) 159161· B. Gorjanov, «Zemlevladenie (…)», Vizantiiski Vremennik, 10 (1956) 130.
20. Α. Bon, ό.π., σ. 137 κ. εξ.
21. Επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου Γ΄ (βλ. Migne, PL, 214, 73, 154 κ. εξ.· H. De Valenciennes,
Histoire de l’ empereur Henri de Constantinople, έκδοση J. Longnon, Paris 1948, 103 σημ. 4). Σημειωτέον ότι ακόμα και στα 1280 η Βεατρίκη της Λάρισας συνέχιζε να προβάλλεται ως κληρονόμος του αυθέντη της Λάρισας, στις αρχές του 13ου αιώνα. Βλ. G. Schlumberger, Numismatique
de l’ Orient Latin, Paris 1878, 351.
22. Βλ. Νικ. Χωνιάτης, 841.
23. Βλ. Ν. Γεωργιάδης, ό.π., σ. 221· K. Hopf, Geschichte…, σ. 144· W. Miller, Essays…, σ. 62·
P. Lemerle, L’ émirat d’ Aydin. Byzance et l’ Occident. Recherches sur «La geste d’ Umur Pacha»,
Paris 1957, 77 σημ. 1· D. Nicol, The Despotate…, σ. 36.
24. Βλ. Νικ. Γιαννόπουλος «Οι δύο μεσαιωνικοί Αλμυροί και ο νυν», Επετηρίς του Παρνασσού, 8 (1904) 33 κ. εξ. Στην περιφέρεια του Αλμυρού βρέθηκε και μία βούλα, πάνω στην
οποία παριστάνεται ένας άγιος με ευαγγέλιο στα χέρια και κάποιος λαϊκός σε γονυκλισία.
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Ανάμεσα στους λατίνους βαρόνους, που αγωνίστηκαν μαζί με τον Βονιφάτιο στη
Θεσσαλία συναντούμε και τον Βερθόλδο von Katzenellenbogen, στον οποίο δόθηκε, ως
ανταμοιβή, η περιοχή γύρω από το Βελεστίνο. Το φέουδο αυτό το κατείχε ο Βερθόλδος
έως το 1210, οπότε έφυγε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει τα καθήκοντα της αντιβασιλείας του ανήλικου γιου του Βονιφατίου Δημητρίου.25 Στο ανατολικό τμήμα της
Θεσσαλίας βρίσκονταν οι φεουδαλικές κτήσεις των αδελφών Albertini και Rolando
Canosa, με έδρα τις Θεσσαλικές Θήβες, πόλη στην ακτή του Παγασιτικού Κόλπου.26
Ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄, με επιστολή του Οκτωβρίου 1210, επικύρωσε σ’ αυτούς τις
χώρες αυτές και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους πρόσταξε μερικούς υψηλά ιστάμενους
λατίνους κληρικούς στην Ελλάδα να εξετάσουν την φιλονικία του αυθέντη της Θήβας Νικολάου Σαντομέρ με τους αδελφούς Albertini και Rolando Canosa.27 Βαθιά στο
εσωτερικό της Θεσσαλίας βρίσκονταν οι κτήσεις του Αμεδαίου Buffa με έδρα ψηλά
στο Δομοκό. Ο Buffa, όμως, κράτησε την περιοχή ελάχιστο διάστημα, αφού στα 1210,
κιόλας, αυτή έπεσε στα χέρια του ηγεμόνα της Ηπείρου Μιχαήλ Α΄ Αγγέλου.28
Στην άλλη όψη της βούλας υπάρχει η λατινική επιγραφή: «Michael D(e)i Gra(tia) Vl. n. ce Dam.
Jac. F. A (;) Q. Croatie dux». Βλ. Νικ. Γιαννόπουλος, «Μολυβδόβουλα προερχόμενα εκ του νοτίου μεσαιωνικού Αλμυρού», ΒΖ, 17 (1908) 136. Για το ενδιαφέρον αυτό σφράγισμα κάνει λόγο
και ο Σ. Ξανθουδίδης [«Μολύβδιναι βούλαι Κρήτης και Αλμυρού», ΒΖ, 18 (1909) 179 κ. εξ.], ο
οποίος διάβασε την επιγραφή ως εξής: «Michael Dei gratia Veneciarum Dalmaciae atque Croatie
dux», και παρατήρησε ότι η σφραγίδα ανήκε στον δόγη Βιτάλιο Α΄ Micieli (1096-1102). Εάν το
σφράγισμα προερχόταν από εποχή μεταγενέστερη του 1204 τότε θα ανήκε πια στους δόγηδες
του τέλους του 14ου αιώνα Μιχαήλ Μοροζίνι (Ιούνιος 1382 – Οκτώβριος 1382) και Μιχαήλ
Στένα (1382-1400). Για την χρονολόγηση αυτών των δόγηδων, βλ. V. Grunel, La chronologie,
Paris 1957, 428. Όσον αφορά την περίοδο προ του 1204, η βούλα θα μπορούσε να ανήκει και
στον δόγη Βιτάλιο Β΄ Micieli (1156-1172).
25. Βλ. H. De Valenciennes, ό.π., σ. 76 σημ. 4· Ν. Γεωργιάδης, ό.π., σ. 151 κ. εξ.· G. Miller,
Essays…, σ. 62 κ. εξ.· A. Philippson, ό.π., σ. 279· D. Nicol, The Despotate…, σ. 36. Ο Μιχαήλ Β΄ Άγγελος της Ηπείρου εξέδωσε, τον Μάιο του 1246, ένα χρυσόβουλο για τον Κων/νο Μαλιασηνό
(Μελισσηνό), στο οποίο αναφέρεται ότι ο Κων/νος έλαβε την Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στον
Αλμυρό «ὡς ἀπό δωρεᾶς τοῦ κόντου ἐκείνου γεγενημένης πρός τήν θείαν μου τήν βασίλισσαν».
Βλ. F. Miklosich – J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi, Vindobonae 1860-1890, 4, 346.
Οι ερευνητές έκαναν κάποιες προσπάθειες να ταυτίσουν τα πρόσωπα αυτά, αλλά καμία από
αυτές δεν υπήρξε αρκετά πειστική. Βλ. D. Nicol, The Despotate…, σ. 155 σημ. 3. Σε νεότερη
εποχή ο Nicol (The Despotate…, σ. 155 σημ. 3) εισηγήθηκε νέα πρόταση και υπέθεσε ότι ο Βερθόλδος von Katzenellenbogen υπήρξε ο μοναδικός κόμης (count) στην περιοχή αυτή και ότι η
μοναδική βασίλισσα-θεία του Μιχαήλ Α΄ Αγγέλου υπήρξε η Μαρία Πετραλείφα, η οποία πιθανόν παντρεύτηκε αργότερα τον αυθέντη του Βελεστίνου και των περιχώρων του.
26. Βλ. K. Hoph, Geschichte…, σ. 144· Νικ. Γιαννόπουλος, «Οι δύο μεσαιωνικοί Αλμυροί…»,
ό.π., σ. 67· E. Gerland, ό.π., σ. 163· D. Nicol, The Despotate…, σ. 36.
27. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 328, 331.
28. Ι. Ρωμανός, ό.π., σ. 11 κ. εξ.· D. Nicol, The Despotate…, σ. 36. Σημειωτέον ότι ο Αμεδαίος Buffa υπήρξε ιταλός ιππότης. [Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το τοπωνύμιο Μπούφα (αρχ.
Κορόπη), επίνειο των Μηλιών του Πηλίου, έχει σχέση με τον ιππότη Buffa, ασχέτως αν ήταν
ιταλός ο Ame Pofey, όπως δέχονται πια οι ιστορικοί].
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Τέλος, ανάμεσα στα λατινικά φέουδα της Θεσσαλίας συναντούμε και τις κτήσεις της
Μαρίας, της χήρας του Βονιφατίου Μομφερατικού. Σχετικά με τις κτήσεις της σώζεται
ένα εξαιρετικά πολύτιμο έγγραφο, μία παπική επιστολή από τις 30 Μαρτίου 1210, με
την οποία ο Ιννοκέντιος Γ΄ πληροφόρησε μερικούς λατίνους πρελάτους στη Θεσσαλία
ότι έθεσε τη Μαρία υπό την προστασία της Αγίας Έδρας. Επιπλέον ο Ιννοκέντιος Γ΄, με
χωριστή πράξη, επικύρωσε, για την πρώην βυζαντινή αυτοκράτειρα, ορισμένες κτήσεις:
Vissenan, Dimitriatam, Arcontocoron, duo Almiri (Βέσαινα, Δημητριάδα, Αρχοντοχώριον, Δύο Αλμυροί), τις οποίες αυτή είχε λάβει νωρίτερα από τον λατίνο αυτοκράτορα
Ερρίκο Α΄.29 Είναι αξιοπαρατήρητο ότι, εκτός από το Αρχοντοχώριον, οι κτήσεις της
χήρας του Βονιφατίου Μαρίας είναι ταυτόσημες με τα κτήματα τα οποία κατείχε πριν
από το 1204, στο ίδιο μέρος της Θεσσαλίας, η βυζαντινή αυτοκράτειρα Ευφροσύνη, η
σύζυγος του Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου.30 Από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Βονιφάτιος δώρισε στη σύζυγό του Μαρία τις κτήσεις της πρώην βυζαντινής αυτοκράτειρας,
αφού τις άρπαξε από τον Αλέξιο Γ΄ Άγγελο, τον οποίο είχε αιχμαλωτίσει την άνοιξη
του 1205.
Με τις κτήσεις της χήρας του Βονιφατίου Μαρίας εξαντλείται ο κατάλογος των
γνωστών λατίνων γαιοκτημόνων στη Θεσσαλία, μολονότι μπορεί σίγουρα να παρατηρήσει κάποιος ότι πολύ μεγαλύτερος αριθμός αρχόντων από τη Δύση κατείχε φέουδα
σ’ αυτήν την εύφορη και ευρεία χώρα, αλλά τα ονόματά τους παραμένουν άγνωστα.
Πράγματι, στις γειτονικές της Θεσσαλίας περιοχές συναντούμε πλήθος λατίνων αυθεντών, όπως π.χ. στον Πλαταμώνα,31 στη Βοδονίτσα,32 στα Σάλωνα33 και στην Εύβοια,34
29. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 226 κ. εξ.· Acta Innocentii III, 381, 521· H. de Valenciennes, ό.π.,
σ. 79 σημ. 1· A. Potthast, Regesta Pontificum Romanorun inde ab anno 1198 ad annum 1304,
Βερολίνο 1874, Ι, αρ. 3955, 3956.
30. Βλ. R. J. Wolff, «The Organisation of the Latin Patriarchate of Constantinople 1204-1261.
Social and Administrative Conseqences of the Latin Conquest», Traditio, 6 (1948) 38.
31. Αυθέντης του κάστρου του Πλαταμώνα, το οποίο φυλάγει την δίοδο από την Μακεδονία στη Θεσσαλία [και αντιστρόφως], ήταν ο λομβαρδός ιππότης Ρολάνδος Piscia. Βλ. H. De
Valenciennes, ό.π., 637, 639, 662· D. Nicol, The Despotate…, 73 σημ. 26. Για τον Ρολάνδο Piscia,
ως αυθέντη του Πλαταμώνα κάνει λόγο και μία επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου Γ΄ της 14ης
Ιουλίου 1208. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1433· A. Potthost, ό.π., αρ. 3458.
32. Το κάστρο της Βοδονίτσας [Μενδενίτσας] βρισκόταν στη Φθιώτιδα και φύλαγε τη δίοδο των Θερμοπυλών. Πρώτος αυθέντης της υπήρξε ο ιταλός ιππότης Γουίδων Palavicini, γιος
κάποιου ευγενή από τα περίχωρα της Πάρμας. Βλ. H. De Valenciennes, ό.π., σ. 107 σημ. 2· G.
Miller, Essays…, σ. 246 κ. εξ. Για το κάστρο της Βοδονίτζας και τους λατίνους αυθέντες της διαπραγματεύεται εκτενώς ο A. Bon (ό.π., σ. 130-160). Η ρωμαϊκή κουρία φρόντισε πολύ για την
ασφάλεια της Βοδονίτζας, όπως μαρτυρεί μία επιστολή του Ονωρίου Γ΄ (8 Φεβρουαρίου 1224)
στον πρίγκιπα της Αχαΐας Γοδεφρείδο Βιλλεαρδουίνο, με την οποία συνιστά άμυνα στο «castri
Bondonitiae». Βλ. Regesta Honorii III, τ. 2 αρ. 4758.
33. Το μεσαιωνικό κάστρο των Σαλώνων, το οποίο βρισκόταν στη θέση της αρχαίας Άμφισσας, μετά την κατάκτηση της Θεσσαλίας περιήλθε στον Θωμά d’ Autremoncourt [Στρομογκούρ]
(…).
34. Από τους λατίνους βαρόνους, κτήσεις στην Εύβοια, μετά το 1204, κατείχε ο Ραβάνος dali
Carceli από την Βερόνα, ο οποίος, στις αρχές του 1210, αναγνώρισε τη βενετική επικυριαρχία.
Βλ. J. Longnon, ό.π., σ. 119 κ. εξ.
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αλλά οι κτήσεις τους εμπίπτουν πάλι σε άλλες ιστορικογεωγραφικές ενότητες κι έτσι
δεν θα αναφερθούμε σ’ αυτές.
Μετά την λατινική κατάκτηση της Θεσσαλίας δημιουργήθηκαν σ’ αυτήν νέες ιδιοκτησιακές σχέσεις, βασισμένες στα πρότυπα που έφεραν από τη Δύση οι λατίνοι
ευγενείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μορφές της φεουδαλικής ιδιοκτησίας προσαρμόστηκαν στην λατινοκρατούμενη Θεσσαλία εντελώς στο σύστημα της φεουδαλικής
οργάνωσης της πρώην βυζαντινής επαρχίας. Από την άλλη, όμως, μεριά είναι αλήθεια
ότι η Θεσσαλία, και στα πλαίσια της λατινικής αυτοκρατορίας, εμφανιζόταν ως ένα
μεμονωμένο φαινόμενο: εδώ, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, έγινε αισθητή η διαίρεση
και η διάσπαση των μεμονωμένων φεουδαλικών κτήσεων. Μεγάλος αριθμός λατίνων ευγενών είχαν εδώ το φέουδό τους, κάτι που μερικώς καθορίστηκε και από τα
φυσικογεωγραφικά διακριτικά σημεία αυτής της πλατιάς και εύφορης περιοχής. Με
δεδομένο τον χαρακτήρα αυτού του συστήματος, ο B. Gorjanov σωστά διαπίστωσε ότι
ολόκληρη η κατακτημένη βυζαντινή περιοχή κατανεμήθηκε σύμφωνα με το σύστημα
των φέουδων, κατά το οποίο ο κάθε βασάλος του λατίνου αυτοκράτορα εξουσίαζε
συγκεκριμένο αριθμό υποτελών του φεουδαρχών. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους λατίνους
άρχοντες εγκαθιδρύθηκε αμέσως μία αυστηρή ιεραρχία, εκπεφρασμένη, κατά προτίμηση, στους τίτλους της. Στο συμβούλιο της αυτοκρατορίας εισέρχονταν μόνο οι αμέσως
υποτελείς τού αυτοκράτορα.35 Θεωρημένη από μία τέτοια ολική προοπτική η εικόνα
των ιδιοκτησιακών και πολιτικών σχέσεων στη Θεσσαλία καθίσταται σαφής: οι πολυάριθμοι λατίνοι βαρόνοι, οι οποίοι απέκτησαν εδώ κτήσεις, υπήρξαν υποτελείς τού
Βονιφατίου του Μομφερατικού κι αυτός, με την σειρά του, ήταν βασάλος του λατίνου
αυτοκράτορα στη Βασιλεύουσα.
Στις πηγές δεν υπάρχουν, δυστυχώς, πληροφορίες για τη θέση και τη στάση των
βαρόνων της Θεσσαλίας έναντι του επικυρίαρχου Βονιφατίου. Εν πάση περιπτώσει,
όμως, ο ισχυρός ιταλός μαρκήσιος, του οποίου οι φιλοδοξίες υπήρξαν πολύ μεγάλες,
δεν διατήρησε για πολύ τα επικυριαρχικά δικαιώματά του, πάνω στους τοπικούς άρχοντες της Θεσσαλίας διότι σκοτώθηκε ξαφνικά, στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1207, σε
συμπλοκή με τους Βουλγάρους. Ο απρόσμενος θάνατος του Βονιφατίου επέφερε πλήρη
αταξία στο σταυροφορικό κράτος της Θεσσαλονίκης. Η εξουσία πέρασε, τυπικά, στα
χέρια της χήρας του Μαρίας, η οποία, κάτω από την υψηλή επικυριαρχία του αυτοκράτορα Ερρίκου Α΄, κυβέρνησε στο όνομα του γιου της Δημητρίου. Στο μεταξύ, αμέσως
έκανε την εμφάνισή του και το αντίθετο ρεύμα των λομβαρδών ιπποτών (στο πρόσωπο του Ουμπέρτο Βιαδράντε), οι οποίοι πίστευαν ότι η εξουσία ανήκε δικαιωματικά
στον αδελφό του σκοτωμένου μαρκησίου, δηλαδή στον Γουλιέλμο Μομφερατικό.36 Η
σύγκρουση ανάμεσα στις δύο αυτές μερίδες, που δόνησε, για μερικά χρονια, κυρίως τη
Θεσσαλονίκη, απλώθηκε και προς τη Θεσσαλία η οποία βρισκόταν στις παρυφές των
κτήσεων του Βονιφατίου Μομφερατικού.

35. Βλ. Β. Gorjanov, «Περί του ζητήματος του κοινωνικοπολιτικού καθεστώτος της λατινικής αυτοκρατορίας» (ρωσικά), Vizantiiski Vremennik, 14 (1958) 86 κ. εξ., 90 κ. εξ.
36. Βλ. H. De Valenciennes, ό.π., σ. 61, 118· E. Gerland, ό.π., σ. 162 κ. εξ.· D. Nicol, The
Despotate…, σ. 27 κ. εξ.
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Η διαπάλη για την εξουσία, στο μεγαλύτερο κράτος των Σταυροφόρων, προκάλεσε
την παρέμβαση του λατίνου αυτοκράτορα Ερρίκου Α΄, ο οποίος έσπευσε να διευθετήσει την υπόθεση, πρώτα-πρώτα στην ίδια τη Θεσσαλονίκη. Αφού συντελέστηκε το
πρώτο αυτό μέρος του σχεδίου (τέλη του 1208 – αρχές του 1209), ο αυτοκράτορας
ξεκίνησε, την άνοιξη του 1209, για το εσωτερικό της Ελλάδας, μια και το μεγαλύτερο
μέρος των λατίνων βαρόνων της Θεσσαλίας ενέδωσε στη μερίδα των λομβαρδών ιπποτών, οι οποίοι πίστευαν ότι το βασίλειο της Θεσσαλονίκης έπρεπε να αποσπασθεί από
την λατινική αυτοκρατορία.
Στην αποφασιστική αυτή στάση των λατίνων βαρόνων επέδρασε και το εξής περιστατικό: μερικοί ιππότες της λομβαρδικής μερίδας εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη
και, μέσω του Πλαταμώνα, υποχώρησαν στη Θεσσαλία.37 Οι πρώτες επιχειρήσεις τού
στρατιωτικού σώματος του λατίνου αυτοκράτορα στη Θεσσαλία πραγματοποιήθηκαν
εναντίον του αυθέντη της Λάρισας Γουλιέλμου, στα προπύργια της οποίας κατέφθασαν, πρώτα-πρώτα, οι αυτοκρατορικές εμπροσθοφυλακές και μετά και ο ίδιος ο Ερρίκος Α΄. Η εμφάνιση των αυτοκρατορικών στρατευμάτων έφερε σύγχυση και τρόμο
μεταξύ των αντιπάλων κι έτσι ο Γουλιέλμος της Λάρισας αναγκάσθηκε να έλθει σε
συνεννόηση με τον αυτοκράτορα. Μολονότι δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες της συνεννόησης αυτής, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Γουλιέλμος αναγνώρισε εκ νέου την
υψηλή επικυριαρχία του Ερρίκου Α΄, αλλά και ότι διατήρησε τις κτήσεις στη Λάρισα
και στα περίχωρά της. Οι λομβαρδοί ιππότες, οι οποίοι είχαν καταφύγει στη Λάρισα,
εγκατέλειψαν την πόλη, μετά από την συμφωνία αυτή, και αναχώρησαν για την Κεντρική, κυρίως, Ελλάδα.38
Η νίκη του αυτοκρατορικού στρατού, κάτω από τα τείχη της Λάρισας, απετέλεσε τεράστια επιτυχία του Ερρίκου Α΄ και κραταίωσε τη θέση του στη Θεσσαλία, καίτοι και
πριν από αυτήν ο αυτοκράτορας είχε οπαδούς ανάμεσα στους θεσσαλούς άρχοντες·
κοντά του, από την πρώτη στιγμή της σύγκρουσης, βρισκόταν ο γερμανός ιππότης Βερθόλδος von Katzenellenbogen, αυθέντης του Βελεστίνου και των περιχώρων του.39 Αν
και το πρώτο μέρος της επιχείρησης τελείωσε επιτυχώς, ο αυτοκράτορας Ερρίκος Α΄
δεν σκόπευε να κινήσει προς τα νότια για να καταδιώξει τους λομβαρδούς ιππότες που
είχαν τραπεί σε φυγή. Πρωτύτερα, μέσω του Βελεστίνου, είχε φύγει για τον Αλμυρό,

37. Βλ. H. De Valenciennes, ό.π., σ. 93 κ. εξ.. Ενώ ο αυτοκράτορας Ερρίκος Α΄ πολεμούσε
στη Χρυσούπολη κατέφθασαν σ’ αυτόν απεσταλμένοι του αυθέντη του Πλαταμώνα Ρολάνδου
Piscia, ο οποίος του ζητούσε να τον προστατέψει από τους λομβαρδούς ιππότες. Στο μεταξύ, με
τον τρόπο αυτό, ο Piscia, που ήταν σκληρός πολέμιος του Ερρίκου, ήθελε μόνο να εξαπατήσει
τον αυτοκράτορα και να αιχμαλωτίσει ένα άγημα των ιπποτών του, αλλά αυτοί διέφυγαν
εγκαίρως την παγίδα. Βλ. H. De Valenciennes, ό.π., σ. 388· E. Gerland, ό.π., σ. 178 κ. εξ.
38. Ο H. De Valenciennes (ό.π., σ. 103 κ. εξ.) αναφέρει ότι μερικοί Λομβαρδοί έφυγαν «vers
le Fragre», που πιθανόν ταυτίζεται με τα Φάρσαλα και δείχνει το δρόμο της σύμπτυξης αυτών
των ιπποτών: μέσω των Φαρσάλων, Δομοκού και Λαμίας κατευθύνθηκαν προς τη Θήβα. Βλ. E.
Gerland, ό.π., σ. 133 κ. εξ.· J. Longnon, ό.π., σ. 108 κ. εξ.
39. Βλ. E. Gerland, ό.π., σ. 162 κ. εξ. Ανάμεσα στους άρχοντες γειτονικών επαρχιών, με το
μέρος του αυτοκράτορα ήταν και ο αυθέντης των Σαλώνων Θωμάς d’ Autremoncourt (…).
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στις ακτές του Παγασιτικού Κόλπου. Εδώ παρέτεινε την παραμονή του προσπαθώντας να βρει πεδίο συνεννόησης με τους λομβαρδούς ιππότες, εξ ονόματος των οποίων,
ως αντιπρόσωπός τους, διαπραγματευόταν ο Αμεδαίος Buffa.
Οι θέσεις της λομβαρδικής φατρίας είχαν αδυνατίσει, πράγματι, εξαιτίας της ήττας
στη σύγκρουση με τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις έφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα: συμφωνήθηκε να συγκληθεί μία ευρεία σύνοδος στη Ραβένικα, κάστρο κοντά στη Λαμία.40 Στη σύναξη αυτή, που έλαβε χώρα τον Μάιο του
1209, ρυθμίστηκαν οι σχέσεις των λατίνων αρχόντων όλης της Ελλάδας με τον λατίνο
αυτοκράτορα της Κων/πολης.41 Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που αναφέρεται στο Χρονικόν του Μορέως: ο Ερρίκος Α΄ έστειλε μήνυμα στον πρίγκιπα της Αχαΐας Γοδεφρείδο Βιλλεαρδουίνο, προσκαλώντας τον να συναντηθούν στη Βλαχία. Σε συνάντηση,
η οποία έγινε στη Λάρισα, ο πρίγκιπας της Αχαΐας έγινε «άνθρωπος λίζιος» (φόρου
υποτελής) του αυτοκράτορα, με αντάλλαγμα την αναγνώριση του δικαιώματος επί
των κτήσεων, τις οποίες ήδη κατείχε.42
Με την συμφωνία της Ραβένικας διευθετήθηκαν, οπωσδήποτε, οι αμοιβαίες σχέσεις
των αρχόντων της Θεσσαλίας και του αυτοκράτορα Ερρίκου Α΄. Οι βαρόνοι παραιτήθηκαν από τις πολιτικές φιλοδοξίες τους, οι οποίες τους οδηγούσαν στην πλήρη
ανεξαρτησία, και αναγνώρισαν την επικυριαρχία της λατινικής Βασιλεύουσας, με την
εγγύηση ότι θα διατηρούσαν τις κτήσεις και τα προνόμιά τους. Μολονότι διαμορφώθηκαν έτσι οι συνθήκες για την ειρήνευση της Θεσσαλίας, πολύ γρήγορα η λατινική
κυριαρχία στην επαρχία αυτή κλονίστηκε ξανά από τη δράση των γειτόνων ηγεμόνων,
κυρίως των Αγγέλων της Ηπείρου.
(Συνεχίζεται)

40. Κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της συνόδου, η Ραβένικα υπαγόταν στην κυριαρχία των Ναϊτών. Ο Ερρίκος Α΄, όμως, αφαίρεσε από αυτούς την πόλη και την παραχώρησε
στον αυθέντη του Κίτρους Ρενιέρο de Travas, ως αμοιβή για την νομιμόφρονη στάση του, κατά
την διένεξή του με τους λομβαρδούς ιππότες. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 323 κ. εξ.· E. Gerland, ό.π.,
σ. 186.
41. Βλ. H. De Valenciennes, ό.π., σ. 105-108· Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 114 κ. εξ.· E. Gerland,
ό.π., σ. 186· J. Longnon, ό.π., σ. 110 κ. εξ. Με ένα πιττάκιο της 21ης Δεκεμβρίου 1209 ο Ιννοκέντιος Γ΄ επικύρωσε τις αποφάσεις αυτής της συνόδου των λατίνων αρχόντων της Ελλάδας. Βλ.
J. Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes
baronies, Paris 1845, I, XXIV.
42. Βλ. Χρονικόν του Μορέως, στ. 2588-2610.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο ΑΛΜΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 1821 ΙΩ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ
Το άρθρο που ακολουθεί αναφέρεται στην μελέτη του ήδη μακαρίτη Μιχαήλ
Παπαμιχαήλ με τίτλο «Μία διαμαρτυρία του Χριστόφορου Περραιβού για την
αναποτελεσματική αντιμετώπιση της ληστείας το 1849», η οποία δημοσιεύθηκε στις
σ. 149-160 του 52ου τόμου του Θεσσαλικού Ημερολογίου. Στη μελέτη του αυτή ο
συγγραφέας παραθέτει, μεταξύ των άλλων εγγράφων, και το κείμενο μιας επιστολής
του Περραιβού, από της 6.6.1849, προς την τότε αθηναϊκή εφημερίδα Αθηνά, η οποία
δημοσιεύθηκε αυτούσια στο υπ’ αριθμ. 1602/23.6.1849 φύλλο της.
Ο Περραιβός, στην επιστολή του, την οποία έστειλε από την Υπάτη, αναφέρεται στο
πρόβλημα της ληστείας που βρισκόταν σε έξαρση την περίοδο εκείνη στην περιοχή
της Φθιώτιδας και της ευρύτερης περιφέρειας της τότε μεθοριακής γραμμής με την
υπό οθωμανική κατοχή Θεσσαλία και επαινεί τον ταγματάρχη της Χωροφυλακής
Δημ. Τζίνο, για την χρήση από αυτόν κατασταλτικών μέτρων για τον περιορισμό της
ληστείας. Στην επιστολή του Περραιβού γίνεται αναφορά, εντελώς αόριστα και σε
κάποιον Βελέντζα,1 ο οποίος, σύμφωνα με την επιστολή, συνέτρωγε στο κτήμα τού
αρχηγού της Χωροφυλακής Δήμου Λούλια (Χορμόβα), στον οικισμό Άγναντι, «μαζί
με οκτώ ληστές».
Ο Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, σχολιάζοντας την επιστολή του Περραιβού προς την
εφημερίδα Αθηνά, σε σχέση με το όνομα του Βελέντζα,2 αναφέρει ότι ο τελευταίος
«είναι βέβαιο ότι δεν καταγινόταν σε αρπαγές και απαγωγές αλλά μάλλον σε
παράνομη φορολογία ή συστηματική λεηλασία» (σ. 154). Είναι, όμως, χαρακτηριστικό
το γεγονός, το οποίο έρχεται σε κραυγαλέα αντίθεση προς τα ανωτέρω, ότι ο Ιωάννης
Βελέντζας, όπως προκύπτει από έγγραφα επίσημων ιστορικών πηγών της εποχής
του και ειδικότερα από τα έγγραφα του φακέλου του, που φυλάσσεται στο Αρχείο
των Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, όχι μόνο δεν υπήρξε φίλος των ληστών
αλλά, αντιθέτως, διώκτης τους και συνέβαλε τα μέγιστα στην εξάλειψη της ληστείας,
στις περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, επικεφαλής των τότε διωκτικών
αποσπασμάτων. Για την αιτία αυτή απέσπασε τις ευχαριστίες του βασιλιά Όθωνα,

1. Προφανώς, η επιστολή του Χριστ. Περραιβού αναφέρεται στον Ιωάννη Βελέντζα,
αγωνιστή του 1821, από τον Αλμυρό, στρατηγό των άτακτων σωμάτων το 1832, αντισυνταγματάρχη της νεοσύστατης Χωροφυλακής και απηνή διώκτη της ληστείας, βουλευτή της
Φθιώτιδας το 1844 και 1854, γνωστό για την επαναστατική του δράση κατά του Όθωνα
και επιστήθιου φίλου του Μακρυγιάννη, με τον οποίο πρωτοστάτησε στην θέσπιση του
Συντάγματος του 1844. Στο πρωτότυπο ο Βελέντζας υπέγραψε ως πληρεξούσιος της Φθιώτιδας,
όπως μπορεί να δει κανείς στο Εθνολογικό Μουσείο.
2. Ο Ιωάννης Βελέντζας υπήρξε συμμαχητής του Χριστ. Περραιβού κατά την διάρκεια
της Επανάστασης του 1821, ενταγμένος στο σώμα των Σουλιωτών. Βλ. Κώστας Σπανός,
Άγνωστοι θεσσαλοί κλεφταρματολοί αγωνιστές κατά την Επανάσταση του 1821, εκδόσεις
Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2005, 194.
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που εκφράσθηκαν από την Βασιλική Γραμματεία διά του νομάρχη της Φωκίδας και
Λοκρίδας,3 με το υπ’ αριθ. 2070/8.8.1834 έγγραφό της.
Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πέντε μήνες νωρίτερα, ο Βελέντζας
έλαβε το υπ’ αριθ. 1864/30.4.1834 έγγραφο του Αρχηγείου της Χωροφυλακής, στο
οποίο χαρακτηρίζεται ως «το μόνο πρόσωπο το οποίον είναι και το μόνο συντελεστικόν
μέσον προς τελείαν εξάλειψιν της ληστείας».4 Με το ίδιο ως άνω έγγραφο, το Αρχηγείο
της Χωροφυλακής έθεσε υπό τις διαταγές του Βελέντζα τον Τζίνο, υπομοίραρχο
της Χωροφυλακής, ο οποίος είναι το ίδιο πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται και ο
Περραιβός,5 στην επιστολή του προς την εφημερίδα Αθηνά (6.6.1849), το οποίο επαινεί
για τις μεθόδους δίωξης της ληστείας.
Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, ως προς τον ηρωικό αλμυριώτη
αγωνιστή του 1821 και των μετέπειτα χρόνων Ιωάννη Βελέντζα,6 νομίζω ότι αποτελεί
χρέος και καθήκον κάθε έλληνα φιλίστορα να σημειωθούν και μερικά επιπρόσθετα
στοιχεία, ενδεχομένως άγνωστα, τα οποία αφορούν στην προσωπικότητα και στη
δράση του, καθώς και της οικογένειάς του, στη διάρκεια των αγώνων για την
απελευθέρωση της Ελλάδας και, μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους, της
Θεσσαλίας.
Σημειωτέον ότι η προαναφερομένη επιστολή του Περραιβού συντάχθηκε στη
διάρκεια του απόηχου του αντικαθεστωτικού κινήματος του Ιωάννη Βελέντζα, στη
Φθιώτιδα, κατά την διάρκεια των ετών 1847-1848. Κατά την περίοδο αυτή, ο Βελέντζας,
συμμετέχοντας στο ανατρεπτικό κίνημα του συνταγματάρχη Ι. Φαρμάκη7 και στην ομάδα
των αποκαλούμενων «Εφαρμοστών του Συντάγματος», με ενωμένες τις δυνάμεις των
στασιαστών αξιωματικών Τζαμάλα, Παπακώστα, αδελφών Κοντογιάννη, Μπαλατσού
κ.ά., κήρυξε επανάσταση στην περιοχή της Φθιώτιδας. Στο αντικαθεστωτικό κίνημα του
Βελέντζα προσχώρησαν τότε όλοι οι κάτοικοι των ορεινών και πεδινών οικισμών της
Φθιώτιδας, από τις πλαγιές της Όθρυος μέχρι τις πλαγιές του Καλλιδρόμου, εκτός από
την Λαμία.8

3. Βλ. Κώστας Σπανός, ό.π., σ. 204.
4. Βλ. Κώστας Σπανός, ό.π., σ. 202-203.
5. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, του 1844,
κατά περίεργη σύμπτωση, φέρει την υπογραφή του Ιωάννη Βελέντζα, ως πληρεξουσίου της
Φθιώτιδας, ακριβώς κάτω από την υπογραφή του Χριστ. Περραιβού, με τον οποίο ο Βελέντζας
διατηρούσε φιλικές σχέσεις.
6. Στις εργασίες σύνταξης του Συντάγματος συμμετείχε και ο Ιωάννης Βελέντζας, ως μέλος
της επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε στην Αθήνα στις 8.11.1843. Βλ. Απ. Δ. Παπαθανασίου,
«Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1840, 1848 και 1854 στη Θεσσαλία και ο ρόλος του
αλμυριώτη πολέμαρχου Ιωάννη Βελέντζα», Δελτίον Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού Όθρυς, 2
(Αλμυρός 1998) 56 και εξής.
7. Βλ. Κ. Αντωνίου, Ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλακής, 1833-1864, Αθήναι 1964, 113·
Ιω. Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, Αθήναι 1907, 438.
8. Η περίοδος 1844-1847 θεωρείται, από τους ιστορικούς, ως μία από τις χειρότερες της
ελληνικής Ιστορίας. Οι αγωνιστές του 1821 χωρίσθηκαν σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, Οθωνικοί
και Αντιοθωνικοί. Οι Οθωνικοί, μεταξύ των οποίων συμπαρατάχθηκε και ο Κασομούλης,
κατέλαβαν αξιώματα και βαθμούς καταδιώκοντας τους πρώην συναδέλφους τους στο στράτευμα.
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Η αντικαθεστωτική κίνηση του Βελέντζα, κατά του Όθωνα, των ετών 1847-1848
έλαβε τεράστιες διαστάσεις στην περιοχή, όταν μάλιστα ο Βελέντζας κάλεσε και τον
νομάρχη της Φθιώτιδας,9 με έγγραφό του που του έστειλε στη Λαμία, τον Απρίλιο
του 1847, να ενωθεί μαζί του στον «(...) αγώνα για τις ελευθερίες του λαού». Για να
κατασταλεί η κίνηση αυτή του Βελέντζα, η διοίκηση έστειλε εναντίον του δύναμη
500 ανδρών, υπό την διοίκηση του ταγματάρχη Γεωρ. Γριζάνου,10 ο οποίος όμως
προσχώρησε με τους άνδρες του στο αντιοθωνικό κίνημα του Βελέντζα.11
Την ίδια περίοδο, ο Βελέντζας συνέλαβε το σχέδιο να επαναστατήσει την Θεσσαλία,
ερχόμενος σε επαφή με εκπροσώπους των ορεσίβιων πληθυσμών του θεσσαλικού
χώρου. Σε εκτέλεση αυτού του σχεδίου, εισέβαλε επικεφαλής μεγάλης επαναστατικής
δύναμης στη Θεσσαλία και αιφνιδίασε τις οθωμανικές μεθοριακές φρουρές, οι οποίες
νόμισαν ότι επρόκειτο για εισβολή τακτικών ελληνικών δυνάμεων. Η ενέργεια αυτή
του Βελέντζα προκάλεσε αναστάτωση, το 1848, στα διπλωματικά παρασκήνια, με
αποτέλεσμα την αποστολή έντονων διακοινώσεων εκ μέρους της Πύλης προς την
Ελλάδα και την καταδίκη, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, της επαναστατικής
αυτής κίνησης του Βελέντζα. Επιπροσθέτως η ελληνική κυβέρνηση, για να καθησυχάσει
τους Οθωμανούς και το φιλικό προς αυτούς διπλωματικό παρασκήνιο, κατάγγειλε τον
Βελέντζα και τους οπαδούς του ως αντάρτες (rebelles) με ληστρικές βλέψεις. Την ίδια
περίοδο, ο στρατηγός Ι. Μαμούρης, ο οποίος διετέλεσε υπασπιστής του Όθωνα και
διοικούσε τις δυνάμεις καταστολής του αντικαθεστωτικού κινήματος του Βελέντζα
στη Φθιώτιδα, έστειλε στον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα Μουσούρο και στον
διοικητή της Θεσσαλίας Χουσεΐν πασά τρία έγγραφα με χρονολογία 8.5.1848 και
25.5.1848, συκοφαντώντας, κατηγορώντας και αποκαλώντας τους επαναστάτες
λησταντάρτες και στασιαστές.12
Τους αναληθείς και συκοφαντικούς αυτούς χαρακτηρισμούς υιοθέτησαν τότε και
πολλοί, από το οθωνικό στρατόπεδο, στρατιωτικοί ανταγωνιστές13 των επαναστατών

Ο Κασομούλης κατέγραψε τα γεγονότα, στα Ενθυμήματα Στρατιωτικά, όχι αντικειμενικά, αλλά
επηρεασμένος από την τοποθέτησή του στην οθωνική παράταξη, με έντονο τον υποκειμενισμό
στις κρίσεις του για τους Αντιοθωνικούς, μεταξύ των οποίων και ο Ιωάννης Βελέντζας.
9. Λεπτομέρειες, βλ. Απ. Δ. Παπαθανασίου, ό.π., σ. 67.
10. Βλ. Γ. Π. Κρέμμος, Νεωτάτη Γενική Ιστορία, εν Αθήναις 1890, τ. 4, 106· Απ. Δ.
Παπαθανασίου, ό.π., σ. 58 και εξής.
11. Ο αναφερόμενος στην επιστολή του Χριστ. Περραιβού και επαινούμενος ως ληστοδιώκτης
αξιωματικός Δ. Τζίνος υπηρέτησε υπό τις διαταγές του Ιωάννη Βελέντζα, μοιράρχου τότε της
Χωροφυλακής, την εποχή που ο τελευταίος κλήθηκε ως μόνος κατάλληλος για να συντελέσει
στην «πλήρη εξαφάνισιν της ληστείας στην νήσο της Ευβοίας». Βλ. Κώστας Σπανός, ό.π., σ. 202203.
12. Βλ. Απ. Δ. Παπαθανασίου, ό.π., σ. 60, σημ. 36. Στις σ. 86-94 τα διπλωματικά έγγραφα
των διακοινώσεων των τότε Μεγ. Δυνάμεων και οι σχετικές με αυτά αναφορές του γάλλου
πρέσβη στην Αθήνα Langrene προς τον πρωθυπουργό της Γαλλίας Thiers.
13. Μεταξύ των Οθωνικών συγκαταλεγόταν και ο στρατηγός Ιω. Μαμούρης, ο οποίος είχε
τεθεί επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής του αντικαθεστωτικού κινήματος του Βελέντζα,
την περίοδο 1847-1848. Είναι χαρακτηριστικό το μένος του Μαμούρη, τον οποίο ο Βελέντζας
είχε καταγγείλει στην Ειδική Γραμματεία των Στρατιωτικών, για ατασθαλίες, με ειδική
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και προσπάθησαν να αμαυρώσουν τη φήμη τους, χωρίς όμως να το κατορθώσουν.
Απόδειξη του γεγονότος υπήρξε η επανεκλογή του Βελέντζα, για δεύτερη φορά, ως
βουλευτή της Φθιώτιδας, στις παραμονές της νέας επαναστατικής κίνησης για την
απελευθέρωση της Θεσσαλίας, το έτος 1854. Στην κίνηση αυτή συμμετείχε και πάλι ο
Βελέντζας με ένα σώμα οπλοφόρων εθελοντών, τους οποίους εξόπλισε και συντήρησε με
δικές του (από δάνεια) δαπάνες, με αποτέλεσμα την κατάληψη και κατοχή της περιοχής
της Αμαλιαπόλεως,14 μαζί με τις δυνάμεις του βουλευτή της Ερμιονίδας Μήτζου, ο
οποίος διέθεται σώμα 200 ανδρών.
Τέλος, τον Δεκέμβριο του 1854, περίοδο κατά την οποία έληξαν οι επιχειρήσεις των
επαναστατών κατά των Οθωμανών στη Θεσσαλία, ήλθε ο θάνατος να σφραγίσει την
δράση τού μεγάλου αυτού αλμυριώτη αγωνιστή της Ελευθερίας. Ο θάνατος επήλθε
στο Χορτερό, κατά την επικρατέστερη εκδοχή, μικρό οικισμό στην περιφέρεια του
Πτελεού.15 Ο Ιωάννης Βελέντζας πέθανε πάμπτωχος και καταχρεωμένος. Τα χρέη
του, σύμφωνα με την αποτίμηση των γιων του, ανέρχονταν στο τεράστιο, για την
εποχή εκείνη, ποσό των 25.000 δραχμών. Τα χρέη αυτά «(...) εἶχαν τήν ἀρχήν των
εἰς τήν Ἐπανάστασιν, ὡς προερχόμενα ἀπό τούς παρ’ αὐτοῦ πληρωνομένους τότε
στρατιῶτας του μισθούς, οὕς ἐδανείζετο παρά διαφόρων, βάσει ἀποδείξεων (...)»,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ένα έγγραφο, το οποίο έστειλε ο γιος του
Θρασύβουλος «δι’ ἑαυτόν καί ὡς πληρεξούσιος τῶν ἀδελφῶν του Γεωργίου καί
Ἀχιλλέως», από την Θήβα, στις 15.6.1865, προς την «Ἐξεταστικήν Ἐπιτροπήν τῶν τοῦ
Ἱεροῦ Ἀγῶνος ἀπαιτήσεων».16

αναφορά, στις 17.4.1832, με αποτέλεσμα να ληφθούν, τότε, πειθαρχικά μέτρα εναντίον του
Μαμούρη. Η καταγγελία αυτή του Βελέντζα υπήρξε πρόξενος ενός αβυσσαλέου, στη συνέχεια,
μίσους του Μαμούρη εναντίον του και εναντίον των οπαδών του, το οποίο εκδηλώθηκε με
συνεχείς διώξεις και με παντοειδείς συκοφαντικούς ισχυρισμούς. Το σχετικό υπ’ αρ. 287/
27.4.1832 έγγραφο της Γραμματείας των Στρατιωτικών προς τον «γενναιότατον στρατηγόν Ἰω.
Βελέντζαν», βλ. Κώστας Σπανός, ό.π., σ. 200-201.
14. Βλ. την αναφορά του Γάλλου Guerin, με χρονολογία 12.6.1854, προς τον πρέσβη της
Γαλλίας στην Αθήνα Rouen, στο, Ηλ. Γεωργίου, Το αληθές 21, Αθήνα 1989, τ. 156, 140. Βλ.
επίσης και δύο έγγραφα του Guerin προς τον Rouen, με χρονολογία 19.6.1854 και 28.6.1854,
στο, Απ. Δ. Παπαθανασίου, ό.π., σ. 65.
15. Βλ. Βίκτ. Κοντονάτσιος, Το Αχίλλειο Αλμυρού, Αχίλλειο 1999, 65.
16. Το από 15.6.1865 έγγραφο των κληρονόμων γιων του Ιωάννη Βελέντζα, βλ. Κώστας
Σπανός, ό.π., σ. 181-182.
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ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΛΑΠΙΘΗ ΙΞΙΟΝΑ
ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ο Ιξίων, σύμφωνα με τον μύθο, ήταν βασιλιάς της Θεσσαλίας, ο οποίος δολοφόνησε
τον πεθερό του Δηιονέα ή Ηιονέα, επειδή δεν θέλησε να του αποδώσει τα δώρα του
γάμου του με την κόρη του Δία. Θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος, σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, που διέπραξε φόνο και μάλιστα συγγενή του. Κανείς δεν αναλάμβανε να
τον εξαγνίσει από τον φόνο, ώσπου ο ίδιος ο Δίας ολοκλήρωσε αυτή τη διαδικασία.
Ο ύπατος των θεών, μάλιστα, τον έφερε στον Όλυμπο και τον έκανε ομοτράπεζό του.
Ο βασιλιάς της Θεσσαλίας, όμως, επέδειξε στο μέγιστο βαθμό αγνωμοσύνη και άρχισε
να πλησιάζει ερωτικά την ίδια την Ήρα. Η τελευταία φανέρωσε τις προθέσεις τού
Ιξίονα στο Δία και μαζί του έστησε μία πλεκτάνη για τον αδαή Θεσσαλό. Δημιούργησε, δηλαδή, ο Δίας ένα ομοίωμα της Ήρας, το οποίο, στην πραγματικότητα, ήταν ένα
σύννεφο, δηλαδή κάτι που δεν είχε υλική υπόσταση, και το έστειλε στον Ιξίονα για να
συνευρεθεί ερωτικά μαζί του. Ο λαπίθης βασιλιάς δεν κατάλαβε την απάτη και όταν
βρέθηκε στη γη έσπευσε να περηφανευτεί, ανάμεσα στους ανθρώπους, ότι αποπλάνησε
την Ήρα μπροστά στα μάτια του Δία! Και ο Δίας, για να τον τιμωρήσει, όχι μόνο για
την πράξη του (την οποία στην πραγματικότητα δεν έκανε), αλλά και για την επιδεικτική συμπεριφορά του, τον έδεσε σ’ έναν τροχό (κατά μερικούς αναμμένο με φωτιά),
ο οποίος γύριζε αιώνια είτε στον Άδη, όταν πέθανε ο Ιξίων, είτε πάνω στη γη, διότι το
γεγονός ότι ο Δίας του παρέθεσε αμβροσία, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον
Όλυμπο, τον έκανε αθάνατο. Θα παραθέσουμε, λοιπόν, τις κυριότερες αναφορές στον
Ιξίονα, αρχαίων και μεσαιωνικών συγγραφέων, προκειμένου να διακρίνουμε όλες τις
παραλλαγές αυτού του μύθου. Τουλάχιστον ο αναγνώστης, μετά την παράθεση τόσες
φορές της ίδιας ιστορίας, θα εμπεδώσει τα σχετικά με τον Ιξίονα. Πιστεύουμε ότι την
πιο ολοκληρωμένη διήγηση του μύθου τη διαβάζουμε στον Διόδωρο τον Σικελιώτη,
γι’ αυτό σκεφτήκαμε να την παραθέσουμε πρώτη παρακάμπτοντας την χρονολογική
σειρά, στην παράθεση των συγγραφέων, μία σειρά την οποία θα ακολουθήσουμε στη
συνέχεια. Θα παραθέσουμε το πρωτότυπο κείμενο (μαζί με την παραπομπή στη στερεότυπη έκδοση από την οποία το πήραμε) καθώς και τη μετάφραση του κειμένου.
Ξεκινάμε λοιπόν.
Διόδωρος Σικελιώτης, Δ, 69.3.3 – Δ, 70.1.1. (F. Foge, Teubner 1888)
ὁ δ’ ἕτερος τῶν Λαπίθου παίδων Περίφας γήμας Ἀστυάγυιαν τήν Ὑψέως ἐγέννησεν
ὀκτώ παῖδας, ὧν ἦν πρεσβύτατος Ἀντίων, ὅς μιγείς Περιμήλᾳ τῇ Ἀμυθάονος ἐγέννησεν
Ἰξίονα. οὗτος δ’, ὥς φασιν, ὑποσχόμενος ἕδνα πολλά δώσειν Ἠϊονεῖ ἔγημε τήν Ἠϊονέως
θυγατέρα Δίαν, ἐξ ἧς ἐγέννησε Πειρίθουν. ἔπειθ’ ὁ μέν Ἰξίων οὐκ ἀπέδωκε τά ἕδνα τῇ
γυναικί, ὁ δ’ Ἠϊονεύς τάς ἵππους ἀντί τούτων ἠνεχύρασεν. ὁ δ’ Ἰξίων τόν Ἠϊονέα
μετεπέμψατο ἐπαγγελόμενος πάντα ὑπακούσεσθαι, καί τόν Ἠϊονέα παραγενόμενον
ἔβαλεν εἰς βόθρον πυρός μεστόν. διά δέ τό μέγεθος τῆς παρανομίας μηδένα βούλεσθαι
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καθᾶραι τόν φόνον. τέλος δ’ ὑπό τοῦ Διός κατά τούς μύθους ἁγνισθείς, ἠράσθη μέν
τῆς Ἥρας καί κατετόλμησεν ὑπέρ συνουσίας λόγους ποιεῖσθαι. ἔπειτα τόν μέν Δία
εἴδωλον ποιήσαντα τῆς Ἥρας νεφέλην ἐσαποστεῖλαι, τόν δέ Ἰξίονα τῇ νεφέλῃ μιγέντα
γεννῆσαι τούς ὀνομαζομένους Κενταύρους ἀνθρωποφυεῖς. τέλος δέ μυθολογοῦσι
τόν Ἰξίονα διά τό μέγεθος τῶν ἡμαρτημένων ὑπό Διός εἰς τροχόν ἐνδεθῆναι, καί
τελευτήσαντα τήν τιμωρίαν ἔχειν αἰώνιον.
Ο άλλος γιος του Λαπίθη, ο Περίφας, νυμφεύθηκε την Αστυάγυια του Υψέα και
γέννησε οκτώ παιδιά, από τα οποία μεγαλύτερος ήταν ο Αντίων, ο οποίος, από τη
σχέση του με την Περιμήλα του Αμυθάονα, γέννησε τον Ιξίονα. Αυτός, λένε, αφού
υποσχέθηκε στον Ηιονέα ότι θα του δώσει πολλά δώρα, νυμφεύθηκε την κόρη του Δία
και απέκτησε από αυτήν τον Πειρίθου. Έπειτα, όμως, ο Ιξίων δεν απέδωσε τα δώρα
του γάμου στον Ηιονέα και εκείνος, με τη σειρά του, πήρε τις φοράδες του για ενέχυρο.
Ο Ιξίων, λοιπόν, προσκάλεσε κοντά του τον Ηιονέα με την υπόσχεση ότι θα υπακούσει
στις απαιτήσεις του αλλά, όταν εκείνος έφθασε, τον έριξε σε έναν λάκκο γεμάτο
φωτιά. Εξαιτίας του μεγέθους της παρανομίας κανείς δε θέλησε να εξαγνίσει τον φόνο.
Σύμφωνα με τους μύθους, τελικά, εξαγνίστηκε από τον Δία, αλλά ερωτεύθηκε την Ήρα
και αποτόλμησε να της κάνει προτάσεις για συνουσία. Έπειτα ο Δίας δημιούργησε ένα
είδωλο, όμοιο με την Ήρα, από σύννεφο και το έστειλε στον Ιξίονα· από την επαφή του
Ιξίονα μ’ αυτό το σύννεφο γεννήθηκαν τα ανθρωποειδή που ονομάζονται Κένταυροι.
Τέλος, ο μύθος αναφέρει ότι ο Ιξίων, εξαιτίας του μεγέθους των σφαλμάτων του,
δέθηκε από τον Δία σε έναν τροχό και μετά το θάνατό του υφίστατο αιώνια τιμωρία.
Τα πρώτα πέντε βιβλία του Διόδωρου Σικελιώτη κινούνται στο χώρο της μυθολογίας
των Ελλήνων και των λαών της Ανατολής. Έτσι παραθέτει και το μύθο του Ιξίονα για
να δικαιολογήσει τη δημιουργία των Κενταύρων, οι οποίοι έπαιξαν τόσο μεγάλο ρόλο
στην ελληνική μυθολογία. Από εδώ και πέρα, όπως προείπαμε θα ακολουθήσουμε τη
χρονολογική σειρά στην παράθεση των συγγραφέων ξεκινώντας, βέβαια, από τον
Όμηρο. Για τον Ιξίονα δεν υπάρχει παρά μόνο μία μικρή αναφορά στην Ιλιάδα, την
οποία και παραθέτουμε.
Ιλιάδα, Ξ, 317-318 (Monro, Allen - Oxford 1908)
οὐδ’ ὁπότ’ ἠρασάμην Ἰξιονίης ἀλόχοιο,
ἥ τέκε Πειρίθοον θεόφιν μήστωρ’ ἀτάλαντον.
Ούτε όταν ερωτεύτηκα τη σύζυγο του Ιξίονα,
η οποία γέννησε τον Πειρίθου, όμοιο με τους θεούς στην φρόνηση.
Στο σημείο αυτό ο Δίας αναφέρει ότι ποτέ στις διάφορες ερωτικές του περιπέτειες
(ανάμεσα στις οποίες με τη γυναίκα του Ιξίονα) δεν ένιωσε τόσο πόθο, όσο ένιωθε
εκείνη τη στιγμή για την Ήρα. Το χωρίο χρησιμοποιήθηκε και από χριστιανούς
απολογητές (άγιος Ιουστίνος, Παραινετικός προς Έλληνας, 3.α.8· Αθηναγόρας,
Πρεσβεία περί Χριστιανών, 21.5.3) με τη λογική ότι παρουσιάζει ένα ερωτικό πάθος,
το οποίο δεν προσιδιάζει στη φύση του θείου. Επίσης και ο Λουκιανός, όπως θα δούμε,
θεωρεί τον Πειρίθου γιο του Δία και όχι του Ιξίονα. Ακόμα, ο Ιξίων αναφέρεται και σε
σχολιαστές του Ομήρου, των οποίων τα χωρία παραθέτουμε:
Scholia Graeca in Homeri Iliadem (Erbse – De Gruyter 1969)
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Ι.266-8.6 - 1.268.2 οἱ δέ Κένταυροι κατά μέν τούς ποιητάς λέγονται Ἰξίονος καί
νεφέλης: τινές δέ Δουλίδι Ἰξίονα μιγῆναι, ἅμα δέ καί Πήγασον τόν πτερωτόν κατά τήν
αὐτήν νύκτα, ἐξ ὧν γενέσθαι Κένταυρον, ἀφ’ οὗ πολύ πλῆθος γίνεται. ὁ δέ Χείρων
δοκεῖ ἐκ Κρόνου γεγενῆσθαι.
Οι Κένταυροι, σύμφωνα με τους ποιητές, προέρχονται από το Δία και τη Νεφέλη.
Μερικοί λένε ότι ο Ιξίων ενώθηκε ερωτικά με τη Δουλίδα, και ότι συγχρόνως ο
φτερωτός Πήγασος συνελήφθη την ίδια νύχτα, από τους ίδιους γεννήτορες με τον
Κένταυρο, από τον οποίο προέρχονται πολλοί. Ο Χείρων όμως φαίνεται ότι γεννήθηκε
από τον Κρόνο.
Για την καταγωγή του Χείρωνα από τον Κρόνο, τα ίδια λέει και ο σχολιαστής τού
Λυκόφρονα, όπως θα δούμε παρακάτω.
Scholia in Iliadem 14, 317.1-5 (Dindorf, Oxford 1834)
<Ἠρασάμην.> Ἠράσθην. <Ἰξιονίης ἀλόχοιο.> Τῆς Ἰξίονος γυναικός. Ἦν δέ αὕτη
θυγάτηρ Ἰονέως. Μετά δέ τό φθαρῆναι αὐτήν ὑπό Διός, ὕστερον Ἰξίονι ἐζεύχθη.
Ερωτεύτηκα τη γυναίκα του Ιξίονα. Ήταν αυτή κόρη του Ιονέα. Μετά την ερωτική
της σχέση με το Δία παντρεύτηκε τον Ιξίονα.
Scholia in Odysseam, 21, 303.1-3 (Dindorf, Oxford 1855)
ἐξ οὗ Κενταύροισι] Ἰξίων ὁ Διός παῖς Λαπίθης τό γένος κοινωνός τῆς θεῶν
τραπέζης γενόμενος καί πιών πολύ τοῦ νέκταρος καί τῆς ἀμβροσίας ἁψάμενος, οὐχ
ὅπως αὐτός ἀμοιβάς τῷ Διί εὐεργεσίας ἐσκέπτετο, ἀλλά διά τῆς ἐμφύτου κακίας
ἐπείραζε τόν τῆς Ἥρας γάμον. ὑποπτεύσασα δέ ἡ θεός ἀνήνεγκε τῷ Διί τήν Ἰξίονος
λύσσαν. ὁ δέ ἐνθυμούμενος ζήλῳ πάλιν τοῦτο ταύτην δρᾶν διαβάλλουσαν τούς
ἐξ αὐτοῦ γεγενημένους, ἔκ τινος ὅμως ἐπιτεχνήσεως τῆς Ἰξίονος ἐπειρᾶτο γνώμης.
σκοπῶν δέ εὗρε τό ἀληθές. νεφέλην γάρ Ἥρᾳ παρεικάσας μόνην ἐν τῷ θαλάμῳ τοῦ
Ἰξίονος κατέλιπεν, ὁ δέ ὡς Ἥραν ἐβιάσατο. τοῦτον οὖν ὁ Ζεύς ἀγανακτήσας ἴσῃ
θανάτῳ περιέβαλε τιμωρίᾳ. γευσάμενον γάρ τῆς ἀμβροσίας οὐκ ἦν αὐτόν ἀποθανεῖν.
ἀλλά τροχούς ποιήσας ὑποπτέρους ἔδησε τόν Ἰξίονα πρός τάς τῶν τροχῶν κνημῖδας
καί εἴασε κατά τό σφαιροειδοῦς φέρεσθαι βοῶντα ὡς τούς εὐεργέτας ἀμείβεσθαι
προσῆκεν. γίνεται δέ ἐκ τῆς νεφέλης παῖς Ἰξίονος διφυής τά μέν κατώτερα μέρη τῆς
μητρός ἔχων· αἱ γάρ νεφέλαι ἵπποις ἐοίκασι· τά δέ ἀνώτερα μέρη ἀπό τοῦ ὀμφαλοῦ
μέχρι τῆς κεφαλῆς τοῦ πατρός Ἰξίονος.
Απ’ όπου και οι Κένταυροι. Ο Ιξίων, γιος του Δία, Λαπίθης στην καταγωγή, αφού
έγινε ομοτράπεζος των θεών, ήπιε πολύ νέκταρ και γεύτηκε αρκετή αμβροσία, δεν
σκεπτόταν πώς θα ανταποδώσει στο Δία την ευεργεσία, αλλά, εξαιτίας της έμφυτης
διαστροφής του, δοκίμαζε την Ήρα με σκοπό την ερωτική σχέση. Η Ήρα υποπτεύτηκε
και ανέφερε στο Δία τη μανία του Ιξίονα. Εκείνος, παρόλο που πίστευε μέσα του
ότι εκείνη ενεργεί πάλι έτσι από ζήλια, θέλοντας να διαβάλει όσους γεννήθηκαν απ’
αυτόν, επιθυμούσε όμως και με κάποιο τέχνασμα να δοκιμάσει τη διαγωγή του Ιξίονα.
Παρατηρώντας βρήκε την αλήθεια. Έφτιαξε ένα σύννεφο, όμοιο με την Ήρα, και το
άφησε μόνο του στο δωμάτιο με τον Ιξίονα και εκείνος το βίασε, νομίζοντας ότι ήταν
η Ήρα. Ο Δίας αγανάκτησε και επέβαλε σ’ αυτόν τιμωρία όμοια με θάνατο. Επειδή
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όμως γεύτηκε την αμβροσία δεν ήταν δυνατόν να πεθάνει. Αλλά, αφού έκανε τροχούς
φτερωτούς, έδεσε τον Ιξίονα στις ακτίνες των τροχών και τον άφησε να κινείται σαν
σφαίρα, φωνάζοντας ότι πρέπει κανείς να τιμά τους ευεργέτες του. Γίνεται από τη
νεφέλη γιος του Ιξίονα με διπλή φύση, από τη μέση και κάτω σαν τη μητέρα του, διότι
τα σύννεφα μοιάζουν με τα άλογα. Το πάνω μέρος του σώματος, από τον ομφαλό μέχρι
το κεφάλι, ήταν όμοια με τον πατέρα Ιξίονα.
Την επόμενη αναφορά τη βλέπουμε στον Πίνδαρο. Ο μεγάλος αυτός χορικός ποιητής
αναφέρεται εκτεταμένα στον μύθο του Ιξίονα, στον 2ο Πυθιόνικο, προκειμένου
να κοσμήσει τον ύμνο του εγκωμιαζόμενου νικητή με έναν μύθο ο οποίος έχει ένα
προφανές ηθικό δίδαγμα. Παραθέτουμε, λοιπόν, το κείμενο και την μετάφραση.
Πυθιόνικοι, 2.21 - 2.48 (Bowra - Oxford 1947)
θεῶν δ’ ἐφετμαῖς Ἰξίονα φαντί ταῦτα βροτοῖς
λέγειν ἐν πτερόεντι τροχῷ
παντᾷ κυλινδόμενον·
τόν εὐεργέταν ἀγαναῖς
ἀμοιβαῖς ἐποιχομένους τίνεσθαι.
ἔμαθε δέ σαφές. εὐμενέσσι γάρ παρά Κρονίδαις
γλυκύν ἑλών βίοτον, μακρόν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβον, μαινομέναις φρασίν
Ἥρας ὅτ’ ἐράσσατο, τάν Διός εὐναί λάχον
πολυγαθέες· ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀυάταν ὑπεράφανον
ὦρσεν· τάχα δέ παθών ἐοικότ’ ἀνήρ
ἐξαίρετον ἕλε μόχθον. αἱ δύο δ’ ἀμπλακίαι
φερέπονοι τελέθοντι· τό μέν ἥρως ὅτι
ἐμφύλιον αἷμα πρώτιστος οὐκ ἄτερ τέχνας ἐπέμειξε θνατοῖς,
ὅτι τε μεγαλοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοις
Διός ἄκοιτιν ἐπειρᾶτο. χρή δέ κατ’ αὐτόν αἰεί
παντός ὁρᾶν μέτρον.
εὐναί δέ παράτροποι ἐκ κακότατ’ ἀθρόαν
ἔβαλον ποτί καί τόν ἵκοντ’, ἐπεί νεφέλᾳ παρελέξατο
ψεῦδος γλυκύ μεθέπων ἄϊδρις ἀνήρ·
εἶδος γάρ ὑπεροχωτάτᾳ πρέπεν Οὐρανιᾶν
θυγατέρι Κρόνου· ἅντε δόλον αὐτῷ θέσαν
Ζηνός παλάμαι, καλόν πῆμα. τόν δέ
τετράκναμον ἔπραξε δεσμόν
ἑόν ὄλεθρον ὅγ’· ἐν δ’ ἀφύκτοισι γυιοπέδαις
πεσών τάν πολύκοινον ἀνδέξατ’ ἀγγελίαν.
ἄνευ οἱ Χαρίτων τέκεν γόνον ὑπερφίαλον
μόνα καί μόνον οὔτ’ ἐν ἀνδράσι
γερασφόρον οὔτ’ ἐν θεῶν νόμοις·
τόν ὀνύμαζε τράφοισα Κένταυρον, ὅς
ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν ἐμείγνυτ’ ἐν Παλίου
σφυροῖς, ἐκ δ’ ἐγένοντο στρατός
θαυμαστός, ἀμφοτέροις
ὁμοῖοι τοκεῦσι, τά ματρόθεν
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μέν κάτω, τά δ’ ὕπερθε πατρός.
Ύστερα από τις προσταγές των θεών λένε ότι αυτά φώναζε ο Ιξίων στους θνητούς
καθώς κυλιόταν προς κάθε κατεύθυνση πάνω στο φτερωτό τροχό. Ότι τον ευεργέτη
με ευγενικές αμοιβές πρέπει να ξεπληρώνει κανείς, καθώς φεύγει. Το έμαθε αυτό καλά.
Περνώντας καλά, ανάμεσα στους ευνοϊκούς Κρονίδες, δεν άντεξε πολύ την ευτυχία και
με το βλαμμένο του μυαλό ερωτεύτηκε την Ήρα, η οποία ανήκε στο τρισευτυχισμένο
κρεβάτι του Δία. Ωστόσο, αυτή η ύβρις τον οδήγησε σε αλαζονική απάτη. Παθαίνοντας
τις φυσιολογικές συμφορές ο άνθρωπος υπέστη τεράστια τιμωρία. Τα δύο σφάλματα
προκάλεσαν πόνο. Πρώτα, δηλαδή, το ότι ο ήρωας για πρώτη φορά προκάλεσε σφαγή
συγγενή, και όχι βέβαια χωρίς τέχνη, και δεύτερον στους πιο εσωτερικούς θαλάμους
του Δία αποπειράτο ν’ αποπλανήσει τη γυναίκα του. Πρέπει κάθε φορά ο καθένας
να κοιτάει το μέτρο σε σχέση με τις δυνατότητές του. Οι αταίριαστες ερωτικές σχέσεις
οδήγησαν σε τεράστιες συμφορές. Και σ’ αυτόν έφτασαν. Αφού συνευρέθηκε με το
σύννεφο, κυνηγούσε ένα γλυκό ψέμα ο ανόητος άνθρωπος, μια και το σύννεφο έμοιαζε
με την πιο όμορφη από όλες τις θεές, την κόρη του Κρόνου. Διότι το μυαλό του Δία
του έστησε απάτη, μία όμορφη συμφορά. Και εκείνος έφτιαξε τετραπλό δεσμό, τη
συμφορά του στην ουσία. Αφού υπέπεσε σε αναπόφευκτα δεσμά, πήρε το μήνυμα που
μας αφορά όλους. Χωρίς την ευλογία από τις Χάριτες, η μοναδική μητέρα γέννησε από
αυτόν ένα ανυπόφορο τέκνο μόνο, το οποίο δεν είναι τιμημένο ούτε ανάμεσα στα ήθη
των θεών, ούτε ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή που το έθρεψε το ονόμασε Κένταυρο
και από την ένωσή του, στους πρόποδες του Πηλίου, με τους Μάγνητες δημιουργήθηκε
ένας θαυμάσιος στρατός, όμοιος και με τους δύο γονείς, από κάτω όμοιος με τη μητέρα,
από πάνω με τον πατέρα.
Σαν απαραίτητο συμπλήρωμα παραθέτουμε εδώ και το κείμενο του σχολιαστή του
Πινδάρου πάνω σ’ αυτό το χωρίο του παιάνα.
Scholia vetera in Pindari carmina. Pythia, 2, 40β.1-10 (Drachmann, Teubner 1910)
τόν δέ Ἰξίονα, οἱ μέν Ἀντίονος γενεαλογοῦσιν, ὡς Αἰσχύλος: Φερεκύδης δέ
Πεισίωνος, ἔνιοι δέ Ἄρεος, οἱ δέ Φλεγύα. Ἀσκληπιάδης δέ ἐν τρίτῳ Τραγῳδουμένων
οὕτω γράφει. προσιστοροῦσι δέ ἔνιοι, ὅτι καί μανείη ὁ Ἰξίων, ὡς Φερεκύδης· καί τήν
ἐπί τοῦ τροχοῦ δέ κόλασιν αὐτῷ παρεγκεχειρήκασιν: ὑπό γάρ δίνης καί θυελλῶν
αὐτόν ἐξαρπασθέντα φθαρῆναί φασιν. οὗτος ἔγημε Δίαν τήν Δηϊονέως θυγατέρα. ἔθος
δέ ἐπί τοῖς παλαιοῖς τοῖς τῶν νυμφῶν πατράσι δῶρά τινα προσάγειν, ὡς καί Ὅμηρος:
πρῶθ’ ἑκατόν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δέ χίλι’ ὑπέστη αἶγας ὁμοῦ καί ὄϊς.
ὁ δέ Δηϊονεύς κατά τά σύνηθες γήμαντα τόν Ἰξίονα τήν τῶν δώρων εἰσεπράττετο
δόσιν· καί οὕτως ὁ Ἰξίων διορύξας βόθρον καί πληρώσας πυρᾶς ἐκάλεσε τόν πενθερόν
ὡς ἐπί εὐωχίαν. ὁ δέ ἀπρονόητος ὤν τοῦ μηχανήματος εἰσελθών ἐπέστη τῇ πυρᾷ καί
κατεκαύθη. τοῦ δέ μύσους μηδενός καθαρίζοντος τόν Ἰξίονα, ἀποστραφέντων δέ αὐτόν
καί τῶν ἄλλων θεῶν, οἰκτείρας ὁ Ζεύς ἐκάθηρε μέν αὐτόν τοῦ φόνου, ἀνήγαγε δέ καί
εἰς οὐρανόν καί συνέστιον εἶχεν αὐτόν. τόν δέ δευτέρῳ ἁμαρτήματι ἐπιχειροῦντα εἰς
ἔρωτα τῆς Ἥρας κινηθῆναί φασι· μαθόντα δέ τόν Δία νεφέλην τῇ Ἥρᾳ ἀναπλάσαι καί
ἐκτυπῶσαι ὁμοίαν, τόν δέ Ἰξίονα θεασάμενον ἐφορμῆσαι καί παρακλιθῆναι. γενέσθαι
δέ ἐξ αὐτῶν ἄγριόν τινα καί τερατώδη ἄνδρα, ὅν Κένταυρον ὠνόμασαν. ὕστερον δέ
τροχῷ τούς πόδας καί τάς χεῖρας τοῦ Ἰξίονος προσδεσμευθῆναι, καί κελεῦσαι τόν
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Δία πρός τήν δίνησιν τοῦ τροχοῦ τό τοιοῦτον ...., ὡς προσήκει τούς εὐεργετήσαντας
βελτίοσιν ἀμείβεσθαι καί μή τοῖς ἐναντίοις καταβλάπτειν.
Άλλοι, όπως ο Αισχύλος, λένε ότι ο Ιξίων ήταν γιος του Αντίονα. Ο Φερεκύδης
λέει ότι ήταν γιος του Πεισίωνος, άλλοι του Άρη, άλλοι του Φλεγύα. Ο Ασκληπιάδης
στο 3ο βιβλίο των Τραγῳδουμένων, έτσι γράφει. Αναφέρουν επιπλέον μερικοί, όπως
ο Φερεκύδης, ότι τρελάθηκε ο Ιξίων. Του προσάπτουν επιπλέον και την τιμωρία
του τροχού. Από τον ανεμοστρόβιλο και τις θύελλες σηκώθηκε στον αέρα και έτσι
σκοτώθηκε. Νυμφεύθηκε την Δία, την κόρη του Δηιονέως. Υπήρχε έθιμο ανάμεσα
στους παλιούς ο γαμπρός να φέρνει δώρα στον πατέρα της νύφης, όπως αναφέρει ο
Όμηρος.
Πρώτα του έδωσε εκατό βόδια και έπειτα του υποσχέθηκε χίλια μαζί πρόβατα και
γίδες. Καί ο Δηιονεύς, σύμφωνα με τη συνήθεια, μετά τον γάμο του Ιξίονα πήγε για να
εισπράξει το τίμημα των δώρων. Και έπειτα ο Ιξίονας άνοιξε ένα λάκκο, τον γέμισε με
φωτιά και κάλεσε τον πεθερό του δήθεν για γιορτή. Και εκείνος, μη γνωρίζοντας για
την ενέδρα, έπεσε στη φωτιά και κάηκε. Εξαιτίας της ανίερης πράξης, καθώς δεν τον
εξάγνιζε κανένας και καθώς τον αποστρέφονταν και οι υπόλοιποι θεοί, ο Δίας τον
λυπήθηκε, τον εξάγνισε από το φόνο, τον ανέβασε μάλιστα στον ουρανό και τον έκανε
ομοτράπεζό του. Εκείνος όμως, λένε, επιχείρησε και δεύτερο αμάρτημα και άρχισε να
κάνει κινήσεις για ερωτική σχέση με την Ήρα. Μόλις το έμαθε ο Δίας έπλασε και
δημιούργησε ένα σύννεφο, όμοιο με την Ήρα, στο οποίο ο Ιξίων όρμησε, μόλις το είδε,
και κοιμήθηκε μαζί του. Και από αυτούς τους δύο γεννήθηκε ένας άγριος άνδρας, με
μορφή τέρατος, που ονομάστηκε Κένταυρος. Έπειτα (λένε) ότι δέθηκαν τα πόδια και
τα χέρια του Ιξίονα σε τροχό και ότι διέταξε ο Δίας σύμφωνα με την κυκλική πορεία
του τροχού εκείνος... όπως ταιριάζει να φέρεται καλύτερα κάποιος στους ευεργέτες του
και όχι αντίθετα να τους βλάπτει.
Τώρα θα μεταβούμε στους τρεις τραγικούς, ξεκινώντας από τον παλιότερο, τον
Αισχύλο. Σ’ αυτόν υπάρχουν δύο μικρές αναφορές στον Ιξίονα, στις σωζόμενες
τραγωδίες, τις οποίες και παραθέτουμε:
1. Αισχύλος, Ευμενίδες, 441-442 (Page-Oxford 1972)
σεμνός προσίκτωρ ἐν τρόποις Ἰξίονος.
τούτοις ἀμείβου πᾶσιν εὐμαθές τί μοι.
Σαν σεμνός ικέτης με τον τρόπο του Ιξίονα
δώσε μου μία ακριβή απάντηση για όλα αυτά.
2. Αισχύλος, Ευμενίδες, 717-718
ἦ καί πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων
πρωτοκτόνοισι προστροπαῖς Ἰξίονος;
Αλήθεια και ο πατέρας μου έκανε σφάλματα στην απόφασή του ύστερα από τις
ικεσίες του πρώτου φονιά Ιξίονα;
Στο πρώτο απόσπασμα η Αθηνά ζητά από τον Ορέστη, με σεμνό τρόπο, ως ικέτης,
να μιλήσει για το πρόβλημα που τον έφερε στην Αθήνα, σε κακή κατάσταση, ενώ στο
δεύτερο η ίδια θεά, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αθωωτική απόφαση για τον
Ορέστη στις Ερινύες, αναφέρει ότι και ο πατέρας της μπορεί να κάνει λάθος αρχικά
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στην κρίση του, όπως συνέβη με τον Ιξίονα. Για το πρώτο κομμάτι παραθέτουμε και το
κείμενο του αρχαίου σχολιαστή πάνω σ’ αυτό το σημείο.
Scholia graeca in Aeschylum quae exstant omnia (Smith, Teubner 1976)
Ευμ. 441. <τρόποις Ἰξίονος>] ὅν τρόπον κἀκεῖνος προσεκάθητο τῶι ναῶι τοῦ Διός
καθαρισθησόμενος. πρῶτος γάρ Ἰξίων φόνον ποιήσας ἐκαθαρίσθη ὑπό Διός.
Με τους τρόπους του Ιξίονα. Με τον τρόπο με τον οποίο καθόταν ως ικέτης στο
ναό του Δία προκειμένου να εξαγνιστεί. Ο πρώτος άνθρωπος που έκανε φόνο και
εξαγνίστηκε από το Δία ήταν ο Ιξίων.
Ωστόσο ο Αισχύλος έγραψε και μία τραγωδία με το όνομα Ιξίων, η οποία βέβαια δεν
σώθηκε, τα αποσπάσματά της όμως παραθέτουμε εδώ:
Die fragmente der tragodien des Aischylos (H.J. Mette – Ακαδημία Βερολίνου 1959)
1. Ησύχιος ιότα. 287-287 <ἱερῖτιν>· καθαρμοῦ δεομένην. ἱκέτιν. Αἰσχύλος Ἰξίωνι.
Ιερίτη. Την ικέτιδα που έχει ανάγκη απο καθαρμό. Την λέξη αναφέρει ο Αισχύλος
στον Ιξίονα.
2. Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, Δ, 79... εἰσί δ’ οἱ αὐλοί οὗτοι (ἡμίοποι) ἐλάσσονες
τῶν τελείων. <Αἰσχύλος> γοῦν κατά μεταφοράν <ἐν Ἰξίωνί> φησι: «τόν δ’ ἡμίοπον καί
τόν ἐλάσσω ταχέως ὁ μέγας καταπίνει...».
Αυτοί οι αυλοί (οι ημίοποι) είναι οι μισοί από τους κανονικούς. Μεταφορικά λοιπόν
ο Αισχύλος στον Ιξίονα λέει: «Τον ημίοπο και τον μικρό γρήγορα ο μεγάλος τον
καταπίνει».
3. Ιωάννης Στοβαίος, Ανθολόγιον, 53, 15. <Αἰσχύλου Ἰξίωνος>· «βίου πονηροῦ
θάνατος εὐκλεέστερος».
Στον Ιξίονα του Αισχύλου «Από άσχημη ζωή πιο ένδοξος ο θάνατος».
4. Ομηρικοί Επιμερισμοί, Anecdota Oxoniensia (Cramer I 62, 10).
παρά δέ τό “ἀλαστῶ” ῥῆμα “ἀλάστωρ” ὁ Ζεύς, ἐπί τῶν χαλεπόν τι πρασσόντων.
παρηκτική δέ ἡ εὐθεῖα παρά τήν “ἀλάστορος” γενικήν. <Αἰσχύλος Ἰξίονι·>
Από το ρήμα αλαστώ προέρχεται ο αλάστωρ, επίκληση του Δία για τη συμπεριφορά
του ενάντια σ’ αυτούς που κάνουν το κακό. Παράγεται η ονομαστική από τη γενική
αλάστορος. Ο Αισχύλος στον Ιξίονα.
Μεταβαίνουμε τώρα στο Σοφοκλή, στις σωζόμενες τραγωδίες του οποίου υπάρχει
ένα κομμάτι που αναφέρεται στον Ιξίονα, συγκεκριμένα από τον Φιλοκτήτη. Το
παραθέτουμε:
Σοφοκλής, Φιλοκτήτης 676-681 (Wilson-Lloyd George, Oxford 1990)
Λόγῳ μέν ἐξήκουσ’, ὄπωπα δ’ οὐ μάλα,
τόν πελάταν
λέκτρων σφετέρων ποτέ
κατ’ ἄμπυκα δρομάδ’ Ἄιδου
δέσμιον ὡς ἔλαβεν
παγκρατής Κρόνου παῖς.
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Δεν είδα με τα μάτια μου, άκουσα όμως
ότι ο παντοδύναμος γιος του Κρόνου έδεσε κάποτε
σε τροχό που γρήγορα γύριζε στον Άδη,
αυτόν που θέλησε να πλησιάσει τη γυναίκα του.
Σ’ αυτό το σημείο μιλάει ο χορός, ο οποίος, εκφράζοντας τη λύπη του για την
κατάντια του τραγικού ήρωα Φιλοκτήτη, αναφέρει και την περίπτωση ενός άλλου
ήρωα, ο οποίος είχε τραγική τύχη, δηλαδή του Ιξίονα. Παραθέτουμε και το κείμενο του
αρχαίου σχολιαστή του Σοφοκλή πάνω σ’ αυτό το κομμάτι.
Scholia in Sophoclis tragoedias vetera (Papageorgios, Teubner 1888)
λόγῳ μέν ἀκούω τό τοῦ Ἰξίονος πάθος ὅτι τροχάζεται (πελάταν δέ αὐτόν λέκτρων
Διός εἶπεν τόν πειράσαι βουληθέντα <τά> τοῦ Διός λέκτρα), ὅν ἔδησεν ὁ Ζεύς, μή
μέντοι ἑορακέναι μείζονα τῆς Φιλοκτήτου νόσου.
Από τη φήμη ακούω το πάθημα του Ιξίονα να κινείται πάνω σε τροχό (συμμέτοχο
στο κρεβάτι του Δία ονόμασε αυτόν που αποπειράθηκε να έχει την ίδια σύζυγο με τον
Δία), τον οποίο έδεσε ο Δίας, όμως και πάλι δεν είδε ο χορός μεγαλύτερη συμφορά από
την αρρώστια του Φιλοκτήτη.
Και ο Σοφοκλής έγραψε μία τραγωδία με το όνομα Ιξίων, η οποία επίσης δεν
σώζεται. Παραθέτουμε το μοναδικό απόσπασμα απ’ αυτήν, το οποίο έχει διασωθεί.
Απόσπασμα 296 Σοφοκλή, Tragicorum Graecorum Fragmenta (Radt-Vandenhoeck
and Ruprecth, τ. 4)
Σχόλια στον Απολλώνιο τον Ρόδιο, 262.21 - 263.1.
καί παρά τό ἴψαι Σοφοκλῆς ἐν Ἰξίονι δίψιόν φησι τόν βεβλαμμένον.
Από το ρήμα ίψαι ο Σοφοκλής, στον Ιξίονα, ονομάζει τον διεστραμμένο δίψιο.
Και στον τρίτο μεγάλο τραγικό, τον Ευριπίδη, δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι
αναφορές στον Ιξίονα. Υπάρχουν δύο αναφορές στις σωζόμενες τραγωδίες, τις οποίες
και παραθέτουμε:
1. Ευριπίδης, Ηρακλής, 1298 (J. Diggle, Oxford 1981)
Ἰξίον’ ἐν δεσμοῖσιν ἐκμιμήσομαι.
Θα μιμηθώ τον Ιξίονα στα δεσμά.
2. Ευριπίδης, Φοίνισσαι, 1185-1186 (J. Diggle, Oxford 1994)
χεῖρες δέ καί κῶλ’ ὡς κύκλωμ’ Ἰξίονος]
εἱλίσσετ’, ἐς γῆν δ’ ἔμπυρος πίπτει νεκρός.
Τα χέρια και τα πόδια τα στριφογύριζαν σαν τον τροχό του Ιξίονα και στη γη πέφτει
καμένος και νεκρός.
Στο πρώτο απόσπασμα μιλάει ο Ηρακλής και μέσα στην απελπισία του, για τη μαύρη
ζωή που έζησε μέχρι τότε και αναλογιζόμενος το φονικό των παιδιών του, τα οποία
μόλις είχε κάνει, προβλέπει για τον εαυτό του τύχη ανάλογη με του Ιξίονα. Στο δεύτερο
απόσπασμα ο Άγγελος περιγράφει στην Ιοκάστη τη μάχη, ανάμεσα στον Κρέοντα και
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στους εφτά βασιλιάδες, μπροστά στα τείχη της Θήβας και αναφέρει τον τρόπο με τον
οποίο έφυγε από τη ζωή ο παραλίγο ιερόσυλος Καπανεύς, με την κίνηση του νεκρού
του σώματος να μοιάζει με την κίνηση του τροχού του Ιξίονα. Παραθέτουμε και το
κείμενο του αρχαίου σχολιαστή του Ευριπίδη, πάνω σ’ αυτόν τον στίχο, μαζί με ένα
σχόλιο του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης που σχετίζεται με τον στίχο, καθώς και το
κείμενο του αρχαίου σχολιαστή πάνω σε έναν στίχο του Ορέστη, ο οποίος σχετίζεται
με τον Ιξίονα.
Scholia in Eyripidem (Schartz Reimer 1887-1891)
1. Σχόλια στις Φοίνισσες, 1185
<χεῖρες δέ καί κῶλ’ ὡς κύκλωμ’ Ἰξίονος>: ὡς ὁ τροχός Ἰξίονος, περί ὅν ἀεί στρέφεται.
οὗτος γάρ διά τό τῆς Ἥρας ἐρασθῆναι ταύτην κατεδικάσθη τήν τιμωρίαν: Ἰξίων
Λαπίθης τό γένος ἠγάγετο Δίαν τήν Ἠιονέως θυγατέρα, τόν δέ πενθερόν αὐτοῦ
ἐλθόντα ἐπί τά ἕδνα συνεσκευάσατο. ὄρυγμα γάρ ποιήσας ἐν τῇ οἰκίᾳ καί γεμίσας
πυρός ἐκεῖ τόν Ἠιονέα ἐνέβαλεν. ἐφ’ ᾧ οἱ θεοί ἠγανάκτησαν: ὁ δέ Ζεύς ἐλεήσας τόν
Ἰξίονα καί λαβών αὐτόν ἐν τῷ ἰδίῳ ἱερῷ ἀφῆκε μεταδιδούς αὐτῷ καί τῆς ἀθανασίας.
ὅς ἀκολασταίνων ἰδών τήν Ἥραν ἠράσθη αὐτῆς. μή φέρουσα δέ ἡ Ἥρα τήν μανίαν
αὐτοῦ φησι τῷ Διί· ἐφ’ ᾧ ἀγανακτήσας ὁ Ζεύς βουλόμενός τε γνῶναι εἴ γε ἀληθές
ἐστιν, ἀπείκασε τῇ Ἥρᾳ νεφέλην, ἥν ἰδών ὁ Ἰξίων νομίσας τήν Ἥραν εἶναι μίγνυται
αὐτῇ καί ποιεῖ παῖδα διφυῆ, τά μέν ἀνθρώπου ἔχοντα τά δέ ἵππου, ἀφ’ οὗ καί οἱ
Ἱπποκένταυροι γεγόνασιν. ὀργισθείς δέ ὁ Ζεύς ὑποπτέρῳ τροχῷ τόν Ἰξίονα δήσας
ἀφῆκε τῷ ἀέρι φέρεσθαι μαστιζόμενον καί λέγοντα· «χρή τιμᾶν τούς εὐεργέτας». οἱ
μέν ὅτι ἐταρτάρωσεν αὐτόν, οἱ δέ ὅτι καί πύρινος ἦν ὁ τροχός, φασίν.
Τα χέρια και τα πόδια, σύμφωνα με την κίνηση τροχού του Ιξίονα: ο τροχός του
Ιξίονα γύρω από τον οποίο στρέφεται. Εκείνος καταδικάστηκε σ’ αυτή την τιμωρία,
επειδή ερωτεύτηκε την Ήρα. Ήταν Λαπίθης, στην καταγωγή, και νυμφεύθηκε την
Δία, κόρη του Ηιονέα. Έστησε ενέδρα στον πεθερό του, όταν ερχόταν να πάρει τα
δώρα του γάμου. Άνοιξε ένα λάκκο στο σπίτι του, τον γέμισε με φωτιά και εκεί έριξε
τον Ηιονέα. Γι’ αυτή την αιτία αγανάκτησαν οι θεοί. Ο Δίας τον λυπήθηκε, τον πήρε
στο δικό του ιερό χώρο και τον έκανε μάλιστα και αθάνατο. Εκείνος, όμως, μέσα στην
ακολασία του ερωτεύτηκε την Ήρα, μόλις την είδε. Η Ήρα, μην υπομένοντας την
τρέλα του, το φανερώνει στο Δία. Γι’ αυτό το λόγο ο Δίας αγανάκτησε και θέλοντας
να μάθει, αν ήταν αλήθεια, έφταιξε ένα σύννεφο όμοιο με την Ήρα, με το οποίο, μόλις το είδε ο Ιξίων, επειδή νόμισε ότι ήταν η Ήρα, ενώθηκε μαζί του και έκανε παιδί
με διπλή φύση, ανθρώπου δηλαδή και αλόγου. Από αυτό το παιδί προέρχονται οι
Ιπποκένταυροι. Ο Δίας, οργισμένος, τον έδεσε σε έναν φτερωτό τροχό, τον άφησε στον
αέρα να γδέρνεται και να φωνάζει «πρέπει κανείς να σέβεται τους ευεργέτες». Άλλοι
λένε ότι τον έστειλε στα Τάρταρα, άλλοι ότι ο τροχός ήταν πύρινος.
2. Σχόλια στον Ορέστη, 73
οἱ δέ τοῖς ἐναγέσι προσφθεγγόμενοι καί αὐτοί δοκοῦσι μιαίνεσθαι, ὡς καί ἐν
Ἡρακλεῖ καί Ἰξίονι δέδεικται:
Αυτοί που μιλάνε στους εναγείς (ενόχους φόνου) και οι ίδιοι δίνουν την εντύπωση
ότι είναι τρελοί, όπως έχει φανεί στις τραγωδίες Ηρακλής και Ιξίων.
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Ευστάθιος, Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα, Β.470.18 - Β.471.5
Ἰστέον δέ ὡς οὐκ ἦν ἄν ἀπᾷδον καί κυκλώσομεν εἰπεῖν κοινότερον, εἴγε παρ’
Εὐριπίδῃ «κύκλωμα Ἰξίονος» φέρεται, ῥηθέν ἐπί τροχοῦ κινήσεως κατά τόν ἐπί τῷ
Ἰξίονι τοῦ μύθου λῆρον.
Πρέπει να ξέρει κανείς ότι δεν είναι αταίριαστο να πούμε κυκλώσομεν σύμφωνα με
την κοινή έννοια της λέξης, μια και στον Ιξίονα του Ευριπίδη αναφέρεται το κύκλωμα
Ιξίονος για την κίνηση του τροχού στον παραληρηματικό μύθο του Ιξίονα.
Όπως ήταν φυσικό και ο Ευριπίδης έγραψε τραγωδία με το όνομα Ιξίων, η οποία
δεν σώζεται, επίσης. Παραθέτουμε τα λίγα αποσπάσματά της:
1. Tragicorum Graecorum fragmenta. Αποσπάσματα του Ευριπίδη, 424-427 (Nauck,
Teubner 1889)
Φλεγύαντος υἱέ, δέσποτ’ Ἰξίων
ὅστις γάρ ἀστῶν πλέον ἔχειν πέφυκ’ ἀνήρ,
[οὐδέν φρονεῖ δίκαιον οὐδέ βούλεται]
φίλοις τ’ ἄμικτός ἐστι καί πάσῃ πόλει.
τά τοι μέγιστα πάντ’ ἀπείργασται βροτοῖς τόλμ’ ὥστε νικᾶν·
οὔτε γάρ τυραννίδες χωρίς πόνου γένοιντ’ ἄν οὔτ’ οἶκος μέγας.
Γιε του Φλεγύαντος, αφέντη Ιξίονα, όποιος από τους κατοίκους της πόλης, από τη
φύση του, έχει περισσότερα δεν σκέφτεται τίποτα δίκαιο, ούτε το θέλει, ενώ είναι
απρόσιτος στους φίλους του και στην πόλη. Τα μεγαλύτερα πράγματα στους θνητούς
είναι από τη φύση τους τέτοια, ώστε να τα αποκτά κανείς με την τόλμη. Ούτε οι
βασιλείες ούτε ο μεγάλος πλούτος θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς πόνο.
2. 1.44 - 1.48 Die fragmente der Vorsokratiken (Diels-Kranz Weidmann 1952).
Απόσπασμα που αναφέρεται στον Πρωταγόρα.
Διογένης Λαέρτιος 9.56. φησί δέ Φιλόχορος πλέοντος αὐτοῦ εἰς Σικελίαν τήν ναῦν
καταποντωθῆναι· καί τοῦτο αἰνίττεσθαι Εὐριπίδην ἐν τῶι Ἰξίονι.
Αναφέρει ο Φιλόχορος ότι το πλοίο του βυθίστηκε στη Σικελία. Αυτό υπαινίσσεται
ο Ευριπίδης στον Ιξίονα.
3. Πλούταρχος, Ηθικά· πώς δει τον νέον ποιημάτων ακούειν 068 19.Ε.2-068 19.Ε.5
Paton, Pohlenz, Gärtner Teubner 1993, 1ος τόμος
ἑτέρας δ’ ἐκ τῶν πραγμάτων αὐτῶν παρέχουσι μαθήσεις, ὥσπερ ὁ Εὐριπίδης εἰπεῖν
λέγεται πρός τούς τόν Ἰξίονα λοιδοροῦντας ὡς ἀσεβῆ καί μιαρόν, «οὐ μέντοι πρότερον
αὐτόν ἐκ τῆς σκηνῆς ἐξήγαγον ἤ τῷ τροχῷ προσηλῶσαι».
Διαφορετικά μαθήματα βγαίνουν από τα ίδια πράγματα, όπως έχει λεχθεί ότι είπε
ο Ευριπίδης σ’ αυτούς που τον κατηγορούσαν ότι παρουσίασε την ασεβή και ανίερη
μορφή του Ιξίονα: «δεν τον έβγαλα από τη σκηνή, παρά αφού τον κάρφωσα (στον
τροχό)».
Στα αποσπάσματα τραγικών ποιητών, των οποίων ο δημιουργός δεν έχει ταυτοποιηθεί
και τα οποία ονομάζονται, συνήθως, αδέσποτα τραγικά, υπάρχουν τρεις παραπομπές
από μία τραγωδία με το όνομα Ιξίων, τις οποίες και παραθέτουμε.
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1. Tragicorum graecorum fragmenta supplementun (Snelll-Olms 1964)
τοῦ μέν δικαίου τήν δόκησιν ἄρνυσο, τά δ’ ἔργα τοῦ πᾶν δρῶντος ἔνθα κερδανεῖ{ς}.
Αρνείσαι να δείχνεις δίκαιος, ενώ κάνεις τα έργα του ανθρώπου που θέλει από
παντού να κερδίζει.
2. Tragicorum Graecorum Fragmenta (Kannicht, Snelll-Vandenhoeck and Ruprecht, τ.
2, αδέσποτα τραγικά)
α.5. Ἰξίων: ἐχθρός μέν ὁ ἀνήρ, ἀλλά τήν δίκην σέβω.
Ο άνθρωπος είναι εχθρός, όμως σέβομαι την δικαιοσύνη.
β. 68οα.9-68οα.9 ιον ὑ(πό] τροχόν Ἰξίω[ν.
Όπως κάτω από τον τροχό ο Ιξίων.
Ακόμα, ανάμεσα στους τίτλους έργων των ελάσσονων τραγικών Τιμηθισέου και
Καλλιστράτου, υπάρχει και μία τραγωδία με το όνομα Ιξίων. Από αυτά τα έργα,
δυστυχώς, δεν σώθηκε ούτε ένα απόσπασμα.
Αλλά και ο κωμικογράφος της μέσης κωμωδίας Εύβουλος έγραψε μία κωμωδία με το
όνομα Ιξίων, ένα απόσπασμα της οποίας διέσωσε ο Αθήναιος.
Δειπνοσοφισταί, Η, 39.7 - 39.10 (ΙΙ 176, Komicorum Atticorum fragmenta, Kock,
Teubner 1884).
φησίν ἐν Ἰξίονι Εὔβουλος ἀμύλων παρόντων ἐσθίουσ’ ἑκάστοτε ἄνηθα καί σέλινα
καί φλυαρίας καί κάρδαμ’ ἐσκευασμένα.
Αναφέρει ο Εύβουλος στον Ιξίονα ότι ενώ υπάρχουν μπροστά τους γλυκά από
αλεύρι, τρώνε κάθε φορά άνηθο, σέλινο και κάρδαμο, όλα μαζί με φλυαρία.
Με τον Αριστοτέλη μεταβαίνουμε σε τελείως άλλο χώρο και εποχή, όμως ακόμα και
σ’ αυτόν υπάρχουν δύο αναφορές στον Ιξίονα και τις παραθέτουμε.
1. Περί ουρανού (Allan, Oxford 1936, 284α34. - 284α.35)
ἀλλ’ ἀναγκαῖον Ἰξίονός τινος μοῖραν κατέχειν αὐτήν ἀΐδιον καί ἄτρυτον.
Αλλά είναι αναγκαίο να την κατέχει μία μοίρα σαν του Ιξίονα αιώνια και
άφθαρτη.
2. Ποιητική, (Kassel, Oxford 1965, 1455b.34 - 1456α.1)
ἡ δέ παθητική, οἷον οἵ τε Αἴαντες καί οἱ Ἰξίονες.
Ενώ η άλλη είναι η παθητική, όπως οι Αίαντες και οι Ιξίονες.
Στο πρώτο απόσπασμα ο σταγειρίτης φιλόσοφος αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει
ένα είδος κινητικότητας της ψυχής, ακόμα και στον ύπνο, και παρομοιάζει αυτή την
κίνηση με την αιώνια και ασταμάτητη κίνηση του τροχού του Ιξίονα. Στο δεύτερο
απόσπασμα, ο Αριστοτέλης μιλάει για τα διάφορα είδη τραγωδιών και θεωρεί την
τραγωδία Ιξίων (είτε πρόκειται για τον Ιξίονα του Αισχύλου, είτε για του Ευριπίδη,
είτε αυτό που είναι πιο πιθανό του Σοφοκλή, μια και ο Αριστοτέλης από τις τραγωδίες
του τελευταίου άντλησε, κυρίως, τα στοιχεία που περιγράφουν την τραγική ποίηση)
σαν έναν τύπο τραγωδίας ο οποίος σχετίζεται με το πάθος, τη συμφορά κάποιου
μυθικού ήρωα.
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Στον Παλαίφατο, ο οποίος τοποθετείται, κατά πάσα πιθανότητα, στον 4ο αιώνα, και
ο οποίος έγραψε το έργο Περί απίστων, στο οποίο πραγματεύεται διάφορους μύθους
με κριτική διάθεση, χρωστούμε ένα σημαντικό κείμενο για τον Ιξίονα.
Παλαίφατος, Περί απίστων (Festa, Teubner, 1902)
<Περί Κενταύρων> φασίν ὡς θηρία ἐγένοντο καί ἵππου μέν εἶχον τήν ὅλην ἰδέαν
πλήν τῆς κεφαλῆς, ταύτην δέ ἀνδρός. εἴ τις οὖν πείθεται τοιοῦτον γενέσθαι θηρίον,
ἀδύνατον· οὔτε γάρ ἄλλως αἱ φύσεις σύμφωνοι ἵππου καί ἀνδρός, οὔτε ἡ τροφή ὁμοία,
οὔτε διά στόματος καί φάρυγγος ἀνθρωπείου δυνατόν ἵππου τροφήν διελθεῖν. εἰ δέ
τοιαύτη ἰδέα τότε ἦν, καί νῦν ἄν ὑπῆρχε. τό δέ ἀληθές ἔχει ὧδε. <Ἰξίονος> βασιλέως
ὄντος <Θεσσαλίας> ἐν τῷ <Πηλίῳ> ὄρει ἀπηγριώθη ταύρων ἀγέλη, ἥτις καί τά λοιπά
τῶν ὀρῶν ἄβατα ἐποίει· εἰς γάρ τά οἰκούμενα κατιόντες οἱ ταῦροι ἐσίνοντο τά δένδρα
καί τόν καρπόν, καί ὑποζύγια συνέφθειραν. ἐκήρυξεν οὖν ὁ Ἰξίων, εἴ τις ἀνέλοι τούς
ταύρους, τούτῳ δώσειν χρήματα πολλά. νεανίσκοι δέ τινες ἐκ τῆς ὑπωρείας, ἐκ κώμης
τινός καλουμένης <Νεφέλης>, ἐπινοοῦσιν ἵππους κέλητας διδάξαι (πρότερον γάρ οὐκ
ἠπίσταντο ἐφ’ ἵππων ὀχεῖσθαι, ἀλλά μόνον ἅρμασιν ἐχρῶντο). οὕτω δέ ἀναβάντες τούς
κέλητας ἤλαυνον ἐφ’ οὗ οἱ ταῦροι ἦσαν, καί ἐπεισβαλόντες τῇ ἀγέλῃ, ἠκόντιζον: καί
ὅτε μέν διώκοιντο ὑπό τῶν ταύρων, ὑπέφευγον οἱ νεανίαι (ποδωκέστεροι γάρ ἦσαν οἱ
ἵπποι), ὅτε δέ σταίησαν οἱ ταῦροι, ὑποστρέφοντες ἠκόντιζον· καί τοῦτον τόν τρόπον
ἀνεῖλον αὐτούς. καί τό μέν ὄνομα ἐντεῦθεν ἔλαβον οἱ <Κένταυροι>, ὅτι τούς <ταύρους
κατεκεντάννυσαν> (οὐ γάρ ἀπό τῆς ἰδέας τῶν ταύρων, οὐδέν γάρ πρόσεστι ταύρου
τοῖς Κενταύροις, ἀλλ’ ἵππου καί ἀνδρός ἰδέα ἐστίν· ἀπό τοῦ ἔργου οὖν τό ὄνομα
ἔλαβον). λαβόντες οὖν οἱ Κένταυροι παρά τοῦ Ἰξίονος τά χρήματα καί γαυριῶντες
ἐπί τῇ πράξει καί τῷ πλούτῳ, ὑβρισταί ὑπῆρχον καί πολλά κακά εἰργάζοντο, καί
δή καί κατ’ αὐτοῦ τοῦ Ἰξίονος, ὅς ᾤκει τήν νῦν καλουμένην <Λάρισσαν> πόλιν (τότε
δέ ἐκαλοῦντο οἱ τοῦτο τό χωρίον οἰκοῦντες <Λαπίθαι>). καλεσάντων οὖν αὐτούς
ἐπί θοίνην μεθυσθέντες ἁρπάζουσιν αὐτῶν τάς γυναῖκας, καί ἀναβιβάσαντες αὐτάς
ἐπί τούς ἵππους ᾤχοντο φεύγοντες εἰς τήν οἰκείαν. ἐντεῦθεν ὁρμώμενοι ἐπολέμουν
αὐτοῖς, καί καταβαίνοντες μέν διά τῆς νυκτός εἰς τά πεδία ἐνέδρας ἐποιοῦντο, ἡμέρας
δέ γενομένης ἁρπάσαντες καί ἐμπρήσαντες ἀπέτρεχον ἐπί τά ὄρη. οὕτως ἀπιόντων
αὐτῶν κατόπιν τά νῶτα τοῖς πόρρωθεν ὁρῶσι μόνον ἐφαίνοντο τοῦ ἵππου πλήν τῆς
κεφαλῆς, τῶν δέ ἀνδρῶν τά λοιπά πλήν τῶν σκελῶν. ξένην οὖν ὄψιν ὁρῶντες ἔλεγον
“<οἱ Κένταυροι ἡμᾶς οἱ ἐκ Νεφέλης κατατρέχουσιν>.” ἀπό δή ταύτης τῆς ἰδέας καί
τοῦ λόγου ὁ μῦθος ἀπίστως ἐπλάσθη, ὡς <ἐκ τῆς νεφέλης ἵππος τε καί ἀνήρ ἐν τῷ ὄρει
ἐγεννήθη>.
Σχετικά με τους Κενταύρους λένε ότι έγιναν θηρία και ότι είχαν τη γενική μορφή
ενός αλόγου, εκτός από το κεφάλι που ήταν ανθρώπινο. Εάν κάποιος πιστεύει ότι
υπάρχει τέτοιας μορφής θηρίο, ας γνωρίζει ότι είναι αδύνατο. Διότι, έτσι και αλλιώς,
διαφορετική είναι η φύση του ανθρώπου και του αλόγου· ούτε παίρνουν την ίδια
τροφή, ούτε το στόμα και ο φάρυγγας του ανθρώπου θα μπορούσε να δεχτεί την τροφή
του αλόγου. Αν υπήρχε τέτοια μορφή ζωής τότε θα υπήρχε και τώρα. Η αλήθεια όμως
είναι η εξής: Όταν ήταν βασιλιάς στη Θεσσαλία ο Ιξίων, στο Πήλιο ένα κοπάδι από
ταύρους εξαγριώθηκε και συντελούσε στο να είναι απρόσιτα και τα υπόλοιπα βουνά.
Διότι οι ταύροι κατέβαιναν και στα κατοικημένα μέρη και κατέστρεφαν τα δέντρα
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και τον καρπό, ενώ σκότωναν και τα ζώα που χρησίμευαν ως υποζύγια. Διακήρυξε,
λοιπόν, ο Ιξίων ότι θα πάρει πολλά χρήματα αυτός που θα σκοτώσει τους ταύρους.
Κάποιοι νεαροί, που κατοικούσαν στους πρόποδες των βουνών, σε ένα χωριό που
λεγόταν Νεφέλη, επινοούν την χρήση του αλόγου ως εποχούμενο μέσο (μέχρι τότε δεν
ήξεραν να καβαλικεύουν άλογα, μόνο άρματα χρησιμοποιούσαν). Έτσι, ανεβαίνοντας
στα άλογα, πήγαιναν εκεί όπου βρίσκονταν οι ταύροι και, ορμώντας στο κοπάδι, τους
πετούσαν ακόντια. Όταν τους κατεδίωκαν οι ταύροι, υποχωρούσαν οι νεαροί (διότι
τα άλογα ήταν ταχύτερα). Όταν πάλι στέκονταν οι ταύροι, γύριζαν πίσω οι νέοι και
έριχναν ακόντια. Και μ’ αυτό τον τρόπο τους σκότωναν. Και το όνομα από αυτό το
γεγονός το πήραν οι Κένταυροι, επειδή δηλαδή σκότωναν τους ταύρους. Αφού πήραν
τα χρήματα οι Κένταυροι από τον Ιξίονα ήταν υπερήφανοι για την πράξη τους και
τον πλούτο τους και έτσι φέρνονταν αλαζονικά και προέβαιναν σε άσχημες πράξεις.
Ακόμα και ενάντια στον ίδιο τον Ιξίονα, που τότε κατοικούσε στη Λάρισα (οι κάτοικοι
εκείνης της περιοχής ονομάζονταν τότε Λαπίθαι). Όταν οι τελευταίοι κάλεσαν στα
μέρη τους σε γεύμα τους Κενταύρους, τότε εκείνοι τους άρπαξαν τις γυναίκες και αφού
τις ανέβασαν στα άλογα αποχώρησαν για τα μέρη τους. Έχοντας αυτά τα μέρη ως
βάση, έκαναν επιδρομές και τη νύχτα έστηναν ενέδρες στα ορεινά. Σ’ αυτούς που τους
παρατηρούσαν καθώς αποχωρούσαν ήταν ορατά τα μέλη των αλόγων, εκτός από το
κεφάλι, ενώ από το σώμα του ανθρώπου όλα τα υπόλοιπα μέλη, εκτός από τα πόδια.
Βλέποντας, λοιπόν, παράξενη μορφή έλεγαν «μας κατατρέχουν οι Κένταυροι από
τη Νεφέλη». Ακριβώς από αυτόν τον λόγο και αυτή τη σκέψη πλάστηκε ο μύθος ότι
γεννήθηκε ένα ον που ήταν άνθρωπος και άλογο μαζί.
Την ιστορία αυτή χρησιμοποιεί αυτούσια, σχεδόν, ο βυζαντινός παροιμιογράφος
Μιχαήλ Αποστόλιος, για να εξηγήσει την παροιμία η οποία αναφέρεται σ’ αυτούς
που χρησιμοποιούν την ύβρη των Κενταύρων. Άλλοι βυζαντινοί ιστορικοί, όπως ο
Ιωάννης Μαλάλας και ο Ιωάννης Αντιοχεύς, θεωρούν στο έργο τους δεδομένη αυτή
την μορφή του μύθου, όσον αφορά στους Κενταύρους. Ο Παλαίφατος βρίσκεται στη
γραμμή του Εκαταίου του Μιλησίου για λογική εξέταση των μύθων. Ωστόσο, όπως λέει
ο Lesky στην Ιστορία της αρχαίας ελληνικής Λογοτεχνίας για τον Εκαταίο, τέτοιοι
συγγραφείς καταστρέφουν την γοητεία του μύθου χωρίς τα συμπεράσματά τους να
είναι αντικειμενική λογική. Πάντως, από σύγχρονους ιστορικούς έχει υποστηριχθεί
η άποψη ότι ο μύθος των Κενταύρων προέρχεται από την εντύπωση που προκάλεσε
στους προέλληνες κατοίκους της Θεσσαλίας, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν το αλογο
ως εποχούμενο μέσο, η εμφάνιση των πρωτοελλήνων ιππέων, οι οποίοι εισέβαλαν στη
Θεσσαλία.
Με το επόμενο απόσπασμα μεταβαίνουμε στην ελληνιστική εποχή και στον μεγάλο
επικό εκείνων των χρόνων, στον Απολλώνιο τον Ρόδιο. Παραθέτουμε την μικρή
αναφορά που κάνει στον Ιξίονα, στα Αργοναυτικά.
Αργοναυτικά, 3, 56-3.65 (Fraenkel, Oxford 1961)
κερτομέεις, νῶιν δέ κέαρ συνορίνεται ἄτῃ.
ἤδη γάρ ποταμῷ ἐνί Φάσιδι νῆα κατίσχει
Αἰσονίδης ἠδ’ ἄλλοι ὅσοι μετά κῶας ἕπονται·
τῶν ἤτοι πάντων μέν, ἐπεί πέλας ἔργον ὄρωρεν,
δείδιμεν ἐκπάγλως, περί δ’ Αἰσονίδαο μάλιστα.
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τόν μέν ἐγών, εἰ καί περ ἐς Ἄιδα ναυτίλληται
λυσόμενος χαλκέων Ἰξίονα νειόθι δεσμῶν,
ῥύσομαι ὅσσον ἐμοῖσιν ἐνί σθένος ἔπλετο γυίοις,
ὄφρα μή ἐγγελάσῃ Πελίης κακόν οἶτον ἀλύξας,
ὅς μ’ ὑπερηνορέῃ θυέων ἀγέραστον ἔθηκεν.
Μας κοροϊδεύεις, όμως, την καρδιά μου πιέζει θλίψη. Ήδη στον Φάσιδα ποταμό έχει
δέσει το καράβι του ο Αισονίδης και οι άλλοι που τον ακολουθούν για το δέρμα. Για
αυτούς όλους, ιδίως όμως για τον Αισονίδη, φοβόμαστε εξαιρετικά, επειδή έφτασε
πια η ώρα της δράσης. Αυτόν εγώ, ακόμα κι αν κάνει ναυτικό ταξίδι στον Άδη για να
λύσει τον Ιξίονα από τα χάλκινα δεσμά, θα τον βοηθήσω όσο έχουν δύναμη τα μέλη
μου, για να μην χαρεί ο Πελίας, αυτός που από την αλαζονεία του δεν με τιμά στις
θυσίες, αν δεν γλυτώσει από αυτό το κακό ταξίδι (ο Ιάσων).
Σ’ αυτό το σημείο μιλά η Ήρα στην Αφροδίτη και εκφράζει τη συμπάθειά της προς
τον Ιάσονα, την οποία δεν θα την μετέβαλε σε αντιπάθεια, ακόμα και εάν, σύμφωνα
με ένα απίθανο σενάριο, ο θεσσαλός ήρωας μετέβαινε στον Άδη για να σώσει από
το μαρτύριό του τον μεγάλο εχθρό της Ιξίονα. Αλλά και στους σχολιαστές του
Απολλωνίου μπορούμε να βρούμε κάποιες μικρές αναφορές στον Ιξίονα, τις οποίες
και παραθέτουμε.
Scholia in Apollonium Rhodium vetera (Wendel-Weidmann 1935)
α.210.24 - 221.3 Σουίδας δέ ἐν α΄ Θεσσαλικῶν τόν Χείρωνα Ἰξίονος εἶναι παῖδά φησιν, ἀδελφόν δέ Πειρίθου.
Ο Σουίδας, στο 1ο βιβλίο των Θεσσαλικών του, αναφέρει ότι ο Χείρων ήταν γιος του
Ιξίονα και αδελφός του Πειρίθου.
β. 218-219 <λυσοόμενος χαλκέων>: τόν Ἰξίονα παρείληφεν, ὅτι δοκεῖ ἐπικεχειρηκέναι
τῇ Ἥρᾳ. Φλεγύου δέ υἱός Ἰξίων, ὡς καί Εὐριπίδης· «Φλεγύαντος υἱέ, δέσποτ’ Ἰξίων».
Φερεκύδης δέ <...> Ἀντίονος. φασί δέ, ὅτι γαμήσας Δῖαν τήν Ἠϊονέως θυγατέρα πολλά
ὑπέσχετο δώσειν δῶρα. ἐλθόντος δέ ἐπί ταῦτα τοῦ Ἠϊονέως, βέρεθρον ποιήσας καί
πυρακτώσας σκεπάζει αὐτό λεπτοῖς ξύλοις καί κόνει λεπτῇ· ἐμπεσών δέ ὁ Ἠϊονεύς
ἀπόλλυται. λύσσα δέ τῷ Ἰξίονι ἐνέπεσε διά τοῦτο, καί οὐδείς αὐτόν ἤθελεν ἁγνίσαι,
οὔτε θεῶν οὔτε ἀνθρώπων· πρῶτος γάρ ἐμφύλιον ἄνδρα ἀπέκτεινεν. ἐλεήσας δέ αὐτόν
ὁ Ζεύς ἁγνίζει. καί ἁγνισθείς ἠράσθη τῆς Ἥρας· ὁ δέ Ζεύς νεφέλην ὁμοιώσας Ἥρᾳ
παρακοιμίζει αὐτῷ, καί ὕστερον ποιήσας τετράκνημον τροχόν καί δεσμεύσας αὐτόν
τιμωρεῖται.
Για να τον λύσει από τα χάλκινα δεσμά. Τον Ιξίονα συμπεριέλαβε σ’ αυτά διότι
αποπειράθηκε να αποπλανήσει την Ήρα. Γιος του Φλεγύα ήταν ο Ιξίων, όπως
αναφέρει ο Ευριπίδης «Γιε του Φλεγύα, αφέντη Ιξίονα». Ο Φερεκύδης... του Αντίονα.
Λένε ότι υποσχέθηκε πως θα δώσει πολλά δώρα, αν νυμφευθεί την κόρη του Ηιονέα
Δία. Όταν, λοιπόν, ήλθε σ’ αυτό γι’ 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
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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.
Στο σημαντικό δραματικό ποίημα του Λυκόφρονα, την Αλεξάνδρα, δεν υπάρχει
καμία αναφορά στον Ιξίονα, στους σχολιαστές όμως του Λυκόφρονα μπορούμε να
βρούμε μία και την παραθέτουμε:
1. Scholia in Lycophronen, 1200.32 - 1200.34, Lycophronis Alexandra, 2ος τόμος
(Scheer - Weidmann 1908)
μόνος δέ τῶν Κενταύρων ὁ Χείρων ἐκ τοῦ Κρόνου ἐγεννήθη οἱ δέ λοιποί πάντες
Κένταυροι παῖδές εἰσιν Ἰξίονος καί Νεφέλης.
Μόνο ο Χείρων γεννήθηκε από τον Κρόνο· οι υπόλοιποι Κένταυροι όλοι γεννήθηκαν
από τον Ιξίονα και τη Νεφέλη.
Αλλά και στον μεγάλο γεωγράφο της Αρχαιότητας, τον Στράβωνα, βρίσκουμε
αναφορές στον Ιξίονα, μια και αναφέρει και τους μύθους των περιοχών τις οποίες
περιγράφει. Τις παραθέτουμε:
Στράβων, Γεωγραφικά (Meineke, Teubner 1877)
1. Ζα, 1.14.15-17
ἐπί μέν δή ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ Πηνειοῦ ἐν δεξιᾷ Γυρτών ἵδρυται, Περραιβική πόλις
καί Μαγνῆτις, ἐν ᾗ Πειρίθους τε καί Ἰξίων ἐβασίλευσαν.
Στα δεξιά των εκβολών του Πηνειού βρίσκεται η Γυρτώνη, πόλη των Περραιβών και
των Μαγνήτων, στην οποία βασίλευσαν ο Πειρίθους και ο Ιξίων.
2. Θ, 5.21.15-16.
τούς μέν γάρ Γυρτωνίους Φλεγύας πρότερον ἐκάλουν ἀπό Φλεγύου τοῦ Ἰξίονος
ἀδελφοῦ.
Τους μεν Γυρτωνίους παλιότερα τους ονόμαζαν Φλεγύας από τον Φλεγύα, τον
αδελφό του Ιξίονα.
3. Θ, 5.19.7-19.10.
εἶτα ταπεινώσαντες ἐκείνους Λαπίθαι κατέσχον αὐτοί τά χωρία, Ἰξίων καί ὁ υἱός
Πειρίθους, ὅς καί τό Πήλιον κατεκτήσατο βιασάμενος τούς κατασχόντας Κενταύρους,
ἄγριόν τι φῦλον.
Έπειτα, αφού τους ταπείνωσαν οι Λαπίθες, κατέλαβαν εκείνοι τις περιοχές, δηλαδή
ο Ιξίων και ο γιος του Πειρίθους, ο οποίος κατέλαβε και το Πήλιο διώχνοντας με τη βία
τους Κενταύρους, άγριο φύλο το οποίο το κατείχε.
Στο πρώτο απόσπασμα, που προέρχεται από επιτομή του 7ου βιβλίου, αναφέρεται
η Γυρτώνη πιθανόν σε σχέση με την οριοθέτηση της Θεσσαλίας από τη Μακεδονία.
Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος του 9ου βιβλίου είναι αφιερωμένο στη Θεσσαλία και
απ’ αυτό το τμήμα προέρχονται και τα άλλα δύο αποσπάσματα, ένα από τα οποία
θεωρεί τον Ιξίονα αδελφό και όχι γιο του Φλεγύα. Στο μεγάλο μυθολογικό εγχειρίδιο
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της ελληνιστικής ή πρώιμης ρωμαϊκής εποχής (μια και η χρονική του τοποθέτηση
αμφισβητείται), που πέρασε κάτω από το όνομα του Απολλόδωρου του Αθηναίου,
θα περιμέναμε μία εκτεταμένη αναφορά στο μύθο του Ιξίονα, αντί γι’ αυτό όμως
βρίσκουμε μία μικρή παραπομπή που σχετίζεται με τη συμμετοχή του Πειρίθου, γιου
του Ιξίονα, μαζί με άλλους στο κυνήγι του καλυδώνιου κάπρου.
Απολλόδωρος, Α. 68.2 (Wagner, Teubner 1926)
Πειρίθους Ἰξίονος ἐκ Λαρίσης,
Ο Πειρίθους, γιος του Ιξίονα, από τη Λάρισα.
Στον φιλόσοφο και ιστορικό Πλούταρχο φυσικό ήταν να βρούμε πολλές αναφορές
στον Ιξίονα, κυρίως σε σχέση με το ηθικοπλαστικό χρώμα των διατριβών του που
ονομάζονται Ηθικά. Τις παραθέτουμε:
1. Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Άγις, 1. 1.1 - 1,3.1 1.1 (Ziegler, Gärtner, Teubner
1996, τ. 3/1).
Οὐκ ἀτόπως τινές οὐδέ φαύλως συγκεῖσθαι πρός τούς φιλοδόξους ὑπονοοῦσιν τόν
ἐπί τῷ Ἰξίονι μῦθον, ὡς δή λαβόντι τήν Νεφέλην ἀντί τῆς Ἥρας, καί τῶν Κενταύρων
οὕτως γενομένων. καί γάρ οὗτοι τῆς ἀρετῆς ὥσπερ εἰδώλῳ τινί τῇ δόξῃ συνόντες,
οὐδέν εἰλικρινές οὐδ’ ὡμολογημένον, ἀλλά νόθα καί μεικτά πολλά πράττουσιν, ἄλλοτ’
ἄλλας φοράς φερόμενοι, ζήλοις καί πάθεσιν ἐπακολουθοῦντες.
Ούτε παράλογα ούτε άστοχα, σε σχέση με τους φιλόδοξους, πιστεύουν μερικοί
ότι υπάρχει ο μύθος του Ιξίονα, ότι δηλαδή πήρε τη Νεφέλη αντί για την Ήρα και
έτσι γεννήθηκαν οι Κένταυροι. Διότι και αυτοί συγκατοικούν αντί με την αρετή με
ένα είδωλο της δόξας, το οποίο δεν είναι ούτε αληθινό ούτε κοινής αποδοχής, αλλά
προβαίνουν σε πράξεις νόθες και αμφίβολης αξίας, κινούμενοι κάθε φορά προς άλλη
κατεύθυνση από την παρόρμηση των παθών και των επιθυμιών τους.
2. Ηθικά, Πώς δει τον νέον ποιημάτων ακούειν, 18.Ε.9 - 18.Ε.10 (Paton, Pohlenz,
Gärtner, Teubner, 1993, τ. 1)
μοχθηροί μέν εἰσι λόγοι καί ψευδεῖς. Ἐτεοκλεῖ δέ καί Ἰξίονι καί τοκογλύφῳ
πρεσβύτῃ πρέποντες.
Αυτά είναι πονηρά και ψεύτικα λόγια, που ταιριάζουν σε κάποιον Ετεοκλή ή Ιξίονα
ή σε γέροντα τοκογλύφο.
3. Ηθικά, Ερωτικός, 113 766.Α.2 - 113 766.Α.6 (Hubert, Teubner 1938, τ. 4)
ἀλλ’ οὗτος ἔοικεν ὁ τοῦ Ἰξίονος ἴλιγγος εἶναι καί πλάνος, ἐν νέφεσι κενόν ὥσπερ
σκιαῖς θηρωμένου τό ποθούμενον.
Αλλά φαίνεται αυτός ότι είναι ο ίλιγγος και η περιπλάνηση του Ιξίονα, αυτού
δηλαδή που στα σύννεφα, σαν ανάμεσα σε σκιές, αναζητά αυτό που ποθεί.
4. Ηθικά, Περί του ότι μάλιστα τοις ηγεμόσι δει τον φιλόσοφον διαλέγεσθαι, 115
777.Ε.5 - 115 777.Ε.8 (Hubert, Pohlenz, Drexler, Teubner, 1960, τ. 5/1)
οὗτοι μέν, ὡς ὁ Ἰξίων διώκων τήν Ἥραν ὤλισθεν εἰς τήν νεφέλην, οὕτως ἀντί τῆς
φιλίας εἴδωλον ἀπατηλόν καί πανηγυρικόν καί περιφερόμενον ὑπολαμβάνουσιν.
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Αυτοί, όμως, όπως ο Ιξίων καταδιώκοντας την Ήρα έπεσε πάνω στο σύννεφο,
υποκαθιστούν τη φιλία με ένα είδωλο απατηλό και επιδεικτικό, που το περιφέρουν
απ’ εδώ και απ’ εκεί.
5. Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της σελήνης, 126 937.Ε.7-126 937.Ε.9
(Hubert, Pohlenz, Drexler, Teubner 1960, 5ος τόμος, 3ο τεύχος)
τούς δ’ οἰκοῦντας αὖ πάλιν ἐπ’ αὐτῆς ὥσπερ Ἰξίονας ἐνδεδεμένους ρύμῃ τόση...
Αυτοί πάλι που κατοικούν σ’ αυτήν είναι δεμένοι σαν τον Ιξίονα με τόση φορά...
Αλλά και ο σημαντικός ρήτορας της ρωμαϊκής εποχής Δίων από την Προύσα (ο
οποίος πήρε την επωνυμία Χρυσόστομος) χρησιμοποίησε τον Ιξίονα ως παράδειγμα
στους διάφορους ρητορικούς του λόγους.
Δίων Χρυσόστομος, Έργα (Arnim, Weidmann, 2 τόμοι 1893-96)
1. Περί βασιλείας, 123.3 - 123.4.
δέ ἀφομοιούτω αὐτόν τῇ τοῦ Ἰξίονος χαλεπῇ καί βιαίῳ φορᾷ τε καί ἀνάγκῃ, τροχοῦ
τινος ῥύμῃ κύκλῳ κινουμένου τε καί φερομένου.
Ας κάνει τον εαυτό του όμοιο με την δύσκολη βίαιη κίνηση και ανάγκη του Ιξίονα,
που κινείται και φέρεται σύμφωνα με την κυκλική φορά του τροχού.
2. Περί βασιλείας, 130.1-131.4.
πάλιν οὖν ἐνθάδε κινδυνεύσω τό δεύτερον εἰς τόν αὐτόν πεσεῖν μῦθον τόν Ἰξίονος.
καί γάρ ἐκεῖνόν φασιν ἐπιθυμήσαντα τῶν Ἥρας μακαρίων γάμων νεφέλῃ τινί
συγγενόμενον σκοτεινῇ καί ἀχλυώδει ἄχρηστα καί ἀλλόκοτα γεννῆσαι τέκνα, τό τῶν
Κενταύρων γένος ποικίλον καί συμπεφορημένον. ὁ γάρ εὐκλείας ἔρωτος διαμαρτών,
ἔπειτα δόξης ἐπιθυμίᾳ συνών, τῷ ὄντι νεφέλῃ λέληθεν ἀντί τῆς θείας καί σεμνῆς
ὁμιλίας συνών.
Πάλι εδώ θα κινδυνεύσω, για δεύτερη φορά, να ασχοληθώ με τον ίδιο μύθο του
Ιξίονα. Διότι και εκείνος, λένε, επιθύμησε την ευτυχισμένη ερωτική σχέση με την Ήρα,
ενώθηκε όμως με ένα σύννεφο σκοτεινό και ομιχλώδες και έκανε άχρηστα και αφύσικα
παιδιά, την ποικιλόμορφη και ανακατεμένη γενεά των Κενταύρων. Αυτός που απέτυχε
στον ευγενικό έρωτα, αλλά συνευρίσκεται ερωτικά από την επιθυμία της δόξας,
αληθινά συναναστρέφεται ένα σύννεφο αντί τη θεϊκή και σεμνή συναναστροφή.
3. Προς Αλεξανδρείς, 74.9-75.8 3.
εἰ γάρ μή τούς ἵππους ἑωρᾶτε ἁμιλλωμένους καί τούτους συνήθεις, αὐτοί δ’ ὑπό
μαστίγων ἠλαύνεσθε τῶν ἐν ταῖς τραγῳδίαις, οὐκ ἄν οὕτως χαλεπῶς διέκεισθε.
αὐτόν γάρ οἶμαι τόν Ἰξίονα λῆρον ἀποφαίνετε τά ἐν τῷ τροχῷ παρά τοῖς ποιηταῖς
ἐνδεδεμένον [καί κολαζόμενον διά τοιαύτην τινά ἀσέβειαν.
Διότι, αν δεν βλέπατε άλογα και μάλιστα γνωστά να συναγωνίζονται, αλλά
ξεσηκωνόσασταν οι ίδιοι από τα μαστίγια, που εμφανίζονται στις τραγωδίες, πάλι
δεν θα βρισκόσασταν σε τέτοιο χάλι. Αποδεικνύετε ότι η ιστορία στους ποιητές πως
εκείνος ο Ιξίων δέθηκε στον τροχό και βασανιζόταν για κάποια τέτοια ασέβεια δεν
είναι τίποτα (μπροστά σε σας).
Στο πρώτο απόσπασμα ο Δίων αναφέρεται σ’ αυτόν που ενδιαφέρεται για τις
εξωτερικές και κούφιες τιμές των ανθρώπων και μοιάζει να κινείται με τον ανώφελο
4. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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τρόπο που κινείται ο Ιξίων. Στο δεύτερο απόσπασμα, από τον ίδιο λόγο, ο ρήτορας
τονίζει ότι ο ηγεμόνας που ενδιαφέρεται για το φαίνεσθαι και όχι για την ουσία,
μοιάζει με τον Ιξίονα που, αντί να βρεθεί με τη θεά, βρέθηκε με ένα σύννεφο. Στο τρίτο
απόσπασμα, θέλοντας να ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο φανατίζονταν
οι Αλεξανδρείς, με το θέαμα του ιπποδρόμου, τους αναφέρει ότι είναι σαν να
μαστιγώνουν αυτούς και όχι τα άλογα και ότι παραληρούν περισσότερο και από τον
Ιξίονα, όταν υφίστατο το μαρτύριό του.
Με τον Κλήμη της Ρώμης ξεκινάει η χορεία των χριστιανών συγγραφέων, οι οποίοι
χρησιμοποιούν το μύθο του Ιξίονα με σκοπό καθαρά ηθικοπλαστικό, σε σχέση κυρίως
με τις τιμωρίες που περιμένουν τους αμαρτωλούς στην άλλη ζωή. Παραθέτουμε, λοιπόν,
τα αποσπάσματα:
Ομιλίαι, Patrologia Graeca, 2ος τόμος
1.4.3.4.
Μήτι γε τοῦ νῦν με λυποῦντος ἐκεῖ χεῖρον παθεῖν ἔχω, μή βεβιωκώς εὐσεβῶς, καί
παραδοθήσομαι κατ’ ἐνίων φιλοσόφων λόγους Πυριφλεγέθοντι καί Ταρτάρῳ ὡς
Σίσυφος ἤ Τιτυός ἤ Ἰξίων ἤ Τάνταλος, καί ἔσομαι ἐν ᾅδου τόν αἰῶνα κολαζόμενος.
Μήπως εκεί πάθω κάτι χειρότερο από αυτό που τώρα με βασανίζει, επειδή δεν έζησα
με ευσέβεια, καί θα παραδοθώ σύμφωνα με τους λόγους κάποιων φιλοσόφων στον
Πυριφλεγέθοντα και στα Τάρταρα, όπως ο Σίσυφος ή ο Τιτυός ή ο Ιξίων ή ο Τάνταλος
και θα τιμωρούμαι αιώνια στον Άδη.
5.6.1
ὡς ἐν ᾅδου αἱ ψυχαί τῶν ἀσεβῶν κριθεῖσαι ἐφ’ οἷς ἐτόλμησαν κολάζονται, οἷον
Ἰξίωνος καί Ταντάλου Τιτυοῦ τε καί Σισύφου καί τῶν Δαναοῦ θυγατέρων καί ὅσοι
ποτέ ἄλλοι ἐνταῦθα ἠσέβησαν;
Όπως ακριβώς στον Άδη, οι ψυχές των ασεβών αφού κριθούν τιμωρούνται γι’ αυτά
που τόλμησαν, όπως του Ιξίονα, του Ταντάλου, του Σισύφου, των Δαναΐδων και όσων
φέρθηκαν με ασέβεια κατά την διάρκεια της εδώ ζωής τους;
Στον σημαντικό ρήτορα του 2ου αι. μ.Χ. Αίλιο Αριστείδη βρίσκουμε πάλι μία μικρή
αναφορά στον Ιξίονα, την οποία και παραθέτουμε:
Αίλιος Αριστείδης, Έργα (Dindorf-Reimer 1829· ανατύπωση Olms, Hildesheim 1964,
τ. 2)
Πρός Λεπτίνην, 96.9 - 98.1·
οἱ μέν τοῦ μηδένα μή δεῖν τό παράπαν ἔτ’ ἔχειν ἀγνωμονεῖν παράδειγμα τόν Ἰξίονα
καί τήν Ἰξίονος τύχην προθέντες τῷ βίῳ.
Οι μεν, αφού θέσουν ως παράδειγμα στη ζωή τους τον Ιξίονα και την τύχη του για το
ότι με κανένα τρόπο δεν πρέπει κάποιος να είναι αγνώμων.
Αλλά και στον σοφιστή Φιλόστρατο βρίσκουμε αρκετές αναφορές στον Ιξίονα:
Philostrati opera (Kayser, Teubner 1870-71· ανατύπωση Olms, Hildesheim 1985, 2
τόμοι)
α. Βίος Απολλωνίου Τυανέως, 2.35.25 - 2.35.26.
καί αὖ ὑπόγειοι εἶναι δίνην τε ἐμπεπτωκέναι σφίσιν, οἵα δή περί τόν Ἰξίονα λέγεται
ξυμβαίνειν.
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Και ισχυρίζονται ότι είναι κάτω από τη γη και ότι έπεσαν σε δίνη, όπως λέγεται ότι
συμβαίνει με τον Ιξίονα.
β. Βίος Απολλωνίου Τυανέως, 6.40.17 - 6.40.27.
θεοί θεῶν ἄνθρωποι ἀνθρώπων θηρία θηρίων καί καθάπαξ ὅμοια ὁμοίων ἐρᾷ ἐπί
τῷ ἔτυμα καί ξυγγενῆ τίκτειν, τό δέ ἑτερογενές τῷ μή ὁμοίῳ ξυνελθόν οὔτε ζυγός οὔτε
ἔρως. εἰ δέ ἐνεθυμοῦ τά Ἰξίονος, οὐδ’ ἄν ἐς ἔννοιαν καθίστασο τοῦ μή ὁμοίων ἐρᾶν.
ἀλλ’ ἐκεῖνος μέν τροχῷ εἰκασμένος δι’ οὐρανοῦ κνάμπτεται, σύ δ’, εἰ μή ἄπει τοῦ ἱεροῦ,
ἀπολεῖ ἐν ἁπάσῃ τῇ γῇ οὐδ’ ἀντειπεῖν ἔχων τό μή οὐ δίκαια τούς θεούς ἐπί σοί γνῶναι.
“ ὧδε ἡ παροινία ἐσβέσθη καί ἀπῆλθεν ὁ φάσκων ἐρᾶν ὑπέρ ξυγγνώμης θύσας.
Οι θεοί αγαπούν τους θεούς, οι άνθρωποι τους ανθρώπους, τα θηρά τα θηρία και
μια και καλή τα όμοια αγαπούν τα όμοια με σκοπό την απόκτηση γνήσιων τέκνων
ομοίων με τους γονείς τους, ενώ το να συνερευθεί κάτι διαφορετικό με κάτι ανόμοιό
του δεν είναι ούτε δεσμός ούτε έρωτας. Αν θυμόσουν τα σχετικά με τον Ιξίονα δεν
θα σκεφτόσουν καν να αγαπήσεις ανόμοια όντα. Ωστόσο, εκείνος δεμένος σε έναν
τροχό γδέρνεται στον ουρανό, ενώ εσύ, εάν δεν απομακρυνθείς από το ιερό, θα χαθείς
από προσώπου γης και δεν θα έχεις τη δυνατότητα να παραπονεθείς ότι σε αδίκησαν
οι θεοί. Έτσι έσβησε την ανοησία του και αποχώρησε αυτός που ισχυριζόταν ότι
αγαπούσε, αφού θυσίασε προκειμένου να ζητήσει συγγνώμη.
γ. Βίος Απολλωνίου Τυανέως, 7.12.17 - 7.12.21.
τό δέ μή ἐπ’ ἀληθέσι, κεκομψευμένοις δ’ ἀποθανεῖν καί παρασχεῖν τῷ τυράννῳ
σοφῷ δόξαι πολλῷ βαρύτερον ἤ εἴ τις, ὥσπερ φασί τόν Ἰξίονα, μετέωρος ἐπί τροχοῦ
κνάμπτοιτο.
Το να πεθάνει κανείς για προσποιητούς λόγους και όχι για αληθινούς και να δώσει
στον τύραννο την εντύπωση ότι είναι σοφός, είναι χειρότερο από αυτό που λένε ότι
συνέβη στον Ιξίονα, ο οποίος γδερνόταν πάνω στον τροχό.
δ. Εικόνες, 2.3.1.1 - 2.3.1.3.
Σύ μέν ᾤου τήν τῶν κενταύρων ἀγέλην δρυῶν ἐκπεφυκέναι καί πετρῶν ἤ νή Δία
ἵππων μόνον, αἷς τόν τοῦ Ἰξίονος ἐπιθόρνυσθαί φασιν.
Εσύ όμως νόμιζες ότι η αγέλη των Κενταύρων προήλθε από δέντρα και πέτρες ή μα
τον Δία από άλογα μόνο, με τα οποία λένε ότι ενώθηκε ο γιος του Ιξίονα.
Στο πρώτο απόσπασμα, σ’ έναν διάλογο του Απολλωνίου μ’ έναν βασιλιά της
Ινδίας, παρομοιάζεται ο ύπνος των μεθυσμένων με την πτώση κάτω από τη γη και την
περιδίνηση που υπέστη ο Ιξίων. Στο δεύτερο απόσπασμα, ο Απολλώνιος προσπαθεί
να φέρει στα συγκαλά του κάποιον που ερωτεύτηκε το άγαλμα της Αφροδίτης στην
Κνίδο, περίπτωση που μοιάζει με την ιστορία του Ιξίονα. Στο τρίτο απόσπασμα, ο
μαθητής του Απολλώνιου Δημήτριος, προσπαθώντας ν’ αποτρέψει τον δάσκαλό του
από την άσκοπη αντιπαράθεσή του με τον αυτοκράτορα Δομιτιανό, χρησιμοποιεί το
παράδειγμα της άσκοπης τιμωρίας του Ιξίονα. Τέλος, με αφορμή την περιγραφή μιας
εικόνας με Κενταύρους δίνεται πάλι ο μύθος της προέλευσης αυτών των τεράτων από
τον γιο του Ιξίονα Κένταυρο.
Στο Λουκιανό οφείλουμε το μεγαλύτερο, σ’ έκταση, κείμενο για τον Ιξίονα, στο
πλαίσιο του έργου του Θεών Διάλογοι. Το παραθέτουμε:
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Λουκιανός, Θεών Διάλογοι, Ήρας και Διός (Macleod, Oxford 1987, τ. 4)
ΗΡΑ. Τόν Ἰξίονα τοῦτον, ὦ Ζεῦ, ποῖόν τινα τόν τρόπο ἡγῇ;
ΖΕΥΣ. Ἄνθρωπον εἶναι χρηστόν, Ἥρα, καί συμποτικόν· οὐ γάρ ἄν συνῆν ἡμῖν
ἀνάξιος τοῦ συμποσίου ὤν.
ΗΡΑ. Ἀλλά ἀνάξιός ἐστιν, ὑβριστής γε ὤν· ὥστε μηκέτι συνέστω.
ΖΕΥΣ. Τί δαί ὕβρισε; χρή γάρ, οἶμαι, κἀμέ εἰδέναι.
ΗΡΑ. Τί γάρ ἄλλο; - καίτοι αἰσχύνομαι εἰπεῖν αὐτό· τοιοῦτόν ἐστιν ὅ ἐτόλμησεν.
ΖΕΥΣ. Καί μήν διά τοῦτο καί μᾶλλον εἴποις ἄν, ὅσον καί αἰσχίοσιν ἐπεχείρησεν.
μῶν δ’ οὖν ἐπείρα τινά; συνίημι γάρ ὁποῖόν τι τό αἰσχρόν, ὅπερ ἄν σύ ὀκνήσειας
εἰπεῖν.
ΗΡΑ. Αὐτήν ἐμέ, οὐκ ἄλλην τινά, ὦ Ζεῦ, πολύν ἤδη χρόνον. καί τό μέν πρῶτον
ἠγνόουν τό πρᾶγμα, διότι ἀτενές ἀφεώρα εἰς ἐμέ· ὁ δέ καί ἔστενε καί ὑπεδάκρυε, καί
εἴ ποτε πιοῦσα παραδοίην τῷ Γανυμήδει τό ἔκπωμα, ὁ δέ ᾔτει ἐν αὐτῷ ἐκείνῳ πιεῖν
καί λαβών ἐφίλει μεταξύ καί πρός τούς ὀφθαλμούς προσῆγε καί αὖθις ἀφεώρα εἰς ἐμέ·
ταῦτα δέ ἤδη συνίην ἐρωτικά ὄντα. καί ἐπί πολύ μέν ᾑδούμην λέγειν πρός σέ καί ᾤμην
παύσεσθαι τῆς μανίας τόν ἄνθρωπον· ἐπεί δέ καί λόγους ἐτόλμησέ μοι προσενεγκεῖν,
ἐγώ μέν ἀφεῖσα αὐτόν ἔτι δακρύοντα καί προκυλινδούμενον, ἐπιφραξαμένη τά ὦτα,
ὡς μηδέ ἀκούσαιμι αὐτοῦ ὑβριστικά ἱκετεύοντος, ἀπῆλθον σοί φράσουσα· σύ δέ
αὐτός ὅρα, ὅπως μέτει τόν ἄνδρα.
ΖΕΥΣ. Εὖ γε ὁ κατάρατος· ἐπ’ ἐμέ αὐτόν καί μέχρι τῶν Ἥρας γάμων; τοσοῦτον
ἐμεθύσθη τοῦ νέκταρος; ἀλλ’ ἡμεῖς τούτων αἴτιοι καί πέρα τοῦ μετρίου φιλάνθρωποι,
οἵ γε καί συμπότας αὐτούς ἐποιησάμεθα. συγγνωστοί οὖν, εἰ πιόντες ὅμοια ἡμῖν καί
ἰδόντες οὐράνια κάλλη καί οἷα οὐδέποτε εἶδον ἐπί γῆς, ἐπεθύμησαν ἀπολαῦσαι αὐτῶν
ἔρωτι ἁλόντες· ὁ δ’ ἔρως βίαιόν τί ἐστι καί οὐκ ἀνθρώπων μόνον ἄρχει, ἀλλά καί ἡμῶν
αὐτῶν ἐνίοτε.
ΗΡΑ. Σοῦ μέν καί πάνυ οὗτός γε δεσπότης ἐστί καί ἄγει σε καί φέρει τῆς ῥινός,
φασίν, ἕλκων, καί σύ ἕπῃ αὐτῷ ἔνθα ἄν ἡγῆταί σοι, καί ἀλλάττῃ ῥᾳδίως ἐς ὅ τι ἄν
κελεύσῃ, καί ὅλως κτῆμα καί παιδιά τοῦ ἔρωτος σύ γε· καί νῦν οἶδα ἐγώ τῷ Ἰξίονι
συγγνώμην ἀπονέμεις ἅτε καί ἅτε καί αὐτός μοιχεύσας ποτέ αὐτοῦ τήν γυναῖκα, ἥ σοι
τόν Πειρίθουν ἔτεκεν.
ΖΕΥΣ. Ἔτι γάρ σύ μέμνησαι ἐκείνων, εἴ τι ἐγώ ἔπαιξα εἰς γῆν κατελθών; ἀτάρ
οἶσθα ὅ μοι δοκεῖ περί τοῦ Ἰξίονος; κολάζειν μέν μηδαμῶς αὐτόν μηδέ ἀπωθεῖν τοῦ
συμποσίου· σκαιόν γάρ· ἐπεί δέ ἐρᾷ καί ὡς φῄς δακρύει καί ἀφόρητα πάσχει.
ΗΡΑ. Τί, ὦ Ζεῦ; δέδια γάρ, μή τι ὑβριστικόν καί σύ εἴπῃς.
ΖΕΥΣ. Οὐδαμῶς· ἀλλ’ εἴδωλον ἐκ νεφέλης πλασάμενοι αὐτῇ σοι ὅμοιον, ἐπειδάν
λυθῇ τό συμπόσιον κἀκεῖνος ἀγρυπνῇ, ὡς τό εἰκός, ὑπό τοῦ ἔρωτος, συγκατακλίνωμεν
αὐτῷ φέροντες· οὕτω γαρ ἄν ἀναπαύσαιτο ἀνιώμενος οἰηθείς τετυχηκέναι τῆς
ἐπιθυμίας.
ΗΡΑ. Ἄπαγε, μή ὥρας ἵκοιτο τῶν ὑπέρ αὐτόν ἐπιθυμῶν.
ΖΕΥΣ. Ὅμως ὑπόμεινον, ὦ Ἥρα. ἤ τί γάρ ἄν πάθοις δεινόν ἀπό τοῦ πλάσματος, εἰ
νεφέλῃ ὁ Ἰξίων συνέσται;
ΗΡΑ. Ἀλλ’ ἡ νεφέλη ἐγώ εἶναι δόξω, καί τό αἰσχρόν ἐπ’ ἐμέ ἥξει διά τήν ὁμοιότητα.
ΖΕΥΣ. Οὐδέν τοῦτο φῄς· οὔτε γάρ νεφέλη ποτέ Ἥρα γένοιτ’ ἄν οὔτε σύ νεφέλη· ὁ δ’
Ἰξίων μόνον ἐξαπατηθήσεται.
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ΗΡΑ. Ἀλλά οἱ πάντες ἄνθρωποι ἀπειρόκαλοί εἰσιν· αὐχήσει κατελθών ἴσως καί
διηγήσεται πᾶσι λέγων συγγεγενῆσθαι τῇ Ἥρᾳ καί σύλλεκτρος εἶναι τῷ Διί, καί που
τάχα ἐρᾶν με φήσειεν αὐτοῦ, οἱ δέ πιστεύσουσιν οὐκ εἰδότες ὡς νεφέλῃ συνῆν.
ΖΕΥΣ. Οὐκοῦν, ἤν τι τοιοῦτον εἴπῃ, ἐς τόν ᾅδην ἐμπεσών τροχῷ ἄθλιος προσδεθείς
συμπεριενεχθήσεται μετ’ αὐτοῦ ἀεί καί πόνον ἄπαυστον ἕξει δίκην διδούς οὐ τοῦ
ἔρωτος - οὐ γάρ δεινόν τοῦτό γε - ἀλλά τῆς μεγαλαυχίας.
ΗΡΑ. Ποια ιδέα έχεις, Δία, για τούτον εδώ τον Ιξίονα;
ΔΙΑΣ. Ότι είναι καλός άνθρωπος, Ήρα, και γλεντοκόπος. Διότι, αν ήταν
ανεπρόκοπος δεν θα τον είχαμε στο τραπέζι μας.
ΗΡΑ. Κι όμως είναι ανεπρόκοπος και ξεδιάντροπος. Γι’ αυτό δεν πρέπει να τρώει πια
μαζί μας.
ΔΙΑΣ. Μα ποια αδιαντροπιά; Διότι, θαρρώ πως πρέπει να την ξέρω και εγώ.
ΗΡΑ. Και σαν τι άλλο ήθελες να κάνει; Μα ντρέπομαι να το πω. Τόσο μεγάλη είναι
η ξετσιπωσιά του.
ΔΙΑΣ. Γι’ αυτό ακριβώς, όσο πιο πρόστυχο ήταν το κάμωμά του, τόσο πιο πολύ
πρέπει να μου το πεις ξεκάθαρα. Μήπως ρίχτηκε σε καμιά; Καταλαβαίνω ποια
προστυχιά έκανε, αφού διστάζεις να μου το πεις.
ΗΡΑ. Σε μένα την ίδια, Δία, κι όχι σε κάποιαν άλλη, ρίχνεται εδώ και πολύ καιρό.
Και στην αρχή παραξενευόμουν που είχε τα μάτια του καρφωμένα πάνω μου. Μα
αυτός αναστέναζε και κρυφοδάκρυζε κι αν έπινα, κάποτε, κι έδινα το ποτήρι πίσω
στον Γανυμήδη, τότε γύρευε να πιει από το ίδιο και σαν το έπαιρνε στα χέρια του το
φιλούσε και το έφερνε μπροστά στα μάτια του και με κοίταζε πάλι. Έτσι κατάλαβα
ότι όλα αυτά ήταν ερωτοκαμώματα. Και για πολύ καιρό ντρεπόμουν να σου κάνω
λόγο, διότι νόμιζα ότι θα περνούσε η τρέλα από τον άνθρωπο. Από τη στιγμή, όμως,
που τόλμησε να μου κάνει εξομολόγηση, εγώ τον άφησα να κλαίει και να σέρνεται στα
πόδια του κι έφραξα τα αφτιά μου, για να μην ακούω τα ξεδιάντροπα λόγια που μου
έλεγε παρακαλώντας με. Και έφυγα για να έλθω να σου το πω. Και τώρα κοίταξε τι
πρέπει να γίνει μ’ αυτόν τον άνθρωπο.
ΔΙΑΣ. Βρε μέχρι την Ήρα ήθελε να έχει ερωμένη; Τόσο πολύ μέθυσε από το
νέκταρ; Εμείς όμως φταίμε γι’ αυτά τα καμώματα, μια και παραδείξαμε αγάπη στους
ανθρώπους και τους κάναμε ακόμη και ομοτράπεζούς μας. Είναι, λοιπόν, συγχωρεμένοι
αν, πίνοντας το ίδιο ποτό μ’ εμάς και βλέποντας τέτοιες ουράνιες ομορφιές που ποτέ
δεν είδαν στη γη, λαχτάρησαν να τις απολαύσουν κι αυτοί και ερωτοχτυπήθηκαν.
Διότι ο έρωτας είναι κάτι πολύ δυνατό, που πολλές φορές εξουσιάζει και μας, όχι μόνο
τους ανθρώπους.
ΗΡΑ. Και σε σένα έγινε αρκετά φορτικός και σε τραβολογά, καθώς λένε, από τη
μύτη, όπου κι αν πάει και μεταμορφώνεσαι αμέσως σε ό,τι σου ζητήσει και γενικά
σε έχει στο χέρι και είσαι παιχνίδι του έρωτα. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί είσαι
τόσο συγκαταβατικός μαζί του, μια και του μοίχευσες τη γυναίκα, που σου έκανε τον
Πειρίθου.
ΔΙΑΣ. Ακόμα θυμάσαι αυτό που έκανα, όταν κατέβηκα στη γη για να παίξω λιγάκι;
Άραγε, γνωρίζεις τι προτίθεμαι να κάνω σχετικά με τον Ιξίονα; Είναι αποκρουστικό
να τον τιμωρήσω και να τον διώξω από το τραπέζι. Άλλωστε, όπως λες και εσύ, είναι
ερωτευμένος, δακρύζει και δεν αντέχει άλλο.
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ΗΡΑ. Τι λοιπόν Δία; Φοβάμαι μη πεις κάτι προσβλητικό.
ΔΙΑΣ. Αντίθετα. Λέω να φτιάξουμε ένα ομοίωμά σου από σύννεφο και όταν θα
τελειώσει το συμπόσιο και δεν θα μπορεί να κοιμηθεί από την αγρυπνία του έρωτα θα
το φέρουμε και θα το βάλουμε δίπλα του στο κρεβάτι. Έτσι θα πάψει να στενοχωριέται,
διότι θα νομίζει ότι θα έχει ικανοποιήσει τον πόθο του για σένα.
ΗΡΑ. Σε καμιά περίπτωση. Ας μην επιθυμούσε πράγματα που ξεπερνούν τις
δυνατότητές του.
ΔΙΑΣ. Κάνε μία υποχώρηση Ήρα. Τι θα πάθεις από ένα φάντασμα, αν ο Ιξίων
συνευρεθεί με ένα σύννεφο;
ΗΡΑ. Όμως το σύννεφο θα μοιάζει με μένα και εκείνος θα νομίζει ότι κάνει την
προστυχιά με εμένα.
ΔΙΑΣ. Δεν λες τίποτα. Ούτε το σύννεφο θα μπορούσε να γίνει Ήρα, ούτε εσύ θα
μπορούσες να γίνεις σύννεφο. Μόνο ο Ιξίων θα εξαπατηθεί.
ΗΡΑ. Ωστόσο, όλοι οι άνθρωποι είναι χυδαίοι. Μόλις κατεβεί στη γη, θα καυχηθεί και
θα πει σε όλους ότι συνευρέθηκε με την Ήρα και ότι χρησιμοποιεί το ίδιο κρεβάτι με
τον Δία, ίσως μάλιστα πει ότι τον αγαπώ και αυτοί θα το πιστεύσουν μην γνωρίζοντας
ότι ενώθηκε με ένα σύννεφο.
ΔΙΑΣ. Λοιπόν, αν πει κάτι τέτοιο, θα ριχτεί στον Άδη, θα δεθεί σε έναν τροχό και θα
κυλιέται σ’ αυτόν για πάντα ο ελεεινός και θα τιμωρείται αιώνια, όχι για τον έρωτα
(αυτό δεν είναι κάτι κακό) αλλά για την αλαζονεία του.
Ο Λουκιανός, είτε επειδή ήταν άθεος είτε επειδή ήταν σκεπτικιστής για την
παραδεδομένη θρησκεία εκείνης της εποχής, σε όλη τη σειρά των διαλόγων ανάμεσα
σε θεούς διασύρει όλες αυτές τις διηγήσεις για τους κατοίκους του Ολύμπου που
υποβίβαζαν την έννοια του θείου. Πιστεύουμε ότι απ’ αυτή την άποψη χαρακτηριστικός
είναι ο διάλογος ανάμεσα στο Δία και στην Ήρα σχετικά με τον Ιξίονα.
Αλλά ο σοφιστής από τα Σαμόσατα αναφέρει τον Ιξίονα και σε αρκετά άλλα έργα
του. Για την αναφορά στον Ιξίονα του Αλιέα παραθέτουμε και το κείμενο του αρχαίου
σχολιαστή του Λουκιανού.
1 Αλιεύς, 12.22-26 (Macleod, Oxford 1974, τ. 2)
ταῦτα ἰδών ἐπεί πόδας ἄν εὐθύς ἀνέστρεφον, οἰκτείρας δηλαδή τούς κακοδαίμονας
ἐκείνους ἑλκομένους πρός αὐτῆς οὐ τῆς ῾ρινός, ἀλλά τοῦ πώγωνος καί κατά τόν Ἰξίονα
εἰδώλῳ ἀντί τῆς Ἥρας συνόντας.
Μόλις είδε αυτά τους γύριζαν τα πόδια ανάποδα, επειδή λυπήθηκε εκείνους τους
κακότυχους που τους τραβούσε εκείνη όχι από τη μύτη αλλά από τη γενειάδα και οι
οποίοι συνευρίσκονταν ερωτικά με το είδωλο και όχι με την Ήρα, όπως ο Ιξίων.
Στο συγκεκριμένο έργο είδωλο, σε σχέση με την Ήρα, είναι η επιτηδευμένη και
επιφανειακή φιλοσοφία σε σύγκριση με την αληθινή.
Scholia in Lucianum (Rabe, Teubner 1906. Σχόλια στον Αλιέα)
12.7 28.12
<ἦν κοσμουμένη κτλ.>] ὡραῖον. Γ <Ἰξίονα>] φασί γάρ τόν Ἰξίονα τῆς Ἥρας
ἐρασθῆναι, ἐρασθέντι δέ τήν Ἥραν χαριζομένην νεφέλην εἰς ἑαυτήν ἀπεικάσασαν
ἐᾶν Ἰξίονι χρῆσθαι ὡς ἑαυτῇ. ἀφ’ οὗ καί Κένταυροι ἀρχήν τῆς γενέσεως ἔσχον. καί τό
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σύμπτωμα εἰς ὄνομα ἔλαβον παρά γάρ τό τήν αὔραν κεντεῖν τόν Ἰξίονα ἐπί τῇ γενέσει
Κένταυρος τό ἀπό τούτου ἐκλήθη.
Λένε λοιπόν ότι ο Ιξίων ερωτεύτηκε την Ήρα, ενώ εκείνη για να του κάνει χάρη τού
έδωσε ένα σύννεφο που έμοιαζε μ’ αυτή προκειμένου ο ερωτευμένος να συνευρίσκεται
μ’ αυτό. Απ’ αυτό γεννήθηκε το γένος των Κενταύρων. Πήραν το όνομά τους από την
πράξη. Ονομάστηκε Κένταυρος απ’ αυτό επειδή δηλαδή ο Ιξίων κεντούσε μία αύρα.
2. Λουκιανός, Περί θυσιών, 9.9-14 (Macleod-Oxford 1974, τ. 2)
πάλαι μέν οὖν καί ἄνθρωποι συνειστιῶντο καί συνέπινον αὐτοῖς, ὁ Ἰξίων καί ὁ
Τάνταλος· ἐπεί δέ ἦσαν ὑβρισταί καί λάλοι, ἐκεῖνοι μέν ἔτι καί νῦν κολάζονται,
ἄβατος δέ τῷ θνητῷ γένει καί ἀπόρρητος ὁ οὐρανός.
Κάποτε λοιπόν και οι άνθρωποι συνέτρωγαν και συνέπιναν με αυτούς, όπως ο Ιξίων
και ο Τάνταλος. Επειδή όμως υπέπεσαν σε ύβριν και ήταν φλύαροι, εκείνοι μέχρι και
τώρα κολάζονται, ενώ ο ουρανός είναι απρόσιτος και απόκρυφος.
3. Λουκιανός, Μένιππος, 14.17-21 (Macleod, Oxford 1974, τ. 2)
καί μήν κἀκεῖνα εἶδον τά μυθώδη, τόν Ἰξίονα καί τόν Σίσυφον καί τόν Φρύγα
Τάνταλον, χαλεπῶς γε ἔχοντα, καί τόν γηγενῆ Τιτυόν, Ἡράκλεις ὅσος· ἔκειτο γοῦν
τόπον ἐπέχων ἀγροῦ.
Ακόμα είδα εκείνον τον μυθικό ήρωα τον Ιξίονα, τον Σίσυφο και τον Φρύγα Τάνταλο
που βρίσκονταν σε κακή κατάσταση και τον ντόπιο Τιτυό, πόσο μεγάλο, Ηρακλή θεέ
μου. Κείτονταν και έπιανε το χώρο ενός αγρού.
4. Λουκιανός, Πώς δει ιστορίαν συγγράφειν, 57.8-10 (Macleod, Oxford 1980, τ. 3).
(...) καίτοι ποιητής ὤν παραθεῖ τόν Τάνταλον καί τόν Ἰξίονα καί τόν Τιτυόν καί
τούς ἄλλους.
Αν και είναι ποιητής παραθέτει τα ονόματα του Ταντάλου, του Ιξίονα, του Τιτυού,
καθώς και άλλων.
5. Λουκιανός, Τα προς Κρόνον, 38.9-13 (Macleod, Oxford 1980, τ. 3)
καί εἴ σοι ταῦτα καταψεύδεσθαι αὐτῶν δοκοῦμεν, τόν ὑμέτερον παράσιτον
ἀναμνήσθητι τόν Ἰξίονα, ὅς ἀξιωθείς κοινῆς τραπέζης, ἀξίωμα ἔχων ἴσον ὑμῖν, τῇ
Ἥρᾳ μεθυσθείς ἐπεχείρει ὁ γενναῖος.
Και εάν σου δίνουμε την εντύπωση ότι λέμε ψέματα ως προς αυτά, θυμήσου τον
παράσιτό μας, τον Ιξίονα, στον οποίο παραθέσαμε το ίδιο τραπέζι μ’ εμάς, τον είχαμε
όμοτιμο μ’ εμάς, και όμως μία φορά που μέθυσε αποπειράθηκε να βιάσει, ο λεβέντης,
την Ήρα.
6. Λουκιανός, Ποδάγρα, 11-13 (Macleod, Oxford 1987, τ. 4)
οὐ Τάνταλον ποτοῖσιν, οὐδ’ Ἰξίονα
τροχῷ στροβητόν, οὐδέ Σίσυφον πέτρῳ
ἔδει κολάζειν ἐν δόμοισι Πλουτέως.
Ούτε τον Τάνταλο με τη δίψα, τον Ιξίονα με τον τροχό που στριφογύριζε και τον
Σίσυφο με το βράχο έπρεπε να τιμωρούμε στο σπίτι του Πλούτωνα.
Και ο βιογράφος φιλοσόφων Διογένης Λαέρτιος αναφέρει έναν γραμματικό με το
παρατσούκλι Ιξίων και παραθέτει και την αιτία για την οποία πήρε αυτό το όνομα.
55

Βίοι Φιλοσόφων, Ε, 84, 3-4 (H. S. Long, Oxford 1964)
ἔνατος Ἀδραμυττηνός γραμματικός, ἐπικληθείς Ἰξίων διά τό ἀδικῆσαί τι δοκεῖν
περί τήν Ἥραν.
Ένατος από το Αδραμύττιο, ο οποίος επονομάστηκε Ιξίων διότι έδωσε την εντύπωση
ότι έκανε ένα σφάλμα αναφορικά με την Ήρα.
Ο Διογένης Λαέρτιος συνηθίζει, μετά την παράθεση της βιογραφίας ενός γνωστού
φιλοσόφου, να αναφέρει κι άλλους λιγότερο γνωστούς με το ίδιο όνομα. Έτσι, μετά
τον Δημήτριο το Φαληρέα αναφέρονται και άλλοι Δημήτριοι, ανάμεσα στους οποίους
κι ένας με την προσωνυμία Ιξίων. Αλλά και στον σοφιστή του 4ου αι. μ. Χ. Ιμέριο
βρίσκουμε μία μικρή αναφορά στον Ιξίονα.
Κατ’ Ἐπικούρου, 3.56-57 (Colonna-editrice polygraphica, Roma 1951)
Ὑπέρ τόν Ἰξίονα τό θράσος ἄνθρωπος, ὑπέρ τόν Σαλμωνέα τήν ὕβριν, τήν τόλμαν
ὑπέρ τόν Τάνταλον.
Άνθρωπος με θράσος μεγαλύτερο από του Ιξίονα, με αλαζονεία μεγαλύτερη από του
Σαλμωνέα, με τόλμη μεγαλύτερη από του Τάνταλου.
Με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς στολίζει ο Ιμέριος τον φιλόσοφο Επίκουρο,
σε έναν λόγο πολύ επικριτικό για τη φιλοσοφία του.
Και ο μεγάλος ρητοροδιδάσκαλος Λιβάνιος ασχολήθηκε, σε ένα ρητορικό υπόδειγμά
του με τον Ιξίονα.
Λιβάνιος, Έργα, 14, 1.39-4-8 (Forster, Teubner, Declamationes, 1909, τ. 5)
εἰς τούτους, ὦ κακόδαιμον, ἐμπεσῆ τούς ποταμούς, καί ἅ παρά τῶν ποιητῶν ἀκούων
οὐκ ἐβούλου προσέχειν, τόν Τάνταλον, τόν Σίσυφον, τόν Ἰξίονα, τόν Τιτυόν, ταῦτα
νῦν ὡς οὐ λόγος ἄλλως ἦν, εἴσῃ καλῶς.
Σ’ αυτούς τους ποταμούς, κακόμοιρε, θα πέσεις και αυτά που άκουγες από τους
ποιητές και δεν τους έδινες σημασία, δηλαδή τον Τάνταλο, τον Σίσυφο, τον Ιξίονα, τον
Τιτυό, τώρα θα μάθεις καλά ότι δεν ήταν απλά λόγια.
Η κακή αυτή τύχη περιμένει τον τύραννο Κριτία.
Από τον δάσκαλο Λιβάνιο ας περάσουμε σε δύο μαθητές του, δύο τελείως
διαφορετικές προσωπικότητες, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον αυτοκράτορα
Ιουλιανό. Ξεκινούμε με τον άγιο.
1. Γρηγόριος Ναζιανζηνός, 5ος λόγος, Κατά Ιουλιανού, 713.28-32, Patrologia Graeca,
τ. 35.
τούς Πυριφλεγέθοντάς σου, καί τούς Κωκυτούς, καί τούς Ἀχέροντας, οἷς ἀδικίαν
κολάζουσι, Τάνταλος, Τιτυός, Ἰξίων. Ἰουλιανός ταύτης ὁ βασιλεύς ὑμῶν τῆς φρατρίας,
μετ’ ἐκείνων ἀριθμήσεται.
Τους Πυριφλεγέθοντάς σου και τους Κωκυτούς και τους Αχέροντας, με τους οποίους
τιμωρούν την αδικία. Τάνταλος, Τιτυός, Ιξίων. Σε λίγο καιρό ο βασιλιάς μας Ιουλιανός
θα βρίσκεται ανάμεσα σ’ αυτούς.
Σ’ αυτόν το λόγο ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, δίνοντας θάρρος στο χριστιανικό
ακροατήριο, αναφέρει ότι σύντομα ο αυτοκράτορας, που με τις ενέργειές του έφερε
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αναστάτωση στην Εκκλησία, θα πεθάνει και θα βρει την τιμωρία που του αρμόζει
στον άλλο κόσμο. Σ’ αυτό το σημείο καλό είναι να τοποθετήσουμε και το κείμενο του
σχολιαστή αυτού του λόγου του αγίου Γρηγορίου, ο οποίος λανθασμένα έχει ταυτιστεί
με τον Νόννο, ο οποίος μπορεί αρχικά να έγραψε τα Διονυσιακά, μετά όμως προσήλθε
στο Χριστιανισμό και έγραψε σχόλια πάνω στην Αγία Γραφή και σε πατέρες της
Εκκλησίας.
Ψευδό-Νόννος, Συναγωγή και εξήγησις ων εμνήσθη ιστοριών ο εν Αγίοις Γρηγόριος
εν τω πρώτω κατά Ιουλιανού στηλευτικώ λόγω, 5.32.15-21 (Patrologia Craeca, τ. 37).
Ἡ δέ περί τόν Ἰξίονά ἐστιν αὕτη. Ἰξίων ἠράσθη τῆς Ἥρας. ἡ δέ Ἥρα προσαγγέλλει
τῷ Διί. ὁ δέ Ζεύς βουληθείς γνῶναι εἰ οὗτος ἐρᾷ αὐτῆς, ἐξομοιοῖ νεφέλην τῇ Ἥρᾳ,
καί ἔστησεν. ὁ δέ Ἰξίων νομίσας αὐτήν εἶναι τήν Ἥραν συμμίγνυται τῇ νεφέλῃ. καί
ὀργισθείς ὁ Ζεύς κολάζει αὐτόν οὕτω· τροχῷ διατείνας αὐτόν ἐποίησεν ἀεί φέρεσθαι
τόν τροχόν· καί ἔστιν οὗτος ἀεί ἀνακυκλούμενος καί καταφερόμενος, ταύτην τιννύων
τιμωρίαν.
Η ιστορία σχετικά με τον Ιξίονα είναι η εξής: ο Ιξίων ερωτεύτηκε την Ήρα, εκείνη
όμως το αποκάλυψε στο Δία. Ο Δίας, θέλοντας να εξακριβώσει αν όντως εκείνος την
αγαπά, δημιούργησε ένα σύννεφο όμοιο με την Ήρα και το τοποθέτησε (μπροστά
του). Ο Ιξίων, νομίζοντας ότι είναι η ίδια η Ήρα, ενώνεται ερωτικά με το σύννεφο.
Ο Δίας οργίστηκε και τον τιμωρεί με τον εξής τρόπο: τον τέντωσε σε έναν τροχό και
έκανε αυτόν τον τροχό να γυρίζει αιώνια. Έτσι αυτός κινείται κυκλικά και αδιάκοπα
πληρώνοντας τέτοια τιμωρία.
2. Ποιήματα δογματικά: Περί ψυχής, 36-38 (Patrologia Craeca, τ. 37)
Εἵμασιν ὥς τινα φῶτα κατενδύοντες ἀκόσμως,
Ἠέ μετεκδύοντες, ἐτώσια μοχθίζοντες,
Ἰξίονος κύκλοισιν ἀλιτροτάτοιο φέροντες.
Σαν να ντύνουν άκομψα κάποιον άνθρωπο
ή να τον γδύνουν πάλι, άδικος κόπος,
κινούμενοι κυκλικά σαν τον πανούργο Ιξίονα.
Ο λόγος εδώ είναι για τους αμαρτωλούς που κινούνται ανάμεσα στην αρετή και στην
κακία και η κίνηση τους μοιάζει με την άσκοπη κίνηση του τροχού του Ιξίονα.
Ο αντίπαλος του αγίου Γρηγορίου, στο λόγο που προαναφέραμε Ιουλιανός, χρησιμοποιεί τον μύθο του Ιξίονα με τελείως διαφορετικό νόημα και σκοπό, όπως είναι
φυσικό.
Ιουλιανός, Προς Ηράκλειον Κυνικόν, 2.28 (Rochefort, Les Belles Lettres 1963, τ. 2/1)
καθάπερ οἶμαι <τῷ Ἰξίωνι τήν Ἥραν διώκοντι εἴδωλον> ἀντί τῆς θεοῦ λέγεται
παραναπαύσασθαι, <τούτοις ἀντ’ ἀληθοῦς ψευδής> ἐντέτηκε δόξα.
Όπως ακριβώς πιστεύω έγινε με τον Ιξίονα που, ενώ κυνηγούσε την Ήρα, κοιμήθηκε
με ένα είδωλο αντί για τη θεά, έτσι και σ’ αυτούς αποτυπώθηκε ψευδής αντίληψη αντί
για την αληθινή.
Εδώ όσοι παγιδεύονται στους μύθους και στις λαϊκές δοξασίες και αγνοούν την
αληθινή επιστήμη. Παρομοιάζονται με τον Ιξίονα που κοιμήθηκε με το είδωλο αντί με
τη θεά.
Και στο νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πρόκλο υπάρχει μία μικρή αναφορά στον Ιξίονα.
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Πρόκλος, Πλατωνική Θεολογία, 1.75.16, 1.75.18 (Westerink-Saffrey, Les Belles Lettres
1968)
Τίνος Ἰξίονος δίκην ἤ τῶν ὅλων ψυχῶν ἤ τῶν νοερῶν οὐσιῶν ἤ τῶν θεῶν αὐτῶν τήν
πρόνοιαν ἐπιτελεῖσθαι φήσει τις;
Ποιανού Ιξίονα την τιμωρία, ή των ψυχών των όλων ή των νοερών ουσιών ή ποια
πρόνοια των ίδιων των θεών θα πει κάποιος ότι πραγματοποιείται;
Το χωρίο αυτό αναφέρεται στη δυσκολία του θείου να μεταδώσει το αγαθό στον
άνθρωπο.
Εδώ τοποθετούμε και δύο αναφορές που γίνονται στον Ιξίονα στο ετερόκλητο σύνολο
επιγραμμμάτων που ονομάζεται Παλατινή Ανθολογία. Σ’ αυτό το έργο συστεγάζονται
επιγράμματα εντελώς ανόμοια, ως προς την κοσμοθεωρία και το περιεχόμενό τους, που
απέχουν χρονολογικά μεταξύ τους μέχρι και μία χιλιετηρίδα.
Anthologia graeca (Beckby-Tusculum bucherei Heimeran 1958-1959)
1. Γ. 12.
Ἐν τῷ ΙΒ Ἰξίων Φόρβαντα καί Πολύμηλον ἀναιρῶν διά τόν εἰς τήν μητέρα τήν
ἰδίαν Μεγάραν γεγενημένον φόνον· μηδ’ ὁπότερον γάρ αὐτῶν προελομένη γῆμαι,
ἀγανακτήσαντες ἐπί τοῦτο ἐφόνευσαν. «Φόρβαν καί Πολύμηλον ὅδ’ Ἰξίων βάλε γαίῃ,
ποινάν τᾶς ἰδίας ματρός ἀμυνόμενος».
Ο Ιξίων σκότωσε τον Φόρβαντα και τον Πολύμηλο εξαιτίας του φόνου της μητέρας
του Μεγάρας. Διότι δεν την σκότωσαν επειδή αγανάκτησαν από την εκλογή της για
τον ποιον από τους δύο θα παντρευόταν. Έτσι τον Φόρβαντα και τον Πολύμηλο ο
Ιξίων τους σκότωσε εκδικούμενος τη μάνα του.
2. ΙΑ, 143
Οὐ δέχεται Μάρκον τόν ρήτορα νεκρόν ὁ Πλούτων
εἰπών· «Ἀρκείτω Κέρβερος ὧδε κύων.
εἰ δ’ ἐθέλεις πάντως, Ἰξίονι καί Μελίτωνι
τῷ μελοποιητῇ, καί Τιτυῷ μελέτα.
οὐδέ γάρ σοῦ χεῖρον ἔχω κακόν, ἄχρις ἄν ἐλθών
ὧδε σολοικίζῃ Ῥοῦφος ὁ γραμματικός».
Ο Πλούτων δεν δέχεται στους νεκρούς τον ρήτορα Μάρκο, λέγοντας: «Είναι αρκετός
εδώ ένας σκύλος, ο Κέρβερος. Αν πάντως θέλεις ασκήσου στην απαγγελία λόγου μαζί
με τον Ιξίονα, τον λυρικό ποιητή Μελίτωνα και τον Τιτυό. Διότι δεν έχω χειρότερο
κακό απ’ εσένα, μέχρι να έλθει εδώ και να σολοικίζει ο Ρούφος ο γραμματικός.
Το πρώτο επίγραμμα, όπως και όλα του 3ου βιβλίου της Παλατινής Ανθολογίας,
βρισκόταν στη βάση ενός γλυπτού και περιέγραφε το θέμα του γλυπτού.
Αλλά και στον Συνέσιο Κυρήνης βρίσκομε μία μνεία στον Ιξίονα, την οποία
παραθέτουμε.
Synesii Cyrinensis opuscula (Terzaghi Editrice polygraphica Roma 1944, Δίων) 5.435.48
ὁ δέ καθάπαξ ἀποσεμνυνόμενος, οὐ κρύπτει μᾶλλον ἤ ἐρεθίζει καὶ ἀναρριπίζει τήν
ἐν τῇ φύσει λιχνείαν, ὑφ’ ἧς ἕκαστός ἐστι πολυπράγμων τοῦ ἀπορρήτου. εἰ δέ μὴ ὁ
Ἰξίων ἀντί τῆς Ἥρας τήν νεφέλην ᾑρήκει, καὶ ἠγαπήκει συνών τῷ εἰδώλῳ, οὐκ ἄν ποτε
ἑκών εἶναι μεθεῖτο τῆς ἀτόπου διώξεως.
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Ο καθένας όμως αποβάλλοντας τη σεμνότητα δεν κρύβει, αλλά αντίθετα ερεθίζει και
ανανεώνει τη φυσική του πλεονεξία, από την οποία ο καθένας πολυπραγμονεί γι’ αυτά
που δεν γνωρίζει. Ωστόσο, εάν ο Ιξίων αντί για την Ήρα προτιμούσε το σύννεφο και
του αρκούσε να συγκατοικεί με το είδωλο, πάλι δεν θα εγκατέλειπε ποτέ με τη θέλησή
του την παράδοξη καταδίωξη.
Ο Νόννος, τον οποίο και αναφέραμε πιο πριν ως υποτιθέμενο σχολιαστή των έργων
του Γρηγορίου Θεολόγου, στα Διονυσιακά του αναφέρει σε δύο σημεία τον Ιξίονα.
Νόννος, Διονυσιακά (Keydell, Weidmann 1959)
1. 16.240-16.241
Ζηνὶ συναπτομένην Ἰξίονος οἶσθα γυναῖκα
καί γάμιον χρεμέτισμα καὶ ἱππείους ὑμεναίους.
Θυμάσαι που ενώθηκε ερωτικά με το Δία και το γαμήλιο χρεμέντισμα και τα γαμήλια
τραγούδια που ταιριάζουν σε άλογα.
2. 35, 293-297
Ἄρεα δ’ ἀρραγέεσσιν ἀλυκτοπέδυσι πεδήσω
καί μιν ἀναλθήτοισιν ὅλον πληγῇσιν ἱμάσσω,
εἰς τροχόν αὐτοκύλιστον ὁμόδρομον,
οἷος ἀλήτης Τάνταλος ἠερόφοιτος ἢ Ἰξίων μετανάστης,
εἰσόκε νικήσειεν ἐμός πάις υἱέας Ἰνδῶν.
Τον Άρη θα τον δέσω με πιεστικά δεσμά και θα τον πληγώσω μ’ ανίατες πληγές, θα
τον βάλω σε τροχό που κυλάει από μόνος του, όπως ο Τάνταλος που περιπλανιέται ή
ο Ιξίων που πλέον έχει κατοικία τον αέρα, μέχρι να νικήσει ο γιος μου τους Ινδούς.
Αλλά και στον βυζαντινό γραμματικό του 7ου αιώνα Γεώργιο Χοιροβοσκό αναφέρεται ο Ιξίων σε σχέση με την ετυμολογία της λέξης Κένταυρος.
Προλεγόμενα των Θεοδοσίου ονοματικών κανόνων από φωνής Γεωργίου Χοιροβοσκού (Grammatici Graeci, Teubner, τ. 4/1) 109.19.
ἔστι δέ τό κένταυρος σύνθετον παρά τό κεντᾶν τήν αὖραν, ἤγουν τὴν πνοήν· φασί
γάρ ὅτι ὁ Ἰξίων τῆς Ἣρας ὁμοιωθείσης νεφέλῃ συνεγένετο αὐτῇ, ἐξ ἧς ἐτέχθησαν οἱ
κένταυροι.
Είναι το ουσιαστικό κένταυρος σύνθετο από τό κεντάω και την αύρα, δηλαδή την
πνοή. Διότι λένε ότι ο Ιξίων, όταν δημιουργήθηκε μία νεφέλη, όμοια με την Ήρα,
ενώθηκε ερωτικά μ’ αυτήν και από τη σχέση αυτή γεννήθηκαν οι Κένταυροι.
Στα λεξικά της βυζαντινής εποχής, που διασώζουν μεγάλο μέρος από την αρχαία
παράδοση, αναφέρεται αρκετές φορές ο Ιξίων.
Σούδα (Adler, Teubner, 1928-35)
Α. 394.1-4
Ἰξίων·> οὗτος ἠράσθη τῆς Ἥρας· ἥ δέ προσαγγέλλει τῷ Διΐ, ὃς βουληθείς γνῶναι
τοῦτο ἐξομοιοῖ νεφέλην τῇ Ἥρᾳ καί ἔστησεν. ὁ δέ Ἰξίων μίγνυται αὐτῇ. καί ὀργισθείς
ὁ Ζεύς κολάζει αὐτόν τροχῷ διατείνων ἀεί φερομένῳ καί ἀνακυκλουμένῳ.
Ιξίων. Αυτός ερωτεύτηκε την Ήρα. Αυτή το φανερώνει στο Δία και εκείνος, θέλοντας
να μάθει αν ισχύει αυτό, δημιουργεί ένα σύννεφο όμοιο με την Ήρα και το τοποθετεί
μπροστά στον Ιξίονα. Και ο Ιξίων ενώνεται μ’ αυτό. Ο Δίας οργίζεται και τον τεντώνει
πάνω σ’ έναν τροχό που κινείται συνεχώς κυκλικά.
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Β. 200.1.200.6
Λαισποδίας τήν φύσιν:> ἀντί τοῦ τὴν κνήμην ἔχει σαπράν· Λαισποδίας γάρ καὶ
Δαμασίας ὡς κακόκνημοι διεβάλλοντο. τοῦτον δέ τόν Λαισποδίαν καὶ στρατηγῆσαί
φησι Θουκυδίδης ἐν τῇ η΄. ἦν δέ καί φιλόδικος. εἶχε δέ καὶ περὶ τάς κνήμας αἰτίας
τινάς· διὸ καὶ κατὰ σκελῶν ἐφόρει τὸ ἱμάτιον. ἢ ὡς Ἰξίων ἐν ταῖς λέξεσιν ὁ ἀκρατὴς
περὶ τὰ ἀφροδίσια ὥστε καὶ κτήνη σποδεῖν.
Λαισποδίας ως προς την φύση: Αυτός που του έχει σαπίσει η κνήμη του ποδιού. Ο
Λαισποδίας και ο Δαμασίας είχαν την κακή φήμη πως είχαν άσχημα πόδια. Αυτός
μάλιστα ο Λαισποδίας, αναφέρει ο Θουκυδίδης στο Η΄ βιβλίο, στρατήγησε. Ήταν
φιλόδικος και είχε και μερικές αιτιάσεις εξαιτίας των ποδιών του. Γι αυτό φορούσε το
ιμάτιο μέχρι τα πόδια. Ή όπως ο Ιξίων λαισποδίας είναι ο ασυγκράτητος ως προς τα
ερωτικά, ώστε να βατεύει ακόμα και κτήνη.
Etymologicum Gudianum (Weigel, Λειψία 1818· ανατύπωση Olms 1973)
Α. 279.39-279.42
<Ἰξίων>, ὄνομα κύριον· ὥσπερ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἄγω ἄξω ἄξιος, οὕτω καί ἀπό τοῦ ἵκω
ἵξω γίνεται ἴξιος· καὶ ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ἔχις ἔχιος γίνεται ἐχίων, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ ἴξις
ἴξιος γίνεται Ἰξίων.
Ιξίων: Κύριο όνομα. Όπως από το άγω, άξω, άξιος, έτσι και από το ίκω, ίξω
προέρχεται το ίξιος. Και όπως από το έχις-έχιος γίνεται εχίων, έτσι και από το ίξιςίξιος προέρχεται το Ιξίων.
Β. 314.43-314.55
<Κένταυρος>, ἀφ’ οὗ τὸ τῶν Κενταύρων γένος ὁ πρῶτος ὠνομάσθη ἀπό Ἰξίονός τινος· ὁ γάρ Ἰξίων ἐρασθεὶς τῆς Ἥρας, ἀπόπειραν ποιησάμενος ὁ Ζεὺς, εἰ ἄρα τολμήσει
τοῦτο ποιῆσαι, ποιήσας ἑαυτὸν νεφέλην ὁμοίαν τῆς Ἥρας παρέκλινεν ὀφθῆναι αὐτῷ·
ὁ δὲ νομίσας εἶναι τὴν Ἥραν συνεγένετο αὐτῇ, καὶ ἔσχεν υἱὸν ὀνόματι Κένταυρον,
παρὰ τὸ τὸν πατέρα αὐτοῦ Ἰξίονα κεντᾷν τῇ αὔρᾳ· τουτ’ ἔστι τῇ νεφέλῃ. <Κένταυρος>,
παρὰ τὸ κέντω καὶ τὸ αὖρα, ὅ ἐστι πνοὴ τοῦ ἀνέμου· φασὶ γὰρ τὸν Ἰξίονα τῆς Ἥρας
ὁμοιωθείσης νεφέλῃ, ὅταν συνεγένετο αὐτῇ· ἐξ ἧς ἐτέχθησαν οἱ Κένταυροι· παρὰ τὸ
κεντεῖν τὴν αὖραν ἤγουν τὴν φωνήν.
Κένταυρος, από τον οποίο ονομάστηκε όλο το γένος των Κενταύρων, προερχόμενο
από κάποιον Ιξίονα. Διότι ο Ιξίων ερωτεύτηκε την Ήρα και ο Δίας, θέλοντας να
δοκιμάσει το αν θα προσπαθήσει να κάνει κάτι τολμηρό, έφτιαξε για λογαριασμό
του ένα σύννεφο όμοιο με την Ήρα και το τοποθέτησε έτσι ώστε να το δει. Εκείνος
νόμισε ότι ήταν η Ήρα και ενώθηκε ερωτικά μ’ αυτό και απέκτησε έναν γιο που
ονομάστηκε Κένταυρος, επειδή ο πατέρας του Ιξίων κεντούσε την αύρα, δηλαδή το
σύννεφο. Κένταυροι, λοιπόν, από το κεντώ και αύρα, το οποίο σημαίνει την πνοή του
ανέμου. Αυτό λένε ισχύει για τον Ιξίονα, όταν συνευρέθηκε με το ομοίωμα της Ήρας
που έμοιαζε με σύννεφο. Από αυτή τη σχέση γεννήθηκαν οι Κένταυροι. Από το κεντώ
την αύρα, δηλαδή τη φωνή.
Etymologicum Magnum, 503.50-58 (Gaisford, Oxford 1848)
<Κένταυρος>: Ἀφ’ οὗ τὸ τῶν Κενταύρων γένος· ὃς οὕτως ὠνόμασται ἀπὸ τοῦ τὸν
πατέρα αὐτοῦ Ἰξίονα κεντεῖν τὴν αὖραν· φασί γὰρ αὐτὸν τῆς Ἥρας ἐρασθέντα
συγγενέσθαι αὐτῇ ὁμοιωθείσῃ νεφέλῃ· ἐξ ἧς ἐτέχθη ὁ Κένταυρος, μέχρι μὲν ὀμφαλοῦ
60

τὸ τοῦ πατρός ὁμοίως ἔχων, τὰ δὲ κάτω ἀλόγου, διὰ τὸ τὰς νεφέλας τοῖς ἀλόγοις
ὁμοίας εἶναι. Ζήτει τὴν ἱστορίαν πλατύτερον ἐν Ὀδυσσείας λ΄.
Κένταυρος: Απ’ όπου προέρχεται το γένος των Κενταύρων. Αυτός ονομάστηκε έτσι,
επειδή ο πατέρας του Ιξίων κεντούσε την αύρα. Λένε ότι ερωτεύτηκε την Ήρα και
συνευρέθηκε ερωτικά με ένα σύννεφο που ήταν όμοιο μ’ αυτή. Απ’ αυτό το σύννεφο
γεννήθηκε ο Κένταυρος, που ήταν μέχρι τον ομφαλό όμοιος με τον πατέρα του, ενώ απ’
εκεί και κάτω όμοιος με άλογο, μια και τα σύννεφα μοιάζουν στη μορφή με τα άλογα.
Αναζήτησε μία πιο εκτεταμένη μορφή της ιστορίας στο λ της Οδύσσειας.
Αλλά και στον βυζαντινό ιστορικό του 12ου αιώνα Νικήτα Χωνιάτη βρίσκουμε μία
αναφορά στον Ιξίονα.
Νικήτας Χωνιάτης, Ιστορία (Van Dieten, De Gruyter Corpus fontium historiae Byzantinae, Νο 11/1975) Αλέξιος, 2, 226.15-25.
Ὁ τοίνυν αὐτοκράτωρ Μανουήλ συνειληφέναι οὐκ ἔχων Ἀνδρόνικον, ἀλλ’ ὅσα
καί Ἰξίων Ἥρας τούτου ἀποπλαζόμενος, ὡς γοῦν νεφέλην τὴν ἀνεψιὰν Θεοδώραν
περισχεῖν διὰ φροντίδος ἐτίθετο καὶ τοῦ κατὰ σκοπὸν ἐπιτυχὴς γεγονὼς διὰ τοῦ τότε
τὴν ἀρχὴν τῆς Τραπεζοῦντος ἀνεζωσμένου Νικηφόρου τοῦ Παλαιολόγου.
Ο αυτοκράτορας, λοιπόν, Μανουήλ μην έχοντας τρόπο για να συλλάβει τον
Ανδρόνικο, αλλά επειδή πλανιόταν σχετικά μ’ αυτόν όσο και ο Ιξίων σε σχέση με
την Ήρα, φρόντισε να χρησιμοποιήσει σαν σύννεφο την ανιψιά του Θεοδώρα και
στον στόχο του αυτό πέτυχε χάρη στον τότε διοικητή της Τραπεζούντας Νικηφόρο
Παλαιολόγο.
Το χωρίο συσχετίζεται με την πολυτάραχη ζωή του Ανδρόνικου Κομνηνού. Εδώ ο
αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός χρησιμοποιεί δόλωμα την ανιψιά του Θεοδώρα(όπως
ο Δίας χρησιμοποίησε τη Νεφέλη για τον Ιξίονα) προκειμένου να συλλάβει τον
επικίνδυνο εξάδελφό του Ανδρόνικο.
Αλλά και στον λόγιο επίσκοπο της Θεσσαλονίκης Ευστάθιο βρίσκουμε σημαντικές
αναφορές στον Ιξίονα.
Ευσταθίου, Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα (Van der Valk-Brill, Leiden 1971-87)
1. 1.160.7-17
καὶ πατρὸς ἐκείνου δὴ τοῦ Κενταύρου κληθέντος, φασίν, οὕτω, διότι ὁ Ἰξίων
κεντήσας αὖραν ἤτοι ἀερίαν νεφέλην ἐγέννησεν αὐτὸν ἐξ ἐκείνης, ὡς ὁ μῦθος ἐλήρησεν.
ἔοικε δέ ὁ ῥηθεὶς Ἰξίων, ὁ καὶ πρῶτος παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἱστορούμενος γενέσθαι
φονεύς, φαντασιοκόπος τις εἶναι καὶ πραγμάτων ἐφιέμενος ὑπὲρ αὐτόν ὄντων,
ὁποίους πολλούς ὁ μακρός χρόνος ἤνεγκε. διόπερ ὁ μῦθος ἐρᾶν αὐτόν λέγει τῆς Ἥρας,
ὕψους τινὸς δηλαδή ἡγεμονικοῦ. καὶ γάρ οἱ παλαιοί καὶ εἰς τοιοῦτόν τι, ὡς εἴρηται,
τὴν Ἥραν ἐκλαμβάνονται ζωὴν Ἡραίαν λέγοντες τὴν βασιλικήν· ἧς διεκπεσών ὁ
Ἰξίων ἐμίγη, φασί, νεφέλῃ, σκιᾷ τινι δηλαδή καὶ φαντάσματι τῆς φιλουμένης ὑψηλῆς
ζωῆς καὶ εἰδώλῳ τοῦ ποθουμένου, καὶ ἐπέτεκε Κενταύρους ἀνυποστάτους δηλονότι
ἐννοίας καὶ ἃς οὐκ οἶδε φύσις τελεσφορεῖν.
Και λένε ότι ονομάστηκε πατέρας εκείνου του Κενταύρου έτσι, διότι ο Ιξίων τον έκανε
μ’ αυτή, αφού κέντησε μία αύρα, δηλαδή μία ουράνια νεφέλη, όπως παραληρηματικά
λέει ο μύθος. Αναφέρεται ακόμα ότι ο Ιξίων ήταν ο πρώτος φονιάς ανάμεσα στους
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Έλληνες και ότι ήταν φαντασιόπληκτος και επιθυμούσε πράγματα που ξεπερνούσαν
τις δυνατότητές του, τύπος ανθρώπου που πολλοί τον μιμήθηκαν από τότε. Γι’ αυτό,
δηλαδή, και ο μύθος αναφέρει ότι ερωτεύτηκε την Ήρα, έφτασε δηλαδή σε απίστευτο
επίπεδο. Γι’ αυτό και οι παλιοί τη βασιλική ζωή την ονομάζουν ζωή Ηραία. Και ο Ιξίων
αποτυγχάνοντας σ’ αυτόν το στόχο, λένε, ενώθηκε με σύννεφο, με σκιά δηλαδή και
φάντασμα της αγαπημένης υψηλής ζωής, με ένα είδωλο, δηλαδή, αυτού που ποθούσε,
και έκανε τους Κενταύρους, δηλαδή έννοιες που δεν έχουν υπόσταση και τέτοιες που
η φύση δεν μπορούσε να δημιουργήσει.
2. 1.520.15-1.520.21
καὶ ὁ τῶν Ἐθνικῶν δὲ συναγωγεύς φησι· «Γυρτών πόλις Θεσσαλίας καὶ Περραιβίας
ἀπὸ τοῦ κτίσαντος αὐτήν Γύρτωνος, ὃς ἦν ἀδελφὸς Φλεγύου». ὅτι δὲ τοὺς Γυρτωνίους
Φλεγύας πρότερον ἐκάλουν ἀπὸ τοῦ ῥηθέντος Φλεγύου, ἀδελφοῦ Ἰξίονος, ἱστορίαι
δηλοῦσι συχναί.
Και ο συγγραφέας των Εθνικών αναφέρει «Η Γυρτώνη είναι πόλη της Θεσσαλίας
και της Περραιβίας, η οποία πήρε το όνομα από τον οικιστή της Γύρτωνα, ο οποίος
ήταν αδελφός του Φλεγύα». Πολλές διηγήσεις αναφέρουν ότι παλιότερα ονόμαζαν
τους κατοίκους της Γυρτώνης Φλεγύας από τον προαναφερθέντα Φλεγύα, αδελφό του
Ιξίονα.
Πιθανόν αυτό το σχόλιο να είχε πηγή τον Στράβωνα, όπως έχουμε δει πιο πάνω.
3. 3.653.4-3.653.15
Ὅρα δὲ ὅτι τὸν τοῦ Ἰξίονος Πειρίθοον οὐδέν ἐκώλυσεν ἡ πατρόθεν κακία γενέσθαι
μήστωρα θεῖς ἀτάλαντον. ὅν πρῶτον φόνου τοῦ μεγάλου κακοῦ κατάρξαι φασί, καὶ
Ἥρας δὲ πλάττουσιν αὐτόν ἐρασθῆναι καὶ Νεφέλῃ συνελθεῖν, ἀφ’ ἧς ὁ τῶν Κενταύρων
σπορεύς ἄθεσμος Κένταυρος, καὶ ἐν Ἅιδου δὲ τροχῷ φασι προσδεθέντα κολάζεσθαι,
περί ὧν καὶ ἀλλαχοῦ ἐρρέθη.
Πρόσεξε, όμως, τον γιο του Ιξίονα Πειρίθου δεν τον εμπόδισε καθόλου να θεωρείται
ισοδύναμος με τους θεούς στη φρόνηση η πατρογονική διαφθορά. Λένε ότι πρώτος
εκείνος (ο Ιξίων) ξεκίνησε τη μεγάλη συμφορά της δολοφονίας και δημιουργούν και
ένα μύθο ότι ερωτεύτηκε την Ήρα και συνευρέθηκε ερωτικά με τη Νεφέλη, από την
οποία προήλθε ο αφύσικος πρόγονος των Κενταύρων, ο Κένταυρος, και ακόμα λένε
ότι δεμένος σε τροχό στον Άδη τιμωρείται, κάτι που έχει αναφερθεί και αλλού.
Αυτό είναι σχόλιο στον στίχο της Ιλιάδας (Ξ,318), το οποίο αναφέραμε στην αρχή
της μελέτης.
Στον ιστορικό του 14ου αιώνα Νικηφόρο Γρηγορά, πάλι, βρίσκουμε μία μικρή
αναφορά στον Ιξίονα.
Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκή Ιστορία (Bekker-Weber, Corpus scriptorum historia
byzantinae 1829-1835) 2.1055.1-2.1055.5
εἴδωλον ἀρετῆς καὶ οὐδαμῶς ἀρετήν εἶναι τὸ μέχρι νῦν αὐτῷ διωκόμενον, καθάπερ
τὰ μυθευόμενα πάλαι περὶ νεφέλης ὁμοῦ καὶ Ἰξίονος.
Είναι είδωλο της αρετής και σε καμιά περίπτωση αρετή αυτό που καταδιώκεται
μέχρι τώρα απ’ αυτόν, όπως συμβαίνει στο μύθο της Νεφέλης και του Ιξίονα.
Ο λόγιος του 15ου αιώνα Μιχαήλ Αποστόλιος, που βέβαια γνώρισε και την οριστική
πτώση του Βυζαντίου και έγραψε στα ξένα το κύριο μέρος του έργου του, στη συλλογή
παροιμιών του αναφέρει τον Ιξίονα.
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Μιχαήλ Αποστόλιος, Paroemiographi Craeci, τ. 2 (Leutsch, Vandenhoeck and Ruprecht 1851· ανατύπωση Olms 1965) 16.76.616.76.13
Ὁ δὲ Ἰξίων ἠράσθη τῆς Ἥρας· ἡ Ἥρα προσαγγέλλει τῷ Διί· ὁ δὲ Ζεὺς βουληθεὶς
γνῶναι, εἰ ὄντως ἐρᾷ αὐτῆς, ἐξομοιοῖ νεφέλην τῇ Ἥρᾳ καὶ ἔστησεν. Ὁ δὲ Ἰξίων
νομίσας αὐτήν εἶναι τὴν Ἥραν συμμίγνυται αὐτῇ τῇ νεφέλῃ· καὶ ὀργισθείς ὁ Ζεὺς
κολάζει αὐτὸν οὕτως· τροχῷ διατείνας αὐτόν ἐποίησεν ἀεί φέρεσθαι τὸν τροχὸν, καὶ
ἔστιν ἀεί οὕτως ἀνακυκλούμενος καὶ καταφερόμενος ταύτην τίνων τὴν τιμωρίαν.
Και ο Ιξίων ερωτεύθηκε την Ήρα. Εκείνη το αναφέρει στον Δία. Εκείνος, θέλοντας
να διαπιστώσει εάν όντως εκείνος την αγαπά, δημιουργεί ένα σύννεφο, όμοιο με την
Ήρα, και το φέρνει μπροστά του. Ο Ιξίων νόμισε ότι είναι η ίδια η Ήρα και ενώνεται
με το ίδιο το σύννεφο. Ο Δίας οργίστηκε και τον τιμωρεί έτσι. Τον τέντωσε σε τροχό
και ενήργησε, ώστε ο τροχός να κινείται αιώνια και έτσι πάντοτε κινούμενος κυκλικά
και προς τα κάτω εκπληρώνει αυτή την τιμωρία.
Αυτή είναι η επεξήγηση ως προς τον Ιξίονα της παροιμίας «Τιτυού σε περιμένει
και Ιξίονος κολαστήρια». Επίσης, όπως έχουμε προαναφέρει, ο Αποστόλιος, σε άλλο
τμήμα του έργου του, χρησιμοποιεί κατά λέξη, σχεδόν, την διήγηση του Παλαίφατου
για τον Ιξίονα και τους Κενταύρους.
Αντίθετα με τους έλληνες, στους λατίνους συγγραφείς λίγες είναι οι αναφορές στον
Ιξίονα, συνήθως σε σχέση με τους άλλους μεγάλους αμαρτωλούς Σίσυφο και Τάνταλο.
Απλά αναφέρουμε μερικές παραπομπές σε μερικούς συγγραφείς: Βιργίλιος, Αινειάδα,
6.601· Γεωργικά, 3.37, 4.484· Αίτνα, 73. Τίβουλλος, 1.3.73. Σενέκας, Επιστολές, 24.17·
Ηρακλής, 750· Μήδεια, 744· Οκταβία, 623. Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 4.461· 4.465·
10.42· 10.505· Ίβις, 174. Προπέρτιος, 4.11.23. Θα περιμέναμε από τον σημαντικό
λατίνο μυθογράφο Υγίνο να αναφέρεται στο έργο του στον μύθο του Ιξίονα, στην
ολοκληρωμένη του μορφή, ωστόσο το μόνο που αναφέρει είναι ότι ο Πειρίθους ήταν
γιος του Ιξίονα και ότι ο Ηρακλής για την αγάπη της Δηιάνειρας χρειάστηκε να
σκοτώσει δύο Κενταύρους, παιδιά της Νεφέλης και του Ιξίονα. Τον Ευρυτίωνα, πριν
από τον γάμο, και το Νέσσο μετά τον γάμο, με τη γνωστή τραγική συνέπεια για την
ζωή του Ηρακλή.
Ωστόσο, ανέλπιστα, στον μυθογράφο του 5ου αι. μ.Χ. Φουλγκέντιο βρίσκουμε μία
ενδιαφέρουσα εκδοχή του μύθου του Ιξίονα και την παραθέτουμε σε μετάφραση:
Αυτός που επιδιώκει περισσότερα σε σχέση με αυτά που επιτρέπεται χάνει και
τα λίγα. Ο Ιξίων, δηλαδή, επιδίωξε δεσμό με την Ήρα, η οποία δημιούργησε ένα
σύννεφο όμοιο μ’ αυτή, με το οποίο ενώθηκε ο Ιξίων και γεννήθηκαν οι Κένταυροι.
Όπως στους Λατίνους, τίποτα δεν είναι πιο ευχάριστο από την αλήθεια, έτσι και για
τους Έλληνες τίποτα δεν είναι πιο καλά στολισμένο από το ψέμα. Τελικά θα ήθελαν
να ονομάζουν τον Ιξίονα κάτι σαν Αξίονα. Αξίωμα στα ελληνικά λέγεται η δημόσια
θέση. Θεά, λοιπόν, των βασιλειών, όπως προείπαμε είναι η Ήρα. Αυτός, δηλαδή, που
επιδιώκει το αξίωμα του βασιλιά, αξίζει ένα σύννεφο, δηλαδή ένα ομοίωμα βασιλείας.
Άλλωστε, βασίλειο είναι αυτό που θα διαρκέσει αιώνια. Και βέβαια όποιος προτιμάει
τις εικόνες της προσωρινής ευτυχίας και όχι την αλήθεια, τον φθονεί η γρήγορη και
με φτερά αρπακτική δύναμη της εποχής και γεύεται την ανώφελη εικόνα του ανέμου.
Τελικά, ο οιωνοσκόπος Βατίνιος συνήθιζε να λέει ότι το να κατονομάζει σαν σε όνειρο
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τα κατορθώματα διάφορων πόλεων είναι έργο αστικού μιμολόγου και παρόλο που
τίποτα δεν μπορούσε να πει ότι έκανε η καθεμιά, ωστόσο αυτό του φάνηκε να ισχύει
για τη Ρώμη, ότι κατά ένα μέρος γνώρισε αληθινές τιμές, κατά ένα μέρος όμως ψεύτικες
και φευγάτες. Διότι πιστεύω σ’ αυτό που λέει κάποιος ο οποίος διάβασε την άποψη
του σοφού Κλεόβουλου. Η ζωή είναι ένας μίμος. Επομένως, τώρα ας επαναλάβουμε
τον μύθο. Ο Δημόκριτος γράφει ότι στην Ελλάδα ο Ιξίων πρώτος επιδίωξε τη βασιλεία,
αυτός που πρώτα αναζήτησε 100 ιππείς, απ’ όπου πήραν και το όνομα σαν εκατό (lat.
Centum) οπλισμένοι που ήταν (αν και θα έπρεπε να ονομάζονται εκατό ίπποι) διότι
τοποθετούνταν ανάμεσα σε άλογα, ωστόσο και έτσι 100 οπλισμένοι. Αυτός ο Ιξίων
γρήγορα παρέλαβε τη βασιλεία, γρήγορα όμως την απέβαλε. Γι’ αυτό και αναφέρουν
ότι τιμωρήθηκε δεμένος πάνω σε σφαίρα, μια και αυτή εκείνα που είναι πάνω τα ρίχνει
κάτω. Έτσι, αυτός ο μύθος ήθελε να δείξει ότι αυτοί που κατακτούν βασίλεια με τη
βία και με οπλισμένους στην αρχή υψώνονται, στη συνέχεια υφίστανται καταπτώσεις,
όπως ακριβώς συμβαίνει με τη σφαίρα που δεν έχει μία σταθερή κορυφή.
Ο Φουλγκέντιος βρίσκεται στο κλίμα του Παλαίφατου για λογική επεξήγηση των
μύθων. Όμως, εκείνος προωθεί αυτήν τη διάθεση σε εξωφρενικά επίπεδα και δίνει μία
πολύ προχωρημένη εξήγηση για τον μύθο του Ιξίονα. Χύνει το δηλητήριο για τους
Έλληνες, ενώ η ετυμολογία της λέξης Κένταυρος θα ίσχυε αν μόνο ήταν λατινική
και όχι ελληνική. Αν και ο Φουλγκέντιος ήταν ειδωλολάτρης και αποτυχημένα
προσπάθησαν να τον ταυτίσουν με έναν ομώνυμό του επίσκοπο γαλατικής πόλης,
ωστόσο και σ’ αυτήν τη διήγηση διακρίνουμε απηχήσεις της χριστιανικής Ηθικής.
Κάναμε ένα ταξίδι στο χρόνο με συγγραφείς από τον 8ο π.Χ. έως τον 15ο αι. μ.Χ. και
τουλάχιστον καταλάβαμε, μέσα από την παράθεση τόσες φορές αυτής της ιστορίας,
ότι οι Αρχαίοι κωδικοποίησαν, μέσα από τον μύθο, κάποιες αλήθειες, που στην
συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι δεν πρέπει να ανταποδίδουμε με αχαριστία την
ευεργεσία και ότι κανείς δεν θα πρέπει να επιδιώκει πράγματα που ξεπερνούν τις
δυνατότητές του, αλλιώς αναπόδραστα θα έλθει η τιμωρία.
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Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΙΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Μετάφραση από τα αγγλικά
ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ
«Από τον 15ο έως τα μέσα του 19ου αιώνα
η Καρδίτσα ήταν ένα μικρό χωριό».
Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα, τ. 41, 1990
Η πρώιμη ιστορία της σύγχρονης πόλης Καρδίτσας, στην δυτικοθεσσαλική πεδιάδα,
δεν είναι γνωστή κατά το μεγαλύτερο μέρος της μακράς και πλούσιας χρονικής
περιόδου. Αυτό φαίνεται καθαρά από το απόσπασμα της Πάπυρος-ΛαρούςΜπριτάνικα, το οποίο παραθέσαμε και από το περιεχόμενο μερικών παγκοσμίως
γνωστών εγκυκλοπαιδειών, που δίνουν εντελώς λανθασμένες πληροφορίες, τις οποίες
ελπίζουμε να καταδείξουμε με αυτήν εδώ την μικρή συνεισφορά μας. Το πρόβλημα της
ανάδειξης της Καρδίτσας ως πόλης (με πολλά ερωτήματα) δεν θα θεωρούνταν καθόλου
πρόβλημα εάν οι έλληνες ιστορικοί έκαναν χρήση των πλουσιότατων αρχείων των
απελθόντων αυτοκρατορικών κυρίων, τα οποία αρχεία οι Οθωμανοί διατήρησαν στο
Οθωμανικό Πρωθυπουργικό Αρχείο, στην Κωνσταντινούπολη (Β.Β.Ο.Α), το οποίο
είναι ανοιχτό στον οποιονδήποτε.
Η Καρδίτσα είναι ένα καλό παράδειγμα ενός αστικού οικισμού, ο οποίος επανασυστήθηκε ή επαναδημιουργήθηκε από τους Οθωμανούς στην ίδια θέση ενός
καταστραμμένου και εξαφανισμένου προηγούμενου οικισμού. Είναι μία πολύ παρόμοια
ιστορία με άλλες θεσσαλικές πόλεις, όπως είναι ο Αλμυρός, η Λάρισα, ο Τύρναβος και
το Βελεστίνο.
Το όνομα της πόλης είναι σλαβικό και δείχνει μία θέση gard, η οποία κατά τα
τέλη του 9ου αι. μ.Χ. μεταβλήθηκε σε grad.1 Στα σύγχρονα σερβικά ή βουλγαρικά η
Καρδίτσα θα ήταν Gradiste, ή ένας μέρος όπου υπήρχε ένα grad, δηλαδή μία πόλη ή ένα
οχυρό, ένα κάστρο. Θα μπορούσαμε εδώ να προσθέσουμε ότι η λέξη gard είναι ίδια με
την λέξη garden στα αγγλικά, garten στα γερμανικά, gaarde στα ολλανδικά, jardin στα
γαλλικά ή gord στα σουηδικά· όλες αυτές οι παραλλαγές της ίδιας λέξης δηλώνουν ένα
μέρος του εδάφους περιφραγμένο ή κλεισμένο και ξεχωρισμένο από τις παρακείμενες
«ανοιχτές» τοποθεσίες.
Σύμφωνα με τον ιστορικό και γεωγράφο Alfred Philipsson και τον κλασικό ιστορικό
Siegfried Lauffer,2 η Καρδίτσα δημιουργήθηκε κατά την οθωμανική περίοδο του 15ου
αιώνα. Αυτή η αναφορά υιοθετήθηκε από τους συγγραφείς της Πάπυρος-Λαρούς
1. Max Vasmer, «Die Slawen in Griechenland», στο Anhandlungen der preussische Akademie
der Wissenschaften, Phil. Hist. Klasse, Berlin 1941.
2. Alfred Philippson, Die griechische Landschaften. Thessalien und die Spercheios - Senke,
Frankfurt a.M. 1950, 62· Siegfried Lauffer, Griechenland. Lexikon der historischen Stätten,
München 1989, 301.
5. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Μπριτάνικα,3 αλλά βασίζεται σε ανακριβή στοιχεία. Δεν υπάρχουν βυζαντινές πηγές
οι οποίες να αναφέρουν την Καρδίτσα, ούτε στα χρονικά ούτε στα βραχέα χρονικά.
Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη της θεσσαλικής Καρδίτσας, μέχρι τώρα,
ανάγεται στον 16ο αιώνα και αναφέρεται στα αρχεία των μονών των Μετεώρων
όπως αυτά εντοπίσθηκαν και δημοσιεύθηκαν από τον Κώστα Σπανό.4 Έτσι, στη
θέση όπου ανεγέρθηκε η Καρδίτσα ή στην κοντινή περιοχή πρέπει να υπήρχαν τα
ερείπια ενός εγκαταλειμμένου οικισμού ο οποίος, στους σλάβους εισβολείς του 7ου
αιώνα, παρουσίαζε την εικόνα ερειπίων μιας παλιάς πόλης ή ενός κάστρου. Καθώς
η μορφή του τοπωνυμίου είναι υπαρκτή πριν από τον 9ο αιώνα, οι παλαιο-Σλάβοι
εποικιστές της περιοχής της Καρδίτσας πρέπει να είχαν καταφθάσει εκεί πριν από την
χρονολογία αυτή. Αυτό πρέπει να συνέβη μεταξύ του 600 και του 800 μ.Χ. Το αρχικό
Κ του τοπωνυμίου, αντί του αρχικού G, μπορεί να προέκυψε από την ενδιάμεση
παροδική εγκατάσταση των Βλάχων της Θεσσαλίας, οι οποίοι ήρθαν αργότερα και
παρέδωσαν την περιοχή στους Οθωμανούς, μαζί με το τροποποιημένο παλαιοσλαβικό
τοπωνύμιο. Φαίνεται πως η παλιά προφορά του αρχικού γράμματος του τοπωνυμίου
πρέπει να ήταν κάτι ανάμεσα στο Κ και στο G, επειδή στο οθωμανικό κατάστιχο του
1506 αναφέρεται ως Kardist, ενώ στο κατάστιχο του 1570 ως Gardits. Αυτό είναι το
μόνο που μπορούμε να πούμε.
Από μία διαφορετική άποψη, η Καρδίτσα μπορεί να θεωρηθεί ως η διάδοχη περιοχή
της αρχαίας πόλης Μητρόπολης, 8 χλμ. νοτιοδυτικά, τής οποίας τα ερείπια έχουν
σχεδόν εξαφανισθεί κάτω από την μεσαιωνική και την σύγχρονη εγκατάσταση του
Παλαιόκαστρου (το οποίο μετονομάσθηκε σε Μητρόπολη). Η σύνδεση ανάμεσα στους
δύο οικισμούς έχει ήδη διατυπωθεί από τον Philippson πριν από τον 2ο παγκόσμιο
πόλεμο.5 Η Μητρόπολη ήταν μία μεγάλη πόλη (το μήκος των τειχών της έφθαναν σχεδόν
τα 5 χλμ.) και προέκυψε μέσω του συνοικισμού μικρότερων γειτονικών οικισμών.6 Η

3. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα, Αθήνα 1988, τ. 32, 135.
4. Κώστας Σπανός, α) «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην
πρόθεση 401 του Μεγ. Μετεώρου (1520-1540)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 43 (2003) 113, αρ. 76
(Καρδίτζα) και 44 (2003) 145, με δύο ονόματα αφιερωτών: «Σταματίου ἱερέως, Κυράννας». β)
«Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 215 της Μονής
του Βαρλαάμ (1613/1614-19ος αι.)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 23 (1993) 95, αρ. 86 (Καρδίτζα)
και 24 (1993) 165, με ένα όνομα αφιερωτή «Νίκω». Για τις άλλες πηγές, δείτε και τον Peter
Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, Wien (1975-1978), τόμοι 3. Ο Βασ. Λάππας
(Ιστορία της πόλεως Καρδίτσης, Αθήναι 1974, 27-28) αναφέρει ότι το όνομα Καρδίτσα δόθηκε
στην πόλη όταν ο Αντώνιος Λε Φλάμα, άρχοντας της Καρδίτσας, στην Κωπαΐδα, πολέμησε στη
Θεσσαλία με την Άννα της Ηπείρου και έτσι το θεσσαλικό χωριό πήρε το όνομά της. Πρόκειται
για μία άλλη άποψη χωρίς να τεκμηριώνεται στις πηγές. Βλ. και τον William Miller, The Latins
in the Levant, London 1908, 200-201· και 228· πρβ. επίσης, Paul Magdalino, The History of
Thessaly, 1266-1393, Oxford (Diss.), 1976,66.
5. Alfred Philippson, ό.π., σ. 62.
6. «Ἡ δέ Μητρόπολις πρότερον μέν ἐκ τριῶν συνῴκιστο πολιχνίων ἀσήμων, ὕστερον δέ καί
πλείους προσελήφθησαν, ὧν ἦν καί Ἰθώμη», Στράβωνας, Θ, 5, 17. Για την πολίχνη Ονθύριον,
βλ. Br. Helly (μετ. G. Polese), «Συμφωνία συμπολιτείας των Γόμφων και των Θαμιών-Ιθώμης»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 10 (1986) 155-156.
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αρχαία προκάτοχος της Καρδίτσας πρέπει να ήταν ανάμεσα σ’ αυτούς τους μικρούς
οικισμούς. Η Μητρόπολη κατέρρευσε εξαιτίας των σλαβικών εισβολών.7
Η πρώτη εικόνα της Καρδίτσας ανάγεται στο έτος 1455. Αυτό είναι το έτος της
οθωμανικής απογραφής του φορολογικού καταστίχου M.A.D. 10, το οποίο φυλάσσεται
στα Basbakanlik Osmanli Arsivi (φ. 194a-b) και είναι ήδη δημοσιευμένο.8 Το κατάστιχο
αυτό βρίσκεται σε άριστη, περίπου, κατάσταση. Σύμφωνα, λοιπόν, με την πηγή αυτή, η
Καρδίτσα ήταν ένα νέο χωριό το οποίο δεν αναφερόταν στο προηγούμενο απογραφικό
κατάστιχο. Το δεύτερο κατάστιχο έπρεπε, υποχρεωτικά, να κάνει αναφορά στη νέα
καταγραφή γης η οποία έγινε κατά την διάρκεια της μεσοβασιλείας του νεαρού
σουλτάνου Μεχμέτ Β΄, 1454/1455 ή κατά την πρώτη απογραφή του Μουράτ Β΄, μετά
το 1423/1424, όταν είχε παγιωθεί η ισχύς του.
Η Καρδίτσα αναφέρεται (στο φ. 386α) ως ένας οικισμός με 35 νοικοκυριά, από τα
οποία τα 26 ήταν μουσουλμανικά και τα 9 χριστιανικά, όλοι μαζί γύρω στα 140 με
160 άτομα. Οι περισσότεροι από τους μουσουλμάνους οικογενειάρχες είχαν τουρκικά
ονόματα ή πατρώνυμα (Atmaca, Burak, Doğan, Ine Han, Sevündük, Saruca, Sahin)
και μπορούμε κάλλιστα να τους θεωρήσουμε ως τούρκους αποίκους. Οι επικεφαλής
οικογενειάρχες ήταν απελεύθεροι δούλοι (azade), πρώην Χριστιανοί, οι οποίοι είχαν
απελευθερωθεί από τους επικυρίαρχους και εξισλαμίσθηκαν, λαμβάνοντας καθαρά
τουρκικά ονόματα. Το πρώτο από τα τρία επικρατέστερα ονόματα είναι αυτό του
Sahin, ενός δούλου τον οποίο απελευθέρωσε ο Halil από την Δαμασκό, γεγονός το
οποίο δείχνει ότι υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα στην πρωτεύουσα της Συρίας και
στη Θεσσαλία. Ίσως πρόκειται για κάποιον ιεροδικαστή (kadi) ή κάποιον άλλο

7. Για την Μητρόπολη, βλ. Fr. Hild κ.ά. (μετ. Γ. Παρασκευάς), «Η Βυζαντινή Θεσσαλία»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 12 (1987) 78· Siegfried Lauffer, ό.π., σ. 432-433 (και τα δύο με επιπλέον
στοιχεία).
8. Melek Delilbasi-Muzaffer Arikan, Hicri 859 tarihli. Suret-i defter-i sancak-i Tirhala,
Ankara 2001 (2 τόμοι). Για τα οθωμανικά tahrir defters και τα φορολογικά κατάστιχα, την
ιστορική δημογραφία και την οικονομική ιστορία, τον τρόπο που δημιουργήθηκαν και την
χρήση τους υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία. Βλ. π.χ. Gyula Káldy-Nagy, «Bevölkerungsstatistischer Quellenwert der Gizye Defter und der Tahrir Defter», Acta Oriertalia Hungarica, 11
(Budapest 1960) 259-269· Nicolas Oikonomides, «Ottoman influence on Late-Ottoman fiscal
practice», Südost-Forschungen, XLV (München 1986) 1-24· Linda Darling, The Ottoman Finance
Department and the assessment and collection of the cizye and the avariz taxes, 1560-1660, Dics.
Univ. of Chicago, 1990 (υπό εκτύπωση με ελαφρώς διαφορετικό τίτλο)· Machiel Kiel, «Remarks
on the administration of the poll tax (cizye) in the Ottomans Balkans and the value of Poll Tax
Registers (Cizye Defterleri) for demographic research», Etudes Balkaniques, Sofia 1990, 70-105·
Heath Lowry, «The Ottoman Tahrir Defterleri as a source for social and economic history: Pitfalls
and limitations», στο, H. Lowry, «Studies in Defterology. Ottoman society in the 15th and 16th
centuries», Analecta Isisiana, Istanbul 1992, 3-18· B. K. Ataman, «Ottoman Demographics (14th17th centuries». Some considerations», Journal of the Economic and Social History of the Orient,
35 (1992) 187-198· John Alexander, «Counting the Grains: Conceptual and methodological issues
in reading the Ottoman Mufassal Tahrir Defters», στο, Abdeljelil Temini (εκδ.), Mélanqes Prof.
Machiel Kiel, Zaghouan 1999, 55-70.
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γραφειοκράτη που υπηρετούσε, για κάποιο χρονικό διάστημα, στο Φανάρι, στη
Λάρισα ή στα Τρίκαλα. Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται πως υπήρξαν κάποιοι ντόπιοι,
οι οποίοι προσηλυτίσθηκαν στον Ισλαμισμό, μεταξύ του μουσουλμανικού πληθυσμού
της Καρδίτσας, επειδή δύο από τους οικογενειάρχες είχαν ως πατρώνυμο το «γιος
του δούλου του Θεού», κάτι το οποίο ήταν συνήθης τρόπος να φανεί ότι το άτομο
αυτό δεν είχε μουσουλμάνο πατέρα και, επομένως, αφορούσε ένα άτομο το οποίο είχε
προσηλυτισθεί προσφάτως. Στην περίπτωσή μας, όμως, ο πατέρας ονομάζεται Abdullah
και έχει ως μία επιπλέον ένδειξη «ο Παλαιός» (Pir) στην κατάληξη του ονόματός του ή
την ίδια ένδειξη στα τουρκικά (Abdullah Koca).
Οι οθωμανοί άποικοι της πρώιμης Καρδίτσας δεν ήταν όλοι βοσκοί ή ημινομάδες
κτηνοτρόφοι. Ανάμεσα στα άτομα αυτά συμπεριλαμβάνονται και τέσσερα τα οποία
προσδιορίζονται από το επάγγελμά τους: υφασματοποιός, τριχοποιός, λαναράς
(halladj), νηματουργός και βοσκός. Άλλες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να
βρεθούν στον τελικό κατάλογο των φορολογικών υποχρεώσεων των οικισμών. Εδώ
αναφέρεται ότι η Καρδίτσα βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις ή τέσσερις οικισμούς και ότι
η δεκάτη των δημητριακών δεν αναγράφεται για την Καρδίτσα, αλλά για τους άλλους
οικισμούς που παρήγαγαν τέτοια προϊόντα. Στο οθωμανικό φορολογικό σύστημα, η
δεκάτη του σιταριού και του κριθαριού ήταν οι βασικοί πυλώνες του συστήματος.
Επειδή τέτοια προϊόντα δεν καλλιεργούνταν σε μεγάλη έκταση, η φορολογία του
οικισμού ήταν πολύ χαμηλή, 823 άσπρα, δηλαδή 23 άσπρα για κάθε νοικοκυριό.
Κανονικά, μία γενική φορολογική επιβάρυνση (συμπεριλαμβανομένων του σιταριού
και του κριθαριού) κυμαινόταν μεταξύ 80-90 και 120-140 άσπρα. Η Καρδίτσα πλήρωνε
100 άσπρα για τα κηπευτικά και τα αμπέλια, 30 για τα μελίσσια, 50 για τα πρόβατα,
10 για τους χοίρους, 50 για τον νυφιάτικο και γαμπριάτικο φόρο, 249 για την ισπέντσα
(φόρος τον οποίο πλήρωναν οι χριστιανοί γεωργοί στον τιμαριούχο), 25 κάθε κανονικό
νοικοκυριό και 6 οι χήρες9 και 334 άσπρα χρηματική αξία για την εργασία προς την
πολιτεία (αγγαρεία). Και αφού από το 1455 έως το 1506 καταβαλλόταν ένα άσπρο για
κάθε τρία πρόβατα, η Καρδίτσα δεν είχε περισσότερα από 150 πρόβατα, δηλαδή λίγο
πιο πάνω από τέσσερα πρόβατα το κάθε σπίτι. Ήταν καθιερωμένο πως ένα νομαδικό
ή ημινομαδικό νοικοκυριό μπορούσε να επιζήσει με ένα κοπάδι 60-70 προβάτων.10
Οι κάτοικοι της Καρδίτσας είχαν τότε μόνο τέσσερα πρόβατα για κάθε σπίτι και,
συνεπώς, ήταν οπωσδήποτε γεωργοί και όχι ημινομάδες. Και η ύπαρξη περισσότερων
από 30 κυψελών δείχνει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εάν οι χριστιανοί κάτοικοι της Καρδίτσας ενώθηκαν με τους μουσουλμάνους
αποίκους ή εάν συνέβη ακριβώς το αντίθετο δεν μπορεί πλέον να τεκμηριωθεί. Εάν οι
εννιά οικογενειάρχες ήταν Έλληνες, Βλάχοι ή Αλβανοί δεν είναι εύκολο να το πούμε,
διότι, σ’ αυτά που διαβάζουμε υπάρχει και μία δόση αβεβαιότητας. Παραθέτουμε τα

9. Μία χήρα δεν πλήρωσε εξαιτίας ενός λάθους υπολογισμού από τον γραφέα του καταστίχου.
10. Για το θέμα αυτό, βλ. Wolf-Dieter Hütteroth, Bergnomaden und Yaylabauern im mittleren
kurdischen Taurus, Marburg 1959 (Marburger Geographische Schriften). O Rudy Lindner (Nomands
and Ottomans), αναφέρει μία μελέτη η οποία, ανεξάρτητα από τον Hütteroth, έφθασε στον ίδιο
αριθμό προβάτων, 60-70.
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ονόματα αυτά παρακάτω, προσθέτοντας και μία αντίστοιχη της αρχικής λέξης για να
μπορεί να γίνει έλεγχος.
Παπάς Νικόλας (Papas b. Nikolas)
Μανόλης Πιραγιάς (Manolis b. Pirayas)
Μανόλης Λουκερής (Manolis b. Lukeris) χήρα Ελένη παπαδιά (Eleni papadya)
Γιώργης Λουκερής (Yorgis b. Lukeris)
χήρα Μαρία Λουκερίνα (Maria Lukerina)
Πιρόνδος Πιραγιάς (Pirondos b. Pirayas) χήρα Καλή Χαμζά (Kali-i Hamza)
Μανόλης Πιραγιάς (Manolis b. Pirayas)
χήρα Κυράννα Πεσκοσίνα (Kirana Peskoshina)
Γκίνης Πιραγιάς (Ginis b. Pirayas)
Θοδωρής Ανυφαντής (Todoris b. Enfandis)
Πιρίμπας Πιραγιάς (Piribas b. Pirayas)
χήρα Μπιλοσίνα (Biloshina)
Ένας από τους παραπάνω έχει καθαρό αλβανικό όνομα: Gjin. Τρεις από τις πέντε
χήρες, επικεφαλής μη κανονικών νοικοκυριών, έχουν καθαρά ελληνικά ονόματα:
Ελένη, Μαρία και Καλή. Και επειδή δεν είμαστε ειδικοί στα βλαχικά ονόματα,
μπορούμε πρόχειρα να συμπεράνουμε ότι έχουμε να κάνουμε κυρίως με Βλάχους οι
οποίοι, επειδή ζούσαν πολύ καιρό με τους Έλληνες, είχαν μερικώς εξελληνισθεί. Κατά
τον Μεσαίωνα, μεγάλος αριθμός Βλάχων έζησαν στη Θεσσαλία και έδωσαν σ’ αυτήν
το όνομα Μεγάλη Βλαχία, όπως είναι γνωστό.11
Κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, περίπου μέχρι το 1470, οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί
παρέμειναν είτε στάσιμοι είτε αυξάνονταν πολύ αργά. Αυτό δείχνει ότι υπήρχαν
μικρές οικογένειες του μεγέθους 4,1 ή 4,3 το ανώτερο.12 Μία οικογένεια της Καρδίτσας,
συνεπώς, το 1455 θα χρειαζόταν 1230-1300 κιλά σιτηρών, ως ένα ελάχιστο εισόδημα
επιβίωσης, και τους προαναφερόμενους αριθμούς ζώων.
Το επόμενο σωζόμενο απογραφικό κατάστιχο είναι το Defter-i Mühmel-i Liva-i
11. Για την χρήση του όρου Μεγάλη Βλαχία, τον 13ο και 14ο αιώνα, από τους βυζαντινούς
ιστορικούς Νικήτα Χωνιάτη, Γεώργιο Ακροπολίτη και Γεώργιο Παχυμέρη, βλ. Γεώργιος
Σούλης (μετ. Νίκη Ντεσλή), «Η θεσσαλική Βλαχία», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 15 (1989) 13-15,
με εκτεταμένες περαιτέρω αναφορές.
12. Γύρω από την ιστορική δημογραφία υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία όλων των πλευρών.
Βλ. π.χ. K. F. Helleiner, «The population of Europe from the black death to the eve of the vital
revolution», στο, E. E. Rich (εκδ.), The Cambridge Economic History of Europe, IV. Sixteenth
and Seventeenth Centuries, Cambridge 1967, 1-95· C. J. Russell, «Die Bevölkerung Europas, 5001500», στο, C. M. Cipolla-Knut Borchardt (εκδ.), Bevölkeringsgeschichte Europas, München 1975,
9-58· Wilhelm Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im Vor-industriellen Europa, Hamburg 1974
(και πολλές άλλες μελέτες αυτού του αποκαλυπτικού, κλασικού, έργου)· R. J. Mols, «Population
in Europe, 1500-1700», στο, C. M. Cipolla (εκδ.), The fontana economic history of Europe. The
sixteenth and seventeenth centuries, Glasgow 1974, 15-82· Arthur E. Imhof, Einführung in die
historische Demographie, München 1977· R. J. Mols, Introduction à la Démographie historique
des villes d’ Europe, Louvain 1955 (τρεις τόμοι «κλασικοί»)· D. Grigg, Population growth and
agricultural change, Cambridge 1980· M. W. Flinn, The Εuropean demographic system 1500-1820,
Baltimore 1981· David Herlihy, Medieval households. Studies in Cultural History, Cambridge
Mass. 1985· Massimo Livi-Bacci, Population and Nutrition. An essay on Εuropean demographic
history, Cambridge 1991· Bruce Cambell (εκδ.), Before the black death: Studies in the «Crisis» of
the early fourteenth century, Manchester 1991· John Hatcher, «England in the aftermath of the
black death», Past and Present, 144 (1993) 3-35· David Herlihy, The black and the transformation
of the West, Cambridge MA, London 1997.
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Tirhala, MAD 66, του έτους της εγίρας 871, δηλαδή 1466/1467 μ.Χ. Το κατάστιχο αυτό,
όπως λέει και ο τίτλος του, είναι συνοπτικό και βασίζεται σε λεπτομέρειες (mufassal)
του καταστίχου, στο οποίο όμως παραλείπονται τα ονόματα των φορολογούμενων
ατόμων. Το κατάστιχο αυτό, με τα 195 φύλλα, έχει υποστεί ζημία από την υγρασία και
από τα περιστασιακά δαγκώματα των εντόμων κ.ά., τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να
καταστραφούν τα κείμενα. Μερικά μέρη λείπουν και σε κάποια άγνωστη χρονολογία
τα φύλλα του ξαναδέθηκαν, αλλά με λανθασμένη σειρά. Το τμήμα του καταστίχου, το
οποίο περιείχε την Καρδίτσα και άλλους οικισμούς της περιοχής του Φαναρίου λείπει,
χάθηκε. Παρ’ όλα αυτά, στο φύλλο 4β διαβάζουμε:
«Χωριό Gardik, τιμάριο του άρχοντα Bedreddin, ιεροδικαστή (kadi) των Τρικάλων·
νοικοκυριά 47, άγαμοι (δυσανάγνωστος αριθμός), χήρες 8».
Θα μπορούσαμε εδώ να παρατηρήσουμε ότι ο οικισμός Gardik είχε μεγαλώσει τάχιστα
ανάμεσα στα έτη 1455 και 1466. Στην πρώτη χρονολογία αναφέρονται 36 νοικοκυριά
και τώρα 47. Αυτός, όμως, ο οικισμός είναι το Παλαιογαρδίκι και όχι ο πρόγονος της
πόλης την οποία εξετάζουμε.
Πρέπει να υπάρχει κάποιο κατάστιχο, το οποίο καταστρώθηκε γύρω στα 1485, όταν
ο σουλτάνος Βαγιαζήτ Β΄ διέταξε να γίνουν νέες απογραφές σε πολλά μέρη. Από αυτό
σώθηκαν οι καταγραφές που αφορούν την Βόρεια Βουλγαρία (σαντζάκι της Nikopol)
και το μεγάλο νησί Εύβοια.
Το επόμενο οθωμανικό κατάστιχο, το οποίο περιέχει στοιχεία για την Καρδίτσα, είναι
το πιο ολοκληρωμένο και καλοδιατηρημένο T.D. 36, του έτους της εγίρας 912, δηλαδή
του έτους 1506/1507. Η Καρδίτσα αναφέρεται στη σελίδα 1018 αυτού του τεράστιου
καταστίχου. Στο κείμενο αυτό, ο οικισμός στον οποίο αναφερόμαστε, ονομάζεται
Kardits.
Όπως προαναφέραμε, οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί άρχισαν να αυξάνονται και πάλι
μετά το 1470. Τα αίτια αυτής της αύξησης αποτελούν ακόμα θέμα συζήτησης (ίσως
λιγότερες επιδημίες, καλύτερες κληματολογικές συνθήκες, περισσότερη πολιτική
σταθερότητα κ.ά.). Η Καρδίτσα ακολούθησε την γενική τάση. Αντί 35 νοικοκυριά,
τώρα βρίσκουμε 47, από τα οποία 32 ήταν Μουσουλμάνων. Μία πιο προσεγμένη μελέτη
των πατρωνύμων δείχνει ότι οι 16 από τους μουσουλμάνους οικογενειάρχες δεν είχαν
μουσουλμάνο πατέρα· στο τέλος του ονόματός τους αναφέρεται, ως συνήθως, «γιος
του δούλου του Θεού». Συνεπώς, ήταν άτομα τα οποία προσφάτως είχαν εξισλαμισθεί
και αποτελούσαν τους μισούς Μουσουλμάνους της Καρδίτσας! Αυτή η τάση δεν
συνεχίσθηκε. Το ένα τρίτο των χριστιανικών οικογενειών φέρουν μία μικρή παρατήρηση
πάνω από το όνομά τους, η οποία λέει ότι αυτοί αρχικώς κατάγονταν από άλλα μέρη.
Δύο οικογένειες κατάγονταν από το χωριό Βουνέσι,13 μία από τα Παλαιοκομνηνά14 και
μία από το Φράγκο.15 Το πέμπτο όνομα δεν διαβάζεται με ευκολία.
Οι 32 μουσουλμανικές και οι 15 χριστιανικές οικογένειες ήταν υποχρεωμένες, τώρα,
να πληρώνουν 3.477 άσπρα ετησίως, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 75 άσπρα για την
κάθε οικογένεια, πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία πλήρωναν το 1455. Αυτό δεν
ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της φορολογίας των κατοίκων, όπως, λογικά, θα πίστευε

13. Βουνέσι· το σημερινό Μορφοβούνι της Καρδίτσας.
14. Παλαιοκομνηνά· οικισμός αμάρτυρος από άλλες πηγές.
15. Φράγκο· οικισμός, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας.
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ο καθένας μας, αλλά της παραγωγής σιταριού και κριθαριού, η οποία τώρα αναφέρεται
στην φορολογική έρευνα. Ο οικισμός τώρα αποτελούνταν από Μουσουλμάνους, σε
ποσοστό 68%, αλλά, στην πραγματικότητα, ήταν ακόμα ένας οικισμός χωρίς καμία
ένδειξη λειτουργίας εκεί αγοράς. Αυτό έμελε να αλλάξει στα επόμενα χρόνια.
Η απογραφή του 1506 είναι η πρώτη οθωμανική πηγή για την Καρδίτσα η οποία μας
παρέχει πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες για την οικονομία της.
Σύμφωνα με το οθωμανικό φορολογικό σύστημα, το ένα δέκατο της συνολικής
παραγωγής καταβαλλόταν ως φόρος για την αγροτική παραγωγή (δεκάτη). Σε μερικές
περιοχές καταβαλλόταν επιπλέον ένα 3% για τα δημητριακά, ως salariye (πληρωμή των
στρατιωτών). Στην περίπτωση των Τρικάλων, περιοχή η οποία προσδιορίζεται σαφώς,
αναφέρεται ότι κάθε χωριό ήταν υποχρεωμένο να καταβάλλει αυτήν την επιπλέον
φορολογία. Έτσι, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το 13% του απογραφικού καταστίχου
με το 100%, για να βρούμε την συνολική παραγωγή σε κοιλά. Για τον προσδιορισμό
της παραγωγής κάθε χωριού, το κατάστιχο αναφέρει ότι χρησιμοποιούνταν η μονάδα
μέτρησης των Τρικάλων. Διάφοροι επαρχιακοί κανονισμοί (kanun-names) αναφέρουν
ότι το κοιλό των Τρικάλων χρησιμοποιούνταν στο μεγαλύτερο τμήμα της Θεσσαλίας
και αναφέρεται ως γενικώς αποδεκτό μέτρο το κοιλό της Κωνσταντινούπολης. Το κοιλό
(kile, keyl) της Κωνσταντινούπολης ζύγιζε 25,656 κιλά, όπως είναι γνωστό.16 Το κοιλό
των Τρικάλων (Tirhala kilesi), το οποίο χρησιμοποιούσαν τα χωριά, ήταν δυόμισι φορές
μεγαλύτερο από εκείνο της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ζύγιζε 64,140 κιλά. Οι κάτοικοι
της Καρδίτσας, το 1506, χρειάσθηκε να πληρώσουν 60 κοιλά σιτάρι και άλλα 60 κριθάρι
ως φόρο της δεκάτης στην πολιτεία, καθώς και 50 κοιλά κεχρί, 10 κοιλά όσπρια, 8 κοιλά
σίκαλη και 14 κοιλά βρώμη. Όλα αυτά μας δίνουν μία ποσότητα 1.377 σημερινών κιλών,
των δύο πρώτων βασικών δημητριακών, και άλλα 940 κιλά για τα μικρότερης σημασίας.
Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι τα ποσά αυτά δεν είναι απολύτως ακριβή και
δεν μπορεί ποτέ να είναι. Επιπλέον, οι Χριστιανοί πλήρωναν ελαφρώς περισσότερα
από τους Μουσουλμάνους, όπως αναφέρεται στον kanun-name του 1506. Έτσι, η
ανασυγκρότηση του εισοδήματος αυτού είναι κατά προσέγγιση και μας δίνει μία ιδέα
της τάξης, του μεγέθους και της ποικιλίας των αγροτικών προϊόντων.
Σε κάθε προβιομηχανική κοινωνία, το κάθε άτομο χρειαζόταν 200 κιλά δημητριακά
το χρόνο, ως βασική διατροφή. Αυτά τα 200 κιλά το χρόνο αποτελούν την βάση
υπολογισμού των αναγκών ενός ατόμου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων.
Επιπλέον προστίθεται τo ένα πέμπτο για σπόρο της επόμενης χρονιάς και ένα όγδοο
(13%) για τις φορολογίες. Συνεπώς, μιλούμε για 300, περίπου, κιλά δημητριακών,
κυρίως σιτάρι και κριθάρι, ως απαραίτητη ανάγκη για κάθε άτομο ετησίως.17 Με 2.317

16. Για την σχέση του κοιλού με το μετρικό σύστημα, βλ. Halil Inalcik, «Yük (Himl) in
Ottoman silk trade. Mining and agriculture», Turcica, XVI (Paris 1984) 131-156. Για τους kanunnames των ελληνικών περιοχών, βλ. το θαυμάσιο έργο του John Alexander, Toward a history of
post- buzantine Greece: the Ottoman kanunnames for the Greek landes, 1500-1600, Athens 1985.
17. Για τα προβλήματα αυτά, βλ. λεπτομερώς, Σπύρος Ασδραχάς, Μηχανισμοί της
αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία (ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ αιώνας), «Θεμέλιο», Αθήνα 1978, 90
και 205· Colin Clark-Margaret Haswell, The economics of subsistence agriculture, London 1964·
Bruce McGowan, «Food production and taxation on the middle Danube (1568-1579)», Archivum
Ottomanicum, 1(1969) 139-196.
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κιλά δημητριακών συνολικά, καθεμιά από τις 43 οικογένειες της Καρδίτσας ήταν
πολύ μπροστά από την ελάχιστη ζωτική ποσότητα. Παράλληλα με τα δημητριακά,
οι κάτοικοι της Καρδίτσας αποκόμιζαν και άλλες μικρές ποσότητες προϊόντων, όπως
διάφορα είδη φρούτων, 120 μεγάλες μπάλες βαμπακιού και 300, περίπου, λίτρα
κρασιού κάθε νοικοκυριό. Τώρα είχαν γύρω στα 17 πρόβατα το κάθε νοικοκυριό και
μερικούς χοίρους. Οι Μουσουλμάνοι ασχολούνταν και με την παραγωγή κρασιού,
αφού κατείχαν 8 στρέμματα (dönüm) αμπελιών, για τα οποία πλήρωναν τέσσερα
άσπρα το κάθε νοικοκυριό. Τέλος, υπήρχαν τρεις νερόμυλοι, ιδιοκτησίας του χατζηAhmed, οι οποίοι λειτουργούσαν μόνο τρεις μήνες τον χρόνο και πλήρωναν 15 άσπρα
το χρόνο ο καθένας τους. Ένας μύλος που λειτουργούσε όλο το χρόνο πλήρωνε γύρω
στα 60 άσπρα.
Φαίνεται ότι η Καρδίτσα πλήρωνε έναν σχετικώς χαμηλό φόρο, συγκρινόμενος με
τον φόρο του κοντινού(;) μουσουλμανικού οικισμού Dervis Pinari, το οποίο είχε 12
οικογένειες και πλήρωνε 1772 άσπρα ετησίως, δηλαδή 148 άσπρα κάθε νοικοκυριό,
ενώ εκείνα της Καρδίτσας πλήρωναν μόνο 81 άσπρα. Αυτό οφείλεται στο ότι υπήρχε
πολύ μεγαλύτερη παραγωγή σιταριού και κριθαριού, 100 κοιλά: 4.111 σημερινά κιλά
το χρόνο, για φόρο.
Θεωρητικά, υπάρχουν ακόμα τρία απογραφικά κατάστιχα του σαντζακίου των
Τρικάλων, τον 16ο αιώνα: ένα του έτους 1521, ένα του 1540 και ένα του 1569/1570.
Το κατάστιχο T.D 105 του έτους της εγίρας 927, δηλαδή του 1521, διασώζεται μόνο
εν μέρει. Σήμερα αποτελείται από 730 σελίδες, αλλά το τελευταίο τμήμα του έχει
αποκοπεί και λείπει. Με την πάροδο του χρόνου διαμελίσθηκε σε πολλά κομμάτια.
Επανασυγκολλήθηκε, κατά την σύγχρονη εποχή, αλλά με λανθασμένη σειρά. Το τμήμα
που αφορά στην Καρδίτσα λείπει.
Το κατάστιχο του 1540, το οποίο αφορά στο δυτικό ήμισυ της επαρχίας των Τρικάλων
δεν σώθηκε. Έχουμε, όμως, το κατάστιχο του 1540 το οποίο περιέχει θεσσαλικές
υποδιαιρέσεις (kadilik) όπως είναι της Τσατάλτζας-Φαρσάλων, του Βελεστίνου και
του Γόλου-Βόλου. Βασιζόμενοι σ’ αυτό, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι και το άλλο
μισό της επαρχίας ήταν καταγραμμένο. Όμως, κανένα ίχνος αυτού του τμήματος
του καταστίχου δεν έχει βρεθεί ακόμα. Έτσι μένουμε μόνο με το κατάστιχο T.D. 695
του έτους 977 της εγίρας, δηλαδή του 1569/1570. Αυτό είναι ένα βιαστικά γραμμένο
αντίγραφο του πρωτοτύπου, το οποίο φυλάσσεται στη Γενική Διεύθυνση των Αρχείων,
στην Άγκυρα, με τα στοιχεία T.K.G.M. 56. Καθώς οι συνθήκες εργασίες των ερευνητών,
στα Αρχεία της Άγκυρας, είναι μάλλον περιορισμένες, χρησιμοποιήσαμε το κατάστιχο
T.D. 695 (σ. 482-486), το οποίο φυλάσσεται στα Πρωθυπουργικά Οθωμανικά Αρχεία
της Κωνσταντινούπολης.
Η εικόνα της Καρδίτσας, όπως αυτή εμφανίζεται στο κατάστιχο του 1570, είναι
αυτή μιας μικρής πόλης. Η Καρδίτσα, αποδεδειγμένα, έκανε ένα άλμα και εξελίχθηκε
από χωριό σε πόλη, βοηθούμενη από διοικητικά μέτρα και από κάποια οικοδομική
δραστηριότητα των τοπικών οθωμανών αρχόντων. Το 1570, η Καρδίτσα ήταν,
αποδεδειγμένα, μία κωμόπολη. Είχε 123 νοικοκυριά και 64 άγαμους νέους. Αυτό το
τελευταίο στοιχείο αποτελεί το 34% του ενήλικου ανδρικού πληθυσμού, το οποίο
είναι ένα υψηλό ποσοστό και δείχνει έναν ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, ο οποίος
πρέπει να κυμαινόταν γύρω στα 640-660 άτομα. Το 1506 οι μουσουλμάνοι κάτοικοι
της Καρδίτσας είναι καταγραμμένοι ακόμα ως ένα αδιάσπαστο κομμάτι. Το 1570
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είχαν αυξηθεί από 32 σε 83 νοικοκυριά, τα οποία έμεναν σε εφτά μικρές γειτονιές
(μαχαλάδες). Δίνουμε τους αριθμούς των οικιών κάθε γειτονιάς ακολούθως:
νοικοκυριά
όνομα της συνοικίας
(1570)
άγαμοι άνδρες
χήρες
Τζαμί του Σερίφ
15
7
18
Μεστζίτι του Εμίρ Σαχ
7
5
Αγά
10
7
Μεστζίτι του Καραγκιόζη
8
4
Γαϊλιά
15
12
Μαλαμπανλού
7
5
Μουζαλλά
3
3
Καρατζά
18
11
Χριστιανική Κοινότητα
(cemaat-i Gebrân)

40

10

3

Από την περιγραφή της Θεσσαλίας του Evliya Celebi, το 1668, μαθαίνουμε ότι το
τζαμί της Καρδίτσας ανέγειρε κάποιος Kasim Çavus, ο οποίος πρέπει να θεμελίωσε
και ένα σχολείο (mekteb) και τα δημόσια θερμά λουτρά (hamam). Δίπλα στο τζαμί
της Παρασκευής υπήρχαν τρία, τουλάχιστο, μικρότερα τζαμιά στα οποία δεν γινόταν
λειτουργία την Παρασκευή. Δύο από αυτά τα μεστζίτια αναφέρονται με το όνομά
τους. Η ύπαρξη ενός μεστζιτίου στη συνοικία Καρατζά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
προέρχεται από το όνομα του πρώτου κατοίκου, του ιμάμη Dervis Kayali. Ίσως και οι
τρεις άλλες συνοικίες να είχαν τα δικά τους μεστζίτια, αλλά αυτό δεν αναφέρεται.
Μεταξύ των χριστιανών οικογενειαρχών ή των πατρωνύμων τους, συναντούμε
τώρα ονόματα, όπως: Ανδρίτσος, Αποστόλης, Χρήστος, Χριστόδουλος, Δήμος, Δρόσω,
Κόντω, Λούλου, Μακρής, Μανόλης, Ρίζος, Γιάννης, Ιωνάς, Γιώργος και μεταξύ των
άγαμων νεαρών ανδρών έναν Κομνηνό, γιο του Γιώργου. Το όλο θέμα δίνει την
εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε κυρίως με Έλληνες. Όμως, και εδώ πάλι χρειάζεται η
βοήθεια ενός ειδικού στην ονοματολογία για να έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα.
Το επόμενο νέο στοιχείο είναι η ύπαρξη μιας σημαντικής αγοράς. Αυτό συνάγεται
από την έρευνα των φόρων, τους οποίους πλήρωνε η πόλη. Το συνολικό ποσό των
φόρων, το οποίο πλήρωνε, ανερχόταν στα 25.621 άσπρα, ήτοι 107 άσπρα το κάθε
νοικοκυριό. Το ποσό των 7.621 άσπρων πληρωνόταν για την ισπέντσα, ως φόρος
για τα τέσσερα διαφορετικά δημητριακά, για τα πρόβατα και για τους τέσσερις
νερόμυλους. Παράλληλα με αυτά έπρεπε να πληρωθούν ακόμα 8.000 άσπρα ως ihtisab
(έλεγχος της αγοράς από έναν αξιωματούχο που ονομαζόταν muhtesib) και άλλα
10.000 άσπρα για τον φόρο της ίδιας αγοράς (baci-i bazar), συμπεριλαμβανομένου
και ενός μικρού ποσού για το bad-i hava.19 Συνεπώς, από το ετήσιο ποσό του φόρου
των 25.621 άσπρων, τα 70%, τουλάχιστο, προέρχονταν από τις δραστηριότητες της
αγοράς. Θεωρητικώς, οι κάτοικοι της Καρδίτσας πλήρωναν 206 άσπρα το κάθε
νοικοκυριό, πράγμα το οποίο φανερώνει μία τεράστια αύξηση, εάν συγκριθεί με τα

18. Μεστζίτι· τζαμί χωρίς μιναρέ.
19. Bad-i hava· το αερικό των βυζαντινών.
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74 άσπρα που πλήρωναν το 1506 ή τα 23 το 1455. Και πάλι αυτό δεν δείχνει αύξηση
της εκμετάλλευσης των κατοίκων από το κράτος, αλλά μία γρήγορα αναπτυσσόμενη
αστική οικονομία, όπου η λειτουργία της αγοράς έπαιζε σημαντικό ρόλο καθώς και οι
οφειλές που πλήρωναν οι έμποροι και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής της Καρδίτσας, οι
οποίοι έφερναν τα προϊόντα τους στην αγορά της πόλης. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομία
της πόλης παρέμεινε βασικώς αγροτική. Οι αριθμοί που αναγράφονται στο κατάστιχο
και το μέγεθος των γνωστών τοπικών μονάδων μέτρησης, του γνωστού φορτώματος
(64,14 κιλά), μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε την συνολική, περίπου, σοδειά και
πόσα κιλά αντιστοιχούσαν σε κάθε οικογένεια. Τώρα πλέον, η κάθε οικογένεια παρήγε
1.003 κιλά σιτάρι και 306 κριθάρι, με άλλα 44 κιλά δύο κατώτερων δημητριακών μαζί.
Αυτά τα 1353 κιλά δημητριακών για κάθε νοικοκυριό είναι πολύ λιγότερα από την
παραγωγή του 1506 (2.317 κιλά) και είναι λίγο πιο κάτω από το ελάχιστο βασικό
μιας οικογένειας πέντε ατόμων (1.500 κιλά για τροφή, σπόρο και φόρο), γεγονός το
οποίο σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης ζούσαν ως τεχνήτες και
έμποροι. Παράλληλα με τα δημητριακά υπήρχαν και 420 πρόβατα, τα οποία ανήκαν
στους κατοίκους της πόλης και αντιστοιχούσαν σε 2 πρόβατα για κάθε οικογένεια,
από 12 το 1506. Η μεταμόρφωση της Καρδίτσας από χωριό σε πόλη προκύπτει από την
ύπαρξη τεσσάρων νερομύλων. Ο τέταρτος ανήκε στο βακούφι του χότζα Mustafa.
Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι βασικώς ήταν το έργο του Kasim Çavus, ενός
τοπικού άρχοντα, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια για την μελλοντική διεύρυνση της
Καρδίτσας, έχοντας αναγείρει ένα, τουλάχιστο, τζαμί της Παρασκευής και μία πλατεία
αγοράς, τα οποία, σύμφωνα με τον οθωμανικό νόμο, είναι απαραίτητα στοιχεία για
μία πόλη. Μπορούμε, επίσης, να συμπεράνουμε ότι η αρχική διαδικασία εξισλαμισμού
των τοπικών χριστιανών κατοίκων, η οποία προηγήθηκε της εγκατάστασης των
μουσουλμάνων Οθωμανών, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 15ου αιώνα, είχε σχεδόν
διακοπεί. Η πόλη παρέμεινε κατά 68% μουσουλμανική και κατά 32% χριστιανική, όπως
ήταν και το 1506, αλλά το ποσοστό νέων προσηλυτισμένων στο Ισλάμ είχε πέσει από
το 50%, το 1506, στους έξι οικογενειάρχες, ή μόνο στο 7% το 1570! Ο Χριστιανισμός,
αποδεδειγμένα, κράτησε το έδαφός του απέναντι στο δέλεαρ του Ισλάμ.
Αποκτούμε, πάλι, μία εικόνα της Καρδίτσας, το έτος 1640. Από το έτος αυτό και μετά
υπάρχει ένα συνοπτικό κατάστιχο του avariz20 για το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας,
το οποίο σώθηκε και φέρει τα στοιχεία M.A.D. 3035. Στη σελίδα 10 αναφέρεται ότι η
πόλη (kasaba-i) Καρδίτσα ανήκε στην δικαστική δικαιοδοσία (kadilik) του Φαναρίου.21
Το 1640 η πόλη είχε ακόμα 7 συνοικίες, με τα ίδια περίπου ονόματα του 1570, και όλα
τα νοικοκυριά ανέρχονταν, συνολικά, στα 242. Αυτά υπολογίζονταν σε 60 avariz
(φορολογίσιμα οικήματα). Ένα φορολογίσιμο οίκημα στην επαρχία του Φαναρίου
περιελάμβανε τέσσερα πραγματικά νοικοκυριά. Η άνοδος από 123 νοικοκυριά το 1570
20. Avariz· έκτακτοι φόροι.
21. Το κατάστιχο MAD 3055, σειρά αρ. 3552, ανάγεται στο έτος 1050 της εγίρας, δηλαδή
στο 1640, και περιέχει τα ονόματα των συνοικιών και τους οικισμούς των επαρχιών (nahiyes)
της Λάρισας, του Πλαταμώνα και του Φαναρίου, τα νοικοκυριά του avariz και τον αριθμό των
πραγματικών νοικοκυριών. Όπως δείχνει και ο τίτλος του, πρόκειται για μία νέα περιγραφή
(tahrir-i cedid), την οποία έκανε ο Φαΐκ πασάς.
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στα 242 το 1640 είναι αρκετά μεγάλη. Στην πραγματικότητα, το μέγεθος της πόλης είχε
διπλασιασθεί σε διάστημα 70 ετών. Αυτό είναι αξιοσημείωτο επειδή, κατά τον 17ο
αιώνα, οι πληθυσμοί της οθωμανικής αυτοκρατορίας και, στην πραγματικότητα,
του μεγαλύτερου τμήματος της Ευρώπης μειώθηκαν δραστικά εξαιτίας των πολέμων,
της επιδείνωσης του κλίματος (η γνωστή μικρή εποχή του πάγου), των αυξανόμενων
φόρων και του εκούσιου περιορισμού της οικογένειας, ως αντίδραση.
Μία πλούσια εικόνα της Καρδίτσας, το 1668, μας παρέχει το περίφημο οδοιπορικό
του Evliya Celebi. Στις σελίδες 214-215 του 8ου τόμου, του έργου που αποτελείται από
10 τόμους και φέρει τον τίτλο Βιβλίο Ταξιδίων (Seyahatnâme), περιγράφει την μικρή
πόλη Φανάρι, η οποία ήταν το διοικητικό κέντρο της περιοχής, στην οποία ανήκε και
η Καρδίτσα. Το Φανάρι διέθετε έναν αριθμό κρατικών Αρχών και μερικά τζαμιά, ένα
κάστρο και φρουρά. Ο Evliya Celebi έκανε μιας ώρας ταξίδι προς τα νοτιοανατολικά,
μέσω του χωριού Λωξάδα (Λυκουσάδα) και έφθασε στην Καρδίτσα.
«Η πόλη Καρδίτσα, έγραψε, είναι κτισμένη μέσα στην πεδιάδα, η οποία φθάνει
έως την Λάρισα και είναι ένα μεγάλο μέρος της περιοχής των Τρικάλων. Υπάρχουν,
συνολικά, εννιά mihrabs22 και εννιά συνοικίες (mahalles). Το τζαμί του Κasim Çavus,
στην περιοχή της αγοράς, είναι το καλύτερο από όλα. Είναι καλυμμένο με κεραμίδια
και έχει μεγάλη συγκέντρωση πιστών. Τα άλλα οχτώ είναι απλά συνοικιακά μεστζίτια.
Υπάρχει ένα σχολείο για νέα παιδιά, ένα μοναστήρι Δερβίσηδων, τρία πανδοχεία
(khans) για τους εμπόρους, ένα μικρό λουτρό (χαμάμ), 100 καταστήματα και 1.000
κεραμοστεγή σπίτια, ευρισκόμενα σε κήπους και αμπέλια. Οι κάτοικοι ομοιάζουν
με Έλληνες και μιλούν μία γλώσσα σαν την ελληνική εδώ. Το μεγαλύτερο μέρος
των ελεύθερων και των ανελεύθερων κατοίκων είναι άπιστοι [Έλληνες], οι οποίοι
περπατούν τριγύρω με φραγκικά καπέλα από άσπρο πανί. Τα μεταφορικά μέσα (κάρα),
τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ στην πεδιάδα, είναι όπως τα kagni της Ανατολής, στα
οποία το φορτίο στηρίζεται σε δύο [συμπαγείς ξύλινους] τροχούς. Στην πόλη υπάρχουν
(...) συντριβάνια με τρεχούμενο νερό και το καλύτερο από όλα είναι αυτό το οποίο
βρίσκεται έξω από το τζαμί του Kasim Çavus, το οποίο έχει την παρακάτω επιγραφή
και ημερομηνία (ακολουθεί η περιγραφή τού κειμένου δίνοντας λανθασμένη ερμηνεία
και αναφέροντας ότι το συντριβάνι κατασκευάσθηκε από κάποιον Abdulbaki το έτος
της εγίρας 1065, δηλαδή το 1665). Μετά από την πόλη αυτή κατευθυνθήκαμε προς τα
ανατολικά, διασχίζοντας μία μεγάλη πεδιάδα και μετά από τέσσερες ώρες φθάσαμε
στην εμπορική πόλη Μοσχολούρι (Maskulor)».
Τα 1.000 σπίτια, τα οποία αναφέρει ο Evliya Celebi, πρέπει να θεωρηθούν ως μία
συμβολική αναφορά. Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι η Καρδίτσα έδινε την
εντύπωση ότι υπήρχαν πάρα πολλά σπίτια. Οι αριθμοί τους οποίους δίνουν τα avariz
defters είναι πιο αξιόπιστοι από αυτούς του περιηγητή.
Οι οθωμανικές διοικητικές πηγές του 18ου αιώνα δεν έχουν εντοπισθεί ακόμα.
Οι περιηγητές δεν βοηθούν. Ο J. J. Björnstähl, το 1779, δεν πήγε στην Καρδίτσα, ο
Pouqueville, το 1805/1806 και οι Δαν. Φιλιππίδης-Γρηγ. Κωνσταντάς (Γεωγραφία
Νεωτερική, 1791) την παρέλειψαν. Ίσως κάποια νέα ευρήματα να συμπληρώσουν
αυτό το κενό.
22. Mihrab· η κόγχη του τζαμιού.
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Παράλληλα με την αναφορά της Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα ότι «από τον 15ο
έως τα μέσα του 19ου αιώνα η Καρδίτσα ήταν ένα μικρό χωριό», το λήμμα «Καρδίτσα»
περιέχει μία παράξενη και λανθασμένη αναφορά η οποία λέει: «Κατά την διάρκεια
της ελληνικής Επανάστασης και στα χρόνια που ακολούθησαν, ο αριθμός του
τουρκικού πληθυσμού μειώθηκε και η εγκατάσταση Ελλήνων απαγορεύθηκε από την
τουρκική διοίκηση, επειδή η περιοχή είχε χαρακτηρισθεί ως παραμεθόριος. Ο πρώτος
χριστιανός, που εγκαταστάθηκε στην Καρδίτσα, είναι ο Αναγνώστης-Κωνσταντίνος
Λάππας, από την Ήπειρο, το 1841. Ακολούθως, κατά την διάρκεια του υπολοίπου
του αιώνα κατέφθασαν νέοι έλληνες κάτοικοι από την Αργιθέα, το Μέτσοβο και την
Σαμαρίνα».
Λίγο πριν από την ελληνική Επανάσταση, η Καρδίτσα είχε, αποδεδειγμένα, έλληνες
κατοίκους, αλλά λίγους. Ο πασίγνωστος βρετανός περιηγητής William Martin Leake, ο
οποίος επισκέφθηκε την πόλη το 1805, έγραψε τα εξής: «Έφθασα στην Καρδίτσα στις
12 τουρκική ώρα και κατέλυσα στο σπίτι του γιου τού Σουλεϊμάν μπέη, ο οποίος είχε
πεθάνει προσφάτως. Αυτός, ως επικεφαλής αγιάνης, ήταν για πολλά χρόνια διοικητής
της πόλης, η οποία περιλαμβάνει 500-600 σπίτια, απλωμένα σε μία μεγάλη περιοχή.
Από το σύνολο αυτών των σπιτιών ένα μικρό μέρος είναι ελληνικά».23 Αυτό δείχνει ότι
το ελληνικό στοιχείο του πληθυσμού της πόλης είχε μειωθεί περαιτέρω από το 1570,
αλλά επέζησε ως ένα μέρος του πληθυσμού της πόλης.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες της οθωμανικής περιόδου υπάρχουν περισσότερες
πληροφορίες. Αναφέρουμε τον σαλναμέ (επίσημο ημερολόγιο) του βιλαετίου των
Ιωαννίνων του έτους 1288 της εγίρας, δηλαδή του 1871, όπου, στις σελίδες 116-117,
υπάρχουν κάποιες πληροφορίες: «Ο κασαμπάς (πόλη) Καρδίτσα είναι κτισμένος σε
μία επίπεδη τοποθεσία, δυτικά της Λάρισας (Γενισεχίρ) και σε απόσταση δώδεκα
ωρών από την Λάρισα και δυόμισι ωρών από τα βουνά των Αγράφων. Περιέχει 546
σπίτια και είναι ένας τόπος με ευχάριστο νερό και κλίμα, με αμπέλια και κήπους και
με στρατόπεδο δύο λόχων στην άκρη της πόλης (...)».24 Ενδιαφέρον είναι, επίσης, το ότι
υπήρχε στην πόλη ένα μαυσωλείο του μουσουλμάνου αγίου Σεΐχ Τζαφέρ εφέντη. Πολύ
ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν οι πίνακες στις σελίδες 98-99, οι οποίες δείχνουν
τον πληθυσμό και τα κτίρια της κάθε περιοχής. Η περιοχή της Καρδίτσας είχε 11.030
χριστιανικά νοικοκυριά και μόνο 788 μουσουλμανικά. Ο ήπιος ρόλος του Ισλάμ, στην
περιοχή της Καρδίτσας, αντικατοπτρίζεται και στον αριθμό των εκκλησιαστικών
κτιρίων. Υπήρχαν 220 ναοί έναντι 22 τζαμιών και μεστζιτίων. Ο πίνακας δείχνει και
δύο μαυσωλεία (turbe) και μοναστήρια (tekke) στην Καρδίτσα.25 Ένας από αυτούς
τους τεκέδες ήταν, αναμφιβόλως, του Σεΐχ Τζαφέρ εφέντη, ο οποίος πρέπει να είναι το
ίδιο πρόσωπο το οποίο ήταν επικεφαλής του μοναδικού τεκέ της Καρδίτσας το 1668,
σύμφωνα με τον Evliya Celebi.

23. William Martin Leake (μετ. Βασ. Αργυρούλης), «Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1809-1810»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 38 (2000) 146.
24. Μιχάλης Κοκολάκης, «Μία οθωμανική περιγραφή της Θεσσαλίας (1871)», Ίστωρ, 1
(Αθήνα 1990) 69.
25. Μιχάλης Κοκολάκης, ό.π., σ. 74.
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Οι πληροφορίες των πινάκων του σαλναμέ του 1871, είτε αναφέρονται στον νέο
τρόπο απογραφής του έτους 1830/1831 είτε, το πιθανότερο, στις αμέτρητες σειρές
των temettuat defters των ετών γύρω στο 1845.26 Όμως, αυτά τα βιβλία, τα σχετικά με
την Θεσσαλία, δεν έχουν εντοπισθεί ακόμα στα Οθωμανικά Αρχεία, των οποίων το
μισό, ίσως, υλικό δεν έχει ταξινομηθεί ακόμα, παρά τις τεράστιες προσπάθειες. Εάν
οι αριθμοί του σαλναμέ βασίζονται, πράγματι, στο temettuat του 1845 θα μπορούσε
να εξηγηθεί η μάλλον εντυπωσιακή διαφορά, όπως δείχνουν οι επόμενοι αριθμοί,
τους οποίους μας παρέχουν τα Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας (Αθήναι 1880),
τα οποία είναι ένα είδος «κατασκοπευτικής αναφοράς» για την κατάσταση που
επικρατούσε στη Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια της οθωμανικής περιόδου. Η πηγή
αυτή, στη σελίδα 162, αποκαλεί την Καρδίτσα κωμόπολη με 2.665 Έλληνες και
2.385 Οθωμανούς, 1 ναό, 3 τζαμιά, 2 μεστζίτια, 3 σχολεία και 8 πανδοχεία. Η πόλη,
συνεπώς, γνώρισε μία ριζική μεταμόρφωση, από το 80-90% Μουσουλμάνων-Τούρκων
το 1805, σε λιγότερο από το μισό του πληθυσμού σε Τούρκους, εάν οι αριθμοί των
Ελλήνων δεν είναι λίγο ισοπεδωτικοί. Σύμφωνα με τον σαλναμέ, η πόλη το 1845(;)
είχε γύρω στις 2.500 κατοίκους. Το 1880 είχε 5.050. Αυτές οι μεγάλες αλλαγές μπορεί
να καταρρίπτουν ή να έρχονται σε αντίθεση σχετικά με την ανάπτυξη της Καρδίτσας
και την εγκατάσταση των πρώτων Ελλήνων το 1845, όπως αυτά αναγράφονται στην
εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε,
ως συμπέρασμα, είναι ότι μέχρι το 1850 η Καρδίτσα δεν ήταν, βεβαίως, ένα χωριό,
αλλά μία συνηθισμένη οθωμανική επαρχιακή πόλη, η οποία μεγάλωσε, από χωριό
μουσουλμάνων και χριστιανών αποίκων, σε μία εποχή κατά την οποία οι απέραντες
θεσσαλικές πεδιάδες ήταν ασφαλείς για εγκατάσταση, μετά τον τρόμο, την αναρχία,
την πανούκλα και την κοινωνική αναταραχή την οποία γνώρισαν κατά τον 14ο αιώνα.
Η πόλη αυτή δημιουργήθηκε από την ανάγκη για ένα εμπορικό κέντρο σε μία πλούσια
και αναπτυσσόμενη γεωργική περιοχή και, βεβαίως, ήταν το αποτέλεσμα της «Pax
Ottomanica». Το αρχειακό υλικό τού ελάχιστα γνωστού 18ου και του πρώτου μέρους
του 19ου αιώνα περιμένει ακόμα το χέρι του επιμελούς και προσεκτικού έλληνα(;)
ερευνητή.
MACHIEL KIEL
Netherlands Institute Istanbul
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century temettuat registers, London-New York-Bahrain 2004.
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Εικ. 1. Το φ. 385b του καταστίχου MAD 10, του 1455, με τον οικισμό Καρδίτσα και
τους μουσουλμάνους οικογενειάρχες.
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Εικ. 2. Το φ. 386a του καταστίχου MAD 10, του 1455, με τους χριστιανούς
οικογενειάρχες της Καρδίτσας και την φορολογική αποτίμηση.
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Εικ. 3. Το επάνω τμήμα της σ. 1018 του καταστίχου Β.Β.Ο.Α., T.D. 36, του 1506, με
τους μουσουλμάνους οικογενειάρχες και τους άγαμους νέους της Καρδίτσας.
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Εικ. 4. Το κάτω τμήμα της σ. 1018 και οι αρχικοί στίχοι της σ. 1019 του καταστίχου
Β.Β.Ο.Α., T.D. 36, του 1506, με τους χριστιανούς οικογενειάρχες της Καρδίτσας και
την φορολογική αποτίμηση.
6. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Εικ. 5. Η σ. 486 του καταστίχου Β.Β.Ο.Α., T.D. 695, αντίγραφο του καταστίχου
του 17ου αιώνα από το κατάστιχο του έτους, 977 της εγίρας (1569/1570) με τους
χριστιανούς οικογενειάρχες της Καρδίτσας και την φορολογική αποτίμηση.
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M. HAWKINS

ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
(1797)*
Μετάφραση από τα αγγλικά
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ
Η Κοιλάδα των Τεμπών είναι γνωστή στη Θεσσαλία, γενικώς, με το όνομα Μπουγάζι.1
Είναι μία δίοδος μεγάλης φυσικής και πολιτικής σημασίας, διότι παρέχει διέξοδο
στα νερά μιας μεγάλης επαρχίας και σχηματίζει τον μοναδικό δρόμο προς αυτήν, με
εξαίρεση την δίοδο του Βελεστίνου (των αρχαίων Φερών), ο οποίος δεν είναι πολύ
δύσκολος. Έτσι λοιπόν, σε όλες τις περιόδους, υπήρξε το σκηνικό μεγάλων γεγονότων
και στην σύγχρονη εποχή προκάλεσε όχι ευκαταφρόνητο βαθμό περιέργειας. Και
όμως, παρά την ανάγκη της προσοχής μας σε ανώτερο βαθμό, γνωρίζω μόνο ελάχιστα
πράγματα σ’ αυτό το μέρος του κόσμου τα οποία να έχουν τόσο σπάνια επισκεφθεί
ή περιγραφεί. Και δεν θυμάμαι κανέναν περιηγητή, πριν από εμένα, ο οποίος να
παρέκλινε της πορείας του και να έκανε μία εκδρομή μόνο και μόνο για να το δει.2
Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί, έως ένα βαθμό, στην άγρια και μη ασφαλή
κατάσταση της χώρας, στην οποία βρίσκεται, και εν μέρει στους υπερβολικούς καύσωνες
που επικρατούν εκεί κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, όταν
είναι απίθανο, σχεδόν, να ξεφύγεις από εκείνους τους φοβερούς περιοδικούς πυρετούς,
οι οποίοι είναι η φυσική συνέπεια του καύσωνα, της κούρασης και των αναθυμιάσεων
των ελών. Τέτοιο ήταν και το αποτέλεσμα της πρώτης προσπάθειάς μου να επισκεφθώ
την Θεσσαλία τον Ιούλιο του 1795, όταν είχα πέσει σχεδόν θύμα της τόλμης μου.3 Όμως,
* Το κείμενο που ακολουθεί είναι η μετάφραση των σελίδων 528-538 του έργου του Robert
Walpole, M. A., Memoirs relating to European and Asiatic Turkey, and other countries of the
East, edited from manuscript journals [Απομνημονεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή και την
ασιατική Τουρκία και άλλες χώρες της Ανατολής, εκδιδόμενα από χειρόγραφα ημερολόγια
από τον Robert Walpole]. London 1818.2 Για τις φωτοτυπίες των ως άνω σελίδων ευχαριστούμε
τον κ. Αλέξανδρο Γρηγορίου. Οι σημειώσεις εντός των αγκυλών είναι του Κώστα Σπανού.
1. [Μπογάζι< τουρ. bogaz· λαιμός, λάρυγκας, στενά]. Κατά τον Μεσαίωνα ονομαζόταν
δίοδος του Λυκόστομου [Λυκοστομίου]. Ο τίτλος του επισκόπου της περιοχής είναι: επίσκοπος
Πλαταμόνης και Λυκοστόμου [Πλαταμώνος και Λυκοστομίου].
2. Ο Gyllius είναι, πιστεύω, ο πρώτος σύγχρονος περιηγητής ο οποίος επισκέφθηκε τα Τέμπη
και αναφέρει γι’ αυτά τα εξής: «Είδα τις όχθες του Πηνειού, τις οποίες κάνουν πολύ ευχάριστες
τα περίφημα εκείνα θεσσαλικά Τέμπη, με την κατάφυτη κοιλάδα ανάμεσα στον Όλυμπο και
στην Όσσα, που γλυστράει ανάμεσά τους ο πράσινος Πηνειός· αγαπημένα, όπως λέγονται,
αλλά στενά και μικρά, έχοντας από όλες τις πλευρές ψηλά βουνά που στενεύουν, ώστε να
προκαλείται τρόμος στους διαβάτες. [Την μετάφραση των λατινικών κειμένων οφείλουμε στον
φιλόλογο Δημήτρη Σακελλάρη]».
3. Το αναφέρω αυτό για το καλό των άλλων. Κανένας άγγλος περιηγητής δεν μπορεί να
περιοδεύσει ατιμωρητί την Ελλάδα τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
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το έτος 1797, όντας περισσότερο τυχερός στην επιλογή της εποχής, κατέστη δυνατό να
ικανοποιήσω, στο έπακρο, την περιέργειά μου. Αποβιβάσθηκα στο Βόλο, στις 21 Μαΐου
1797, και προχώρησα κατευθείαν στην Κοιλάδα των Τεμπών, διασχίζοντας τις μεγάλες
πεδιάδες της Θεσσαλίας. Η ζέστα ακόμα και τώρα ανέβασε το θερμόμετρο στους 85ο
[Φαρενάιτ]4 το μεσημέρι, αλλά δεν ήταν ανυπόφορη ούτε ο αέρας ανθυγιεινός σε κανένα
σημείο της πορείας μας.
Περάσαμε έξι ημέρες στα Αμπελάκια, μία μεγάλη ελληνική πόλη η οποία δεσπόζει στα
Τέμπη, κι έπειτα ανεβήκαμε στις κορυφές του Πηλίου και της Όσσας, επισκεπτόμενοι
την πεδιάδα της Φαρσάλου στην επιστροφή μας προς τον Βόλο. Ο φόβος του λοιμού5
μας εμπόδισε να προχωρήσουμε προς την Λάρισα και προς τα ερείπια μερικών
παλαιών πόλεων, πέρα από αυτήν, γεγονός το οποίο μας λύπησε πολύ.
Ο συνταξιδιώτης μου κ. Randle Wilbraham, ο οποίος προσφάτως είχε επιστρέψει
από την Περσία, εντυπωσιάσθηκε από την ομοιότητα με τις επαρχίες του Ισπαχάν και
του Χαμαντάν, την οποία δημιουργούσε η γενική εικόνα της Θεσσαλίας. Η ομοιότητα
αυτή, έλεγε, ήταν ολοφάνερη στην τεράστια έκταση αυτών των ανοιχτών πεδιάδων,
στο απότομο ύψωμα, καθώς επίσης και στην γυμνή βραχώδη επιφάνεια των βουνών,
γύρω τους, και στους πολυάριθμους λόφους οι οποίοι ξεπροβάλλουν, όπως τόσα
πολλά νησιά, από το αμετάβλητο επίπεδό τους.
Από την κορυφή του όρους Όσσα (τώρα ονομάζεται Κίσσαβος) παρατηρήσαμε
το πώς όλα τα ποτάμια της Θεσσαλίας χύνονται στον Πηνειό και με ποιον τρόπο
τα συγκεντρωμένα νερά, στην πορεία τους προς τον [Θερμαϊκό] Κόλπο, ανοίγουν
με δύναμη τον δρόμο μέσω της υψηλής κορυφογραμμής στην οποία καθόμασταν. Το
ρεύμα του ποταμού, επανεμφανιζόμενο στα δεξιά των βουνών, το είδαμε να κινείται
αργά, σε σχήμα μαιάνδρου, μέσω μιας πολύ γόνιμης πεδιάδας, η οποία αποδειγμένα
σχηματίσθηκε από τις προσχώσεις του, και την οποία αυτό φαίνεται να εγκαταλείπει
με απροθυμία,
Η πολλή φιλόξενη υποδοχή, την οποία είχαμε στα Αμπελάκια, μας κατέστησε
ικανούς να πραγματοποιήσουμε τέσσερες αλλεπάλληλες επισκέψεις στην Κοιλάδα των
Τεμπών, που είναι πιο κάτω από αυτά, και μας παρείχε αρκετό ελεύθερο χρόνο για να
εξετάσουμε προσεκτικά αυτό το περίεργο μέρος και να κάνουμε μία σειρά λεπτομερών
σχεδίων. Η τουρκική λέξη μπουγάζι, η οποία σημαίνει πέρασμα ή πορθμό, περιορίζεται
σ’ αυτό το τμήμα της πορείας του Πηνειού όπου η κοιλάδα έχει πολύ στενές διαστάσεις.
Αυτό το τμήμα αντιστοιχεί στη δική μας ιδέα ενός βραχώδους φαραγγιού και έχει
μήκος δύο μιλίων.6 Οι περιηγητές ετοιμάζονται για την προσέγγισή τους σ’ αυτό από
το σταδιακό αντάμωμα των βουνών, στην κάθε πλευρά του ποταμού, και από μία
μεγαλύτερη αυστηρότητα χαρακτήρα την οποία προσλαμβάνει το τοπίο γύρω του.
Σε μικρή απόσταση από την είσοδο του φαραγγιού, κοσμούν τις όχθες του ποταμού

4. [Οι 850 Φαρενάιτ αντιστοιχούν με 290 Κελσίου].
5. [Το 1795 η πανούκλα αναφέρεται στην Αγιά. (βλ. Γ. Κορδάτος, Ιστοία της επαρχίας
Βόλου και Αγιάς, Αθήνα 1960, 555). Τώρα πληροφορούμαστε ότι είχε εμφανισθεί και στη
Λάρισα το 1797].
6. Η απόσταση αυτή υπολογίσθηκε σύμφωνα με τον χρόνο και τον ρυθμό της κίνησης. [Η
Κοιλάδα των Τεμπών έχει μήκος 8 περίπου χιλιόμετρα και ελάχιστο πλάτος 40 μέτρα].
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μερικά άλση πλατάνου της Ανατολής. Και αν το ρεύμα εδώ ήταν τόσο διαυγές όσο
εκείνο του Τάμεση και πολλών άλλων ποταμών της Αγγλίας και η βλάστηση στην
κάθε πλευρά του τόσο άφθονη, ίσως δικαίως να παραδεχόμασταν την αλήθεια της
περιγραφής του Αιλιανού [Ποικίλη Ιστορία, Γ, 1].7
Όχι πολύ μακριά, πέρα από αυτό το σημείο το οποίο έχει κάποιο βαθμό ομορφιάς, ο
ποταμός φαίνεται πως χτυπάει στο κυρίως μέρος της κορυφογραμμής όπου, σύντομα,
χάνεται μέσα στις αλλεπάλληλες πτυχές των βουνών.
Το ακόλουθο απόσπασμα από το ημερολόγιό μου περιγράφει το υπόλοιπο τμήμα της
κοιλάδας ή, όπως αλλιώς θα μπορούσε να ονομασθεί καταλληλότερα, τα Στενά των
Τεμπών. «Ο δρόμος μέσα από το Μπουγάζι είναι προπαντός ένα καλλιτέχνημα, στο
οποίο η φύση επέτρεψε επαρκή χώρο μόνο για την κοίτη του ποταμού. Παρ’ όλα αυτά,
ο δρόμος είναι αρκετά φαρδύς για την χρήση τροχήλατων αμαξών και μερικά τμήματα
της διαδρομής του αποτελούνται από ένα λιθόστρωτο, το οποίο στρώθηκε στην όχθη
του ποταμού, ενώ σε άλλα τμήματα είναι ένα συμπαγές πλάτωμα βράχου, λαξευμένο
από την βάση του βουνού. Αυτό συνεχίζεται για πολύ δρόμο, στο ύψος των 20-30
ποδιών [6,096-9,144 μ.], αλλά προς την έξοδο της κοιλάδας ανέρχεται πολύ ψηλότερα,
με σκοπό να υπερπηδήσει τις άκρες ορισμένων προεξοχών οι οποίες πέφτουν εκεί
απότομα και χωρίς καθόλου υπόβαθρο στο νερό. Με λίγα λόγια, φαίνεται πως έχει
κατασκευασθεί, με όση περισσότερη προσοχή θα επέτρεπε η φύση του εδάφους,
για την ευκολία και την ασφάλεια των διαβατών. Ακόμα και τώρα, στην παρούσα
παραμελημένη κατάστασή του, εμπνέει αρκετή εμπιστοσύνη στον περιηγητή για να
μελετήσει τα διάφορα χαρακτηριστικά του τοπίου.
Το σκηνικό αυτό, για το οποίο κάθε αναγνώστης της κλασικής λογοτεχνίας έχει
σχηματίσει μία τόσο ζωντανή εικόνα στην φαντασία του, αποτελείται από ένα
φαράγγι ή από μία βαθιά, μικρή και στενή κοιλάδα της οποίας οι εκατέρωθεν πλευρές
υψώνονται πολύ απότομα από την κοίτη του ποταμού.8 Το δεσπόζων ύψος αυτών των
7. Το πλάτος του Πηνειού είναι, γενικώς, 50 περίπου γιάρδες [45,72 μ.]. Τα νερά του,
αυτήν την εποχή, είναι πολύ λασπώδη. Λέγεται, όμως, ότι είναι πολύ καθαρό στο τέλος του
καλοκαιριού. Ο Brown, ο οποίος βρισκόταν στη Λάρισα τον Σεπτέμβριο [του 1669] λέει ότι το
ομηρικό επίθετο ἀργυροδίνης αρμόζει πολύ σ’ αυτόν τον ποταμό που έχει καθαρό ρεύμα. Από
την άλλη πλευρά, όμως, ο σουηδός περιηγητής Björnstähl, ο οποίος επισκέφθηκε δύο φορές
την Λάρισα, την εποχή της άνοιξης [Μάρτιος και Ιούνιος του 1779], λέει ότι ο Πηνειός, με τα
κιτρινωπά νερά του, ομοιάζει με τον Τίβερη και ότι οι Λαρισαίοι, οι οποίοι δεν έχουν άλλο
νερό, πίνουν από αυτό, αφού το κρατήσουν μία εβδομάδα στις δεξαμενές για να κατακαθήσουν
τα ιζήματα. Ο Björnstähl σίγουρα κάνει λάθος ως προς το χρώμα των νερών του ποταμού και
δεν μπορώ να εγγυηθώ για την βεβαιότητα του Brown ότι είναι ποτέ καθαρό. Περιέχει διάφορα
είδη ψαριών, ένα από τα οποία είναι ο κολεανός, ο collanus του Belon, η accipenser huso του
Λινναίου [γουλιανός], ο οποίος εκτιμάται πολύ για την λεπτή γεύση του και μεγαλώνει σε
αξιοσημείωτο μέγεθος.
8. Ο εκδότης είναι υπόχρεος στον καθηγητή Gaisford για το αντίγραφο του παρακάτω
κειμένου, το οποίο αφορά στα Τέμπη και τώρα δημοσιεύεται, για πρώτη φορά, από ένα
χειρόγραφο του Νικήτα [Χωνιάτη] της Bodleian Library. Το χωρίο αυτό βρίσκεται στο φ.
446 του χειρογράφου και το συναντούμε στη σ. 658 της έκδοσης του Wolfius (Geneve 1593).
Ακολουθεί την λέξη Τέμπεσιν: «Αἱ τόν Πηνειόν ποταμόν, [ὅς νῦν Σαλαβρίας ὠνόμασται] ἐς
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βραχωδών και, συνάμα, δασωμένων ανωφερειών πάνω από τον θεατή, η αντίθεση των
γραμμών που προβάλλονται καθώς διπλώνουν, αλλεπάλληλα, η μία πάνω από την
άλλη και η περιστροφή του Πηνειού ανάμεσά τους, δημιουργούν ένα καταπληκτικό
αποτέλεσμα, το οποίο αυξάνεται από την αγριότητα ολόκληρης της θέας και από τις
βαθιές σκιές των βουνών. Παρ’ όλα αυτά, το μάτι ατενίζει με ευχαρίστηση μόνο τον
Πηνειό. Το γεμάτο αλλά σιωπηλό ρεύμα αυτού του ποταμού οριοθετείται, σε όλη την
πορεία του, μέσω της κοιλάδας από τον πλάτανο της Ανατολής, ο οποίος υποστηρίζει
το αγιόκλημα που περιπλέκεται πυκνά στα κλαδιά του και πέφτει δημιουργώντας
γιρλάντες στην επιφάνεια του νερού. Αυτό το όμορφο παράσιτο βρισκόταν σε πλήρη
άνθηση την εποχή που επισκεφθήκαμε τα Τέμπη και αρωμάτιζε τον αέρα με μία
τερπνότατη οσμή. Στα μισά, σχεδόν, της διαδρομής ένας πήδακας, με το πιο κρύο νερό,
αναβλύζει από την βάση ενός βράχου,9 ο οποίος σχηματίζει την βάση ενός λιθόστρωτου.
Εδώ, συνήθως, οι ταξιδιώτες σταματούν για να δροσίσουν τους εαυτούς τους και τα
άλογά τους, ενώ πολλοί αναπαύονται ή καταβροχθίζουν, όπως κάναμε και εμείς, το
περιεχόμενο των σακιδίων τους, κρυώνοντας το κρασί τους στην κρυστάλλινη πηγή.
Αμέσως μετά από το σημείο αυτό και εφαπτόμενα με τον δρόμο, βρίσκονται
τα ερείπια ενός φρουρίου, όχι πολύ αρχαίας χρονολογίας, το οποίο κάποτε ίσως
επόπτευε την δίοδο, αλλά οι χωρικοί το θεωρούν ως το μνημείο μιας πριγκίπισσας
που βρήκε πρόωρο θάνατο και εις μνήμη της ονομάζεται τό ὡραῖο κάστρο ἤ τῆς
ὡραίης τό κάστρο.10 Τα απομεινάρια αυτού του παλαιού κάστρου βρίσκονται στην
είσοδο ενός μικρού φαραγγιού και έτσι καθίστανται, ως ένα βαθμό, άξια προσοχής
από έναν κατεστραμμένο πύργο στην άκρη ενός ψηλού γκρεμού. Ένα ή δύο άλλα
φαράγγια, μικρότερου μεγέθους, διαφοροποιούν αυτήν την πλευρά του ποταμού
καθώς προχωρούμε προς τα ανατολικά.
Στη βόρεια πλευρά του Πηνειού, η βραχώδης μάζα είναι πιο μονοκόμματη και
τα αντικείμενα που χτυπούν στο μάτι, γενικώς, όλα μαζί πιο τολμηρά, αν και ίσως
λιγότερο γραφικά. Σ’ αυτό το μέρος όμως η αποκάλυψη των πετρωμάτων υποδηλώνει
στη φαντασία κάποιο βίαιο σπάσιμο, το οποίο, σε μία περίοδο της πιο μακρινής

τό πάντη στενότατον ξυνάγουσιν, ὡς καί καχλάζειν ἐν πολλοῖς ἐπί μέγα τό ῥόθιον καί τάς
ὄχθας τῇ τῶν κτύπων ἀντιπέμψει συνεπηχεῖν· περί δέ τάς τῶν ὀρῶν ὑποβάσεις μίαν ἀτραπόν
παρανοίγουσι, συνεπτυγμένην καί ταύτην καί χαλεπήν τοῖς βαδίζουσιν, ὥστε πῇ μηδ’ ἐπί
τεσσάρων ἀσπίδων αὐτήν ἀναπτύεσθαι, ὑπό πετρῶν λισσάδων καί ποταμίου ῥεύματος ἐς τό
πάντῃ συνιοῦσαν στενόπορον». [Οι οποίες οδηγούν τον ποταμό Πηνειό, από όλες τις μεριές,
στο πιο στενό σημείο, ώστε να κοχλάζει πολλές φορές με την βοή τής ροής του και οι όχθες
να αντηχούν από τους χτύπους και στα κατώτερα σημεία των βουνών να ανοίγουν ένα μόνο
πέρασμα, πολύ στενό και δύσκολο γι’ αυτούς που το διέρχονται, ώστε να μήν αποκτά, σε κανένα
σημείο, πλάτος πάνω από τέσσερες ασπίδες, κάτω από απόκρημνους βράχους και ποταμίσια
ρεύματα, τα οποία συρρέουν από παντού στο στενό. Η μετάφραση είναι του φιλολόγου Δημ.
Σακελλάρη. Παραθέσαμε το χωρίο της σύγχρονης έκδοσης του Νικήτα Χωνιάτη, στην οποία
δεν περιλαμβάνονται οι λέξεις εντός των αγκυλών].
9. [Πρόκειται για την πηγή που λέγεται Κρυολόγος].
10. [Ελληνικά γραμμένες οι λέξεις αυτές στο αγγλικό κείμενο. Πρόκειται για το γνωστό
Κάστρο της Ωριάς].
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Αρχαιότητας, ίσως διαχώρισε την οροσειρά και αποστράγγισε τα νερά της μεγάλης
θεσσαλικής λεκάνης».
Ο παραπάνω απολογισμός των Τεμπών, τον οποίο έγραψα αμέσως μετά την
επίσκεψη σ’ αυτό το ένδοξο μέρος, θα μεταφέρει στους αναγνώστες μου μία αμυδρή
αλλά πολύ αξιόπιστη αναπαράσταση του σκηνικού το οποίο παρατήρησα εκεί.
Θεωρώ σχεδόν περιττό να προσθέσω ότι το σκηνικό, από μόνο του, με κανέναν
τρόπο δεν ανταποκρίνεται στην ιδέα, με την οποία έχει γίνει γενικώς αντιληπτό,
και ότι η ευφράδεια του Αιλιανού έχει δώσει τροφή σε προσδοκίες οι οποίες δεν
πραγματοποιούνται, όπως θα διαπιστώσει ο περιηγητής. Στην κομψή περιγραφή, την
οποία μας έχει δώσει εκείνος για τα Τέμπη, φαίνεται πως έχει παρανοήσει τον γενικό
χαρακτήρα του σκηνικού του, το οποίο διακρίνεται από έναν αέρα άγριου μεγαλείου
παρά από την ομορφιά και την αβρότητά του, με την θεώρηση ολόκληρης της διόδου
να εντυπώνει στον θεατή μία αίσθηση κινδύνου και δυσκολίας και όχι ασφάλειας και
εντρύφησης. Με λίγα λόγια, είναι ταπεινωτικό να είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω
ότι η τέλεια λεπτομερής εικόνα, που μας έχει αφήσει ο Αιλιανός για τα Τέμπη, είναι
σχεδόν εξολοκλήρου φανταστική και ότι ακόμα και εκείνες που σκιαγραφήθηκαν
τόσο έντονα από τον Τίτο Λίβιο11 και τον Πλίνιο12 δεν φέρουν καμία αξιοσημείωτη
ομοιότητα. Εάν ήταν δυνατό να παραμερίσω την εντύπωση που προκαλείται από
αυτούς τους συγγραφείς και να απογυμνώσω αυτό το ένδοξο σημείο από όλη την
ιστορική σημασία του, η οποία είναι προσκολλημένη σ’ αυτό, αμφιβάλλω ακόμα κι αν
προσέλκυε εκείνη την προσοχή που αποδόθηκε σε πολλές κοιλάδες, του ίδιου άγριου
χαρακτήρα, στη δυτική πλευρά της Ευρώπης.
Τα Τέμπη, όμως, ακόμα κι αν είχαν λιγότερες αξιώσεις για μεγαλείο ή ομορφιά από
ό,τι κατέχουν στην πραγματικότητα, πάλι θα βλέπονταν με ενδιαφέρον, διότι έχουν
γίνει, σε όλες τις εποχές, αντικείμενο ποιητικού εγκωμίου και επιπλέον συνδέονται
με μερικά από τα σπουδαιότερα γεγονότα της αρχαίας Ιστορίας. Από τον Ηρόδοτο
πληροφορούμαστε ότι ο Ξέρξης προχώρησε λίγη απόσταση μπροστά από τον στρατό
του, με σκοπό να κατοπτεύσει αυτό το αξιοπρόσεκτο μέρος.13 Έχοντας ρωτήσει τους
οδηγούς του σε ποιο βαθμό ήταν πρακτικό να εκτρέψει την κοίτη του Πηνειού και
αφού βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο πέρασμα από το οποίο θα μπορούσε το ποτάμι

11. «Διότι τα Τέμπη είναι ένα δύσκολο πέρασμα, ακόμα κι αν δεν κατέχονται από τον
εχθρό. Δηλαδή, πέρα από τον στενό δρόμο, μήκους 5 μιλίων, δρόμος στενός για ένα φορτωμένο
υποζύγιο, υπάρχουν και από τις δύο πλευρές τόσο απότομες πλαγιές, ώστε με δυσκολία μπορεί
να κοιτάξεις χωρίς να προκληθεί ίλιγγος στα μάτια και στην ψυχή σου. Στο μέσο της κοιλάδας
προκαλεί τρόμο ο ήχος και το βάθος του ποταμού Πηνειού». Τίτος Λίβιος, 44, 6.
12. «Στην πορεία του αυτή ονομάζεται Τέμπη, μία τοποθεσία 5 μίλια ως προς το μήκος
και σχεδόν τρία ημίπλεθρα ως προς το πλάτος, πλαισιωμένη απαλά από κορυφές οι οποίες
υψώνονται πέρα από την θέα του ανθρώπου, δεξιά και αριστερά, στο εσωτερικό της οποίας
υπάρχει δάσος σε μεγάλο βαθμό κατάφυτο. Ο Πηνειός πέφτει κατάλαμπρος από το χαλίκι,
ευχάριστος από το γρασίδι, δίπλα στις όχθες, και ηχηρός από την συγχορδία των πτηνών»,
Πλίνιος, Historia Naturalis, 4, 15 [Τα 3 ημίπλεθρα αντιστοιχούν σε 44,23 μ.].
13. [Βλ. Ηρόδοτος, Ζ, 128].
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αυτό να εκβάλει στη θάλασσα, επειδή η Θεσσαλία περιτριγυρίζεται από βουνά, είπε
«οι Θεσσαλοί ενεργούν με σύνεση μη φέροντας καθόλου αντίσταση. Φαίνεται πως
έχουν επίγνωση της αδυναμίας τους επειδή με το γέμισμα αυτής της κοιλάδας θα
μπορούσα να πλημμυρίσω όλη την χώρα τους».14
Αυτός ο κομπασμός, τόσο υπερβολικά εκφραστικός της δύναμης του Ξέρξη, μεταφέρει
μία αρκετά ακριβή ιδέα της φυσικής γεωγραφίας της Θεσσαλίας. Διότι, το κλείσιμο
μόνο των στενών των Τεμπών, είτε του στενού από την εργασία ενός τεράστιου
στρατού είτε από έναν σεισμό, θα προκαλούσε αναμφιβόλως μία πλημμύρα τόσο
εκτεταμένη ώστε να καλύψει όλη την ανατολική πλευρά της Θεσσαλίας, το μισό αυτής
της χώρας.15 Έτσι έχοντας τα πράγματα (εάν μου επιτρέπεται να συνεχίσω αυτήν την
υπόθεση), το πρώτο κύμα των νερών θα κατευθυνόταν προς τον Παγασιτικό Κόλπο,
τώρα Κόλπο του Βόλου. Εάν, όμως, ήταν να σηκωθούν τόσο πολύ ψηλά τα νερά
ώστε να καλύψουν την δυτική πλευρά της Θεσσαλίας, την Εστιαιώτιδα, θα εύρισκαν,
τελικά, διέξοδο ανάμεσα στο Πήλιο16 και στην Όσσα, κοντά στην σύγχρονη πόλη Αγιά.
Στην περίπτωση αυτή, πιστεύω ότι η λοφοσειρά, που χωρίζει τις δύο μεγάλες επίπεδες
περιοχές,17 θα ήταν το μόνο τμήμα του εσωτερικού μέρους πάνω από το νερό.18
Στην πραγματικότητα, δεν είναι δυνατόν να δούμε το νεκρό επίπεδο αυτών των
εκτεταμένων πεδιάδων και το πολύ συμπαγές εμπόδιο των βουνών το οποίο τις
περιβάλλει χωρίς να σχηματίσει κάποιου είδους ιδέα για την ύπαρξη μιας τέτοιας
προϊστορικής λίμνης η οποία, καθώς έχει αποξηρανθεί, αποδειγμένα, από το άνοιγμα
των Τεμπών θα μπορούσε να αποκατασταθεί με το κλείσιμο αυτής της διόδου. Ούτε
είναι εύκολο να εξηγήσουμε την δημιουργία των Τεμπών χωρίς να την αποδώσουμε,
όπως άλλωστε έκαναν και οι περισσότεροι αρχαίοι κάτοικοι αυτής της χώρας, στο
αποτέλεσμα μιας βίαιης ανατάραξης. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, μπορούμε να
δικαιολογήσουμε όλους τους παραδοσιακούς συσχετισμούς ενός τέτοιου γεγονότος,
το οποίο υπαινίσσεται ο Ηρόδοτος.19
Τα σημάδια παρόμοιων ανατροπών, τα οποία παρατήρησα και σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας, στηρίζουν περαιτέρω την άποψή μου για την δημιουργία των Τεμπών. Για
παράδειγμα, αρκετά ποτάμια της Αρκαδίας διατρέχουν βαθιά και στενά φαράγγια,
τα οποία πρέπει να διαμορφώθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο. Ένα από αυτά, ο Λάδωνας,
ανοίγει την κοίτη του ξεσπώντας μέσα από ένα τεράστιο χάσμα, το οποίο αναφέρεται

14. [Βλ. Ηρόδοτος, Ζ, 130].
15. Η χώρα αυτή είναι η Περραιβία και η Πελασγιώτιδα.
16. [Το σωστό, ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και στην Όσσα].
17. [Δηλαδή, την δυτική και την ανατολική θεσσαλική πεδιάδα].
18. Αυτή η λοφοσειρά ενώνει τις Φερές και την Φάρσαλο με τα Τρίκαλα και τις πόλεις οι
οποίες βρίσκονται στα νοτιοδυτικά σύνορα της Μακεδονίας. Οι μάχες των Κυνός Κεφαλών
[Ιούνιος του 197 π.Χ.] και της Φαρσάλου [48 π.Χ.] δόθηκαν στις παρυφές αυτών των λόφων.
19. Ο Στράβωνας [Θ, 5, 2] στον οποίο αρέσει να ασχολείται με αυτού του είδους τα θέματα,
επαναλαμβάνει αυτές τις πολύ αρχαίες παραδόσεις. [«Ὑπό δέ σεισμῶν ῥήγματος γενομένου
περί τά νῦν καλούμενα Τέμπη καί τήν Ὄσσαν ἀποσχίσαντος ἀπό τοῦ Ὀλύμπου, διεξέπεσε
ταύτῃ πρός θάλατταν ὁ Πηνειός καί ἀνέψυξε τήν χώραν ταύτην»].
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ότι έχει αρκετά μίλια μήκος και παρουσιάζει την εικόνα ότι δεν είναι προσβάσιμο
από τον άνθρωπο.20 Ο Γορτύνιος21 και ο Νέδας,22 δύο άλλοι αρκαδικοί ποταμοί,
διατρέχουν μικρά φαράγγια των οποίων οι απότομες και υψηλές πλευρές σχεδόν
καλύπτουν την κοίτη τους από την θέα του περιηγητή. Το πιο αξιοσημείωτο, όμως,
χάσμα αυτής της περιγραφής, το οποίο αντιλήφθηκα, είναι αυτό που είναι γνωστό
στην Κρήτη με το φαράγγι23 (από την αρχαία λέξη φάραγξ). Όλος ο κύριος όγκος ενός
βουνού εκεί φαίνεται πως σχίσθηκε στα δύο, από την κορυφή έως την βάση, με τις δύο
πλευρές της σχισμής, οι οποίες σχηματίζουν μία στενή δίοδο μήκους τεσσάρων μιλίων,
να απειλούν να πέσουν πάνω στο κεφάλι του περιπετειώδους περιηγητή. Μέσω
αυτού του ευχάριστου στενού επισκέφθηκα τα Σφακιά και αισθάνομαι, ακόμα, την
εντύπωση που μου προκάλεσε.24
Ας επανέλθω στην ιστορία των Τεμπών, η οποία διακόπηκε εξαιτίας των
συλλογισμών σχετικώς με την προέλευσή τους. Όποιο και να υπήρξε το κίνητρο, το
οποίο προέτρεψε τον Ξέρξη να δει αυτοπροσώπως τα στενά των Τεμπών, δεν φαίνεται,
από όσα αναφέρει ο Ηρόδοτος, ότι είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει την δίοδο αυτή
για τον στρατό του. Πράγματι, κάτι τέτοιο θα ήταν παράλογο.25 Όμως, η γραμμή της
πορείας του είχε ήδη καθορισθεί· έπρεπε να διασχίσει τα βουνά μέσα από την χώρα
των Περραιβών, με κατεύθυνση προς την πόλη Γόννοι, διότι αυτή η διαδρομή τού είχε
υποδειχθεί ως η καλύτερη, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος [Ζ, 128]. Επιστρέφοντας από
τα Τέμπη, ο Ξέρξης παρέμεινε για λίγο στην Πιερία, ενώ το ένα τρίτο του στρατού
του προηγήθηκε με σκοπό να ανοίξει τον δρόμο πάνω από τα βουνά. Οι Θεσσαλοί,
παρ’ όλα αυτά, λίγο καιρό πριν από αυτό, όταν ο Ξέρξης ετοιμαζόταν να διασχίσει
τον Ελλήσποντο, φαίνεται πως είχαν υπόψη τους ότι θα επιχειρούσε να εισβάλει στη
χώρα τους μέσω της διόδου των Τεμπών και ο ομοσπονδιακός στρατός των Ελλήνων,
την βοήθεια του οποίου είχαν ζητήσει, σύμφωνα με την δική τους συμβουλή, είχε πάρει
θέση, πράγματι, σ’ αυτήν την περιοχή. Έμεινε εκεί, όμως, μόνο λίγες μέρες επειδή
πληροφορήθηκαν, μυστικά από τον γιο του βασιλιά της Μακεδονίας, την υπερβολική
δύναμη η οποία οδηγούνταν για να τους επιτεθεί. Και ακούγοντας ότι υπήρχε κάποιος
άλλος βατός δρόμος στη Θεσσαλία, διά μέσου των βουνών, έκριναν ότι η προσπάθειά
τους να υπερασπισθούν την δίοδο των Τεμπών θα απέβαινε μάταιη και ανώφελη κι
έτσι υποχώρησαν στις Θερμοπύλες, οπότε οι Θεσσαλοί ενώθηκαν διστακτικά κάτω
από την σημαία του εισβολέα.

20. Αυτό είναι μία σύντομη απόσταση πάνω από τα ερείπια της Τελφούσας. [Η ΤελφούσαΤέλφουσα και Θέλπουσα ήταν Νύμφη μιας πηγής η οποία βρισκόταν στη Βοιωτία, ανάμεσα
στην Αλίαρτο και στις Αλαλκομενές, στη ρίζα ενός απόκρημνου βράχου].
21. [Γορτύνιος· ο σημερινός Λούσιος ο οποίος χύνεται στον Αλφειό].
22. [Νέδας· ποταμός της Μεσσηνίας ο οποίος πηγάζει στο Λύκαιο Όρος].
23. [Αναφέρεται στο Φαράγγι της Σαμαριάς].
24. Ήμουν περισσότερο από δύο ώρες κλεισμένος στο Φαράγγι επειδή σε μερικά σημεία η
ανάβαση ήταν πολύ γρήγορη και πολύ επίπονη εξαιτίας των θραυσμάτων πεσμένων βράχων.
Μνημονεύεται από τον Pococke, ο οποίος το πέρασε.
25. Με δεδομένο το περιορισμένο πλάτος του δρόμου.
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Επομένως, από αυτήν την διαδρομή [πάνω από τον Όλυμπο] εισέβαλε ο Ξέρξης
στη Θεσσαλία και υπάρχουν δύο χωρία του Ηροδότου τα οποία υποδεικνύουν την
γραμμή της πορείας του. Και τα δύο αναφέρουν τους Γόννους ως το σημείο, στο οποίο
οδηγούσε η διαδρομή, και την Μακεδονία ως την χώρα από την οποία προερχόταν.26
Σε ένα, όμως, από αυτά τα χωρία [Ζ, 127] αναφέρεται η Άνω Μακεδονία, γεγονός το
οποίο προκαλεί κάποια δυσκολία, διότι, εάν ο Γόννος ταυτίζεται με τους Γόννους27 της
ύστερης περιόδου, πράγμα για το οποίο νομίζω πως υπάρχει μία μικρή αμφιβολία, ο
στρατός του Ξέρξη πρέπει να ξεκίνησε την πορεία του από την Κάτω και όχι από την Άνω
Μακεδονία. Τώρα οι Γόννοι αναφέρονται συχνά από τον Τίτο Λίβιο και το ακόλουθο
χωρίο από το 36ο βιβλίο του περιγράφει την πορεία ενός ρωμαϊκού στρατεύματος (εάν
δεν γελιέμαι) από την ίδια διαδρομή την οποία υποδεικνύει ο Ηρόδοτος. Μετά την
αναφορά της επιδρομής του Αντιόχου και των Αιτωλών στη Θεσσαλία και την άφιξή
τους έξω από τα τείχη της Λάρισας, για την οποία ενδιαφερόταν ο Φίλιππος Ε΄ και οι
Ρωμαίοι, «ο Μ. Βαίβιος, εν τω μεταξύ, με τον Φίλιππο Ε΄ προχώρησαν στη Δασαρέτιδα
και έπειτα από κοινή σύσκεψη έστειλαν τον Άππιο Κλαύδιο για να φρουρεί την
Λάρισα. Αυτός, με γρήγορη πορεία, διά μέσου της Μακεδονίας, έφθασε στη ράχη των
βουνών που βρίσκεται πάνω από τους Γόννους. Η πόλη αυτή απέχει 20 μίλια από την
Λάρισα και βρίσκεται στο ίδιο στενό πέρασμα το οποίο ονομάζεται Τέμπη». Καθώς
ο ρωμαίος στρατηγός είχε ως σκοπό του να ανακουφίσει την Λάρισα, ήταν σαφές ότι
δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Όποιος, λοιπόν, και να ήταν ο λόγος για τον οποίο
δεν διάλεξε έναν συντομότερο δρόμο προς αυτήν την πόλη ή που δεν πέρασε μέσω της
διόδου των Τεμπών, ενώ ήταν τόσο κοντά σ’ αυτήν (οι Γόννοι, οι οποίοι έλεγχαν την
δίοδο, ευρίσκονταν την περίοδο αυτή υπό την κατοχή των Ρωμαίων ή των συμμάχων
τους)· παρ’ όλα αυτά, είναι ολοκάθαρο ότι έφθασε στην Περραιβία, στο ίδιο σημείο,
και πρέπει να διέσχισε την κορυφογραμμή των βουνών, με την ίδια κατεύθυνση όπως
και ο Ξέρξης.
Στον επακολουθήσαντα πόλεμο με τον Περσέα, οι Ρωμαίοι φαίνεται πως είχαν
πληροφορηθεί την ύπαρξη μερικών βατών δρόμων μέσα από τα βουνά, στα βόρεια,
καθώς, επίσης, και στα νότια του Ολύμπου. Μέσω ενός από αυτούς ο Κόινκτος Φλαμινίνος
στάθηκε αρκετά τυχερός κατά την εισβολή του στη χώρα αυτή, αλλά η εξιστόρηση
αυτής της διεξαγωγής είναι τόσο σκοτεινή ώστε είναι αδύνατο να σχεδιάσουμε, με
οποιονδήποτε βαθμό ακρίβειας, την γραμμή αυτής της πορείας. Φαίνεται, όμως, πως
υπήρξε μία πολύ δύσκολη και χωρίς συνοχή διαδρομή.
Στην εποχή μου [1797], οι ταξιδιώτες, αντί να διέρχονται μέσα από τα Τέμπη, όχι
σπανίως παίρνουν τον δρόμο πάνω από τα βουνά, βορείως αυτής της διόδου, ο οποίος
οδηγεί διά μέσου της πυκνοκατοικημένης ελληνικής πόλης Ράψιανης [Ραψάνης].
Θα τελειώσω τα σχόλια, σχετικώς με την ιστορία των Τεμπών, με την παρατήρηση ότι
τα ερείπια μιας οχυρωμένης πόλης, η οποία υποθέτω ότι είναι οι Γόννοι, είναι ακόμα

26. [Την πορεία των περσικών στρατευμάτων μέσω του Ολύμπου, βλ. Dietram Müller (μετ.
Νίκος Ζυγογιάννης), «Στα ίχνη του Ηροδότου και του Ξέρξη», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 14
(1988) 125-127].
27. [Ο Γόννος και οι Γόννοι είναι η ίδια πόλη, στην περιοχή των σημερινών Γόννων].
91

ορατά στην άκρη ενός βραχώδους λόφου, ο οποίος ελέγχει την δυτική είσοδο της
διόδου. Είναι, φυσικά, σχεδόν περιττό να σημειώσω ότι τα ερείπια αυτά βρίσκονται
πάνω στον δρόμο που πηγαίνει παράλληλα με το ποτάμι. Αυτό σημαίνει ότι είναι στα
δεξιά και όχι στα αριστερά,28 όπου μία οχυρωμένη θέση θα ήταν περιττή· παρ’ όλα
αυτά, όμως, σύμφωνα με την αυθεντία του παραπάνω χωρίου του Τίτου Λιβίου, έχει
γενικώς τοποθετηθεί στους χάρτες της αρχαίας Ελλάδας.
Καθώς υπάρχει ένα κλασικό ενδιαφέρον για καθετί το οποίο ανήκει στα Τέμπη, θα
επισυνάψω έναν κατάλογο με μερικά από τα φυτά, τα οποία παρατήρησα εκεί.29
Laurus nobilis· η δάφνη.
Punica granatum· η ροδιά.
Jasminum fruticans· το κίτρινο γιασεμί.
Vitex agnus castus· η λυγαριά.
Cercis siliquastrum· το δέντρο του Ιούδα, η κουτσουπιά.
Quercus ilex· η δρυς η αρία, κοινώς άριο.
Quercus coccifera· η δρυς η πρίνος, κοινώς πουρνάρι.
Olea europaea· η ελιά.
Arbutus unedo· η κουμαριά.
Vitis vinifera· το αμπέλι.
Platanus orientalis· ο πλάτανος.
Pistacia terebinthus· η κοκορεβιθιά.
Fraxinus ornus· ο φράξος, κοινώς μέλεγος.
Phillyrea· το φελλίκι.
Ziziphus paliurus· η παλιουριά.
Spartium junceum· το σπάρτο το κοινό ή βρουλοειδές.
Colutea arborescens· η κολουτέα η δενδρώδης.
Coronilla emerus· η ψευδοσένα.
Coronilla glauca ή securidaca· η κορονίλα η γλαυκή ή πέλεκυς.
Ένα είδος του ionicera (αιγόκλημα-αγιόκλημα) καθώς και του clematis (κληματίδακληματσίδα) και ο λευκός κρίνος του κήπου, ο οποίος τότε δεν είχε ανοίξει τα πέταλά
του αλλά άνθισε τελείως στο τενεκεδένιο κουτί μου μετά από οχτώ ημέρες.
Δεν βρήκα ούτε την μυρτιά ούτε την ροδοδάφνη. Αυτά που αναφέρει ο Αιλιανός για
τον κιττό (κισσό) και την σμίλακα (smilax aspera του Λινναίου [κοινώς αρκουδόβατος]
δεν είναι αληθινά, διότι το μεν πρώτο δεν φύεται εδώ, το δε δεύτερο αναπτύσσεται με
διαφορετικό τρόπο από ό,τι αυτός αναφέρει.

28. [Οι Γόννοι ήταν κτισμένοι πιο πέρα από την αριστερή όχθη του Πηνειού, στην δυτική
είσοδο της διόδου των Τεμπών].
29. [Για την απόδοση, στα ελληνικά, των ονομάτων των φυτών συμβουλευθήκαμε το
Λεξικόν Φυτολογικόν του Π. Γ. Γενναδίου των εκδόσεων Δαμιανός].
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ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ (1952-2007)
(Νεκρολογία)
Η απώλεια μιας ζωής, όποτε και με
οποιονδήποτε τρόπο κι αν συμβεί, είναι
πάντα ένα ισχυρό πλήγμα για όσους μένουν
πίσω, ιδιαίτερα για τους οικείους, οι οποίοι
στερούνται την παρουσία και τις ευεργεσίες
του αγαπημένου τους προσώπου. Αυτοί, και
μόνο αυτοί, γνωρίζουν την θλίψη και το
κενό που αφήνει πίσω του. Οι φίλοι και οι
γνωστοί νιώθουν την απουσία της παρέας,
της συζήτησης και της συμμετοχής σε κοινές
δραστηριότητες. Αντιλαμβάνονται έτσι το
εύθραυστο της ζωής και συγχρόνως την
σπουδαιότητα της όσο το δυνατόν καλύτερης
αξιοποίησής της. Αυτό φαίνεται πως το
γνώριζε καλά ο Μιχάλης Παπαμιχαήλ, ο
οποίος έφυγε από κοντά μας, πρόωρα και
απρόσμενα, στις 28 Αυγούστου 2007.
Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Μιχάλη
και να νιώσω από κοντά την ζωντάνια της
ψυχής και της καρδιάς του. Ήταν πάντα
πρόθυμος να προσφέρει, ανιδιοτελώς, και
να συμμετάσχει στα κοινά για το καλό του
τόπου. Διψούσε και δόθηκε, ολοκληρωτικά,
για την ανεύρεση των λησμονημένων σελίδων της ιστορίας του Χριστόφορου
Περραιβού, του λογίου και αγωνιστή του 1821, ο οποίος γεννήθηκε, όπως και ο
Μιχάλης, στην Πούρλια του ανατολικού Ολύμπου. Σχεδίαζε να εκδώσει ένα έργο
το οποίο να φωτίσει όλες τις πτυχές της ζωής και του έργου του Περραιβού και της
οικογένειάς του. Για τον σκοπό αυτό αναδίφησε, πολλές φορές, σε διάφορα αρχεία,
αποκομίζοντας διάφορα έγγραφα (επιστολές, πιστοποιητικά κ.ά.), με τα οποία
συνέθεσε τρεις μελέτες και τις δημοσίευσε στους τόμους 50, 51, 52 του Θεσσαλικού
Ημερολογίου. Το νήμα της ζωής του κόπηκε νωρίς και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει
το έργο του, να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο όνειρό του.
Ο Μιχάλης Παπαμιχαήλ ήταν φιλικός και ευχάριστος συνομιλητής, που έδινε νόημα
και περιεχόμενο στη συζήτηση της εβδομαδιαίας συνάντησής μας με τον εκδότη του
Θεσσαλικού Ημερολογίου και στις εξορμήσεις μας στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία. Ο
καλός φίλος, συνάδελφος, συμπολίτης και φίλος της τοπικής Ιστορίας έφυγε από την
παρέα μας και τα εγκόσμια, αλλά παραμένει ζωντανός στη μνήμη όλων εκείνων που
τον γνώρισαν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα των Νέων Πόρων που τον σκεπάζει.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΓΚΑΛΗ-ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ

ΕΝΑ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ 1875
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Σε προηγούμενο τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου παρουσίασα ένα προικοσύμφωνο του 1817,1 το οποίο παραχώρησε στο περιοδικό ο έγκριτος δικηγόρος του
Βόλου και ιστορικός Απ. Παπαθανασίου. Το δεύτερο προικοσύμφωνο, το οποίο
θα παρουσιάσω εδώ προέρχεται, επίσης, από το αρχείο του προαναφερομένου
δικηγόρου, από τον οικισμό Άγ. Λαυρέντιο. Πρόκειται για ένα έγγραφο σε μονόφυλλο
χαρτί, με πολλές ανορθογραφίες (ύδορ, θηγατέραν, κοινονίαν, πολητεκνίαν, ευζοΐαν,
ελεόδενδρα), γεγονός το οποίο δηλώνει ότι ο συντάκτης του ήταν ολιγογράμματος. Σ’
αυτό καταγράφηκαν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία πρόσφεραν και οι δύο γονείς
της νύφης στον γαμπρό τους (δίδομεν χάριν πρικός εἰς αὐτούς).
Στο πρώτο μέρος του προικοσυμφώνου, στο προοίμιο, γίνεται επίκληση της Αγίας
Τριάδας και αναφορά στον γάμο της Κανά, στον οποίο ο Χριστός «εὐθύς εὐλόγησε τό
ὕδορ». Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται το όνομα του πατέρα της νύφης Κωνσταντίνου
Λάμπη του Γεώργη, της κόρης του Αικατερίνης και του γαμπρού του Απόστολου
Παπαμήτρου. Ο γαμπρός συμφώνησε με τον πεθερό του γι’ αυτόν το γάμο χωρίς,
βεβαίως, την συγκατάθεση της κόρης του.
Στη συνέχεια, οι γονείς της νύφης, αφού της δώσουν τις ευχές τους για «ὑἡγίαν,
εὐζοΐαν, πολητεκνία», απαριθμούν τα όσα δίνουν στο νέο ζευγάρι «χάριν προικός»:
το περιβόλι με τα ελαιόδενδρα στον Άγιο Ανδρέα, το αμπέλι στην Πηγλή με τα
ελαιόδεντρά του, στην περιοχή Πράκη, στα όρια με την κτηματική περιοχή των
Λεχωνίων, το περιβόλι με τα ελαιόδενδρα στη Μαγκολού και το μισό παλιό σπίτι, το
οποίο είχε αγοράσει από τον Νικόλα Χατζή και βρισκόταν στην περιοχή Κοτόρνα.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του προικοσυμφώνου οι γονείς της νύφης υπόσχονται
να της δώσουν επιπλέον 5.000 γρόσια, μετρητά, και τα απαραίτητα προικοδοτήματα
«κατά τήν συνήθιαν τοῦ τόπου», δηλαδή ενδύματα, ένα σεντούκι και τα απαραίτητα
οικιακά σκεύη (χαλκώματα: κατσαρόλες, ταψιά κ.ά.). Κλείνοντας το προικοσύμφωνο,
επικαλούνται την βοήθεια του Θεού, της Παναγίας και των αγίων Κωνσταντίνου,
Ελένης, Προκοπίου και Αποστόλου του νέου (ο οποίος κατάγεται από το χωριό τους),
για να προκόψει στη ζωή του το νέο ανδρόγυνο. Η επίκληση του μεγαλομάρτυρα
Προκοπίου, ειδικά, παραπέμπει στην προκοπή των νεονύμφων.
Το έγγραφο υπέγραψαν ο Ν. Ιω. Στάλος, εκ μέρους των αγράμματων γονέων
της νύφης, ο πατέρας του γαμπρού Απόστολος Παπαμήτρου και οι μάρτυρες:
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Ζήσης Κ. Κλητσιόπουλος, εκ μέρους του Δημητρίου
Ιω. Λάμπη (προφανώς θείος της νύφης), και ο Αντώνης Αποστόλου Παπαμήτρου.
Μολονότι δεν αναφέρεται ο τόπος σύνταξης του προικοσυμφώνου, πιστεύουμε ότι
συντάχθηκε στον Άγ. Λαυρέντιο.
1. Βλ. Ευ. Γιανγκαλή-Καραουλάνη, «Ένα προικοσύμφωνο του 1817 από τον Άγ. Λαυρέντιο
του Πηλίου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 51 (2007) 320-322.
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Φωτοαντίγραφο του προικοσυμφώνου του 1875.
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Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟΥ
Ακολούθως εκδίδω το προικοσύμφωνο με την ορθογραφία του, κεφαλαιογραφώντας
όμως το αρχικό γράμμα των κύριων ονομάτων, εκτός από τα ονόματα των υπογραφών.
Εἰς δόξαν πατρός, υἱοῦ καί ἁγίου πνεύματος τῆς τρισιποστάτου καί ἀδιαιρέτου
θεότητος Ἀμήν
» ὅταν ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἦλθεν εἰς τόν ἐν Γκανά τῆς Γα/λιλέας γάμον
εὐθῆς εὐλόγησε τό ὕδορ εἰς οἷνον ὅτι τίμιος ὁ γά/μος κ(αί) ἡ συζηγία τιμία κ(αί) ἡ εξ’
αὐτοῦ ἀκολουθοῦσα παιδοποιοῖα, κ(αί) ἐ/δόθη εἰς ἄπασαν τήν ἐκκλησίαν ἀκολήτος,
ὅθεν καί ἐγώ ὁ Κωνσταν/τίνος τοῦ Γεώργη Λάμπη ἔχοντας γνησίαν θηγατέραν
ὀνόματη Ἐκατε/ρίνη, ἐλθούσα εἰς γάμου κοινονοίαν, ἐσυμφώνησα μέ τόν Δημήτριον
τοῦ Ἀ/ποστόλου Παπ(α)μήτρου, διά νά τόν δώσω τή θηγαδρί μου Ἐκατερίνη εἰς
νομιμόν / του πρότον γάμον κ(αί) ἡ δίο, ἐν πρότοις εὐχόμεθα κύριον τόν θεόν τοῦ
δούνε / αὐτοῖς ὑἡγίαν, εὐζοΐαν, πολητεκνίαν μετά πάντον τόν ἐν γκόσμο[[ἁγα]]
ἀγαθῶν, δίδομεν χάριν πρικός εἰς αὐτούς δίδομεν τό περιβόλεον με / ἐλεόδενδρα
Ἀγη Ἀνδρηά καθώς διαλαμβάνουν τά τέσαρα συνορά του, ἔτι τόν δί/δομεν τό αμπέλη
εἰς Πηγλή κ(αί) με τα ἐλεόδενδρα, καθός διαλαμβάνουν τα τέ/σαρα σινορά του
εἱς το Πράκη λεχονήτικο,2 ἀκόμα δίδομεν κ(αί) τό περιβό/λεον με ἐλεόδενδρα εἰς
Μαγκολοῦ με τα τέσαρα σινορά του. ἀκόμα δί/δομεν κ(αί) τό ὀσποίτιον τό μισόν
τό παλεόν κατά τῆς Κοτόρνας τοῦ Νικολού Χαντζή. / δίδομεν κ(αί) μετριτά γρόσια
χιλιάδες πέντη. νούμερον: 5000. δίδομεν / κ(αί) προικοδοτήματα κατά τήν συνήθιαν
τοῦ τόπου μας ὅσα πέρνη εἰς ἐνδιμασίαν / της ἡ θυγατέρα μας Ἐκατερίνη, σεντοῦκη,
καί χαλκοματηκά, ὅλα αὐτά τά / ἐδόσαμεν μέ τήν εὐχή μας, κ(αί) ὁ ἅγιος Θεός δός
αὐτούς τό πᾶν ἀγαθῶν κ(αί) σω/τἡριον διά πρεσβιόν τῆς Παναγίας ἀχρἁντου τῶν
ἁγίων θεοστέπτον κ(αί) ἱσα/ποστόλον Κωνσταντίνου κ(αί) Ἐλένης, κ(αί) τοῦ ἁγίου
μεγαλομάρτιρος Προκοπίου, κ(αί) τοῦ ἁγίου / μεγαλομάρτυρος Ἀποστόλου τοῦ νέου
κ(αί) πάντων τῶν ἀγίον ἀμήν: 1875: Ιουλίου 15.
» κ. λαμπη ομοὔ με τη γηνεκά μου βεβεω τα ανοθε οσ αγράματη ωντης / μασ ηπογρασην: Ν:κ. Στἄλου ὄστης και μαρτἠρό
» Κωνσταντηνός ἄντωνόπουλος μαρτηρῶ
» ἀποστόλης παπ(α)μήτρου μάρτηρώ
» Δημήτριος Ιω(άννου) λάμπη και όντας ἀγράματος μέ ὑπέ/γραψεν ὁ Ζήσης Κ.
Κλητσιοτόπουλος ὅστις κ(αί) μαρτιρῶ.
» Ἀντόνις Ἀποστολοῦ παπαμίτροῦ μάρτιρό.

2. Λεχωνίτικο· των Λεχωνίων. Ο οικισμός αυτός έχει κοινά όρια με τον Άγ. Λαυρέντιο.
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Δρ. ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚ. ΣΓΑΝΤΖΟΣ

Ο ΔΕΚΑΕΠΤΑΧΡΟΝΟΣ ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΓΚΑΡΙΜΠΑΛΝΤΙ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η παρούσα μελέτη αφορά στη δράση των Γαριβαλδινών κατά τον ελληνοτουρκικό
πόλεμο του 1897. Αφορμή υπήρξε ένα βιβλίο,1 το οποίο συνέγραψε ο Τζουζέπε2 Γκαριμπάλντι. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αυτού του βιβλίου αναφέρονται στην απαρχή της
πορείας των αγώνων του συγγραφέα και ειδικότερα στη συμμετοχή του στον πόλεμο
του 1897. Καθώς ένα μέρος του βιβλίου είναι σχετικά άγνωστο, μέχρι σήμερα, στην
βιβλιογραφία του εν λόγω πολέμου, μεταφράσθηκαν και σχολιάσθηκαν οι ανωτέρω
αναφορές. Προστέθηκε επίσης και η αρχή της προσωπικής του εκστρατείας, για να
γίνει η περιγραφή του περισσότερο γλαφυρή και ενδιαφέρουσα για εκείνους που πρόκειται να το διαβάσουν, όπως επίσης και ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα για να
γίνει σύνδεση με τα γεγονότα του πολέμου και για την οικογένεια των Γκαριμπάλντι.
Με την παρούσα μελέτη προστίθεται στην βιβλιογραφία του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, μία ακόμα πηγή προσιτή σε όλους μέσα από τις σελίδες του Θεσσαλικού
Ημερολογίου.3
Το κείμενο αυτό φαίνεται ότι αποτελεί ένα ενθύμημα του συγγραφέα ο οποίος, όπως
φαίνεται, είναι σαφώς επηρεασμένος από τα συναισθήματα της ηλικίας των δεκαεπτά
ετών. Παραλείπει όμως κάποια σημαντικά γεγονότα για τους Γαριβαλδινούς, που γνωρίζουμε από άλλες πηγές. Πολλές φορές, στις λεπτομερείς του περιγραφές επικρατεί
μία ποιητική διάθεση. Δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην ακριβή ιστορική περιγραφή αλλά περισσότερο τονίζει αυτά που του έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Ο χώρος και
ο χρόνος, κάποιες φορές, βρίσκονται σε σύγχυση χωρίς όμως να επηρεάζεται η πραγματική προσφορά της διήγησής του.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να φανούν, μέσα από τις αναμνήσεις του δεκαεπτάχρονου Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, τα γεγονότα έτσι όπως εκείνος τα έζησε. Από
την μία πλευρά ως γιος του διοικητή της ιταλικής λεγεώνας (των Γαριβαλδινών) και

1. Giusseppe Garibaldi, Α toast to Rebelion, London 1936.
2. Είναι ο εγγονός του θρυλικού Τζουζέπε Γκαριμπάλντι του αποκαλούμενου «απελευθερωτή». Πολλές φορές, μέσα στο κείμενο ο εγγονός Τζουζέπε αποκαλείται Πεπίνο. Είναι το
υποκοριστικό, με το οποίο τον αποκαλούσε η οικογένειά του, αλλά έτσι τον αναφέρει και ο
Adolfo Rossi.
3. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον ερευνητή και εκδότη του Θεσσαλικού Ημερολογίου Κώστα
Σπανό, στο νεαρό ιατρό Μανώλη Κατσογριδάκη, καθώς και στον Αλέξη Γαλανούλη, καθηγητή της Αγγλικής Φιλολογίας για την πολύτιμη συμβουλή τους με την κριτική ανάγνωση και
τις διορθώσεις, με τις οποίες πολύ με βοήθησαν.
7. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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από την άλλη ως απλός εθελοντής. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να καταλάβουμε
περισσότερο τον τρόπο σκέψης των Φιλελλήνων και το πώς εκείνοι αντιμετώπιζαν την
Ελλάδα.
ΛΙΓΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΚΑΡΙΜΠΑΛΝΤΙ4
Η οικογένεια Γκαριμπάλντι είχε επαναστατική και αγωνιστική παράδοση. Ο Τζουζέπε (Ιωσήφ) Γκαριμπάλντι, ο πρώτος, καταγόταν από οικογένεια ψαράδων και θαλασσινών μικροεμπόρων. Κατά τον 19ο αιώνα, υπήρξε πρωτεργάτης στις περισσότερες στρατιωτικές νίκες του εθνικιστικού ιταλικού κινήματος, καθώς και αριστοτέχνης
στην τεχνική του ανταρτοπολέμου. Συνέβαλε σημαντικά στην προπαγάνδα για την
ενοποίηση της Ιταλίας. Προσέγγιζε και συγκινούσε τις μάζες με το νέο μήνυμα του
πατριωτισμού. Τα στρατιωτικά και πολιτικά του προσόντα τα χρησιμοποίησε για φιλελεύθερους αλλά και εθνικιστικούς σκοπούς. Αυτό μεγάλωσε το γόητρό του. Σ’ αυτό
συνέβαλαν, επίσης, η αδιαμφισβήτητη εντιμότητα και η λιτότητά του. Όμως, η πολιτική του χαρακτηριζόταν από αφέλεια και απλοϊκότητα. Ο Γκαριμπάλντι αδιαφορούσε
για την προσωπική του εξουσία αλλά, λόγω των εμπειριών του στη Νότια Αμερική, πίστευε στη δικτατορία και δυσπιστούσε στα κοινοβούλια, τα οποία θεωρούσε διεφθαρμένα. Τον χαρακτήριζε η βαθιά πίστη στον σκοπό του, η δύναμη του λόγου. Δεν τον
χαρακτήριζε η πνευματική καλλιέργεια, είχε όμως μία απλοϊκή ριζοσπαστικότητα με
την οποία αφύπνισε, για πρώτη φορά, την πολιτική και εθνική συνείδηση των συμπατριωτών του. Παρά την στροφή του στον σοσιαλισμό παρέμεινε βασικά εθνικιστής. Ο
εθνικισμός του απέβλεπε πάντα στην απελευθέρωση των λαών και όχι στην εθνικιστική μεγέθυνση. Στην ιταλική, αλλά και την παγκόσμια, ιστορία κατέχει εξέχουσα θέση
ως ενσαρκωτής αυτού του σκοπού.
Ο γιος του, Ριτσιότι Γκαριμπάλντι, συνέχισε να αγωνίζεται προς την ίδια κατεύθυνση. Το 1887 εκλέχθηκε βουλευτής στη Ρώμη. Κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του
1897 συγκρότησε ιδιαίτερο σώμα Γαριβαλδινών και πολέμησε στο πλευρό των Ελλήνων.5
Ο συγγραφέας του βιβλίου, του οποίου απόσπασμα αναφέρεται στην παρούσα μελέτη, Τζουζέπε ή Πεπίνο Γκαριμπάλντι γιος του Ριτσιότι, υπήρξε ιταλός στρατηγός. Στην
ηλικία των δεκαεπτά ετών, ακολούθησε τον πατέρα του στην Ελλάδα και πολέμησε
στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Το 1901 κατατάχθηκε στους Μπόερς και πήρε
μέρος στον νοτιοαφρικανικό πόλεμο. Το 1912 επέστρεψε στην Ελλάδα και πολέμησε
ως αξιωματικός στους βαλκανικούς πολέμους. Στις αρχές του 1ου παγκοσμίου πολέμου
πολέμησε στη Γαλλία ως διοικητής συντάγματος της Λεγεώνας των Ξένων και στη συνέχεια γύρισε στην Ιταλία και ανέλαβε την διοίκηση μιας ταξιαρχίας στο αυστριακό
μέτωπο, όπου και διακρίθηκε σε πολλές μάχες (1915-1918). Αποστρατεύθηκε το 1919
και, μετά την επικράτηση του φασισμού στην Ιταλία, κατέφυγε στην Αμερική.

4. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, 13 (2006)367-371.
5. Το 1914 πολέμησε μαζί με τους 6 γιους του με τον γαλλικό στρατό. Στην Αργκόν έχασε
δύο από τους γιους του.
98

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ
ΤΩΝ ΓΑΡΙΒΑΛΔΙΝΩΝ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ6
Τα γεγονότα πριν από τον πόλεμο
Κοντά στο 1897, η Κρήτη και το καθεστώς που την διήπε αποτελούσε την συνεχή και
μόνιμη αιτία διαταραχής των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τα
γεγονότα στην Κρήτη δημιουργούσαν σοβαρές αναταραχές στην ελεύθερη Ελλάδα και
ιδιαίτερα στην Αθήνα. Μεγάλες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις πραγματοποιούνταν
στην Αθήνα και παντού επικρατούσε σύγχυση. Στις 7 Φεβρουαρίου επιτεύχθηκε στην
Κρήτη σημαντική νίκη εναντίον των Τούρκων. Στις 18 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε
από τις Μεγάλες Δυνάμεις η πρόταση για αυτονόμηση της Κρήτης κάτω από την υψηλή
κυριαρχία του σουλτάνου, με ταυτόχρονη αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από
το νησί, αποκλείοντας την ένωση με την Ελλάδα, κάτι που δέχθηκε η Τουρκία αλλά
απέρριψε η Ελλάδα.
Στις 15 Φεβρουαρίου άρχισε, σταδιακά, η επιστράτευση και συνεχίσθηκε και μετά
τις 4 Απριλίου, όταν υπήρξαν οι πρώτες αψιμαχίες. Στις 5 Απριλίου η Τουρκία κήρυξε
τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Έτσι ξεκίνησε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897.
Στις 8 Μαρτίου 1897 επιτράπηκε με νόμο η σύσταση σωμάτων εθελοντών, τα οποία
συγκροτήθηκαν από Έλληνες και αλλοδαπούς7. Ένα από αυτά ήταν το σώμα των
Γαριβαλδινών8.
Τα γεγονότα του πολέμου
Στη Θεσσαλία οι πολεμικές επιχειρήσεις διήρκησαν από τις 6 Απριλίου μέχρι τις 7
Μαΐου 1897.9 Η τουρκική επίθεση άρχισε στις 6 Απριλίου, σε όλο το μήκος των συνόρων, στο Νεζερό,10 στην Μελούνα και στην Γκριτζόβαλη.11 Οι ελληνικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Μελούνα και την Γκριτζόβαλη, λόγω της ισχυρής
πίεσης των τουρκικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν έρθει από την Ελασσόνα. Στις 9 Απριλίου οι Έλληνες εγκατέλειψαν το Νεζερό και εγκαταστάθηκαν στο χωριό Δελέρια του
Τυρνάβου. Στις 11 Απριλίου, μετά από σφοδρές τουρκικές επιθέσεις, εγκατέλειψαν τα
Δελέρια και κατευθύνθηκαν προς το Καζακλάρ.12 Την επόμενη ημέρα (12 Απριλίου)
οι ελληνικές δυνάμεις εγκαταστάθηκαν στην αμυντική γραμμή Φαρσάλων-Βελεστίνου.
Στις 17 Απριλίου οι ελληνικές δυνάμεις, υπό τον ταξίαρχο Κωνσταντίνο Σμολένσκη,
αμυνόμενες στην περιοχή του Βελεστίνου, απέκρουσαν τις τουρκικές δυνάμεις και

6. Βλ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ευρετήριο πολεμικών γεγονότων του Ελληνικού Έθνους, ΓΕΣ/ΔΙΣ, Αθήνα 1999, 84-86
7. ΦΕΚ 37, τεύχος Α/1897.
8. Βλ. ΔΙΣ/ΓΕΣ, Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Αθήνα 1993, 97-98˙ ΓΕΣ/ΔΙΣ, Αρχείο, φ. 1706/Δ/2,7,37,37α˙ Μ. Γονζάγας, Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, εν Αθήναις
1906, 72-73˙ πρβ. Ν. Σπυρόπουλος, Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Αθήναι 1933, 14.
9. Για να γίνει περισσότερο δυνατή η σύνδεση με την εποχή εκείνη αναφέρουμε ότι η 7
Απριλίου 1897 ήταν Μεγάλη Δευτέρα και η 13 Απριλίου Κυριακή του Πάσχα.
10. Νεζερός· η σημερινή Καλλιπεύκη του Ολύμπου.
11. Γκριτζόβαλη· το σημερινό Βοτανοχώρι του Τυρνάβου, δίπλα ακριβώς στην μεθόριο του
1881.
12. Καζακλάρ· ο σημερινός Αμπελώνας του Τυρνάβου.
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πραγματοποιώντας αντεπίθεση τις ανάγκασαν σε υποχώρηση. Στις 23 Απριλίου αποκρούσθηκαν οι επιθέσεις των Τούρκων στα Φάρσαλα.
Στις 26 Απριλίου 1897 οι ελληνικές δυνάμεις απωθήθηκαν προς τον Δομοκό από τις
τουρκικές δυνάμεις, υπό τον Ετέμ πασά. Το Βελεστίνο κυριεύθηκε. Στις 28 Απριλίου
η ελληνική κυβέρνηση ανακάλεσε το στρατό από την Κρήτη και αποδέχθηκε την αυτονομία του νησιού υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου. Στις 5 Μαΐου ο Ετέμ πασάς
επιτέθηκε, με ισχυρές δυνάμεις, στην περιοχή του Δομοκού. Τα ελληνικά στρατεύματα
υποχώρησαν προς τα νότια του όρους Όθρυς. Στις 6 Μαΐου έγινε κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα (Ήπειρος και Θεσσαλία) και άρχισαν οι διαπραγματεύσεις, για
ανακωχή, με την μεσολάβηση των Μεγάλων Δυνάμεων. Στις 7 Μαΐου 1897 υπογράφηκε
ανακωχή στην τοποθεσία Ταράτσα13, 3 περίπου χιλιόμετρα, τότε, βόρεια της Λαμίας.
Η συμμετοχή των Γαριβαλδινών στον πόλεμο:
Οι Γαριβαλδινοί, υπό τον στρατηγό Ριτσιώτη Γκαριμπάλντι, ήτοι 900 άνδρες(400
Έλληνες, 390 Ιταλοί και οι υπόλοιποι Γάλλοι, Άγγλοι, Δανοί κ.ά), ενώθηκαν με τον
Στρατό της Θεσσαλίας πριν από την μάχη του Δομοκού.14 Από τους άνδρες του Γκαριμπάλντι, 250, υπό τον συνταγματάρχη Mereo,15 εστάλησαν στην Ήπειρο.16 Μαζί του
στρατεύθηκαν 2 νεαροί έλληνες βουλευτές, ένας από τους οποίους ήταν ο κόμης Ρώμας,
καθώς και οι ιταλοί βουλευτές Antonio Fratti και Felice Albani.
Στην Αθήνα, ο Γκαριμπάλντι προσπαθούσε ακόμα να σχηματίσει το στρατό του.
Όταν έφθασε ο συνταγματάρχης Bertet, προσπάθησε να τον εντάξει στην δύναμή του.
Απείλησε με παραίτηση αλλά ο Bertet παρέμεινε τελικά αυτόνομος, διότι είχε προσυμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση την αυτονομία της φάλαγγάς του. Η παραίτηση
του Γκαριμπάλντι αποσοβήθηκε, με την προϋπόθεση η φάλαγγα του Bertet να αποσταλεί στην Ήπειρο και οι Γαριβαλδινοί στη Θεσσαλία(σ. 68,70,72,77).
Στις 9 Μαΐου 1897 (νέο ημερολόγιο) το βράδι, οι Γαριβαλδινοί επιβιβάσθηκαν σε
2 ατμόπλοια για την Αγ. Μαρίνα, κοντά στη Στυλίδα (ένα από τα δύο ατμόπλοια
ήταν ο «Πέλοψ») (σ.111-119). Με την άφιξη στην Αγ. Μαρίνα, είχαν ήδη αρχίσει οι
ανταλλαγές πυροβολισμών, μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, στον Δομοκό. Ελήφθησαν
οδηγίες από τον διάδοχο και αναχώρησαν για την Λαμία και άμεσα για τον Δομοκό
(σ. 123-124). Εκεί ο Γκαριμπάλντι προσκλήθηκε σε γεύμα από τον διάδοχο και έλαβε
οδηγίες. Στο στρατηγείο, όπου είχε κληθεί για να γευματίσει με τον διάδοχο, συναντήθηκε με τον τότε ανθυπολοχαγό Ιωάννη Μεταξά17. Στις 14 Μαΐου η φάλαγγα με τον
Γκαριμπάλντι βρισκόταν στην πεδιάδα του Δομοκού, στο αριστερό άκρο της γραμμής

13. Ταράτσα· η περιοχή που εκτείνεται από το κάστρο της Λαμίας μέχρι το σημερινό νέο
Νομαρχιακό Νοσοκομείο.
14. Βλ. Adolfo Rossi, Alla Guerra Greco-Turca, Impressioini ed istantanee di un corrispondente, Aprile-Maggio, R. Bemporad & Figlio Editori, Firenze, 1897˙ Μάρκος Ν. Σγάντζος, «Ο
Λεγεών των Φιλελλήνων κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
50 (2006)81-96.
15. Βλέπε A. Rossi ό.π.
16. Στην Αθήνα οι άνδρες του Γκαριμπάλντι έμεναν χωρίς να κάνουν κάτι. Έτσι εκείνος
συμφώνησε και το 1ο τάγμα των Γαριβαλδινών υπό τον Μereo απεστάλη στην Ήπειρο.
17. Στο ημερολόγιό του, ο Μεταξάς αναφέρει κάποιες προσωπικές κρίσεις. «Εἶναι κοντός,
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άμυνας (σ. 141,152). Την επόμενη ημέρα έφθασε στον Δομοκό το 1ο τάγμα των Γαριβαλδινών υπό τον Mereo και πήρε μέρος στην μάχη (σ.156-157 και 112)18. Το πρωί της
επόμενης ημέρας, 148 στρατιώτες της φάλαγγας προχώρησαν για να συναντήσουν την
Λεγεώνα του Γκαριμπάλντι, όταν άρχισε η μάχη.19
Ακολούθησε η μάχη του Δομοκού, όπου οι Γαριβαλδινοί πολέμησαν γενναία έχοντας όμως μεγάλο αριθμό τραυματιών και νεκρών, μεταξύ των οποίων ήταν και ο
ιταλός βουλευτής Antonio Fratti.20
ΜΙΑ ΠΡΟΠΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του, ο Tζουζέπε Γκαριμπάλντι, σε ηλικία δεκαεπτά
ετών, βρισκόταν στο Φέρμο της Ιταλίας όπου σπούδαζε για να γίνει μηχανικός. Στο
κολέγιο αυτό, είχε βρεθεί μετά από παροτρύνσεις του πατέρα του. Του είχε υποσχεθεί
παράλληλα ότι την τέχνη του πολέμου θα μπορούσε να την μάθει στο πεδίο της μάχης,
κάτι που αποτελούσε παράδοση για την οικογένεια των Γκαριμπάλντι.
Μία μέρα, μαθαίνει από τους συμμαθητές του και διαβάζει στις εφημερίδες ότι ο
πατέρας του Ριτσιώτι εκστρατεύει με εθελοντικό σώμα για να πολεμήσει στην Ελλάδα
ενάντια στους Τούρκους. Αποφασίζει να ακολουθήσει τον πατέρα του και το σκάει
από το σχολείο. Οι αντιρρήσεις της οικογένειας και οι σαφείς οδηγίες του πατέρα του,
εγείρουν ανυπέρβλητα εμπόδια. Ακολουθούν περιπέτειες και κυνηγητό από τις Αρχές,
οι οποίες προσπαθούν να τον εμποδίσουν να κατευθυνθεί προς την Ελλάδα. Όμως
καταφέρνει και ξεπερνάει τα εμπόδια ένα-ένα. Τελικά, στο Μπρίντεζι, χωρίς χαρτιά
και επίσημα διαπιστευτήρια, με μόνη την βοήθεια κάποιων άγγλων εθελοντών του
Ερυθρού Σταυρού (προσποιούμενοι τους μεθυσμένους, τραγουδώντας και κάνοντας
φασαρία), καταφέρνει να επιβιβασθεί λαθραία στο φρουρούμενο πλοίο με προορισμό
την Πάτρα. «Καθώς μπήκα στην τραπεζαρία, έγραψε ο ίδιος στο έργο του, ο συνταγματάρχης και η κυρία Γκατόρνο με κοίταξαν λες και είχαν δει ένα φάντασμα. Ο συνταγματάρχης σηκώθηκε από το τραπέζι και με θέρμη, με ταρακούνησε με το χέρι του
και μου είπε: «Μπράβο Πεπίνο!» Ήμουν ασφαλής.

παχύς, μὲ ὀξείαν γενειάδα, ὕφος ὀλίγον πανοῦργον. Ὡμίλησα μαζί του. Δὲν μοῦ ἔκανε μεγάλη
ἐντύπωση. Φαίνεται ὅτι ἀγαπᾶ τὴν ρεκλάμα». Βλ. Ιωάννη Μεταξά, Το προσωπικό του Ημερολόγιο, εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα 1950, Α, 235.
18. Ήταν πρώην αξιωματικός με γκρίζα γένια, περίπου πενήντα ετών. Μόλις έφθασε στο
Δομοκό έφυγε, αμέσως, για να συναντήσει τον Γκαριμπάλντι και την επόμενη ημέρα θα τον
ακολουθούσαν και οι στρατιώτες του(σ.157), αφού περίμεναν κάποια υποδήματα τα οποία
χρειάζονταν (σ. 174).
19. Εκεί ενώθηκε μαζί τους ο Αμιλκάρε Κυπριάννι, ο οποίος έπαιξε ηγετικό ρόλο. Συμμετείχαν στην μάχη, στο κέντρο της γραμμής άμυνας, και πολέμησαν γενναία. Πολλοί τραυματίσθηκαν και άλλοι έπεσαν νεκροί(σ. 170-172, 187-194). Στην επόμενη αναφορά της φάλαγγας,
απουσίαζαν 57 από το σύνολο των 148 (σ.178).
20. Εκτενή αναφορά στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην μάχη του Δομοκού, βλ. A.
Rossi, ό.π., σ.170-174, 184-214.
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Εικ. 1. Ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι (ο επονομαζόμενος απελευθερωτής).

Εικ. 2. Ο Ριτσιότι (στο κέντρο), γιος του Τζουζέπε Γκαριμπάλντι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
Περάσαμε το όμορφο νησί Κέρκυρα, αφήσαμε το πλοίο στην Πάτρα και συνεχίσαμε
με το τρένο για την Αθήνα. Μαζί το βοηθητικό σώμα του Αγγλικού Ερυθρού Σταυρού
και οι ιταλοί εθελοντές οι οποίοι είχαν μία χαρούμενη διάθεση. Καθώς κοιτάξαμε έξω
από το παράθυρο το κλασικό τοπίο, τα πάντα μας θύμιζαν το λαμπρό παρελθόν της
Ελλάδας. Εμείς, τα παιδιά των ρωμαϊκών λεγεώνων, αισθανόμασταν βαθιά το χρέος
μας στον ελληνικό πολιτισμό. Ένα χρέος, μέρος του οποίου ελπίζαμε να εξοφλήσουμε
βοηθώντας να απωθηθεί ο τελευταίος βάρβαρος εισβολέας, ο Τούρκος.
Και οι Εγγλέζοι, επίσης, είχαν ελληνική παράδοση. Μερικά από τα ευγενικότερα
πνεύματά τους είχαν παλέψει για την ελευθερία της Ελλάδας. Δεν ήταν η καρδιά τού
Μπάιρον που είχε θαφτεί στο Μεσολόγγι;
Ο πατέρας μου μας υποδέχθηκε στην αποβάθρα του τρένου, περιτριγυρισμένος από
μία ομάδα αξιωματικών του. Πίσω από αυτούς είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για
να καλωσορίσει με επευφημίες τους ιταλούς εθελοντές. Ο πατέρας ακούμπησε τα χέρια
του στους ώμους μου και με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια.
- Δεν θα σήκωνα ποτέ ούτε το δακτυλάκι μου για να σε βοηθήσω να φθάσεις εδώ, γιε
μου είπε, αλλά είμαι χαρούμενος που ήρθες. Θα σε χρειαστώ.
Έτσι, πριν από το απόγευμα, φορούσα για πρώτη μου φορά το κόκκινο πουκάμισο.
Ξένοι εθελοντές είχαν συγκεντρωθεί, από όλες τις περιοχές της Μεσογείου, για να ενωθούν με την δική μας, την Ιταλική Λεγεώνα. Αλλά και πολλοί Έλληνες, που δεν είχαν
καταταχθεί στον στρατό τους, στρατολογήθηκαν σε μας. Στην Αθήνα υπήρχε μεγάλος
ενθουσιασμός, παρότι τα νέα από το μέτωπο ήταν ανησυχητικά. Εκείνη την στιγμή
ήμασταν το μοναδικό ένοπλο σώμα στην πρωτεύουσα, αν και θα έπρεπε να αναχωρήσουμε γρήγορα, καθώς οι Τούρκοι προχωρούσαν σταθερά μέσα από τις πεδιάδες της
Θεσσαλίας.
Το πρωί, μετά την άφιξή μου, συνόδεψα τον πατέρα μου στο κεντρικό στρατόπεδο
για επιθεώρηση. Ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα σε ρόλο στρατιωτικού ηγέτη και
είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Ο στρατηγός Ριτσιότι Γκαριμπάλντι δεν ήταν αυστηρός στην πειθαρχία, ούτε απαιτούσε αυστηρή υπακοή στις στρατιωτικές τυπικότητες.
Ήταν γεννημένος ηγέτης και δεν είχε ανάγκη από τον άκαμπτο κώδικα πειθαρχίας για
να διατηρήσει την υπακοή των στρατιωτών του. Μιλούσε ελεύθερα και πολύ οικεία με
τους εθελοντές. Πολλούς από αυτούς τους γνώριζε με τα μικρά τους ονόματα. Παρότι
δεν επέτρεπε χαλαρότητα σε θέματα τακτικής, ήταν βέβαιος για την πίστη και την
αφοσίωσή τους, καθώς ενδιαφερόταν για τις προσωπικές τους υποθέσεις, μεγάλες ή
μικρές.
Το απόγευμα, ο πατέρας μου επισκέφθηκε τον βασιλιά Γεώργιο, μετά από πρόσκλησή του. Πριν αναχωρήσει, μου έδωσε μία χούφτα επισκεπτήρια, με οδηγίες για να
επιστρέψω τις προσκλήσεις. Αισθάνθηκα πολύ υπερήφανος που τον αντιπροσώπευα
κοινωνικά, καθώς ήμουν ακριβώς δεκαεπτά ετών και φορούσα την πρώτη μου στολή.
Μολονότι αισθανόμουν νευρικός με την ευθύνη που μου ανατέθηκε, ήταν η πρώτη
αποστολή που ανέλαβα και την πήρα πολύ στα σοβαρά. Κάπως δειλά, κάλεσα μία
άμαξα, έδειξα στον οδηγό μία κάρτα και είπα «Embros», το οποίο σημαίνει «πήγαινε».
Ήταν μία από τις μόνες, τρεις ή τέσσερες, ελληνικές λέξεις που ήξερα.
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Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι πέρασα εκείνο το απόγευμα. Ολόκληρη η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και συγγενών, με υποδεχόταν με όλους τους τύπους. Με
βομβάρδιζαν με ερωτήσεις, τις οποίες, φυσικά, δεν μπορούσα να καταλάβω. Το μόνο
που μπορούσα να κάνω ήταν να χαμογελώ και να νεύω με το κεφάλι μου, να δέχομαι
τον πικρό μαύρο καφέ καθώς και τα παράξενα γλυκά που μου προσέφεραν. Τελικά,
όταν πίστευα ότι είχε εκπληρωθεί η υποχρέωση του πατέρα μου σηκωνόμουν, υποκλινόμουν και πραγματοποιούσα μία έξοδο, όσο πιο μεγαλοπρεπή γινόταν, κάτω από
αυτές τις αδέξιες περιστάσεις. Όλο το απόγευμα επαναλάμβανα την παράσταση αυτή
ή παραλλαγές της, μέχρις ότου οι σκέψεις μου έγιναν πιο μαύρες από ό,τι οι ποσότητες
του καφέ που είχα πιει. Ούτε τα ασυνήθιστα γλυκίσματα, που είχα φάει από αμηχανία, βοήθησαν το μυαλό μου. Και για να ολοκληρώσω, εκείνο το βράδι, στο δείπνο,
ο πατέρας μού είπε ότι αυτό που περίμενε από μένα ήταν το πολύ πολύ να αφήσω τα
επισκεπτήρια στην πόρτα! Η ανακούφισή μου ήταν μεγάλη, αφού έμεναν ακόμα πολλά
επισκεπτήρια, και γνώριζα ότι εάν έπρεπε να συνεχίσω να ξεπληρώνω τις κοινωνικές
υποχρεώσεις, με τον ίδιο τρόπο, θα βρισκόμουν στην λίστα των απωλειών πολύ πριν
συμμετάσχω σε οποιαδήποτε μάχη.
Μερικές ημέρες αργότερα, ο πατέρας κλήθηκε, με ένα βιαστικό μήνυμα, στο παλάτι
και με πήρε μαζί του. Παρουσιαστήκαμε σε έναν απέραντο χώρο, γεμάτο με αξιωματικούς του Γενικού Επιτελείου και υπουργούς. Σε μία γωνία, μπροστά σε ένα τραπέζι
καλυμμένο με ένα μεγάλο στρατιωτικό χάρτη, στεκόταν ο βασιλιάς. Δεν υπήρχε καμία
αμφιβολία: φαινόταν τόσο ξένος ανάμεσα στους ντόπιους Έλληνες. Έδωσε μερικές
εντολές σε κάποιους αξιωματικούς και μετά έπιασε τον πατέρα από το χέρι και χαμογέλασε σε μένα.
-Έλα στο γραφείο μου, είπε. Υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε.
Μας οδήγησε σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου υπήρχε ένα δεύτερο γραφείο καλυμμένο με
έναν χάρτη από το μέτωπο του πολέμου. Πολύ ευγενικά μας ζήτησε να καθίσουμε, ενώ
αυτός στάθηκε όρθιος. Οι Τούρκοι είχαν πάρει αυτήν την πόλη, αυτό το βουνό, είπε
στον πατέρα και οι ελληνικές δυνάμεις κινδύνευαν σ’ αυτά και σ’ αυτά τα σημεία και
κατά μήκος όλου αυτού του μετώπου. Ενώ μιλούσε, έριξε λίγο κόκκινο κρασί μέσα σε
δύο ποτήρια, περίπου δύο δάκτυλα κρασί στο ένα ποτήρι, ενώ γέμισε το άλλο. Έπειτα
έδωσε το ποτήρι με το λιγότερο κρασί στον πατέρα και κράτησε για τον εαυτό του το
γεμάτο. Ταπεινώθηκα από την εμφανή αγένειά του. Ο πατέρας, που ήταν αφοσιωμένος
στον χάρτη και δεν πρόσεξε την διαφορά ανάμεσα στα ποτήρια, άδειασε το ποτήρι με
μια γουλιά. Έκπληκτος, ξαφνικά, στάθηκε όρθιος και έβηξε.
-Έβαλα πολύ λίγο για σένα, επειδή φοβόμουν ότι θα ακολουθούσες την συνήθεια
των Ιταλών να αδειάζουν με μιας ολόκληρο το ποτήρι και αυτό το ελληνικό κρασί
είναι πολύ βαρύ για κάτι τέτοιο, είπε ο βασιλιάς, αλλά τώρα θα σου βάλω λίγο περισσότερο.
Ανακουφίστηκα πολύ μόλις κατάλαβα ότι τον είχα αδικήσει.
Ένα γεγονός, το οποίο θα μπορούσε να είχε σοβαρές συνέπειες, χάλασε τις τελευταίες ημέρες της παραμονής μας στην Αθήνα. Μία αιρετική δημοκρατική ένωση στην
Αθήνα είχε αποφασίσει ότι αυτό ήταν η πολυαναμενόμενη ευκαιρία για να νικήσει την
Μοναρχία. Τα δικά μας ήταν τα μόνα οπλισμένα στρατεύματα στην πρωτεύουσα και
είχαν στείλει έναν αριθμό από τους πιο πειστικούς ταραχοποιούς τους στις τάξεις των
Ερυθροχιτώνων, για να δουλέψουν όλα τα πιθανά αντιμοναρχικά αισθήματα και κέρ104

δισαν όλο το σώμα των Γαριβαλδινών για την δημοκρατική υπόθεση. Ποτέ δεν είναι
ένα ζήτημα δύσκολο, εάν λέγεται η αλήθεια. Είχα ακούσει φήμες για τα σχέδιά τους
και προειδοποίησα τον πατέρα, αλλά δεν έδωσε καμιά σημασία.
- Είναι καλά παιδιά, είχε πει εκείνη την στιγμή, και θα κάνουν το καθήκον τους στην
μάχη. Είναι καλοταϊσμένοι και δεν έχουν κάτι να κάνουν τώρα, έτσι, φυσικά, σχεδιάζουν. Πρέπει να βρουν κάποια διέξοδο για την ενεργητικότητα που τους περισσεύει.
Αλλά, δεν είναι τίποτα ανησυχητικό.
Μία μέρα, γευμάτιζα μαζί του και με κάποιους έλληνες αξιωματικούς όταν μας έφθασαν ανησυχητικά νέα. Η Ιταλική Λεγεώνα είχε επαναστατήσει.
- Έλα γιε μου, θα σου δείξω, είπε ο πατέρας μου. Πήδηξε στην άμαξα και έδωσε
εντολή στον αμαξά να μας πάει στους στρατώνες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και καθώς
ξεκινήσαμε εμπρός, προς την περαντζάδα, έμοιαζε ακόμα ότι δεν υπήρχε κάτι που τον
ανησυχούσε. Καθόταν εκεί, απόλυτα ήρεμος και συγκροτημένος. Καθώς περνούσαμε,
οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών έκλειναν γρήγορα τα μαγαζιά τους. Ο κόσμος έτρεχε γρήγορα, φεύγοντας από τους δρόμους, σαν να έψαχνε να βρει καταφύγιο από μία επερχόμενη καταιγίδα. Στον δρόμο που βγαίνουν συνήθως για περίπατο συναντήσαμε μία
θορυβώδη και ενθουσιώδη ομάδα από άνδρες μας, με τα όπλα τους και εφαρμοσμένες
τις ξιφολόγχες, καθώς πήγαιναν για το παλάτι. Μία λαμπρή κόκκινη σημαία βρισκόταν μπροστά στην πορεία.
Περίπου είκοσι βήματα από τον όχλο, ο πατέρας διέταξε τον αμαξά να σταματήσει.
Κατέβηκε αργά και με το μπαστούνι κάτω από το μπράτσο του κατεθύνθηκε προς
εκείνον που κρατούσε την σημαία. Με το χέρι μου στο υπηρεσιακό περίστροφο, τον
ακολούθησα από κοντά, στο πλάι του. Χωρίς να πει ούτε μία λέξη, χωρίς καμία προσπάθεια ή βιασύνη, έπιασε το κοντάρι της σημαίας με το ένα χέρι σταθερά και έσπρωξε πίσω με το άλλο χέρι αυτόν που την βαστούσε. Έπειτα, δίπλωσε την σημαία γύρω
από το κοντάρι της, χαμήλωσε την άκρη της και την τοποθέτησε κάτω από το μπράτσο
του, στη μασχάλη, μαζί με το μπαστούνι του.
Με όρθιες τις ξιφολόγχες μάς περικύκλωσαν, πλησιάζοντάς μας όλο και περισσότερο. Κάτι τέτοιες στιγμές, μία λανθασμένη κίνηση σημαίνει θάνατο. Ο πατέρας σήκωσε
το χέρι του, για να κάνουν ησυχία. Έπειτα, μίλησε με σταθερή και δυνατή φωνή.
-Άνδρες, είπε. Κανένας ερυθροχίτωνας δεν προδίδει τον όρκο του. Δεσμευθήκαμε ότι
θα υπερασπιστούμε τις Ελληνίδες και τα Ελληνόπουλα από τους Τούρκους. Κανένας
από σας δεν θα ήθελε να σημαδευθεί ως προδότης. Γυρίστε πίσω, στους στρατώνες,
στείλτε τα τελευταία σας μηνύματα στα σπίτια σας. Μεθαύριο, φεύγουμε για το μέτωπο. Εκεί, απέναντι στον πραγματικό εχθρό, μπορείτε να δείξετε τι είδους άνδρες είστε.
Πηγαίνετε τώρα!
Το νέο ότι θα φύγουμε για το μέτωπο γύρισε τα πράγματα. Οι στρατιώτες, που μόλις
είχαν σηκώσει το κόκκινο σύμβολο της επανάστασης, τώρα επευφημούσαν τον πατέρα
και τραγουδώντας τον ύμνο των Γαριβαλδινών αναχώρησαν για τους στρατώνες.
-Βλέπεις, είπε ο πατέρας, είναι ένα άξιο σύνολο. Θα τα πάνε καλά στη μάχη.
Χαμογελώντας ευτυχισμένα και κουβαλώντας ακόμα την κόκκινη σημαία γυρίσαμε
στην άμαξα και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο.
Το πλοίο που μας μετέφερε σάλπαρε από τον Πειραιά. Ήταν ένα εύθυμο πλοίο
με πολύχρωμους επιβάτες και παντού πάνω στη γέφυρα, ακόμη και στους ιστούς,
βρίσκονταν συνωστισμένοι οι Ερυθροχίτωνες που τραγουδούσαν, χαιρετούσαν και
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ζητωκραύγαζαν. Κάτω στην παραλία, σε όλα τα μπαλκόνια, τα πεζούλια και τις αποβάθρες υπήρχε συνωστισμός, με πλήθη που μας αποχαιρετούσαν. Και τα άλλα σκάφη
στο λιμάνι, πλημμυρισμένα στα χρώματα, μας χαιρετούσαν με σειρήνες, σφυρίχτρες
και καμπάνες. Ήταν μόλις πριν από το σούρουπο και ολόκληρη η φύση φορούσε ένα
καταπληκτικό και αξιαγάπητο βιολετί χρώμα, εκείνο που οι αθηναίοι ποιητές του παρελθόντος είχαν περιγράψει. Μόλις έξω από το λιμάνι, κοιτούσαμε τον Παρθενώνα να
λάμπει ακόμα στο φως του ήλιου, που μόλις είχε χαθεί και ένοιωσα ότι η θεά Αθηνά
μας χαμογελούσε. Μπορεί και να το έκανε, όχι όμως και ο γερο-Ποσειδώνας. Σχεδόν
αμέσως, έξω από το λιμάνι, δεχθήκαμε επίθεση από έναν άγριο αέρα και το πλοίο μας
έπλεε με δυσκολία σε τρικυμία. Οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό του πλοίου,
τα τραγούδια υποχώρησαν, οι άνδρες μας γλίστρησαν κάτω από τους ιστούς. Εκείνη
τη νύχτα, σχεδόν κανένας από εμάς δεν νοιαζόταν για το αν θα φθάσουμε ποτέ στον
πόλεμο.
Όταν ξημέρωσε, το πρωί, πρέπει να μοιάζαμε σαν ένα χωράφι με κόκκινες παπαρούνες απλωμένες στο έδαφος και μουσκεμένες μετά από μία θύελλα. Αλλά, μέχρι το
μεσημέρι, ο ουρανός καθάρισε και ο ζεστός ήλιος βγήκε καθώς μπαίναμε στα ήσυχα
νερά του κόλπου Πετάλι και πλησιάσαμε στην Χαλκίδα. Με αυτή την αλλαγή, τα
πνεύματά μας αναβίωσαν και φαινόταν πως δεν είχε υπάρξει ποτέ πιο ελκυστική θάλασσα από αυτήν, ούτε καλύτερη πόλη από την Χαλκίδα. Ο καιρός συνέχισε ήπιος
και το πλοίο μας σαλπάρισε, με ένα μεγάλο σύννεφο καπνού, μέσω του στενού της
Αταλάντης. Ξεμπαρκάραμε στην Αγία Μαρίνα και πριν ξεκινήσουμε για την Λαμία
χωριστήκαμε στα τέσσερα σε προσωρινά καταλύματα. Εδώ συνέβη ένα απροσδόκητο
επεισόδιο. Στήθηκε ένα στρατοδικείο για να δικάσει έναν από τους αξιωματικούς μας,
ο οποίος κατηγορήθηκε για την κλοπή ενός αλόγου από κάποιον πολίτη. Τα γεγονότα
έδειχναν ότι ο κατηγορούμενος είχε «δανειστεί» το άλογο, το οποίο βρέθηκε για λίγο
χωρίς ιδιοκτήτη και κατευθύνθηκε μακριά στη Λαμία για ένα καλύτερο γεύμα από ό,τι
μπορούσε να βρει στο στρατόπεδο. Καθώς ήταν ο πρώτος Γαριβαλδινός που εμφανιζόταν στην πόλη, φαινόταν διαφορετικός και φανταχτερός. Συγκέντρωσε πάνω του όλη
την προσοχή. Όμως, ένας άνδρας με κόκκινο πουκάμισο ξεχωρίζει και στον δρόμο της
επιστροφής του, μετά από ένα άγρυπνο βράδι, συνελήφθηκε από την ελληνική στρατιωτική αστυνομία μετά από την καταγγελία του ιδιοκτήτη.
Ο πατέρας μου δεν ήταν σίγουρος για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να τον αντιμετωπίσει και κανένας από τους αξιωματικούς μας δεν είχε κάποια εμπειρία για τις διαδικασίες του στρατοδικείου. Τελικά, επέλεξε έναν παλαιό αξιωματικό να προεδρεύσει
στο δικαστήριο και έδωσε οδηγίες σε τέσσερις λοχαγούς για να συνεργαστούν μαζί
του. Η υπόθεση είχε μετατραπεί σε μία εντυπωσιακή στρατιωτική επίδειξη, με τους
διάφορους λόχους μαζεμένους σε σχηματισμό γύρω από το αυτοσχέδιο δικαστήριο. Το
δικαστήριο άκουσε πρώτα τα στοιχεία και στη συνέχεια συμφώνησε ότι ο αξιωματικός
ήταν ένοχος. Ο ταγματάρχης Κόστα σηκώθηκε με επισημότητα, για να εκφωνήσει την
απόφαση: «Σύμφωνα με το άρθρο αυτό και αυτό και το άρθρο εκείνο και εκείνο του
στρατιωτικού πειθαρχικού κώδικα, σε καταδικάζω σε τρεις ημέρες αυστηρό περιορισμό στο ελληνικό πλοίο που βρίσκεται δεμένο στο λιμάνι». Μία σάλπιγγα ήχησε, τα
στρατεύματα παρουσίασαν όπλα και το δικαστήριο έλυσε την συνεδρίασή του. Είχαμε
εντυπωσιαστεί παρά πολύ.
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Ο πατέρας μου απόρησε πολύ και ρώτησε τον ταγματάρχη, πώς έγινε ξαφνικά τόσο
οικείος με τον στρατιωτικό νόμο και ήθελε να του δείξει τα άρθρα τα οποία τόσο κατάλληλα ανέφερε για την περίπτωση. Ο ταγματάρχης Κόστα ήρθε σε μεγάλη αμηχανία
και τελικά ομολόγησε ότι τα είχε εφεύρει αυτός. Το αστείο εκτιμήθηκε πολύ, ενώ παρατηρήθηκε ότι ο κρατούμενος είχε τον έλεγχο του πολεμικού πλοίου και απόλαυσε
πολύ την σύντομη κράτησή του.
Επιτέλους ήμασταν κανονικοί στρατιώτες που κατευθυνόμασταν προς την μάχη.
Ήταν ένα θαυμάσιο πρωινό· οι ακτίνες του ήλιου αντανακλούσαν πάνω στα τουφέκια
και στα κόκκινα πουκάμισά μας, τα λιβάδια ήταν γεμάτα ανεμώνες με λαμπερά χρώματα, υπήρχαν δένδρα με φρούτα, κατά μήκος του δρόμου, ακόμα και οι αιωνόβιες
γκρίζες ελιές άστραφταν με νέα ανοιξιάτικη ζωή. Βηματίσαμε γρήγορα, μέχρις ότου,
κατά το μέσο του απογεύματος, αρχίσαμε να κουτσαίνουμε και να καθυστερούμε. Οι
περισσότεροι από εμάς υπήρξαμε υπερβολικά υπερήφανοι για να φορέσουμε τα άσχημα στρατιωτικά παπούτσια και τις μάλλινες κάλτσες που μας είχαν δώσει. Τις είχαμε
πετάξει ή στοιβάξει μέσα στα πράγματά μας και αντί αυτών φορούσαμε τα κομψά,
με μαλακή σόλα, πολιτικά μας παπούτσια και μεταξωτές κάλτσες. Αντί να κάνουμε
γενναία είσοδο με τον τρόπο που είχαμε σκοπό να μπούμε στη Λαμία, εκείνο το απόγευμα, παρουσιάσαμε ένα θλιβερό θέαμα καθώς κουτσαίναμε. Αλλά, υπομέναμε το
βασανιστήριό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέχρι να φθάσουμε στο κατάλυμά
μας και να βγάλουμε τα παπούτσια μας.
Το επόμενο πρωί, πριν καλά-καλά ξεκουραστούμε, οι σάλπιγγες μας κάλεσαν να
μπούμε σε γραμμή και λογικευμένοι πια, με τα πόδια πρησμένα, τις μάλλινες κάλτσες
και τα παπούτσια, σύμφωνα με τον κανονισμό, αρχίσαμε την πορεία της δεύτερης
ημέρας. Υπήρχαν πολλοί περιπλανώμενοι εκείνη την ημέρα, και εγώ, αλίμονο, ήμουν
ένας από αυτούς! Αρκετές ώρες μετά που το κύριο σώμα είχε στρατοπεδεύσει σε μία
επίπεδη χλοώδη περιοχή έξω από το φρούριο του Δομοκού, έφθασα στη σκηνή. Τουλάχιστον, όμως, έφερα τα τρόφιμα για το απογευματινό μου γεύμα. Είχα ακούσει
πως το φρούριο του Δομοκού και η πόλη ήταν πλημμυρισμένα από στρατεύματα και
πρόσφυγες και ότι υπήρχε έλλειψη από τρόφιμα. Έτσι, μερικά μίλια πιο πίσω, μόλις
βρέθηκα αντιμέτωπος με μία μεγάλη χελώνα την έπιασα, την έδεσα με ένα σχοινί και
την έσυρα μέχρι το στρατόπεδο. Οι σύντροφοί μου είχαν φωτιές που έκαιγαν, αλλά
δεν υπήρχε κανένα σημάδι τροφής. Η ταπείνωσή μου, που έμεινα πίσω, μειώθηκε κατά
κάποιο τρόπο εξαιτίας του κρέατος που έφερα. Σφάξαμε την χελώνα με τις ξιφολόγχες
μας και ψήσαμε το κρέας πάνω σε μία καλή ποσότητα κάρβουνου. Αλλά η μυρωδιά,
κατά το ψήσιμο, έμοιαζε, κατά κάποιο τρόπο, λάθος και η γεύση της ήταν αηδιαστική.
Είχα ξεχάσει ότι το κρέας της χελώνας πρέπει πρώτα να βραστεί για να απομακρυνθεί
η άγρια γεύση. Χωρίς βραδινό, αλλά σοφότεροι, τυλιχθήκαμε στις κουβέρτες μας και
κοιμηθήκαμε ονειρευόμενοι μπριζόλες.
Ξεκούραστοι, αλλά ακόμα πεινασμένοι, ξυπνήσαμε και αποφασίσαμε να βγούμε
αμέσως προς αναζήτηση τροφής. Όμως, οι αξιωματικοί μάς διέταξαν να μην μετακινηθούμε από το στρατόπεδο. Ο πατέρας ήταν στον Δομοκό με τον διάδοχο προκειμένου
να λάβει οδηγίες. Θα μπορούσαμε, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, να διαλύσουμε το
στρατόπεδο και να προχωρήσουμε προς το μέτωπο. Αυτό θεωρήθηκε υπερβολικό σε
κάποιους φαντασμένους νεαρούς διανοούμενους του λόχου μου. Η περηφάνια τους
είχε τρωθεί βαθύτατα και το ίδιο συνέβαινε και με το στομάχι τους. Ο στρατηγός Γκα107

Εικ. 3. Ο Τζουζέπε - Πεπίνο, γιος του Ριτσιότι Γκαριμπάλντι, στις αρχές
της δεκαετίας του 1930, με στολή ιταλού στρατηγού.

Εικ. 4. Τρείς γενεές ηρώων. Αφιέρωμα της εφημερίδας Le Petit Journal (1915)
στην οικογένεια των Γκαριμπάλντι.
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ριμπάλντι δεν μπορούσε να τους μεταχειριστεί με τέτοια έλλειψη εκτίμησης! «Πρέπει
να χωρίσουμε από το υπόλοιπο της φάλαγγας, αμέσως», επέμειναν. Ήταν φλογεροί
και πειστικοί ταραχοποιοί και, με την πείνα σύμμαχό τους, επηρέασαν όλο τον λόχο
(κυρίως νεαρούς επαγγελματίες και καλλιτέχνες). Έτσι, μετέφεραν το στρατόπεδο
δίπλα σε έναν κοντινό λόφο, μακριά από τους άλλους Ερυθροχίτωνες. Κατά κάποιο
τρόπο, συμμεριζόμουν τους στασιαστές, αλλά ήταν κατανοητό ότι δεν μπορούσα να
τους συνδράμω. Έτσι αποφάσισαν να πάω εγώ να αναζητήσω τον πατέρα και να του
πω τα ανησυχητικά νέα του κινήματός τους.
Βιαστικά, έκοψα δρόμο από το στρατόπεδο και στο πέρασμά μου αρνήθηκα να απαντήσω στις αναρίθμητες ερωτήσεις που μου απεύθυναν και επιτάχυνα το βήμα μου για
το φρούριο. Χωρίς να βρω ιδιαίτερη δυσκολία, βρέθηκα τελικά στην είσοδο των ιδιαίτερων διαμερισμάτων του διαδόχου και επέμεινα να ιδώ τον στρατηγό Γκαριμπάλντι. Έγινα δεκτός σε μία εσωτερική κάμαρα και με υποδέχθηκε ο κόμης Ρώμας. Ήταν
ένας πλούσιος έλληνας ευγενής, ο οποίος είχε συνδέσει τον εαυτό του και μία ομάδα
ελλήνων εθελοντών στον δικό μας στρατό των Ερυθροχιτώνων. Του είπα σχετικά με
την στάση του πρώτου λόχου και εκείνος, πολύ στενοχωρημένος, με πήρε κατευθείαν
στο επόμενο δωμάτιο όπου ο πατέρας συσκεπτόταν με την βασιλική υψηλότητά του.
Στάθηκα προσοχή στην πόρτα. Μέσα στο δωμάτιο ο πατέρας καθόταν σε ένα τραπέζι
αντικριστά με τον πρίγκιπα και αρκετούς αξιωματικούς.
-Τι τρέχει γιε μου; με ρώτησε.
-Ο πρώτος λόχος έχει επαναστατήσει, κύριε, και στρατοπέδευσε ξεχωριστά. Έχει
τοποθετήσει και σκοπούς, απάντησα.
-Είναι εντάξει, είπε, χαμογελώντας. Έλα εδώ Πεπίνο. Με πήρε και με παρουσίασε
στον διάδοχο του στέμματος και στους στρατηγούς Μαυρομιχάλη και Σμολένσκη.
Ρώτησαν για τον λόγο της επανάστασης και ενδιαφέρθηκαν πολύ για την αναφορά
μου. Ήταν μία κατάσταση η οποία φοβήθηκαν ότι θα μπορούσε να εμπλέξει ολόκληρο
το σώμα των Ερυθροχιτώνων αλλά και να φέρει πρόβλημα στις δυνάμεις του μετώπου.
Αλλά ο πατέρας, ήρεμα, τους καθησύχασε λέγοντάς τους ότι τίποτα από αυτά δεν θα
συνέβαινε. Οι άνδρες ήταν λίγο ευερέθιστοι, είπε, αλλά δεν είχαν καθόλου πυρομαχικά, και δεν υπήρχε κάτι για να τους φοβήσει.
-Ο κόμης Ρώμας θα σου δώσει κάποια τρόφιμα, μου είπε. Μετά, επέστρεψε στο λόχο
σου και πες τους ότι εγώ θα είμαι εκεί σε μερικές ώρες.
Επέστρεψα στο στρατόπεδο των επαναστατών και βρήκα τους συντρόφους μου
τώρα να έχουν αρχίσει να ανησυχούν, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να περάσουν
όλοι στρατοδικείο με την κατηγορία της ανταρσίας εν καιρώ πολέμου. Η ποινή μπορεί
να είναι θάνατος, είπε κάποιος, αλλά το λιγότερο η ντροπή θα ήταν δική τους παντοτινά. Αγανάκτησαν με την παρουσία μου, δεδομένου ότι είχα αρνηθεί να δεσμευθώ στην
αυθόρμητη δράση τους και, καθώς οι φόβοι τους αυξήθηκαν, με γέμισαν με ύβρεις. Η
όλη κατάσταση, μέχρι εκείνη τη στιγμή, έμοιαζε παράλογη και ήμουν ανήσυχος με τους
διανοούμενους φίλους μου.
Λίγο πριν από το ηλιοβασίλεμα, ο πατέρας επέστρεψε στο στρατόπεδο και χωρίς να
κοιτάξει καθόλου προς εμάς, έδωσε κάποιες διαταγές που δεν μπορούσαμε να ακούσουμε. Τον προσέξαμε να κινείται πάνω στο άλογο, από το ένα άκρο του συντάγματος
στο άλλο. Οι σάλπιγγες ήχησαν, οι λόχοι μπήκαν στη γραμμή γυρισμένοι προς τον
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πατέρα. Μία φάλαγγα από βαρυφορτωμένα μουλάρια, οδηγούμενα από τακτικούς
στρατιώτες του ελληνικού στρατού, μπήκε στο στρατόπεδο και ξεφόρτωσε στο αρχηγείο του συντάγματος. Ο πατέρας, ακολουθούμενος από έφιππους αξιωματικούς,
επέβλεπε την διανομή και απευθυνόταν στους άνδρες, οι οποίοι ανταποκρίνονταν με
ζωηρές επευφημίες.
Φυσικά, εμείς του πρώτου λόχου καλυπτόμασταν με μυστήριο σχετικά με όλη αυτή
την δραστηριότητα. Μόλις τα μουλάρια έφεραν τα τρόφιμα στους άλλους λόχους, ο
πατέρας έλεγε, μάλλον, στους πιστούς Ερυθροχίτωνες για το παράπτωμά μας και την
τιμωρία που θα λαμβάναμε. Αργά, μπήκαμε μέσα στο σχηματισμό και περίτεχνα βαδίσαμε ξανά στην προηγούμενη θέση μας. Ο πατέρας ερχόταν έφιππος, καθώς η ουρά
με τα μουλάρια και την συνοδεία μάς έφθασε. Μία άγρια, γενειοφόρα, μορφή στάθηκε
εκεί πάνω στο άλογό του και μας επιθεώρησε σιωπηρά καθώς εμείς στεκόμασταν προσοχή.
-Λόχος, ανάπαυση! διέταξε.
Ένα αίσθημα ανακούφισης υψώθηκε πάνω από τις γραμμές, καθώς μετακινηθήκαμε
σε μία πιο άνετη θέση.
-Άνδρες, είπε, πρώτα απ’ όλα σας δίνω τα πυρομαχικά σας. Έπειτα θα πάρετε μία
προμήθεια τροφής. Αύριο βράδι αντιμετωπίζουμε τον εχθρό και θα δούμε από τι υλικό
είστε φτιαγμένοι.
Έστριψε το άλογό του και έφυγε έφιππος. Μία μεγάλη κραυγή ακούστηκε από τον
πρώτο λόχο και συνεχίσαμε να τον επευφημούμε όσο η ψηλή σιλουέτα του ήταν ορατή
στο επερχόμενο σούρουπο. Δεν έδειξε, όμως, κάποιο σημάδι ότι μας είχε ακούσει.
Ήρθαν διαταγές για την πορεία και, φορτωμένοι με φυσίγγια, ακολουθήσαμε το
δρόμο μετά από το φρούριο του Δομοκού, πέρα από τα βουνά και εγκατασταθήκαμε
στην πρώτη θέση μας, στο αριστερό άκρο της ελληνικής γραμμής του μετώπου, στις πεδιάδες των Φαρσάλων. Εκείνη τη νύχτα κοιμηθήκαμε με τον εχθρό στο πλάι μας, φρουρούμενοι ισχυρά από πολυάριθμες σκοπιές, καθώς και από μία μακριά γραμμή από
σκοπούς. Ήταν μία κρύα κενή νύχτα και ο κόσμος έμοιαζε πιο μεγάλος από οτιδήποτε
ενωρίτερα. Πήγα για ύπνο αμέσως μόλις φθάσαμε στην θέση μας και με ξύπνησαν στις
δύο το πρωί για να φυλάξω σκοπιά. Μου είχε ανατεθεί η πρώτη σκοπιά στην μακρά
γραμμή από ξιφολόγχεs, που έλαμπε αμυδρά κάτω από ένα συννεφιασμένο φεγγάρι.
Ένοιωσα τελείως μόνος. Σ’ εκείνο το μεγάλο άδειο τοπίο δεν ακουγόταν κανένας ήχος
από έντομα ή νυχτοπούλια, κανένας ήχος από τους άλλους σκοπούς, καμία κίνηση,
παρά μόνο τα σκοτεινά σύννεφα να γλιστρούν αργά, όλο μυστήριο, μπροστά από το
πρόσωπο του φεγγαριού. Ήμουν μόνος μου εκείνο το βράδι, με μόνο το κρύο ντουφέκι
στα χέρια μου. Το σκοτάδι πάχυνε, η αντίληψή μου είχε οξυνθεί έτσι ώστε μπορούσα
να μυρίσω τις διάφορες οσμές του χορταριού και των αρωματικών φυτών, μέσα στα
οποία προχώρησα σκυφτά και μπορούσα να ιδώ μακρύτερα μέσα στην άδεια μαυρίλα
γύρω μου. Άκουγα και τον πιο σιγανό ψίθυρο.
Καθώς τεντωνόμουν, άκουγα και κοιτούσα μέσα στο σκοτάδι· δεν ήμουν σίγουρος
για τις αισθήσεις μου. Από την κατεύθυνση του εχθρού κάποιες σκοτεινές μορφές, στο
γρασίδι, που έμοιαζαν να πλησιάζουν προς εμένα έρποντας. Έπειτα εξαφανίσθηκαν
μέσα στο σκοτάδι. Δεν μπορούσα να είμαι σίγουρος, ίσως να τα είχα φανταστεί όλα.
Γύρισα και είδα την ξιφολόγχη του επόμενου σκοπού να λάμπει αμυδρά, εκατό βή-
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ματα μακριά, αλλά δεν πρόδιδε κάποια αναταραχή. Κατόπιν πάλι είδα φιγούρες να
προσεγγίζουν στο χορτάρι, τρεις ή τέσσερες σκοτεινές μορφές, ίσως περισσότερες, να
έρπουν προς εμένα. Πρέπει να είναι Τούρκοι, σκέφτηκα: κανένας Ευρωπαίος δεν θα
μπορούσε να μυρίζει έτσι. Τώρα βρίσκονταν πολύ κοντά σε μένα. Δεν μπορούσα να
προδώσω την παρουσία μου ειδοποιώντας τον διπλανό σκοπό: ήξερα ότι θα έπρεπε
να τους τακτοποιήσω μόνος μου. Παράξενα ήρεμα, σηκώθηκα όρθιος, για να δω καλύτερα τον προωθημένο εχθρό. Στην επόμενη στιγμή θα μπορούσαν να ξεκινήσουν
την ορμητική επίθεσή τους. Τεντώθηκα με το δάκτυλο στη σκανδάλη του τουφεκιού
και άρχισα να τραβώ σκοπεύοντας την κοντινότερη σκοτεινή φιγούρα. Αλλά όχι! Ένα
γνώριμο γρύλισμα ακούστηκε μέσα από το σκοτάδι, επαναλήφθηκε και έτσι χαλάρωσα. Ήταν γουρούνια, όχι Τούρκοι.
Κάλεσα τον άλλο σκοπό και στραβοπατώντας, γελώντας και κυνηγώντας μέσα στο
σκοτάδι τα φοβισμένα ζώα που γρύλιζαν, αιχμαλωτίσαμε 3 από αυτά. Μία περίπου
ώρα αργότερα, έγινε η αλλαγή σκοπιάς. Ανάψαμε φωτιές σε σημείο που δεν μπορούσε να μας ιδεί ο εχθρός και καταβροχθίσαμε φρέσκο χοιρινό ψητό. Με την ανατολή,
ξεκινήσαμε αφήνοντας τις επίπεδες πεδιάδες και καθώς ανεβήκαμε στα βουνά, από
πετρώδη μονοπάτια, βήμα-βήμα, και πάλι κάτω σε μία κοιλάδα και μετά πάνω σε ένα
ψηλότερο βουνό περνώντας από την άλλη πλευρά. Βαδίσαμε ατελείωτα. Εδώ κι εκεί
παρουσιάζονταν χαμηλότερες κλίσεις, με πολύχρωμες ανεμώνες του τέλους της άνοιξης
και σε ψηλότερα σημεία συναντούσαμε χειμερινούς υάκινθους και άγρια κυκλάμινα
του φθινοπώρου. Περάσαμε από ένα εγκαταλειμμένο χωριό με άδεια αγροτόσπιτα.
Όμως, όλη την ημέρα δεν συναντήσαμε κανέναν άνθρωπο, ούτε Έλληνα ούτε εχθρό
Τούρκο. Η μακρά γραμμή των Ερυθροχιτώνων προωθήθηκε σαν ένα φωτεινό νήμα
φωτιάς πέρα από τους γκρίζους βράχους.
Τελικά φθάσαμε στο μικρό χωριό Άνω Δρανίτσα,21 φωλιασμένο σε μία πλαγιά του
βουνού, και βρήκαμε κατάλληλο χώρο για να μείνουμε το βράδι στα έρημα, εγκαταλειμμένα σπίτια. Γνωρίζοντας ότι η υπηρεσία μεταφορών δεν θα μπορούσε να μας φέρει φαγητό για αρκετές ημέρες, άρχισα, όπως έκαναν και πολλοί άλλοι, να ψάχνω για
κάτι φαγώσιμο, κάποιο κοτόπουλο, ένα περιστέρι ή ακόμα και ένα σπουργίτι. Μετά,
όμως, από επιμελή έρευνα το μόνο που βρήκα ήταν δύο μικροσκοπικά κρεμμύδια σε
ένα χωράφι γεμάτο με ζιζάνια.
Ως τελευταίο καταφύγιο χρησιμοποίησα την θέση μου ως γιος του διοικητή. Βεβαίως,
σκέφθηκα, στο αρχηγείο του στρατηγού θα υπάρχει φαγητό για μένα. Ανακάλυψα
τον πατέρα και τον κόμη Ρώμα στο κύριο δωμάτιο του σπιτιού, καθισμένους μπροστά
στο μεγάλο τζάκι, όπου κάτι μαγειρευόταν στη χόβολη. Στα χαμηλά τουρκικά ντιβάνια, δίπλα στους τοίχους, άλλοι αξιωματικοί περίμεναν για το μερίδιό τους στο γεύμα
και έλπιζαν ότι θα υπάρχει αρκετό για όλους. Ένας από τους αξιωματικούς είχε εντοπίσει μία φωλιά γεμάτη με αβγά, ένας άλλος είχε βρει έξι φραντζόλες ζυμωμένο ψωμί.
Αυτό επρόκειτο να είναι το γεύμα μας. Οι φραντζόλες άρχισαν να ροδίζουν μέσα σε
ένα αυτοσχέδιο φούρνο και τα αβγά ψήνονταν κι αυτά κοντά στα κάρβουνα. Η μυρωδιά ήταν ελπιδοφόρα. Μετά από αναμονή που έμοιαζε πολύωρη, αποφασίσαμε ότι το
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ψωμί πρέπει τελικά να έχει ψηθεί. Ένας από τους αξιωματικούς, ο Τορτορέλλι, ένας
Τοσκανέζος, τσίμπησε ένα κομματάκι από μία φραντζόλα, το έβαλε στο στόμα του,
έκανε ένα φρικτό μορφασμό και το έφτυσε. Ο κόμης Ρώμας άπλωσε το χέρι του, πήρε
ένα αβγό, το ξεφλούδισε προσεκτικά, το φύσηξε για να κρυώσει και με μεγάλη προσπάθεια το κατάπιε ολόκληρο. Όλες οι φραντζόλες ήταν αηδιαστικά ξινισμένες και τα
αβγά περιείχαν μισοσχηματισμένα κοτόπουλα. Έφυγα γρήγορα, χωρίς να δοκιμάσω
το φαγητό των αξιωματικών.
Με ψιλόβροχο, μέσα στο βαθύ σκοτάδι της νύχτας, περιπλανήθηκα πάλι, ψάχνοντας για φαγώσιμα. Άλλες σιλουέτες κινούνταν στο σκοτάδι σαν χαμένες ψυχές, που
καταριούνταν τον πόλεμο και την υπηρεσία μεταφορών. Η τύχη ήταν μαζί μου και
με οδήγησε κατευθείαν σε μία παραφορτωμένη μουριά, καθώς ένα από τα κλαδιά της
βούρτσισε το πρόσωπό μου με τα ώριμα φρούτα του. Έφαγα όσα μπορούσα να φθάσω
από το έδαφος και μετά σκαρφάλωσα στο δένδρο, χόρτασα και γέμισα το καπέλο και
το πουκάμισό μου με μούρα.
-Ε, εθελοντή! Μία γνώριμη φωνή με κάλεσε μέσα από την σκοτεινή ομίχλη. Υπάρχει
τίποτα για φαγητό εκεί πάνω;
-Ναι, απάντησα, αλλάζοντας την φωνή μου. Ώριμα μούρα.
-Στείλε μου κάτω μερικά, ζήτησε η φωνή.
Του κατέβασα το γεμάτο πηλίκιό μου. Για μία στιγμή δεν υπήρξε κανένας ήχος αλλά
ένα σταθερό κριτσάνισμα· έπειτα η φωνή μού ζήτησε και άλλα. Άδειασα το φουσκωμένο από τα φρούτα πουκάμισό μου στα χέρια του και ξεκίνησα σκαρφαλώνοντας
ψηλότερα για μία ακόμα προμήθεια, αλλά με διέταξε να κατέβω και εγώ γλίστρησα
κάτω και στάθηκα προσοχή μπροστά στον πατέρα μου. Με ένα εγκάρδιο γέλιο, τελικά με αναγνώρισε.
-Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα σε κάνουμε καλό στρατιώτη, είπε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ο πόλεμος είχε αρχίσει καταστροφικά για τους Έλληνες. Το ναυτικό τους είχε
επέμβει στην επανάσταση της Κρήτης, η οποία βρισκόταν κάτω από την τουρκική
κυριαρχία. Με μεγάλο ενθουσιασμό και πατριωτικό πυρετό ο ελληνικός στρατός κινητοποιήθηκε στο βόρειο μέτωπο, απέναντι σε πολύ ανώτερες τουρκικές δυνάμεις. Πολλοί ξένοι παρατηρητές δήλωσαν ότι η Ελλάδα διέπραττε αυτοκτονία. Μόλις άρχισε η
μάχη, οι Τούρκοι κύκλωσαν τους Έλληνες οι οποίοι προετοιμάζονταν να προβάλουν
αποφασιστική αντίσταση πριν από τον Δομοκό για να προλάβουν περαιτέρω εισβολή. Οι Τούρκοι, πάντα αργοί στις κινήσεις τους, είχαν τώρα επανέλθει δυνατά για να
δεχθούμε μία δεύτερη τρομακτική επίθεση. Οι Ερυθροχίτωνες θα έπρεπε να βαδίσουν
όλη τη νύχτα για να βρίσκονται στις θέσεις τους όταν άρχιζε η μάχη.
Στη συνεδρίαση των διοικητών, στο πεδίο της μάχης, με τον διάδοχο του στέμματος
στον Δομοκό, ο πατέρας είχε υποστηρίξει τη ναπολεόντεια θεωρία ότι για να κερδίσει
μια κατώτερη δύναμη πρέπει να είναι γρήγορη στην επίθεση. Στον Δομοκό οι ελληνικές
δυνάμεις σχημάτισαν ένα τόξο με τον διάδοχο να κρατά το κέντρο όπου, αναμφίβολα,
θα λάμβανε χώρα η σκληρότερη μάχη. Ο στρατηγός Σμολένσκης κρατούσε την δεξιά
πλευρά του τόξου και ο στρατηγός Μαυρομιχάλης την αριστερή. Οι Ερυθροχίτωνες
είχαν τοποθετηθεί κάτω από τον στρατηγό Μαυρομιχάλη και είχαμε τυφλή πίστη σ’
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αυτόν. Ήταν ένας άνδρας που ενέπνεε εμπιστοσύνη και γνωρίζαμε ότι το όνομα της
οικογενείας του είχε κερδίσει δόξα μέσα στους αιώνες αγώνων και προσπαθειών, ενάντια στους εισβολείς της Ελλάδας.
Η νότια οροσειρά της Πίνδου φάνηκε πίσω μας και πίσω από το κέντρο της δεξιάς
οριογραμμής φάνηκε το βουνό Όθρυς. Ήταν πρόταση του πατέρα ότι, μόλις ο εχθρός
ανέπτυσσε την ισχυρή επίθεση στο κέντρο, μαζί η δεξιά και η αριστερή πλευρά του
στρατού μας, θα έπρεπε να τον προσεγγίζαμε με μία κυκλωτική κίνηση.
Πολύ πριν από την αυγή της 17ης Μαΐου 1897, διήλθαμε το πέρασμα του Ασλανάρ22
που κρατείτο από τον τακτικό ελληνικό στρατό. Οι άνδρες του ιππικού και του πυροβολικού, γνωρίζοντας τους κινδύνους της θέσης για την οποία κατευθυνόμασταν, μας
επευφήμησαν καθώς διασκελίσαμε περνώντας μέσα στο μισοσκόταδο.
Πέρα από την δίοδο, σε ένα εκτεταμένο χωράφι με στάρι, ανοιχτήκαμε όπως μία
μεγάλη κόκκινη βροχή. Το τάγμα μου ηγείτο και πίσω μας, κάτω από ένα μοναχικό
δένδρο, ο πατέρας και δύο υπό τις διαταγές του αξιωματικοί και ο σαλπιγκτής Εβαγγελίστι περίμενε, πίσω τους. Από την άλλη μεριά, στίχοι Ερυθροχιτώνων προχωρούσαν
σκυφτά. Μακρύτερα πίσω, στο πέρασμα, ο γενναίος συνταγματάρχης Βαρατάσης περίμενε με την Φιλελληνική Λεγεώνα, η οποία είχε τοποθετηθεί κάτω από τις διαταγές
του πατέρα. Και γνωρίζαμε ότι ακόμα μακρύτερα πίσω, στον δρόμο για τον Δομοκό, ο
συνταγματάρχης Μereo, βετεράνος των ιταλικών πολέμων για την ανεξαρτησία, προωθούνταν με ενισχύσεις Ερυθροχιτώνων.
Αλλά μπροστά από εμάς, μέσα στο εξασθενημένο φως του σούρουπου, ένας μεγάλος στενόμακρος λόφος άρχισε να διαγράφεται και οι σκέψεις είχαν επικεντρωθεί σ’
αυτόν. Στεκόταν εκεί, ένα τέταρτο του μιλίου μακριά, και το πλήρες μέγεθος της πετρώδους επίπεδης κορυφής του λόφου κρατιόταν από τους Τούρκους. Ένα μοναδικό
επίπεδο χωράφι με γρασίδι μας χώριζε.
Ξαφνικά, με το πρώτο φως της χαραυγής, η ημέρα ξεκίνησε με εκκωφαντικό καταιγισμό. Ήταν στην υπερυψωμένη ελληνική θέση, πίσω μας, όπου κατεύθυναν οι Τούρκοι
τα πυρά τους, καθώς ακόμα δεν μας είχαν ιδεί σκυφτούς μέσα στο σιτάρι. Η ομοβροντία αυξήθηκε σε ένα απίστευτο crescendo. Ήμουν κάτω από πυρά, επιτέλους. Απότομα, στη μέση του χάους ήχησαν τα σαφή μηνύματα μιας σάλπιγγας. Ήταν το κάλεσμα
για την επίθεση. Σηκωθήκαμε και τρέξαμε προς τα εμπρός, οδηγούμενοι από τους
αξιωματικούς μας. Δεν θυμάμαι να φοβήθηκα· ήταν πολύ ξαφνικό για να μπορέσω
να σκεφτώ. Αλλά τώρα, τα πυρά του τουρκικού πυροβολικού είχαν γυρίσει όλα προς
εμάς. Γραμμή – γραμμή τα στρατεύματα των Ερυθροχιτώνων συγκλίνανε μέσα στους
σιτοβολώνες, πάνω στο λόφο που κρατούσαν οι Τούρκοι. Υπάρχει μία παρόρμηση για
την προώθηση κάτω από πυρά. Είναι τόσο μεθυστικό όσο το βαρύ κρασί. Ήταν να πιω
αυτό το κρασί σε πολλά χώματα.
Σχεδόν πριν να το καταλάβουμε ήμασταν στην κορυφή και ανάμεσα στους αμυνόμενους Τούρκους. Η ξιφολόγχη μου, με μία παράξενη απάνθρωπη δύναμη πίσω της,
διαπέρασε το τουρκικό στήθος, μέχρι τη λαβή. Δεν γνώριζα με τι έμοιαζε ο άνθρωπος,
όχι περισσότερο από ό,τι γνώριζα την όψη του γουρουνιού που είχα σφάξει το βράδι
στις πεδιάδες των Φαρσάλων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όμως, την αρρωστημένη λαστιχένια
αντίσταση της ανθρώπινης σάρκας καθώς τραβούσα την λεπίδα από το πεσμένο σώμα,

22. Ασλανάρ· το σημερινό Λεοντάρι της Καρδίτσας.
8. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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ούτε το βάρος του το οποίο κατέβασε στο έδαφος την άκρη της ξιφολόγχης και με
ανάγκασε να αναστρέψω το τουφέκι μου σαν να έτρεχα απομακρυνόμενος από αυτόν.
Ελευθέρωσα την άκρη της ξιφολόγχης και, αιωρώντας το τουφέκι, κτύπησα με το κοντάκι το κεφάλι ενός άλλου άνδρα. Και αυτός, επίσης, έπεσε και έμεινε πίσω.
Ορμήξαμε διασχίζοντας το λόφο σαν τους τρελούς, διαλύοντας τον εχθρό στο διάβα
μας, σκοτώνοντάς τους όλους εκτός από μερικούς που το έσκασαν μέσα στη σύγχυση.
Αρχίσαμε τότε να παίρνουμε μιαν ανάσα, αναρωτούμενοι εάν είχαμε νικήσει τους
Τούρκους στην πρώτη μας επίθεση. Αλλά δεν μας έδωσαν καθόλου χρόνο γι’ αυτό.
Αιφνιδιαστικά, μας περικύκλωσαν και σκαρφάλωναν προς εμάς. Πετούσαμε πέτρες
και βράχια πάνω στα κεφάλια τους και τους αντισταθήκαμε πεισματικά με τουφεκισμούς και με τις ξιφολόγχες μέχρις ότου κάμφθηκαν και οπισθοχώρησαν.
Η μάχη εξελίχθηκε δριμεία στην πεδιάδα γύρω μας. Και ξανά ο άνεμος καθάρισε
τον καπνό από την πεδιάδα και είδαμε μεγάλες μάζες Τούρκων που πίεζαν την δεξιά
πτέρυγα της ελληνικής γραμμής, κατευθυνόμενοι προς τον Δομοκό. Γραμμές από νέα
στρατεύματα πλησίαζαν αυξανόμενα σταθερά. Χαρακωθήκαμε προς τα εμπρός σαν
τα κύματα στην παραλία. Κατά διαστήματα γυρνούσα και έβλεπα τον πατέρα έφιππο,
πάνω στο λευκό του άλογο, κάτω από το δένδρο. Οι σύμβουλοι πήγαιναν κοντά του
με πληροφορίες και έφευγαν καλπάζοντας, μεταφέροντας τις διαταγές του. Τον παρατηρούσα και γνώριζα ότι καμιά λεπτομέρεια της μάχης δεν του ξέφευγε και καθησυχαζόμουν από την ήρεμη μορφή του.
Νωρίς το απόγευμα ο εχθρός ησύχασε τα πυρά του και μάζεψε δυνάμεις σε μία τελευταία προσπάθεια να μας οδηγήσει από το λόφο και πίσω μέσα από το πέρασμα.
Ήρθε επιτέλους διασχίζοντας την πεδιάδα προς εμάς. Εμείς του πρώτου λόχου αντιμετωπίσαμε την εφόρμηση με ένα στέρεο σφηνοειδή σχηματισμό. Οι Τούρκοι έρχονταν
σταθερά πίσω από την φωτεινή πράσινη σημαία του προφήτη τους. Νομίζαμε ότι δεν
θα έφθαναν ποτέ και τότε, απότομα, ήρθε η σύγκρουση. Υπήρξε μία στιγμή όπου το
αποτέλεσμα από την ορμή τους ήταν αμφίβολο, μετά έσπασαν και υποχώρησαν μπροστά στις ξιφολόγχες μας. Ξεκινήσαμε προς τα εμπρός, αναζητώντας τους, αλλά ο πατέρας μας διέταξε να κρατήσουμε το έδαφός μας. Αν και ο εχθρός κατευθείαν μπροστά
μας νικήθηκε, συνέχισε την ισχυρή προώθησή του στα δεξιά.
Το σκοτάδι ήρθε απότομα με την δύση του ηλίου και η ένταση της μάχης έσβησε σε
σποραδικούς πυροβολισμούς. Μαζευτήκαμε γύρω από τον πατέρα και τον επευφημήσαμε στο όνομα της νίκης.
- Άνδρες, μας είπε, σήμερα γράψατε μία ακόμα ένδοξη σελίδα στην παράδοσή μας.
Είμαι υπερήφανος για σας.
Γύρω από μας, μέσα στο σκοτάδι, τραυματίες ζητούσαν βοήθεια και ακόμα κορμιά
έμεναν δύσκαμπτα, διάσπαρτα και παραμορφωμένα με ένα πολύ παράξενο τρόπο πριν
από το θάνατο. Ήσυχα, περισυλλέξαμε τους πεσμένους φίλους και εχθρούς και τους
δώσαμε ό,τι βοήθεια μπορούσαμε, μέχρις ότου η φάλαγγα των πληγωμένων ξεκίνησε
το μακρύ της ταξίδι, με αγωνιώδη υποχώρηση προς τα μετόπισθεν, απομακρυνόμενοι
σιωπηλά μέσα στο σκοτάδι.
Στο αρχηγείο, ο απολογισμός της νίκης μας είχε σταλεί εσπευσμένα. «Ο σκοπός επιτεύχθη.» Ήταν ένα μικρό θέμα, σε σύγκριση με το αποτέλεσμα της συνολικής μάχης. Ο
εχθρός είχε διασπάσει εντελώς την δεξιά πτέρυγα του ελληνικού στρατού και περικύκλωνε το κέντρο μας στο Δομοκό. Το παλαιό φρούριο εκκενωνόταν και είχαμε εντολές
να δρούμε ως οπισθοφυλακή για την υποχώρηση της αριστερής πτέρυγας στην οποία
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ανήκαμε. Επρόκειτο να αντισταθούμε άλλη μία φορά στον εχθρό, στο πέρασμα της
Φούρκας και δεν μπορούσε να υπάρξει καθόλου ανάπαυση εκείνο το βράδι. Οι Τούρκοι πίεζαν σκληρά και αν καθυστερούσαμε θα βρισκόμασταν περικυκλωμένοι.
Πήραμε ήσυχα αυτές τις διαταγές. Αντί να πανηγυρίσουμε για τη νίκη, θα υποχωρούσαμε μπροστά στους Τούρκους, εκεί όπου λίγο πιο πριν είχαμε στηρίξει τόσο μεγάλες
ελπίδες. Ήμασταν πολύ διαφορετικοί από τους εύθυμους Ερυθροχίτωνες, ανθρώπους
της περιπέτειας, που είχαν βαδίσει προς τον Δομοκό, για να οδηγήσουμε τους άπιστους
έξω από την Ελλάδα. Το να ενεργήσουμε ως οπισθοφυλακή ενός νικημένου και σοβαρά πιεσμένου στρατού δεν ήταν ένας εύκολος στόχος. Έπρεπε να περιπολούμε σε μία
ευρεία περιοχή, προκειμένου να προστατευθούν τα πλευρά μας και να καταφέρουμε
να μην αποκοπούμε από τα κεντρικά τμήματα του στρατού. Στα αριστερά ήμασταν
σχεδόν σε συνεχή επαφή με τον εχθρό που είχε προωθηθεί. Σπασμένες άμαξες, νεκρά
άλογα, πεταμένα ρούχα και εξοπλισμός που επιβεβαίωναν την σύγχυση της οπισθοχώρησης. Άτακτοι και πληγωμένοι εμπόδιζαν τις κινήσεις μας και χρειαζόταν προσοχή.
Ήταν εμφανές ότι ο ελληνικός στρατός είχε εισέλθει σε άσχημη πορεία.
Νύχτα και ημέρα, έφιπποι άνδρες ορμούσαν προς το κινούμενο αρχηγείο μας με διαταγές να αλλάξουμε πορεία, να συγκεντρωθούμε σε κάποιο συγκεκριμένο καινούργιο
σημείο, απασχολώντας τον εχθρό, σε ένα συγκεκριμένο πέρασμα, για να υποστηρίξουμε μία ορισμένη θέση ή να την εγκαταλείψουμε. Σε απόσταση ακούγονταν σποραδικοί
πυροβολισμοί καθώς οι περίπολοί μας εμπλέκονταν με τουρκικές προωθημένες περιπόλους και εκρήξεις πυροβολικού, κάθε φορά που προβάλλαμε κάποια αντίσταση αρκετά μεγάλη για αυτούς ώστε να αποπροσανατολίσει τα όπλα της μάχης. Είχαν φθάσει
σε μας περιστασιακά ενισχύσεις και μας είχαν πει ότι ήταν επιτακτικό να κρατήσουμε
ορισμένες θέσεις για κάποιο χρόνο.
Μια μέρα ο λόχος μου βρισκόταν σε αναγνώριση, στο αριστερό άκρο. Η ομάδα μου
ως εμπροσθοφυλακή είχε προωθηθεί ακόμα πιο μπροστά από ό,τι ήταν συνετό σε περίπτωση αιφνιδιαστικής επαφής με τον εχθρό. Προς το παρόν δεν ακούγαμε βολές από
τουφέκι ή πυροβολικό, ο ήλιος φώτιζε λαμπερά, που και που ένα πουλί κελαηδούσε
ειρηνικά και μπορούσαμε σχεδόν να φανταστούμε ότι δεν υπήρχε καθόλου πόλεμος.
Φθάσαμε σε ένα ξέφωτο του δάσους και είδαμε μία λίμνη23 να λαμποκοπάει γαλάζια
κάτω από το φως του ήλιου. Βιαστήκαμε προς τα εμπρός σε μία θερμή ηλιόλουστη
παραλία και χωρίς δισταγμό γδυθήκαμε για να κάνουμε ένα αναζωογονητικό μπάνιο.
Μπήκαμε τρέχοντας στο νερό, γελώντας και πλατσουρίζοντας σαν σχολιαρόπαιδα που
κάνουν σκασιαρχείο. Βαδίσαμε μέσα στο νερό μέχρι που η στάθμη του έφθασε ψηλά
στο σώμα μας και έφερε μία γαργαλιστική ανακούφιση. Βουτήξαμε και με μεγάλες και
εύκολες απλωτές κολυμπούσαμε όλο και πιο μακριά από την ακτή, τεντώνοντας τους
κουρασμένους μας μύες, χαλαρώνοντας και βουτώντας πάλι, καθαρίζοντας τον εαυτό
μας από το μπαρουτοκάπνισμα και την πίεση της μάχης. Ξάπλωσα με την πλάτη μου
στο δροσερό, γαλήνιο νερό, επιπλέοντας με αδράνεια, το πρόσωπό μου γύρισε πάνω,
προς τον ήλιο, σε μία κατάσταση απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας. Ξαφνικά, ένας
οξύς ήχος! Το νερό δίπλα στο κεφάλι μου αναταράχθηκε από την απότομη πρόσκρουση μιας σφαίρας.
Έσκυψα στο νερό και όταν σηκώθηκα ένας ακόμα οξύς ήχος κοντά μου με κατάβρεξε. Σε κάποια απόσταση, τουφέκια πυροβολούσαν επανειλημμένα. Ένα περίπου
23. Πρόκειται για την αποξηραμένη, πριν από χρόνια, λίμνη Ξυνιάδα του Δομοκού.
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τέταρτο του μιλίου μακριά, στην ακτή, τα πουκάμισά μας φαίνονταν κόκκινα και τα
τουφέκια μας γυάλιζαν στον ήλιο. Μακρύτερα πίσω, διάφοροι τούρκοι στρατιώτες,
με ηρεμία, μας πυροβολούσαν και προχωρούσαν προς τα μόνα υπάρχοντα που είχαμε
στον κόσμο – τα ρούχα μας και τον εξοπλισμό μας. Έτρεξα μέσα από το νερό προς τα
κόκκινα πουκάμισά μας. Η σκέψη της ατίμωσής μου, επιστρέφοντας γυμνός και άοπλος στο λόχο μου, με έκανε να επιταχύνω. Οι πυροβολισμοί αυξήθηκαν καθώς πλησιάζαμε την ακτή, σφαίρες πιτσίλιζαν διαδοχικά και γρήγορα, όπως τα πετραδάκια στο
νερό. Ένας από τους Τούρκους βρισκόταν λίγο πιο μπροστά από τους άλλους. Συνέβη
να κοιτάζω προς αυτόν καθώς κολυμπούσα, σκεφτόμενος πόσο επικίνδυνοι ήταν οι
πυροβολισμοί. Ξαφνικά πέταξε το τουφέκι του και έπεσε προς τα εμπρός. Οι άλλοι
κοίταξαν γύρω τους σε σύγχυση.
Υπήρξε ένα καταιγιστικό ξέσπασμα πυρών από έναν λόφο επάνω από τη λίμνη.
Γυρίσαμε και είδαμε περιγραμμένες, κόντρα στον ήλιο, οικείες μορφές στα κόκκινα
- ο δικός μας λόχος. Ο θόρυβος της σύγκρουσης τους είχε φέρει σε υποστήριξή μας.
Οι Τούρκοι γύρισαν και έτρεξαν πίσω, μέσα στα δένδρα. Αρπάξαμε τα ρούχα και τα
όπλα μας τρέχοντας. Σταματούσαμε τώρα και έπειτα για να πυροβολήσουμε τις μορφές
που έτρεχαν ή να φορέσουμε κάτι από τα ρούχα.
Οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει καλά, αλλά τους ακολουθήσαμε στο στρατόπεδό τους
σε ένα χωριό κρυμμένο σε μία κοιλάδα. Εκεί ήταν που τους περικυκλώσαμε πάλι. Ως
ανταμοιβή πήραμε από ένα κατάστημα μία προμήθεια από μακαρόνια και κονσερβοποιημένες ντομάτες. Και εκείνη τη νύχτα, όταν επιστρέψαμε στην φάλαγγά μας, φάγαμε το εθνικό πιάτο μας, που το είχαμε πάρει από τους Τούρκους.
Ανοίξαμε το δρόμο διά πυρός για το πέρασμα της Φούρκας. Νέες διαταγές έφθασαν.
Δεν επρόκειτο να αντισταθούμε εκεί, αλλά να προωθηθούμε στα δυτικά της Λαμίας.
Η συνεχόμενη πίεση της οπισθοχώρησης άρχισε να μας φανερώνεται. Είχαμε μία μικρή
ευκαιρία για ένα μικρό διάστημα συνεχόμενου ύπνου και ο ύπνος που κάναμε ήταν σε
βρεγμένες κουβέρτες και σε ανοικτό λιβάδι. Ήμασταν εξαντλημένοι από τις ατελείωτες
αναγκαστικές πορείες. Πολλοί από εμάς ήταν πληγωμένοι και είχε περάσει καιρός από
τότε που εγκαταλείψαμε την ελπίδα για νίκη.
Ένα βροχερό και θυελλώδες πρωί κάναμε μία μακρά στάση σε ένα μικρό εγκαταλειμμένο χωριό ανατολικά του Δομοκού. Πήγα στο αρχηγείο για να επισκεφθώ τον
πατέρα και να μάθω για την κατάστασή μας. Φάνηκε κουρασμένος και σοβαρός, αλλά
όχι ανήσυχος.
- Ήμαστε τελείως περικυκλωμένοι, Πεπίνο, είπε ήρεμα. θα χρειαστεί να ανοίξουμε
δρόμο πολεμώντας. Υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις των Τούρκων σε όλες τις πλευρές. Δεν
έχω αποφασίσει ακόμα εάν θα ήταν καλύτερο να περάσουμε με κάλυψη αυτήν την
βροχή ή να τους αντιμετωπίσουμε με καθαρό ουρανό.
Αμέσως μετά, ένας έφιππος έλληνας αξιωματικός κάλπασε, ξεπέζεψε από το άλογό
του και παρέδωσε έναν σφραγισμένο φάκελο. Ο πατέρας διάβασε το μήνυμα και είπε,
«Ανακωχή», «Ανακωχή»! Η λέξη έτρεξε από ομάδα σε ομάδα. Χωρίς σχόλια πήγαμε
μέσα στα σπίτια, βρήκαμε κρεβάτια και κοιμηθήκαμε. Αργότερα, έμαθα ότι ο έλληνας
αξιωματικός μετέφερε την σημαία της ανακωχής, στις τουρκικές γραμμές, και έπειτα
του έδωσαν συνοδεία και ίππευσε για πολλά μίλια μέσα στη θύελλα για να μας βρει.
Είχε φοβηθεί ότι εάν δεν μας έδινε το μήνυμα πριν από την θύελλα θα μπλεκόμασταν
σε μία ακόμα άχρηστη μάχη.
Μετά από έναν μακρύ και βαρύ ύπνο καθαριστήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε.
Και όταν η βροχή τελείωσε, βαδίσαμε σε κλειστή φάλαγγα· οι σημαίες κυμάτιζαν, πίσω
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από την άφοβη φιγούρα του πατέρα μου. Ίσως ήμασταν πολύ κουρασμένοι και μπαρουτοκαπνισμένοι για να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Διατηρούσαμε, όμως,
την περηφάνεια μας, ακόμη και στην ήττα. Οι επευφημίες των τούρκων στρατιωτών,
στα πλάγια του δρόμου μάς συνόδευαν καθώς περνούσαμε.
Η υποχώρηση του ελληνικού στρατού, μετά την μάχη του Δομοκού, παιζόταν στον
ιταλικό Τύπο ως μεγάλη καταστροφή. Τίτλοι έφερναν ανησυχητικά νέα για τους
ερυθροχίτωνες εθελοντές. Οι φήμες στο εξωτερικό ήταν ότι οι δύο Γκαριμπάλντι είχαν τραυματισθεί ή πιαστεί αιχμάλωτοι από τους Τούρκους ή ακόμα και σκοτωθεί.
Κανένας δεν μπορούσε να έχει ακριβείς πληροφορίες για τα ίχνη μας. Η μητέρα μου
ήταν, φυσικά, τρομερά ανήσυχη. Μετά από μία σύντομη διάσκεψη με τον ιταλό πρωθυπουργό στη Ρώμη, έφυγε για το Μπρίντεζι με ένα ιδιωτικό τρένο και με ένα πολεμικό πλοίο πέρασε εσπευσμένα στην Ελλάδα. Στην Αθήνα οι έλληνες επίσημοι και ο
συνταγματάρχης Γκατόρνο δεν μπορούσαν να της δώσουν νέα μας, εκτός από το να
αναφέρουν ότι οι ελληνικές δυνάμεις ήταν σε γενική οπισθοχώρηση στη Λαμία και ότι
ήμασταν κάπου στην οπισθοφυλακή. Έτσι η μητέρα βιάστηκε για την Αγία Μαρίνα,
αναζητώντας να μάθει έστω και μία κουβέντα για τον άνδρα της και τον μεγαλύτερο
γιο της. Εκεί, ο διάδοχος την δέχθηκε σαν φιλοξενούμενή του. Και αυτός, επίσης, δεν
είχε κάποιες πληροφορίες να της δώσει.
Στο γεύμα, την νύχτα που ακολούθησε την άφιξή της, ένας μάχιμος αξιωματικός, με
τα σημάδια της μάχης επάνω του, ο οποίος ίππευε σκληρά όλη την ημέρα, μπήκε στο
δωμάτιο με έναν σφραγισμένο φάκελο στα σκονισμένα χέρια του.
- Από τον στρατηγό Γκαριμπάλντι, είπε χαιρετώντας.
Διαβάζοντας το μήνυμα, βιαστικά, ο πρίγκιπας του στέμματος γύρισε στην μητέρα.
- Οι Γαριβαλδινοί είναι ακόμα περικυκλωμένοι από τον εχθρό, αλλά υπάρχει ανακωχή και είναι ασφαλείς.
Η μητέρα δεν περίμενε να φθάσουμε. Γύρισε βιαστικά πίσω στα παιδιά της, στην Ιταλία, τόσο γρήγορα όσο είχε έρθει. Μόνο όταν φθάσαμε στην Αγία Μαρίνα, έξι ημέρες
αργότερα, ο πατέρας και εγώ μάθαμε για την αστραπιαία επίσκεψή της, στο αρχηγείο
του ελληνικού στρατού.
Ο πατέρας μου συμφώνησε εύκολα με το επίσημο αίτημα να επιστρέψουν αμέσως
τα στρατεύματά του στην Ιταλία χωρίς να παραμείνουν ούτε μία μέρα στην Αθήνα. Η
ελληνική κυβέρνηση βρισκόταν σε μία επικίνδυνη και άστατη κατάσταση: ο βασιλιάς
απειλούνταν από τα σχέδια των Δημοκρατικών και ο πατέρας μου ήταν ανήσυχος. Οι
άνδρες του δεν θα έπρεπε να έχουν καμία ευκαιρία να αναμειχθούν περαιτέρω στην
εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Αλλά οι άνδρες ήταν πολύ αγανακτισμένοι στο
άκουσμα της διαταγής. Περίμεναν υποδοχή νικητή καθώς και αρκετές μέρες άδεια που
θα τις περνούσαν στην πρωτεύουσα. Ο θυμός τους δεν είχε καταλαγιάσει, με τις πολυάριθμες επιτροπές πολιτών και των αξιωματικών που μας επισκέφθηκαν πάνω στο
πλοίο, κατά την μεταφορά μας στον Πειραιά, και μας έφεραν λουλούδια και τσιγάρα
και επίσημες δηλώσεις ευγνωμοσύνης του έθνους. Και όταν οι άνδρες διαπίστωσαν ότι
ένα ελληνικό πολεμικό επρόκειτο να μας συνοδεύσει μέχρι την Κέρκυρα, μέχρι τα όρια
των ελληνικών χωρικών υδάτων, η οργή τους αυξήθηκε. Αρνήθηκαν να πιστέψουν ότι
αυτή η συνοδεία αποτελούσε μία τιμητική χειρονομία και προτίμησαν να το θεωρήσουν ως προσβολή.
Μαζί μας υπήρχαν αρκετοί άνδρες από την Τεργέστη, η οποία βρισκόταν κάτω από
την κυριαρχία των Αψβούργων. Οι άνδρες αυτοί γνώριζαν ότι κατά την επιστροφή
πίσω στην πατρίδα τους ήταν πολύ πιθανό να τους ρίξουν στη φυλακή, επειδή τόλ117

μησαν να πολεμήσουν για την ελευθερία και επειδή είχαν φορέσει το απαγορευμένο
κόκκινο πουκάμισο. Καθώς το ατμόπλοιό μας πέρασε μέσα από τον Ισθμό της Κορίνθου, ωθήσαμε τους άνδρες από την Τεργέστη να έλθουν μαζί μας στην Ιταλία αλλά αρνήθηκαν επειδή είχαν διαμόρφωσει ένα άλλο σχέδιο. Ήταν μία παράτολμη επιχείρηση,
απειλώντας με σοβαρές διεθνείς περιπλοκές και, στην καλύτερη περίπτωση, με πολύ
λίγες πιθανότητες επιτυχίας. Όταν το μεταγωγικό μας και το ελληνικό πολεμικό πλοίο
έδεσε έξω από την Κέρκυρα, σχεδίαζαν να ελευθερώσουν την άγκυρα, να αφήσουν
το πλοίο να κινηθεί προς το ελληνικό πολεμικό πλοίο, να το καταλάβουν και να πάνε
γρήγορα στην Τεργέστη, να βομβαρδίσουν την πόλη και να την απελευθερώσουν από
τους Αυστριακούς!
Αργά το απόγευμα φθάσαμε στην όμορφη Κέρκυρα και οι κινηματίες συμφώνησαν
με ένα ζεύγος αξιωματικών του πλοίου μας να αγκυροβολήσουμε σε τέτοια θέση που
θα επέτρεπε να μας μεταφέρει ο αέρας και η παλίρροια ενάντια στις θωρακισμένες
πλευρές του ελληνικού πολεμικού πλοίου. Έπειτα χωρίς ανάσα περίμεναν το σκοτάδι
για να κρύψει τον ελιγμό τους από τα οχυρά στην ακτή. Δεν υπήρχαν πυροβόλα όπλα
στους στρατιώτες, εκτός από μερικά ιδιόκτητα περίστροφα και εκείνα που είχαν οι
κινηματίες στην κατοχή τους.
Τρώγαμε το δείπνο μας στο τραπέζι του καπετάνιου όταν ένας ναύτης μπήκε μέσα
βιαστικά με τα νέα ότι οι άνδρες από την Τεργέστη, υποστηριζόμενοι από τους περισσότερους ιταλούς εθελοντές, εξουδετέρωσαν τους αξιωματικούς και το πλήρωμα και
επρόκειτο να απελευθερώσουν την αλυσίδα της άγκυρας.
Ο πατέρας έτρεξε προς την κουπαστή αφήνοντας την παρέα και ήρθε αντιμέτωπος με
τους οπλισμένους άνδρες. Αμέσως εντόπισε τους υποκινητές των δύο ομάδων και άρπαξε από έναν με το κάθε χέρι του. Προσπάθησαν να απελευθερωθούν αλλά κανένας
δεν τόλμησε να τους βοηθήσει. Κρατώντας σφιχτά τους δύο επικεφαλής γύρισε προς
την παρέα των στασιαστών και τους διέταξε να απελευθερώσουν τους αξιωματικούς
και το πλήρωμα. Για μια στιγμή, χωρίς ανάσα, οι άνδρες τον κοίταξαν αψηφώντας
τον. Έπειτα τα περίστροφα χαμήλωσαν σιγά σιγά, το ένα μετά το άλλο, και εκφράσεις
σεβασμού και αγάπης αντικατέστησαν την ανυπακοή στα πρόσωπα των ανδρών. Η
ένταση διαλύθηκε. Και μάλλον με ένα ανόητο ύφος γύρισαν προς το μέρος του και
υπάκουσαν στις διαταγές του. Και ο πατέρας επέστρεψε στο δείπνο του καθώς το
συμβάν πήρε τέλος. Το ξημέρωμα οι άνδρες από την Τεργέστη, που αρνούνταν ακόμα
να μας ακολουθήσουν στην Ιταλία, μεταφέρθηκαν σε ένα άλλο πλοίο με προορισμό το
αυστριακό λιμάνι.
Όταν φθάσαμε στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων το συνοδευτικό πολεμικό
πλοίο έριξε ένα χαιρετιστήριο κανονιοβολισμό και έφυγε. Το πλήρωμα ζητωκραύγασε
και μεις ανταποδώσαμε τον χαιρετισμό.
Zito Hellas! Viva Garibaldi!
Αποβιβασθήκαμε στο Μπρίντεζι ανάμεσα σε πλήθη που κραύγαζαν και η Ιταλική
Λεγεώνα επιβιβάσθηκε στα τρένα για να πάνε στα σπίτια τους. Φαινόταν παράξενο να
ακούει κανείς να μιλούνται ιταλικά παντού ξανά. Και μετά το δείπνο, κατά την ημέρα
της επιστροφής μας, η μητέρα μεταποίησε το κόκκινό μου πουκάμισο.
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ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
[Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]
Μετάφραση από τα αγγλικά
ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ
6ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Όταν δολοφονήθηκε ο Φίλιππος Β΄, το 336 π.Χ., πριν μπορέσει να ξεκινήσει την
εκστρατεία του κατά της Περσίας, ο γιος του Αλέξανδρος Γ΄ κινήθηκε αμέσως για να
αναλάβει τα καθήκοντα και την ισχύ, η οποία πηγάζει από την άσκηση αυτών των
καθηκόντων. Πιο σημαντικό, βεβαίως, ήταν η καθολική αποδοχή του Αλεξάνδρου,
ως βασιλιά, από τον λαό της Μακεδονίας, αλλά και η μέριμνα η οποία ελήφθηκε, εκ
μέρους του, για την εδραίωση καλών σχέσεων με τους Έλληνες οι οποίοι διαιώνιζαν
την συνέχιση των σχέσεων τις οποίες είχε ο Φίλιππος με την Θεσσαλία. Αυτό δεν
ήταν κάτι το εύκολο, διότι πολλοί από τους Έλληνες αποφάσισαν να εκδηλωθούν
αρνητικώς στην αποδοχή της αρχηγίας από τον γιο, μετά τον θάνατο του πατέρα.
Στην ομάδα αυτή, όμως, δεν συμπεριλαμβάνονταν οι Θεσσαλοί. Αυτοί εξέλεξαν τον
Αλέξανδρο ως αρχηγό του Κοινού, αποδεχόμενοι την παράδοση μεταβίβασης του
θεσμού στην ίδια οικογένεια, όταν αυτό απαιτούσαν οι περιστάσεις, και απέδωσαν
στον Αλέξανδρο τα ίδια έσοδα τα οποία ελάμβανε ο Φίλιππος.1
Ο νέος αρχηγός του Κοινού φρόντισε να δοθεί μεγάλη έμφαση στη συγγένεια την
οποία είχε αυτός με τους Θεσσαλούς, από τον κοινό πρόγονό τους, τον Ηρακλή,
δείχνοντας το ίδιο ενδιαφέρον για τον θεσσαλικό νόμο, τον οποίο είχε εφαρμόσει ο
Φίλιππος και συνεχίσθηκε από τον Αλέξανδρο, ως «θεσσαλική πολιτική».2 Καθώς ο
Αλέξανδρος είχε εκλεγεί με την συγκατάθεση, από νομική άποψη, των Μακεδόνων,
δεν είχε αλλάξει τίποτε στη Θεσσαλία, εκτός από το όνομα του αρχηγού του Κοινού
των Θεσσαλών. Όπως, ακριβώς, συνέβαινε και στην εποχή του Φιλίππου, ο νόμος των
Θεσσαλών αποτελούσε την καθοδηγητική πυξίδα στις σχέσεις των Θεσσαλών με τον
μακεδόνα βασιλιά.

1. Βλ. Ιουστίνος, 11,3.1-2.
2. Βλ. Διόδωρος, ΙΖ, 4.1. Για τον Αλέξανδρο και τον Ηρακλή, βλ. P. A. Brunt, Arrian, τ. 1,
464-466. Για μία πιθανή σύνδεση, ανάμεσα στον Αλέξανδρο και στους Θεσσαλούς, βασισμένη
στη σχέση τους με τον Αιακό, βλ. Marta Sordi, «Aspetti della propaganda tessala a Delfi», La
Thessalie Acta de la Table-Ronde 21-24 Juilet 1975, Lyon 1979, 162-163.
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Ως απόδειξη της αφοσίωσής τους, οι Θεσσαλοί συμφώνησαν ακόμα να πορευθούν,
μαζί με τον νέο αρχηγό τους, εναντίον της Αθήνας ώστε να την εξαναγκάσουν να
αναγνωρίσει τον Αλέξανδρο ως ηγεμόνα της Ελληνικής Συμμαχίας, την οποία είχε
ιδρύσει ο Φίλιππος, το 338 π.Χ., μετά την μάχη της Χαιρώνειας.3 Όπως αποδείχθηκε,
η Αθήνα και οι άλλες ανυπάκουες πόλεις ενέδωσαν, χωρίς αντίσταση, μπροστά
στον πειστικό λόγο του Αλεξάνδρου και στον ισχυρό στρατό του. Ο Αλέξανδρος
αναγνωρίσθηκε, μετά το Συνέδριο της Ελληνικής Συμμαχίας στην Κόρινθο, ως διάδοχος
του Φιλίππου, στη θέση του ηγεμόνα, και του δόθηκε η αρχηγία της εκστρατείας
εναντίον της Περσίας.4 Από τη στιγμή που οι Θεσσαλοί ήταν μέλη της Ελληνικής
Συμμαχίας, απολάμβαναν την εγγύησή της και μπορούσαν να διατηρήσουν την μορφή
του πολιτεύματος, το οποίο είχαν όταν συνδέθηκαν με αυτόν τον οργανισμό.5 Για την
όποια αξία είχε αυτό το γεγονός (όχι βέβαια και πολύ εάν ο Αλέξανδρος αποφάσιζε
να αλλάξει γνώμη), η εγγύηση αυτή επιβεβαίωνε ότι η κυβέρνηση των Θεσσαλών θα
συνέχιζε να κινείται εντός των πλαισίων τα οποία είχαν χαραχθεί από τον Φίλιππο.
Πράγματι, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι έγιναν κάποιες αλλαγές στη σύνθεση της
διοίκησης στη Θεσσαλία, κατά την διάρκεια της βασιλείας του Αλεξάνδρου (336-323
π.Χ.).6 Η Marta Sordi, η οποία πιστεύει ότι ο Φίλιππος εξόρισε τους Αλευάδες από την
Λάρισα, μετά το επεισόδιο με τον Σίμο που ήδη αναφέρθηκε, λέει ότι ο Αλέξανδρος
αποκατέστησε τους Αλευάδες στη διοίκηση της Λάρισας. Κάνοντας αυτήν τη χάρη
στους Αλευάδες, η Sordi θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ο Αλέξανδρος κέρδισε την
συγκατάθεσή τους, στη συνεργασία την οποία είχε μαζί τους, για την προαγωγή, όμως,
των δικών του συμφερόντων στη Θεσσαλία.7 Το αν ή όχι οι Αλευάδες ή η πόλη τους,
στην προκειμένη περίπτωση, είχαν χάσει, πράγματι, την εύνοια του Φιλίππου, εάν η
Sordi έχει δίκαιο ότι ο Αλέξανδρος εδραίωσε καλές σχέσεις με τους Αλευάδες, αυτή
είναι μία καθαρή ένδειξη ότι ο νεαρός βασιλιάς, όπως και ο πατέρας του, αντιλήφθηκε
την χρησιμότητα της σύνδεσής του με τους «συγγενείς» (μέσω του κοινού προγόνου
τους Ηρακλή). Ταίριαζε πολύ καλά η εκμετάλλευση της αίσθησης μιας υποτιθέμενης

3. Βλ. Αισχίνης, Γ, 161. Οι Θεσσαλοί φαίνεται πως συμμετείχαν και αυτοί στην επίθεση
του Αλεξάνδρου εναντίον της Θήβας, το 335 π.Χ. Βλ. Κουιντιλιανός, 5,10.111, και τα σχόλια
της Brigitte Gullath, Untersuchungen zur Geschichte Boiotiens in der Zeit Alexanders und der
Diadochen, Frankfurt 1982, 63.
4. Για μία πρόσφατη συζήτηση, βλ. A. B. Bosworth, A Historical Commentary on Arrian’s
History of Alexander, Oxford 1980, τ. Ι, 46-51. Για την IG ΙΙ,2 329, βλ. A. J. Heisserer, Alexander
the Great and the Greeks. The Epigraphic Evidence, Norman Okla. 1980, 3-26.
5. Βλ. SVA ΙΙΙ, αρ. 403 b, στίχος 2. [Δημοσθένης, Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών, 8]. Σε
ένα μη ιστορικό κομμάτι ρητορικής, από την ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο, ο Φιλόστρατος
[Ηρωικός, 326=Opera, έκδοση Kayser, Leipzig, 1871, τ. ΙΙ, 209, στ. 29 και σ. 210, στ. 7] λέει ότι
ο Αλέξανδρος «υποδούλωσε» όλη την Θεσσαλία εκτός από την Αχαΐα Φθιώτιδα, την οποία
ελευθέρωσε προς τιμήν του Αχιλλέα.
6. Καμία από τις επεμβάσεις του Αλεξάνδρου στις κυβερνήσεις των ελληνικών πόλεων δεν
αναφέρεται ότι αφορά στη Θεσσαλία [Δημοσθένης, Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών],
αλλά ούτε και οι άλλες πηγές αναφέρουν καμία.
7. Βλ. Marta Sordi, L.T., σ. 303-304.
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συγγένειας με εκείνους τους Λαρισαίους, οι κινήσεις των οποίων είχαν επιτρέψει,
αρχικώς, στον μακεδόνα βασιλιά να αναζητήσει και να αποκτήσει τα δικά του
πλεονεκτήματα, υπό την κάλυψη του θεσσαλικού νόμου.
Το 334 π.Χ. ο Αλέξανδρος έφυγε από την Ευρώπη για την Ασία, απ’ όπου δεν γύρισε
ποτέ. Στην αρχή, οι Θεσσαλοί φαίνεται ότι δέχθηκαν την συνεχόμενη απουσία τού
αρχηγού τους με αφοσίωση και αρκετή χαρά, ιδιαίτερα από την μεγαλη συμμετοχή
του θεσσαλικού ιππικού, το οποίο διακρινόταν στις μάχες, στη μία μετά την άλλη,
καθώς η μεγάλη στρατιά του Αλεξάνδρου σάρωνε, στο πέρασμά της, τους Πέρσες.8
Παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις του Δημοσθένη, οι Θεσσαλοί αρνήθηκαν να
συμμετάσχουν στην εξέγερση, κατά της αρχηγίας του Αλεξάνδρου, με πρωταγωνιστές
τους Σπαρτιάτες, το 331 π.Χ.9 Όταν ο Αλέξανδρος έστειλε πίσω στην πατρίδα τους τα
ελληνικά στρατεύματα, το 330 π.Χ., οι Θεσσαλοί έφεραν στην πατρίδα τους, εκτός από
τον μισθό τους, και 2.000 τάλαντα ως επιπλέον αμοιβή για τις αξιέπαινες υπηρεσίες τους.
(Κάποιοι από αυτούς έμειναν στο στρατό του Αλεξάνδρου ως «μισθοφόροι»).10 Αυτοί
οι δοξασμένοι παλαίμαχοι, που επέστρεψαν ασφαλείς στην πατρίδα τους, φορτωμένοι
με πλούτο, δεν μπορεί να είχαν κανέναν λόγο για να παραπονεθούν για τον αρχηγό
τους και, προφανώς, οι συμπατριώτες τους πρέπει να ένιωθαν το ίδιο ή, τουλάχιστον,
έκαναν ότι ένιωθαν έτσι. Από το σημείο αυτό της βασιλείας του Αλεξάνδρου και
μετά, οι πηγές σιωπούν για τις σχέσεις των Θεσσαλών με τον εκλεγμένο αρχηγό τους,
ο οποίος βρισκόταν πολύ μακριά στην Ασία. Ίσως οι Θεσσαλοί να τον σκέφτονταν
τακτικά, αλλά η σκέψη του Αλεξάνδρου ήταν στραμμένη αλλού. Παρ’ όλα αυτά
όμως, τουλάχιστο επισήμως δεν φαίνεται να υπήρξε καμία αλλαγή πραγμάτων. Ο
Αλέξανδρος ήταν ακόμα ο επίσημος ταγός του Κοινού των Θεσσαλών, αλλά η ανάγκη
για την παρουσία του εκεί ήταν ουσιαστικά μηδενική, επειδή η Θεσσαλία απολάμβανε
μία περίοδο ειρήνης. Παραδοσιακά, ο ταγός του Κοινού των Θεσσαλών δεν είχε να
κάνει τίποτε, σχεδόν, σε τέτοιες περιόδους και, συνεπώς, οι Θεσσαλοί μπορούσαν να
συνεχίζουν την ζωή τους χωρίς την παρουσία του Αλεξάνδρου.
Πιθανόν, από καιρό σε καιρό, ο Αλέξανδρος να ένιωθε το ίδιο για όλους τους Έλληνες,
αλλά σίγουρα δεν τους είχε ξεχάσει κατά την επιστροφή του στη Μεσοποταμία από
την Ινδία, το 324 π.Χ. Όταν έστειλε πίσω εκείνους τους στρατιώτες που αδυνατούσαν
πλέον να υπηρετήσουν το στράτευμά του, έστειλε τότε και τον στρατηγό του Κρατερό
με οδηγίες, για να αναλάβει την υπεράσπιση όλων των υποθέσεων της Μακεδονίας,
της Θράκης, της Θεσσαλίας και της ελευθερίας των Ελλήνων.11 Είναι δύσκολο να πούμε
τι ακριβώς εσήμαιναν αυτές οι μάλλον ασαφείς οδηγίες από πολιτειακή άποψη (αν
υποθέσουμε ότι ο Αλέξανδρος είχε συλλάβει το όλο θέμα απ’ αυτό το πρίσμα, που δεν
ήταν καθόλου απαραίτητο). Σε κάθε περίπτωση, όμως, το κείμενο δεν κάνει κανέναν

8. Για τους Θεσσαλούς στον Γρανικό, βλ. Αρριανός, Α, 14.3· θεσσαλικές ενισχύσεις, Α, 29.4·
οι Θεσσαλοί στην Ισσό, Β, 8.9· Β, 9.1 και Β, 11.2-3. Αυτοί απέκτησαν το μεγαλύτερο μερίδιο των
πολλών λαφύρων στην Δαμασκό. Βλ. Πλούταρχος, Αλέξανδρος, 24.1.
9. Βλ. Αισχίνης, 3.167.
10. Βλ. Αρριανός, Γ, 19.5-7· Γ, 25.4 και Γ, 29.5· Κούρτιος, 6.6.35.
11. Βλ. Αρριανός, Ζ, 12.4.
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υπαινιγμό για εφαρμογή νέων μέτρων στη Θεσσαλία. Ο Αλέξανδρος είπε, απλά, στον
Κρατερό να φροντίσει για τα συμφέροντα της βασιλείας, ως μονάρχης στο Βορά, ως
ταγός στο Κοινό των Θεσσαλών και, τελικά, ως ηγεμόνας της Ελληνικής Συμμαχίας.12
Εάν δεν είχε αλλάξει τίποτε για τους Έλληνες, όπως πράγματι δείχνει η χρησιμοποίηση
της έκφρασης «για την ελευθερία των Ελλήνων», τότε τίποτε δεν είχε αλλάξει και για
το Κοινό των Θεσσαλών. Η Θεσσαλία δεν είχε μετατραπεί σε μακεδονική επαρχία.
Παρ’ όλα αυτά, ο J. R. Ellis υποστηρίζει ότι, κατά το 328/327 π.Χ., «ο Αλέξανδρος
έδωσε οδηγίες στον Αντίπατρο να διακόψει κάθε νομισματοκοπία η οποία βρισκόταν
υπό μακεδονικό έλεγχο και δεν ήταν βασιλική».13 Οι νομισματοκοπίες αυτές, κατά
την άποψη του Ellis, ήταν οι κοπές χρυσών και αργυρών φιλιππικών νομισμάτων
στη Θράκη, οι μεταθανάτιες κοπές φιλιππικών νομισμάτων από μακεδονικά
νομισματοκοπεία και οι αργυρές κοπές της Λάρισας. Οι αργυρές λαρισαϊκές κοπές
«επρόκειτο να αντικατασταθούν από την κοπή αργυρών βασιλικών νομισμάτων».
Είναι ιδιαίτερα σημαντικές εδώ οι υποθέσεις του Ellis για τους λόγους που ο
Αλέξανδρος διέταξε τέτοια ριζική αλλαγή στο παραδοσιακό νομισματικό σύστημα
της Θεσσαλίας. Πιστεύει ότι μέχρι τότε ο Αλέξανδρος είχε αποκτήσει αρκετή δική του
ισχύ, η οποία του επέτρεπε πια «να διακόψει απροκάλυπτα τους δεσμούς, τους οποίους
είχε κληρονομίσει από τον πατέρα του Φίλιππο». Επιπλέον, οι νίκες, τις οποίες είχε
κατορθώσει να αποσπάσει στην Ανατολή, επέτρεψαν στον Αλέξανδρο να εδραιωθεί
με το σπαθί του «ως βασιλιάς της Περσίας». Το πρώτο από τα δύο αυτά σημεία είναι
συζητήσιμο· το δεύτερο είναι βεβαίως αληθινό. Όμως, η σύνδεσή τους με την διακοπή
της αυτόνομης νομισματοκοπίας στη Θεσσαλία είναι παράλογη.
Πρώτα απ’ όλα, ό,τι και να πιστεύει κάποιος σχετικά με την άποψη ότι μέχρι το
328 π.Χ. ο Αλέξανδρος «μπορούσε πλέον να διακόψει τους δεσμούς τους οποίους
είχε κληρονομήσει από τον Φίλιππο», δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη ότι ο
Αλέξανδρος διέκοψε τον δεσμό που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του σχετικά
με την αρχηγία του Κοινού των Θεσσαλών. Γιατί να διακόψει έναν τέτοιο δεσμό; Οι
διευθετήσεις που είχαν γίνει λειτούργησαν ικανοποιητικά και πιθανόν συνέβαλαν
αρκετά στην χρηματοδότηση και στην περιφρούρηση των συμφερόντων του
Αλεξάνδρου στην Ελλάδα, με τους φόρους τους οποίους κατέβαλαν οι Θεσσαλοί στον
μακεδόνα αρχηγό τους, από τα τελευταία έτη της δεκαετίας του 350 π.Χ. Ο Αντίπατρος
μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά, όπως το αποδεικνύουν οι αποστολές

12. Ο Αλέξανδρος, στον λόγο του (Αρριανός, Ζ, 9.4), λέει ότι ο Φίλιππος έκανε τους
Μακεδόνες «άρχοντες» των Θεσσαλών. Αυτό σημαίνει, ασφαλώς, ότι οι Μακεδόνες ήταν
«κυβερνήτες» των Θεσσαλών επειδή ο βασιλιάς τους υπηρετούσε ως ταγός του Κοινού
των Θεσσαλών. Ο Hermann Bengtson (Die Strategie in der hellenistischen Zeit, Münchener
Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 26, Munich 1973, τ. 1, 27, 3845) είναι υπερβολικά νομικίστικος. Η παρουσία του Λαρισαίου Μηδίου στο περιβάλλον
του Αλεξάνδρου παρείχε στον βασιλιά προσωπική, τουλάχιστο, επαφή με την θεσσαλική
περιφέρεια. Για τον Μήδιο, βλ. H. Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage,
Munich 1926, αρ. 521.
13. Βλ. Philip II and Macedonian Imperialism, London 1976, 238, παράρτημα: «Coinage
under Philip and Alexander· Some Observations», σ. 235-239.
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χρημάτων προς τον Αλέξανδρο.14 Με το μεγαλύτερο μέρος του πολύ αποτελεσματικού
θεσσαλικού ιππικού να έχει επιστρέψει τώρα από την Ασία το 330 π.Χ., ο Αλέξανδρος
δεν είχε να κερδίσει τίποτε από οποιαδήποτε αλλαγή ή, μάλλον, υπήρχε μεγάλος
κίνδυνος να ξεσπάσουν ταραχές, από την διασάλευση των κανόνων που ίσχυαν
ανάμεσα στο Κοινό των Θεσσαλών και στο μακεδονικό στέμμα. Έχει, πράγματι,
κανένα νόημα να πιστέψουμε ότι ο Αλέξανδρος, ενώ ήταν τόσο απασχολημένος στην
άλλη άκρη του κόσμου, ταχτοποιούμενος στην Σογδιανή, τον χειμώνα του 328/327
π.Χ., θα μπορούσε να δώσει κάποια σημασία στην νομισματοκοπία της Λάρισας ή των
Φιλίππων ή οποιουδήποτε άλλου κράτους στην Ελλάδα, το οποίο βρισκόταν τόσο
μακριά από αυτόν;
Η θέση του Αλεξάνδρου, ως βασιλιά της Περσίας, δεν είχε, φυσικά, καμία σχέση με
την θεσσαλική νομισματοκοπία. Δεν κυβερνούσε με την ιδιότητα του διαδόχου του
Δαρείου. Ίσως όμως, κατά την άποψη του Ellis, η κατάληψη του περσικού θρόνου
θα έπρεπε να θεωρηθεί ως κίνητρο ενός είδους απολυταρχικής σκέψης, η οποία
θα απαιτούσε την εξαφάνιση όλων των νομισματοκοπείων, εκτός των βασιλικών,
από όλες τις περιοχές οι οποίες βρίσκονταν υπό μακεδονικό έλεγχο. Και πάλι, τα
γεγονότα αυτού του θέματος μας οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ο μεγάλος
βασιλιάς της Περσίας δεν είχε αναζητήσει ποτέ την καθιέρωση ενός ενοποιημένου
νομισματικού συστήματος στις περιοχές της αυτοκρατορίας, οι οποίες, παραδοσιακά,
χρησιμοποιούσαν νομίσματα στις οικονομικές συναλλαγές τους (όπως π.χ. γινόταν
στις εξελληνισμένες περιοχές της Μ. Ασίας). Οι δυτικοί σατράπες του έκοβαν αργυρά
νομίσματα υπό τον έλεγχό του.15 Ο πέρσης βασιλιάς διατηρούσε το προνόμιο της κοπής
χρυσών νομισμάτων μόνο για τον εαυτό του, αλλά αυτός ο περιορισμός αντανακλούσε
την μοναρχική άποψη ότι το καλύτερο όλων (στην περίπτωση αυτή το καλύτερο των
πολύτιμων μετάλλων) ήταν πάντοτε βασιλικό. Στην πραγματικότητα, η ελληνική πόλη
Λάμψακος, στην Δυτική Μικρά Ασία, έκοψε ακόμα και χρυσούς στατήρες δικού της
τύπου, σε μία ενδιάμεση περίοδο πάνω από 60 χρόνια, κατά τον 4ο αι. π.Χ., ενώ
βρισκόταν υπό περσικό έλεγχο.16 Αυτό, αποδειγμένα, βόλευε τα σχέδια του βασιλιά
να έχει και έναν μη περσικό τύπο χρυσών νομισμάτων, διαθέσιμο για μία διπλωματική
δωροδοκία στην Ελλάδα, και γι’ αυτόν το λόγο παρέμεινε ικανοποιημένος έχοντας ένα
μη βασιλικό νομισματοκοπείο το οποίο να κόβει χρυσά νομίσματα.17 Ο βασιλιάς δεν
επέμεινε στο αποκλειστικό δικαίωμα νομισματοκοπίας ως έκφραση κυριαρχίας.
Η κατάσταση αυτή μας βοηθάει να κατανοήσουμε το πολύ γνωστό γεγονός της
βασιλείας του Δαρείου (521-486 π.Χ.), το οποίο εξιστορεί ο Ηρόδοτος.18 Η ιστορία

14. Για παράδειγμα, Αρριανός, Α, 24.2· Β, 20.5· Γ, 16.10· Κούρτιος, 3, 1.1.
15. Βλ. Kraay, ACGC, σ. 31-34, 248, 251, 268-311· πρβ. S. Hornblower, Mausolus, Oxford 1982,
154-155. Για περαιτέρω συζήτηση για την νομισματοκοπία στην περσική αυτοκρατορία, βλ. M.
A. Dandamayev, «Politische und wirtschaftliche Geschichte», Beiträge zur Achämenidengeschichte
εκδ. Gerold Walser, Wiesbaden 1972, 45- 48 («Das Geldwesen»)· Richard N. Frye, The History of
Ancien Iran, Munich 1984, 116-117.
16. Βλ. Kraay, ACGC, σ. 248, 251, 259-260. Για τα χρυσωρυχεία κοντά στην Λάμψακο, τα
οποία λειτουργούσαν κατά την περίοδο του Αλεξάνδρου, βλ. Πλίνιος, 37, 193.
17. Βλ. Kraay, ACGC, σ. 251, με αναφορά στο GHI 160.
18. Βλ. Ηρόδοτος, Δ. 166.
123

λέει ότι κάποιος Αρυάνδης, ύπαρχος της Αιγύπτου, έμαθε ότι ο Δαρείος είχε
εκδώσει νομίσματα από εντελώς καθαρό χρυσό, επειδή, συνεχίζει η ιστορία, ήθελε
να διαιωνίσει την μνήμη του κάνοντας κάτι το οποίο δεν είχε κάνει κανείς άλλος
βασιλιάς. Ο Αρυάνδης λοιπόν, θέλοντας να μιμηθεί τον ανώτερό του βασιλιά, εξέδωσε
ένα νόμισμα από καθαρό άργυρο. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό ο Δαρείος τον
«εκτέλεσε», όχι για την κοπή του νομίσματος, αλλά για έναν άλλο λόγο, ότι δηλαδή
έκανε επανάσταση εναντίον του. Η κατηγορία της προδοσίας δεν είχε καμία σχέση με
την κοπή του αργυρού νομίσματος, αφού στους σατράπες επιτρεπόταν, αποδειγμένα,
να κόβουν τέτοια νομίσματα. Ο βασιλιάς δεν είχε λόγο να διώξει έναν σατράπη
για την κοπή αργυρών νομισμάτων. Εάν ο Δαρείος ήθελε, πράγματι, να απαλλαγεί
από έναν σατράπη, επειδή θιγόταν από την αλαζονεία του να μειώσει το κύρος τού
μεγάλου βασιλιά, π.χ. με την κοπή νομισμάτων από καθαρό μέταλλο, η ενέργεια αυτή
θα θεωρούνταν ως μία αντιδικία, ανάμεσα στην κυριαρχία του περσικού θρόνου και
εκείνου που διέπραξε το παράπτωμα της αλαζονείας και όχι του δικαιώματος της
νομισματοκοπίας. Τα σχόλια του Ηροδότου κάνουν καθαρό το ηθικό δίδαγμα.19 Η
ιστορία του Αρυάνδη δεν εδραιώνει καθόλου την σύνδεση ανάμεσα στην περσική
μοναρχική κυριαρχία και στο δικαίωμα της νομισματοκοπίας.
Όποια σκέψη κι αν κάνουμε, γύρω από το εάν ο βασιλιάς της Περσίας ένιωσε ότι
υπήρχε τέτοια σύνδεση, δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε μία λανθασμένη αντίληψη
σχετικά με το τι αντιπροσώπευε το χρήμα στην Περσία. Από τους πίνακες του
θησαυροφυλακίου της Περσέπολης, του πρώτου μισού του 5ου αι. π.Χ., αποκτούμε
μία καθαρή εικόνα του ρόλου που είχε το χρήμα, στον κόσμο του βασιλιά. Οι πίνακες
αυτοί αναφέρονται σε πληρωμές που έγιναν σε εργάτες με άργυρο, σε αντάλλαγμα με
τρόφιμα. Εκεί φαίνεται καθαρά η αξία του χρήματος. Βρίσκουμε, για παράδειγμα, σ’
αυτούς τους πίνακες, φράσεις όπως «το πρόβατο και το κρασί ισοδυναμούν με τόσο
(αναφέρεται το χρηματικό ποσό). Ένα πρόβατο για 3 shekels, μία κανάτα (κρασί)
για ένα shekel».20 Στους πίνακες, η φράση αυτή ακολουθείται από μία σύνθετη λέξη,

19. Ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί με το σχόλιό του (Δ, 166,1) ότι ο Αρυάνδης δολοφονήθηκε
επειδή προσπάθησε να γίνει ίσος με τον Δαρείο. Καταλήγει (Δ, 166.2) ότι ο Αρυάνδης «έλαβε
την τιμωρία που του άξιζε επειδή μιμήθηκε τον βασιλιά».
20. Βλ. George G. Cameron, Persepolis Treasury Tablets, Chicago 1948, 2,83. (Η μετάφραση
«χρησιμεύει ως» εμφανίζεται στην παρακάτω σελίδα, ενώ το «χρησιμεύει για» εμφανίζεται
στη σελίδα 2). Ο R. T. Hallock [«A new look at the Persepolis Treasury Tablets», JNES, 19(1960)
91] πρότεινε την λέξη «αντίστοιχο» αντί της λέξης «ισότιμος». Δεν φαίνεται καθαρά, από
τους πίνακες, εάν ο άργυρος που πληρώθηκε ήταν σε νομίσματα ή σε shekel βάρος αργύρου.
Ένας λόγος, για τον οποίο τασσόμαστε υπέρ της δεύτερης εναλλακτικής λέξης, είναι το ότι
οι περσικοί σίγλοι βρίσκονται, συνήθως, στην περιοχή του Αιγαίου και όχι στο κέντρο της
Περσίας, πράγμα το οποίο ενδεχομένως να προοριζόταν γι’ αυτήν, κυρίως, την περιοχή. Είναι
ενδεικτικό, όμως, πως δεν γίνεται αναφορά για πληρωμή σε άργυρο στους περσικούς πίνακες
οχυρώσεων, στους οποίους καταχώριζαν τις πληρωμές της περιόδου του τελευταίου μέρους
του 5ου και των αρχών του 4ου αι. π.Χ., που είναι η αμέσως προηγούμενη περίοδος η οποία
καλύπτεται από τους πίνακες του θησαυροφυλακίου. Αυτές οι πληρωμές είναι μοναδικές στο
είδος τους. Οι πληρωμές σε άργυρο ήταν, προφανώς, μία άγνωστη συναλλαγή κατά την εποχή
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η οποία θεωρήθηκε ότι σημαίνει «ορίσθηκε με διάταγμα», το οποίο ο εκδότης των
πινάκων εξηγεί ως «η τιμή ορίσθηκε με διάταγμα».21 Στους πίνακες των σιτηρών, το
ποσό του αργύρου που πληρωνόταν ποίκιλε, ως μία αντανάκλαση της διακύμανσης
της τιμής τους, σε μία περίοδο σιτοδείας.22 Από αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θα ήταν
λογικό να συμπεράνουμε, τουλάχιστον για την περίοδο που χαράχθηκαν αυτοί οι
πίνακες, ότι η τιμή του περσικού χρήματος είχε καθορισθεί, επισήμως, σε αναλογία με
τα αγαθά. Η μνεία ενός ψηφίσματος, στον προσδιορισμό της τιμής των συναλλαγών,
μεταξύ χρημάτων και αγαθών, δείχνει ότι η ισχύς, πίσω από αυτήν την απόφαση,
ήταν του βασιλιά, ιδιαίτερα αφού οι πίνακες αφορούν βασιλικές επιχειρήσεις στην
Περσέπολη, την πατρίδα των Αχαιμενιδών.23
Με άλλα λόγια, ο πέρσης βασιλιάς (χωρίς αμφιβολία μέσω ενός λειτουργικού
συστήματος) εδραίωσε την αξία του χρήματός του, σε αναλογία με τα αγαθά, έτσι
ώστε αυτό μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή εκείνων οι οποίοι συνήθιζαν
να λαμβάνουν τις αμοιβές τους σε είδος. Το χρήμα, είτε σε σχήμα νομίσματος είτε σε
κομμάτια βάρους μετάλλου, ήταν μία ευκολία την οποία παρείχε ο θρόνος όταν ήταν
αναγκαίο. Ο βασιλιάς έκοβε μόνο τα απαραίτητα νομίσματα, τα οποία χρειαζόταν για
να πληρώσει τα έξοδα του κράτους και προτιμούσε να έχει τα τεράστια αποθέματα της
περιουσίας του υπό μορφή ράβδων χρυσού.24 Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η
κατάσταση αυτή περιορίζεται στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., όταν η νομισματοκοπία ήταν
ακόμα στην αρχή της καθιέρωσής της, ως ένας νέος τρόπος συναλλαγής στην περσική
αυτοκρατορία, και ότι μέχρι το τέλος του 4ου αι. π.Χ. το νόμισμα ήταν τόσο γνωστό
που δεν υπήρχε λόγος να διατιμηθεί το χρήμα κατ’ αυτόν τον τρόπο. Όμως, η ανάλυση
του Daniel Schlumberger, σχετικά με την νομισματική κυκλοφορία στην περσική
αυτοκρατορία, δείχνει ότι ακόμα και σ’ αυτήν την περίοδο η αργυρή νομισματοκοπία
δεν αποτελούσε συνήθη τρόπο συναλλαγής στην αχανή επικράτεια του βασιλιά.25
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι λογικό να πιστέψουμε ότι, ακόμα και μέχρι αργά
την δεκαετία του 330 π.Χ., ο αχαιμενίδης βασιλιάς ήταν αναγκασμένος να αποφασίζει

των πινάκων του θησαυροφυλακίου. Και εφόσον οι πληρωμές με άργυρο, ο οποίος δεν είχε κοπεί
σε νομίσματα, δεν ήταν καθόλου κάτι το νέο στην Ανατολή, κατά την εποχή που αναφέρονται
οι πίνακες του θησαυροφυλακίου, η καινοτομία της χρήσης του αργύρου, καταγραμμένου
στους πίνακες αυτούς, γίνεται καλύτερα κατανοητή εάν ο άργυρος χρησιμοποιούνταν στην
κοπή νομισμάτων. Αυτός ο τύπος του αργύρου ήταν κάτι νέο και άγνωστο στην Περσία και η
χρήση του θα απαιτούσε ένα είδος προσεκτικής αναφοράς που συναντούμε στους πίνακες του
θησαυροφυλακίου. Για μία συζήτηση και των δύο τύπων πινάκων, βλ. J. M. Cook. The Persian
Empire, New York 1983, 85-90.
21. Βλ. George G. Cameron, ό.π., σ. 105-108, πίν. 13.
22. Βλ. R. T. Hallock, ό.π., σ. 94.
23. Βλ. George G. Comeron, ό.π., σ. 11-17.
24. Ο Πολύκριτος στον Στράβωνα, ΙΕ, 3.21· διορθώθηκε σε Πολύκλειτος (FGrH 128 F 3α)·
πρβ. Ηρόδοτος, Γ, 96.
25. Βλ. στο έργο του, L’ argent grec dans I’ empire achéménide (Paris 1953), μία ξεχωριστή
έκδοση των σ. 1-64 των Raul Curiel-Daniel Schlumberger, Trésors monétaires d’ Afqhanistan
(Paris 1953, Mémoires de la délégation archéologique française en Afghanistan 14).
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για την αξία του χρήματός του σε ανταλλαγή με τα εμπορεύματα. Τα αγαθά παρέμειναν
ο κοινότερος τρόπος πληρωμής στην περσική αυτοκρατορία.26 Δεν έχω βρει κανένα
αποδεικτικό στοιχείο για να υποδείξω ότι ο Αλέξανδρος έκανε κάποια διατίμηση
για τα νομίσματά του στην Ανατολή, σε σχέση με τα αγαθά, αλλά δεν υπάρχει και
έμφυτος λόγος γιατί να μην το κάνει ως διάδοχος του πέρση βασιλιά. Αυτός διοίκησε
το ανατολικό βασίλειό του, στα πρότυπα του Αχαιμενίδη, και οι υπήκοοί του είχαν και
πάλι την ανάγκη να γνωρίζουν τις επίσημες τιμές ώστε να μπορούν να καταβάλουν το
τίμημα σε είδος και να μπορούν να υπολογίζουν τον μισθό τους.27
Έχοντας υπόψη μας όλα αυτά, είναι εύκολο να δεχθούμε ότι ο μεγάλος βασιλιάς δεν
έκαμε καμία προσπάθεια να επιβάλει οποιοδήποτε είδος ενοποιημένης νομισματικής
κυκλοφορίας, σε ένα μέρος της αυτοκρατορίας, οι κάτοικοι της οποίας ήταν
συνηθισμένοι να χρησιμοποιούν νομίσματα σε τακτική βάση. Τα περσικά βασιλικά
νομίσματα κυκλοφορούσαν παράλληλα με τα νομίσματα των ελληνικών πόλεων της
Μικράς Ασίας. Η εντύπωση την οποία αποκτούμε από τα αποδεικτικά στοιχεία, της
κοπής και της κυκλοφορίας των νομισμάτων στην περσική αυτοκρατορία, είναι ότι ο
πέρσης βασιλιάς δεν νοιαζόταν καθόλου για το είδος του νομισματικού συστήματος, το
οποίο χρησιμοποιούσαν οι έλληνες υπήκοοί του. Εκείνο που τον ένοιαζε ήταν να του
πληρώνουν τον φόρο υποτέλειας, δεν ήθελε κανέναν αντίπαλο σ’ αυτήν την πλεονεκτική
θέση την οποία κατείχε και δεν τον ενδιέφεραν οι λεπτομέρειες γύρω από το πώς διαχειρίζονταν οι υπήκοοί του τις εμπορικές συναλλαγές του. Εάν αυτοί προτιμούσαν
ένα διαφορετικό συνάλλαγμα, διαφορετικής νομισματοκοπίας, προερχόμενο από την
πώληση δικών τους προϊόντων, αυτό δεν τον ένοιαζε. Αυτός ήθελε απλώς να πληρώνουν
όλοι τον φόρο υποτέλειας στο ακέραιο. Αυτή ήταν η επικρατούσα κατάσταση, την
οποία κληρονόμησε ο Αλέξανδρος, όταν ανήλθε στον περσικό θρόνο. Δεν προστέθηκε
κανένα νέο στοιχείο στον ρόλο του, ως διάδοχος του Δαρείου, το οποίο να του έκανε
να θέλει τον τερματισμό κάθε νομισματοκοπίας στην Ελλάδα.
Η ιδέα ότι η νέα θέση του Αλεξάνδρου, ως βασιλιάς της Περσίας, τον έκανε να
διατάξει, το 328/327 π.Χ., την κατάργηση των αυτόνομων νομισματοκοπιών, ακόμα
και στην πατρίδα του την Ελλάδα, έχει κάποιες ρίζες, τις οποίες είναι δύσκολο να
ανακαλύψουμε. Στην περίπτωση του Ellis, η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται ασυζητητί.
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η υπονοούμενη δικαίωση αυτής της άποψης είναι
ανάλογη με εκείνη, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξανδρος επέμενε στο δικαίωμα που είχε
ως βασιλιάς και απαίτησε την μερική ή ολική κατάργηση των τοπικών νομισμάτων από
τις ελληνικές πόλεις στην Ασία.28 Κατά την γνώμη μου, η ιδέα αυτή και οι επιπτώσεις της

26. Για πληρωμή με είδος (συνήθως τρόφιμα), βλ. Cook, Persian Empire, 70, 86, 140. Βλ. το 3ο
παράρτημα για την πιθανή σχέση αυτών των στοιχείων, για την ερμηνεία των σχολίων, σχετικά
με την νομισματοκοπία στο έργο του Αριστοτέλη Οικονομικά.
27. Για την διοίκηση του Αλεξάνδρου, βλ. E. Badian, «The Administration of the Empire»,
Greece and Rome, 12 (1965) 166-182.
28. Σχετικά με την άποψη αυτή, βλ. τις τελευταίες έρευνες, π.χ. Paul Goukowsky-Ed. Will, Le
Monde grec et l’ orient, τ. 2. Le IVe siècle et l’ époque hellénistique, Paris 1975, 317· W. E. Higgins,
«Aspects of Alexander’s Imperial Administration: Some Modern Methods and Views Reviewed»,
Athenaeum, 58 (1980) 138.
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στην ιστορία της βασιλείας του Αλεξάνδρου έχουν εξετασθεί, λεπτομερώς, προσφάτως
μόνο από τον A. R. Bellinger, με την ιδιαίτερη προσέγγισή του στη γενική νομισματική
πολιτική του Αλεξάνδρου.29 Καθώς, λοιπόν, οι μετέπειτα απόψεις βασίζονται έμμεσα ή
άμεσα στην απόφαση του Bellinger, αξίζει τον κόπο να συνοψίσουμε τις απόψεις του
πάνω σ’ αυτό το θέμα. Όπως είχε συμβεί και στην Ελλάδα, η αυτοκρατορική νομισματοκοπία δεν αντικατέστησε την τοπική της Μικράς Ασίας. Ο Bellinger αναφέρει τα
εξής:
Ο Αλέξανδρος περιήλθε σε απόλυτο συναλλαγματικό κενό όταν έφερε τα χρήματά
του στην Ασία. Η δήλωση του Schlumberger είναι πολύ χρήσιμη. «Αυτό το οποίο
σκόπευε να κάνει ο Αλέξανδρος είναι ξεκάθαρο. Ήθελε να δώσει στην αυτοκρατορία
αυτό που της έλειπε: μία αργυρή νομισματοκοπία, αποδεκτή παγκοσμίως ως χρήμα,
και με τον τρόπο αυτό να επεκτείνει την χρήση του αργύρου σε νομίσματα, σε όλη
την έκταση της αυτοκρατορίας». Ο σκοπός αυτός δεν επιτεύχθηκε, εν μέρει, εξαιτίας
του σύντομου βίου του, αλλά και παράλληλα επειδή αυτό το σχέδιο ίσως δεν είχε
ολοκληρωθεί ποτέ σε βαθμό που να μπορέσει να αντικαταστήσει αυτή την μεγάλη
ποικιλία των αργυρών νομισμάτων τα οποία ήδη κυκλοφορούσαν. Όποια και αν ήταν
η θεωρία, το γεγονός παραμένει· δεν υπήρξε συμπληρωματική νομισματοκοπία από τις
πόλεις.30
Αφού λοιπόν ο Bellinger εισάγει τις απόψεις του Schlumberger ως έγκυρες, πρέπει
να τις εξετάσουμε εδώ από κάθε πλευρά. Ο Schlumberger συνεχίζει να υποστηρίζει
ότι, στην περιοχή της παλιάς περσικής αυτοκρατορίας, ο Αλέξανδρος σχεδίαζε να
αποσύρει τα κυκλοφορούντα νομίσματα υπέρ των νέων δικών του αυτοκρατορικών
νομισμάτων αττικών προδιαγραφών. Ο ίδιος, όμως, αναγνωρίζει ότι στους ευρεθέντες
θησαυρούς δεν υπάρχουν καθόλου, σχεδόν, ενδείξεις μιας τέτοιας πολιτικής («les effects
du retrait ne se discernent quère»). Υπό το φως αυτών των στοιχείων, φαίνεται εντελώς
περιττό να σκεφθούμε ότι ο Αλέξανδρος σκόπευε να επιβάλει οποιαδήποτε πολιτική
ενός ενοποιημένου συστήματος νομισματικής κυκλοφορίας, ακόμα και στην Ασία, έξω
από την Μικρά Ασία, την οποία ο Schlumberger αποκλείει από την «αυτοκρατορία»,
σ’ αυτό το σημείο, για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του. Θα ήταν αρκετά δύσκολο
να υποθέσουμε ότι ο σκοπός του Αλεξάνδρου ήταν μόνο να εισάγει χρήματα ως
έναν τρόπο τακτικής πληρωμής και συναλλαγής στις αχανείς περιοχές της περσικής
αυτοκρατορίας, οι οποίες δεν χρησιμοποιούσαν νομίσματα και μάλλον βασίζονταν
στην ανταλλαγή είδος με είδος. Θα μπορούσε, πιθανόν, να το θεωρήσει αυτό ως ένα
«πολιτιστικό» μέτρο το οποίο αποσκοπούσε στην καθιέρωση ενός πιο προηγμένου
τύπου εμπορικής συναλλαγής και άλλων οικονομικών πράξεων στις υποβαθμισμένες
περιοχές, αλλά και αυτό ακόμα το σχέδιο φαίνεται εντελώς ανεφάρμοστο.

29. Βλ. Essays, «The King’s Finances», σ. 35- 80. Για αναφορές σέ άλλες απόψεις, βλ. Daniel
Schlumberger, L’ argent grec…, σ. 27-28· Jakob Seibert, Alexander der Grosse, Darmstadt 1972,
42- 51. Μία μελέτη έρευνας για την νομισματοκοπία του Αλεξάνδρου παρουσίασε ο George Le
Rider, «Numismatique grecque», Annuaire 1968-1969. Ecole Pratiques des Hautes Etudes. IVe
section. Sciences historiques et philologiques, Paris 1969, 173-187· Annuaire 1969-1970, Paris
1970, 255-269· Annuaire 1970-1971, Paris 1971, 241-262.
30. Essays, σ. 40-41. Η αναφορά στον Daniel Schlumberger, L’ argent grec…, σ. 27-28.
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Είναι δυνατόν να περίμενε ο Αλέξανδρος από τους χωρικούς των απόμακρων
περιοχών της αυτοκρατορίας του να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αργυρά νομίσματα;31
Είναι πιθανότερο να έλαβε υπόψη του τις δικές του ευκολίες και των ανδρών του, όταν
σχεδίαζε την παραγωγή και διανομή των νομισμάτων του. Ήταν αναγκασμένος να
πληρώνει τα στρατεύματά του με νομίσματα και οι προμήθειές τους ήταν ευκολότερο να
εξασφαλισθούν (από μακεδονικής απόψεως) όταν πληρώνονταν τοις μετρητοίς, παρά
να γίνεται ανταλλαγή με είδος (όταν οι προμήθειες επρόκειτο να πληρωθούν στους
δικαιούχους και όχι απλώς να σφετερισθούν).32 Επιπλέον, οι έποικοι των νέων κτίσεων
του Αλεξάνδρου στην Ανατολή, οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι να χρησιμοποιούν
νομίσματα και στις νέες του «ελληνικές» εγκαταστάσεις, θα περίμενε κανείς να
θέλουν να διατηρήσουν τις παλιές συνήθειές τους.33 Η περιορισμένη διασπορά των
νομισμάτων του Αλεξάνδρου, στα εδάφη της [πρώην] περσικής αυτοκρατορίας, ήταν
μία αναπόφευκτη, αλλά έμμεση συνέπεια των στρατιωτικών και πολιτικών δράσεων.
Παρ’ όλα αυτά, ο Bellinger (πιθανόν επηρεασμένος από τον Schlumberger) δηλώνει ότι
η ίδρυση των βασιλικών νομισματοκοπείων, στην Ανατολή, από τον Αλέξανδρο, την
περίοδο 333-330 π.Χ., «είχε ως σκοπό την εξολοκλήρου αντικατάσταση της περσικής
αυτοκρατορικής νομισματοκοπίας από την μακεδονική αυτοκρατορική».34 Και αφού
ο Αλέξανδρος ισχυριζόταν ότι είναι «βασιλιάς της Ασίας» (π.χ. αντικαταστάτης του
Δαρείου ως βασιλιά της Περσίας), μετά την μάχη της Ισσού, τον Νοέμβριο του 333
π.Χ.,35 είναι βεβαίως λογικό να πιστέψουμε ότι ενδεχομένως να σχεδίαζε να αναλάβει
αυτός την παραδοσιακή νομισματοκοπία του βασιλιά της Περσίας για δική του
χρήση, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αυτή ήταν η μόνη γνωστή νομισματοκοπία.
Όμως, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Αλέξανδρος σχεδίαζε να ιδρύσει μία νέα πολιτική
νομισματικής ενοποίησης απομακρυσμένος από την περσική ανακτορική πρακτική.36
31. Για μία γενική συζήτηση, για την περιορισμένη αποτελεσματικότητα ενός χρηματοοικονομικού συστήματος στον τρόπο ζωής των χωρικών, βλ. T. F. Carney, The Economies of
Antiquity: Controls, Gifts and Trade, Lawrence Kans. 1973, 100-103.
32. O D. W. Engels (Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army, Berkeley
1978, 41, σημ. 82) επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξανδρος κατόρθωνε να έχει τις
προμήθειες μέσω αγορών, επιτάξεων και δώρων.
33. Ο Διόδωρος (ΙΗ, 7.1) σχολιάζει την επιθυμία των συμμετασχόντων, στην εκστρατεία
του Αλεξάνδρου, να εγκατασταθούν στην Ανατολή και τις επιπτώσεις που αυτό είχε στον
ελληνικό τρόπο ζωής. Για την ανακάλυψη μιας εγκατάστασης Ελλήνων στο Αφγανιστάν, βλ.
Daniel Schlumberger-P. Bernard, «Aϊ Khanoum», BCH, 89(1965) 590-657. Για τα νομίσματα που
βρέθηκαν εκεί, βλ. George Le Rider, «Les monnaies», Fouilles d’ Aϊ Khanoum I. Campagnes de
1965,1966, 1967, 1968, εκδ. Paul Bernard. Mémoires de la délégation archéologique française en
Afghanistan 21), Paris 1973, 203- 205. Για τους θησαυρούς που βρέθηκαν εκεί, βλ. R. Audoin-P.
Bernard, «Trésor de monnaies indiennes et indo-grecques d’ Aϊ Khanoum (Afghanistan)», RN
1973, 238-289· RN 1974, 7- 41· C. Y. Petitot Biehler-P. Bernard, «Trésor de monnaies grecques et
gréco-bactriennes trouvé à Aϊ Khanoum (Afghanistan)», RN 1975, 23-69. Για το είδος αυτών
των εγκαταστάσεων, βλ. E. Badian, Greece and Rome, 12(1965) 177-178.
34. Βλ. Essays, σ. 50.
35. Βλ. Αρριανός, Β, 14.8-9· Bosworth, Commentary, σ. 232-233. Ο Αλέξανδρος επιβεβαίωσε
την αυτονομία των Ελλήνων συγχρόνως. Βλ. Πλούταρχος, Αλέξανδρος, 34, 1-2.
36. Για την συνέχιση της τοπικής νομισματοκοπίας από κάποιους φοίνικες βασιλείς, κατά
την διάρκεια της βασιλείας του Αλεξάνδρου, βλ. Fergus Millar, «The Phoenician Cities: A
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Ο Bellinger στρέφει την προσοχή του προς μία άλλη εξήγηση. Αντιλαμβάνεται
ότι ο Αλέξανδρος χρειαζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά, για την μεγάλη εκστρατεία
του στις απόμακρες περιοχές του κόσμου, στην Ανατολή, και, σύμφωνα με τον
Bellihger, τα βασιλικά νομισματοκοπεία της Κιλικίας και της Συρίας είχαν αποστολή
να παράγουν μεγάλες ποσότητες νομισμάτων.37 Ο Αλέξανδρος κατέκτησε αυτές τις
ξένες, όχι ελληνικές, πόλεις και εάν οι τοπικές εκδόσεις νομισμάτων χρειαζόταν να
παραμερισθούν για να αντικατασταθούν από τα νομίσματα του Αλεξάνδρου, αυτό
ήταν μία υποχρέωση των υπηκόων προς τον βασιλιά. Ο Bellinger τελειώνει την
ανάλυσή του, σχετικά με την πολιτική του Αλεξάνδρου, παρατηρώντας ότι μετά
την μάχη στα Γαυγάμηλα, το 331 π.Χ., αυτός έκανε μία νέα κοπή νομισμάτων στην
Ανατολή, η οποία αύξησε την προϋπάρχουσα νομισματική σύγχυση, προσθέτοντας
και άλλες κοπές νομισμάτων σ’ αυτές που ήδη κυκλοφορούσαν. Η άποψη του Bellinger
είναι ότι μετά την εξόντωση του βασιλικού οίκου των Αχαιμενιδών, το 330 π.Χ., ο
Αλέξανδρος δεν είχε μεγάλη ανάγκη επιβεβαίωσης της ταυτότητάς του ως βασιλιάς
της Ασίας και, συνεπώς, αποφάσισε να πειραματισθεί μία άλλη προσέγγιση στη
νομισματική κατάσταση των περιοχών υπό τον έλεγχό του.38 Λέει όμως, επίσης, ότι
ο Αλέξανδρος ίδρυσε νομισματοκοπεία στην Μ. Ασία, για την κοπή χρυσών και
αργυρών νομισμάτων, σε μικρές ποσότητες, μετά το 331 π.Χ., ως «μία εκ των υστέρων
κίνηση ομαλοποίησης της προϋπάρχουσας σύγχυσης στο χώρο της νομισματοκοπίας».39
Ο Bellinger, λοιπόν, συνοψίζει τις απόψεις του ως εξής:
Πριν από τα Γαυγάμηλα, η αυτοκρατορία είχε δύο νομισματικές ζώνες: α) Την
Ελλάδα και την Μικρά Ασία, όπου κυκλοφορούσαν τα αυτοκρατορικού τύπου
νομίσματα, παράλληλα με τα τοπικά, χωρίς τα πρώτα να εξουδετερώνουν τα δεύτερα.
β) Την Κιλικία και την Συρία, όπου τα τοπικά νομίσματα που κυκλοφορούσαν αντικαταστάθηκαν από τα αυτοκρατορικά. Στο πλαίσιο αυτό ανήκει και ο οικονομικός
στόχος του Αλεξάνδρου, ο οποίος ήθελε να πετύχει μία νομισματική ένωση σε όλη
την αυτοκρατορία, όπως την περιγράφει ο Bellinger. Μετά, όμως, τα Γαυγάμηλα
προστέθηκε μία τρίτη ζώνη, αυτή της Μεσοποταμίας και της Ανατολής, στην οποία, η
προϋπάρχουσα σύγχυση δεν γίνεται απλώς δεκτή, αλλά υποβοηθείται από τις εκδόσεις
νομισμάτων από τον ίδιο τον κατακτητή. Υπάρχει κάποια παραχώρηση προς την
περσική παράδοση, όπως αποδεικνύεται από τα διπλά νομίσματα του Δαρείου· μία
παραχώρηση προς την σατραπική παράδοση, όπως αποδεικνύεται από τις απομιμήσεις

Case-Study of Hellenisation», Proceedings of the Cambridge Philological Society, 209 (1983)
61· πρβ. M. J. Price, «On Attributing Alexanders-Some Cautionary Tales», Greek Numismatics
and Archaeology. Essays in Honor of Margaret Thompson, εκδ. O. Mörkholm-N. M. Waggoner,
Wetteren 1979, 241-250.
37. Βλ. Essays, σ. 54-55. Μία σοβαρή δυσκολία όμως, σχετικά με την σχηματοποίηση αυτής
της άποψης, είναι το ότι αυτός βλέπει τον Αλέξανδρο να έχει μεταφέρει στην Ινδία όλα τα
χρήματα τα οποία χρειαζόταν για να πληρώσει τα στρατεύματά του όλο τον καιρό. Αυτό όμως
ήταν αδύνατο.
38. Βλ. Essays, σ. 78-79.
39. Βλ. Essays, σ. 58.
9. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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των γλαυκών. Είτε μόνιμη είτε προσωρινή ήταν αυτή η κατάσταση, το γεγονός
παραμένει, ότι ο στόχος της ενοποίησης παραμερίσθηκε.40
Βάσει των αποδεικτικών στοιχείων του Bellinger, η κατάσταση υπό τον Αλέξανδρο
είναι συγκεχυμένη και προκαλεί σύγχυση. Θα ήταν ευκολότερο και θα υπήρχε
κάποια λογική στα στοιχεία αυτά εάν κάποιος άφηνε στην άκρη την προφανή κοινή
εντύπωση ότι ο Αλέξανδρος σκόπευε κάποτε να κάνει νομισματική ενοποίηση, και
πολύ λιγότερο στην Μ. Ασία, όπου οι τοπικές νομισματοκοπίες αποτελούσαν ισχυρή
παράδοση. Οι αποφάσεις του, για το πού και πότε θα κόψει νομίσματα, γίνονται
καλύτερα κατανοητές ως επί τούτου αποφάσεις οι οποίες ήταν απαραίτητες για την
κάλυψη των αναγκών που προέκυπταν και που αυτός χρειαζόταν να πάρει ως αρχηγός
και συντονιστής. Για παράδειγμα, ακόμα και αν ο Αλέξανδρος απομακρυνόταν όλο
και περισσότερο από την Μακεδονία και τα βασιλικά νομισματοκοπεία της, αυτός
και πάλι θα χρειαζόταν τα νομίσματα για να πληρώνει τα στρατεύματά του και τα
έξοδά του. Αφού, λοιπόν, αυτά τα νομίσματα προορίζονταν κυρίως για τα μακεδονικά
μάτια και τα μακεδονικά πορτοφόλια, ήταν φυσικό και μάλιστα αναγκαίο να φέρουν
το όνομα και την μορφή του Αλεξάνδρου. Ήταν λογικό και αναγκαίο να υπάρχουν
κάποια βασιλικά νομισματοκοπεία στην Ανατολή. Το εάν υπήρχαν αλεξανδρινά
νομίσματα, τα οποία έφεραν κάποιο μήνυμα για τους τοπικούς κατοίκους που δεν
μπορούσαν να διαβάζουν τις επιγραφές αυτών των νομισμάτων, αυτό ήταν κάτι το
απρόβλεπτο προς τον σκοπό του βασιλιά που τα έκοβε.41 Ο Αλέξανδρος δεν είχε τίποτε
να κερδίσει προσπαθώντας να πετύχει τον ακατόρθωτο στόχο παροχής μιας σταθερής
αυτοκρατορικής νομισματοκοπίας και να επιβάλει την χρήση των νομισμάτων της σε
τέτοιο βαθμό που να αποκλείονται όλες οι άλλες νομισματοκοπίες. Τα νομισματικά
στοιχεία συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται και να δείχνουν ότι δεν ήταν αυτή η
πολιτική του.42

40. Βλ. Essays, σ. 77-78· E. Badian, ό.π., 173-175 και τις εκτιμήσεις του Bellinger ότι οι
σατραπείες της Μεσοποταμίας συνέχισαν να κόβουν νομίσματα υπό την διοίκηση του
Αλεξάνδρου.
41. Ο Bellinger (Essays, σ. 55) θεωρεί την χρήση του ονόματος και των νομισματικών
τύπων του Αλεξάνδρου ως «μία από τις αποτελεσματικότερες γνωστές διακηρύξεις στην
Αρχαιότητα». Στην ίδια γραμμή αντίληψης, ο W. B. Kaiser [«Alexander and Mytilene», Münzen
und Medaillensammler Berichte aus allen Gebieten der Geld-Münzen-und Medaillenkunde, 55
(Freiburg 1970) 795-800] λέει ότι το ήλεκτρο από την Μυτιλήνη μετέφερε τα νέα στον κόσμο
του Αιγαίου, ότι ο Αλέξανδρος ήταν γιος του Άμμωνα Δία. Ο M. H. Crawford («Roman Imperial
Coin Types and the Formation of Public Opinion», Studies in Numismatic Method Presented to
Philip Grierson, εκδ. C. N. L. Brooke -B. H. I. H. Stewart-J. G. Pollard-T. R. Volk, Cambridge 1983,
47-64) υποστηρίζει ότι η προγραμματική άποψη των διαφορετικών νομισμάτων επέδρασε
ελάχιστα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, ιδιαίτερα πιο κάτω από το επίπεδο το οποίο αυτός
ονομάζει «οι μορφωμένες τάξεις».
42. Βλ. Otto Mörkholm, «The Hellenistic Period. Greece to India», A Survey of Numismatic
Research 1972-1977, εκδ. R. Carson-P. Berghaus-N. Lowick, Berne 1979, 66· πρβ. την πρόσφατη
εκτίμηση για την οικονομική πολιτική του Αλεξάνδρου από τον Richard Frye (The History
of Ancien Iran, Munich 1984, 147-148). «Φαίνεται καθαρά, έγραψε, ότι σε κάποια φάση της
130

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και ο Colin Kraay, στην γενικώς αποδεκτή μελέτη του για
την ελληνική νομισματοκοπία, συμπέρανε ότι τα νομισματικά στοιχεία συμφωνούν με
την άποψη ότι ο Αλέξανδρος κατάργησε τις ελληνικές νομισματοκοπίες στην Μ. Ασία:
«Η κατάκτηση, έγραψε, των δυτικών σατραπιών της περσικής αυτοκρατορίας από
τον Αλέξανδρο ακολουθήθηκε από την εισαγωγή ενιαίων βασιλικών νομισματικών
εκδόσεων, αττικών προδιαγραφών σε άργυρο, από έναν αριθμό νομισματοκοπείων,
στην περιοχή της Ιωνίας και του Ελλησπόντου. Μεταξύ του 330 και του 325 π.Χ,
οι περισσότερες τοπικές εκδόσεις νομισμάτων στην Μ. Ασία και στα παρακείμενα
νησιά τερματίζονται, εκτός από εκείνα της Ρόδου, την οποία ο Αλέξανδρος και οι
αξιωματικοί του δεν κατέλαβαν».43 Η αβασιμότητα της υπαινισσόμενης ιστορικής
ερμηνείας (ότι ο Αλέξανδρος κατάργησε τις κοπές ελληνικών νομισμάτων στην Μ.
Ασία, εκτός από εκείνης της Ρόδου, για να επιβάλει τις δικές του βασιλικές εκδόσεις)
είναι ένα εφεύρημα. Η Ρόδος παραδόθηκε στον Αλέξανδρο το 332 π.Χ., αφού πρώτα
ενήργησε ως συνεργάτης της Περσίας και τελικά καταλήφθηκε από μία μακεδονική
φρουρά, η οποία εκδιώχθηκε από το νησί μόνο το 323 π.Χ. Επιπλέον, το κυβερνητικό
σχήμα άλλαξε από παραδοσιακό ολιγαρχικό σε δημοκρατικό.44 Εάν στη Ρόδο, η οποία
είχε ένα ιστορικό συνεργασίας με τους Πέρσες και με στρατό κατοχής στο έδαφός
της, επιτρεπόταν να συνεχίζει την κοπή δικών της νομισμάτων όταν ήταν υπό την
βασιλεία του Αλεξάνδρου δεν έχει κανένα νόημα να πιστεύουμε ότι υπήρχε κάποια
προγραμματισμένη πολιτική κατάργησης της ελληνικής νομισματοκοπίας στη Μ.
Ασία, η οποία είχε καταστρωθεί και εφαρμοσθεί από τον Αλέξανδρο.
Φαίνεται πολύ πιο πιθανό πως η μεγάλης κλίμακας παραγωγή αλεξανδρινών
νομισμάτων, από τα νομισματοκοπεία των «ελεύθερων» πόλεων της Μ. Ασίας, είχε
έμμεση επίδραση στο να καταστήσει την κοπή νομισμάτων τοπικού τύπου υπερβολικώς
πληθωριστικά. Υπήρχε τόσο μεγάλη προμήθεια νομισμάτων από τους πράκτορες του
Αλεξάνδρου που έκανε τις πόλεις να κλείνουν από μόνες τους τα νομισματοκοπεία
τους για να απαλλαγούν από τον κόπο και το κόστος της λειτουργίας τους. Για πολλά
τοπικά νομισματοκοπεία αυτή ήταν, πιθανόν, μία απόφαση η οποία επιβλήθηκε
από την φύση της αγοράς. Οι άνθρωποι κατέληξαν να προτιμούν τα νομίσματα
του Αλεξάνδρου.45 Αυτοί μπορούσαν, με μεγαλύτερη ευκολία, να χρησιμοποιούν τα

βασιλείας του αποφάσισε να εκδώσει αργυρά νομίσματα αττικού τύπου, για την αυτοκρατορία,
και συγχρόνως να επιτρέψει την συνέχιση της λειτουργίας της τοπικής νομισματοκοπίας».
43. Βλ. ACGC, σ. 249-250. Αυτός δεν παραθέτει τα στοιχεία των αποδείξεων για την άποψή
του.
44. Βλ. Αρριανός, Β, 20.2· A. B. Bosworth, ό.π., σ. 242-243· H. Hauben, «Rhodes, Alexander
and Diadochi from 333/332 to 304 B. C.», Historia, 26 (1977)307-339· R. M. Berthold, «FourthCentury Rhodes», Historia, 29 (1980) 45-49· Rhodes in the Hellenistic Age, Ithaca 1984, 33-36.
45. Αυτή ήταν η περίπτωση παραγωγής νομισμάτων από ήλεκτρο στην Μ. Ασία. Βλ.
Friedrich Bodenstedt, Phokäisches Elektron-Geld von 600-326 v. Chr. Studien zur Bedeutung und
zu den Wandlungen einer antiken Goldwährung, Mainz 1976, 19. Είναι αδύνατο να τεκμηριωθεί
η λειτουργία ενός νομισματοκοπείου μιας πόλης στην κλασική Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι
χρειαζόταν ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο στην αρχή, για να κτισθεί το κτίριο, να αγορασθούν
οι δούλοι οι οποίοι θα μετατρέπουν το μέταλλο σε νομίσματα, κ.τ.λ. Ύστερα αρχίζουν τα έξοδα.
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αλεξανδρινού τύπου νομίσματα, τα οποία έθεταν σε κυκλοφορία τα στρατεύματα που
άφηνε πίσω του ο Αλέξανδρος ως φρουρά και άλλοι οι οποίοι βρίσκονταν υπό τις
υπηρεσίες του βασιλιά.46 Ο Αλέξανδρος χρειαζόταν μία σταθερή ροή νομισμάτων, στις
στρατηγικώς σημαντικές περιοχές της Μ. Ασίας, για να μπορεί να πληρώνει εκείνους
τους σημαντικούς άνδρες οι οποίοι φρόντιζαν τα συμφέροντά του. Αυτή η ανάγκη
μπορεί να θεωρηθεί ότι συνέβαλε στην εγκατάσταση και στη λειτουργία βασιλικών
νομισματοκοπείων σ’ αυτήν την περιοχή.
Δεν υπάρχει λόγος να πιστέψουμε ότι αυτά τα νομισματοκοπεία επιβεβαιώνουν,
οπωσδήποτε, ενδιαφέρον από την πλευρά του Αλεξάνδρου, για μία αποτελεσματικότερη
νομισματική κυκλοφορία ή για μία μεγαλομανή επιθυμία να επιβάλει ένα ομοιόμορφο
νόμισμα σε όλο τον κόσμο. Σκέψεις για πιθανά σχέδια δημιουργίας μιας παγκοσμίως
αποδεκτής νομισματοκοπίας, ως ένα και μοναδικό νόμισμα ενός ομοιότυπου παγκόσμιου
νομισματικού συστήματος, δεν μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε ότι ο Αλέξανδρος
διέταξε ποτέ, οποιαδήποτε ελληνική πόλη να πάψει να κόβει τα νομίσματά της, εάν το
ήθελε και αν μπορούσε να αντέξει το κόστος.47 Η νομισματοκοπία του Αλεξάνδρου
μπορεί να αντικατέστησε τις τοπικές νομισματοκοπίες, σε διάφορα μέρη, επειδή τα
βασιλικά νομίσματα ήταν πιο επιθυμητά από τους καταναλωτές, αλλά η αντικατάσταση
είναι ένα πολύ διαφορετικό ιστορικό φαινόμενο από την εξαναγκαστική κατάργηση.
Υπάρχει και ένα άλλο σημείο, το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Δεν μπορούμε να
είμαστε βέβαιοι για το καθεστώς των πόλεων της Μ. Ασίας, μολονότι είναι εύλογο να
πιστέψουμε ότι αρχικώς ήταν μέλη της Ελληνικής Συμμαχίας της Κορίνθου.48 Κανένα
άλλο μέλος της συμμαχίας δεν θεωρείται ότι διατάχθηκε από τον Αλέξανδρο να
διακόψει την κοπή νομισμάτων και, φυσικά, η νομισματοκοπία της Κορίνθου, όπου

Η πόλη πιθανόν θα περίμενε να βγάλει κάποιο κέρδος από ένα καλοστημένο νομισματοκοπείο
ή, τουλάχιστον, να μην χρεώνεται εξαιτίας του. Βλ. Dittenberger, OGIS, αρ. 339 (Sestus, 2nd B.
C., on bronze coinage). Το κλείσιμο του τοπικού νομισματοκοπείου δεν θα έφερνε οικονομική
άνθηση στην πόλη, αλλά, τουλάχιστον, θα περιόριζε την αναγκαιότητα για τους πολίτες να
υπηρετούν, ως επιτηρητές της λειτουργίας του νομισματοκοπείου της πόλης, μία λειτουργία η
οποία περιείχε περισσότερα βάρη παρά αμοιβές.
46. Αυτό σημαίνει φρουρά όμοια με εκείνη στην Άσπενδο, καθώς και άνδρες όπως ο
Φιλόξενος. Σύμφωνα με τον Kraag (σ. 277), η αργυρή νομισματοκοπία της Ασπένδου συνέχισε
«σε όλη την διάρκεια του 4ου αι. π.Χ.». Για τις οικονομικές και πολιτικές διευθετήσεις του
Αλεξάνδρου στην Μ. Ασία, βλ. E. Badian, Greece and Rome, 12 (1965) 166-170 και «Alexander
the Great and Greeks of Asia», Ancien Societies and Institutions: Studies Presented to Victor
Ehrenberg on His 75th Birthday, Blackwell, Oxford 1965, 37-69.
47. Η άποψη ότι ο Αλέξανδρος πρέπει να είχε σχεδιάσει ένα ομοιόμορφο παγκόσμιο
νόμισμα βρήκε απήχηση ίσως επειδή αυτό θα ταίριαζε στη δημοφιλή εικόνα του ως εμπνευστής
της «ενότητας του ανθρώπινου γένους», ή ακόμα για την «παγκόσμια κυριαρχία». Βλ. Seibert,
Alexander der Grosse, σ. 207-211, με τις ιδέες πάνω σ’ αυτό το θέμα.
48. Βλ. E. Badian, Greece..., σ. 168 και Ancient Society..., σ. 37-69· A. J. Heisserer, Alexander
the Great and the Greeks, σ. 66, 84-85, 131 (υποστηρίζοντας ότι κάποιες πόλεις ήταν ήδη υπό
τον έλεγχο των στρατηγών του Φιλίππου Β΄, το 336 π.Χ.).
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ήταν εγκατεστημένη φρουρά του Αλεξάνδρου, συνέχισε να λειτουργεί.49 Γιατί, λοιπόν,
η θέση του Αλεξάνδρου το 328/327 π.Χ. θα τον έκανε να καταργήσει την αυτόνομη
νομισματοκοπία ενός μέλους της συμμαχίας και όχι εκείνες των άλλων; Η Λάρισα
δεν βρισκόταν περισσότερο υπό μακεδονικό έλεγχο από ό,τι η κατεχόμενη Κόρινθος.
Είναι απλώς παράλογο να πιστέψουμε ότι η τύχη της θεσσαλικής νομισματοκοπίας
έχει κάποια σχέση με την θέση του Αλεξάνδρου στην Περσία ή για οποιεσδήποτε
αλλαγές στη φύση της νομισματοκοπίας που λειτουργούσε συγχρόνως στη Μακεδονία.
Μία θεωρία, όπως αυτή του Ellis, λειτουργεί υπό το βάρος της απατηλής θεωρίας
ότι η Θεσσαλία έγινε μία μακεδονική επαρχία. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι ο
Αλέξανδρος, ως αρχηγός του Κοινού των Θεσσαλών και της Συμμαχίας της Κορίνθου,
θα το θεωρούσε αδύνατο να επέμβει και να καταργήσει την αυτονομία και τα
προνόμια των συμμάχων του εάν ένιωθε ότι θα προέκυπτε κάποιο πλεονέκτημα από
μία τέτοια κίνηση.
Μεμονωμένες ύβρεις, όπως η επιβολή και η υποστήριξη προς την πλευρά των
τυράννων, στις ελληνικές πόλεις, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, χωρίς δεύτερη
σκέψη, εάν αυτές οι ξεχωριστές αλλαγές σήμαιναν ένα καλύτερο κλίμα για την
σταθερότητα και την υπακοή.50 Όμως, η επιλεκτική κατάργηση των αυτόνομων
ελληνικών νομισματοκοπιών δεν θα μπορούσε να ενταχθεί σ’ αυτήν την κατηγορία.
Θα μπορούσε, όμως, και θα ήταν θεωρητικώς δυνατόν, να υποστηρίξουμε ότι η
κατάργηση της νομισματοκοπίας στη Θεσσαλία ήταν μόνο το ένα σκέλος μιας γενικής
και απόλυτης κατάργησης των αυτόνομων νομισματοκοπιών σε όλη την Ελλάδα υπέρ
της μοναρχικής νομισματοκοπίας. Αυτό το είδος της διακεκριμένης παράβλεψης, για
την αυτονομία των ευρωπαίων Ελλήνων, θα ήταν συγκρίσιμο (μολονότι σε μεγαλύτερη
κλίμακα) με τις επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ του Αλεξάνδρου και των Ελλήνων, με
το οποίο διέταξε την επιστροφή των εξόριστων στις πόλεις τους, από τις οποίες είχαν
εκδιωχθεί.51 Δεν υπάρχει, όμως, κανένα στοιχείο, έστω και για μία προσπάθεια γενικής
κατάργησης της ελληνικής νομισματοκοπίας υπέρ των μακεδονικών νομισμάτων, κατά
την διάρκεια της βασιλείας του Αλεξάνδρου.
Τελικώς, η μεγάλη δυσκολία ανασύστασης της εικόνας από τον Ellis είναι διότι
αυτή εξαρτάται από την χρονολόγηση, την οποία έκανε ο George Le Rider, για τις
νομισματοκοπίες του Φιλίππου (από την εν ζωή και την μεταθανάτια εποχή του) σε
μία μνημειώδη μελέτη ενός πολύ εκτεταμένου υλικού.52 Εν ολίγοις, ο Le Rider επιμένει
ότι η χρυσή και η αργυρή νομισματοκοπία του Φιλίππου συνέχισαν να υπάρχουν και
μετά τον θάνατό του, περίπου μέχρι το 328 π.Χ. Για τον Ellis, τότε, η χρονολογία
αυτή αντιπροσωπεύει το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο Αλέξανδρος αποφάσισε να
προβεί σε σημαντικές αλλαγές στην νομισματοκοπία της Μακεδονίας, με την σταδιακή

49. Βλ. στο 8ο κεφάλαιο που ακολουθεί.
50. Αυτό είναι καθαρό από τον Δημοσθένη (Περί των προς Αλέξανδρον Συνθηκών).
51. Βλ. E. Badian, «Harpalus», JHS, 81 (1961)25-31· S. Jaschinski, Alexander und Griechenland
unter dem Eindruck der Flucht des Harpalos, Bonn 1981, 62-92.
52. Βλ. Le Monnayage d’ argent et d’ or de Philippe II frappé en Macédoine de 359 à 294,
Paris 1977.
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εγκατάλειψη των μεταθανάτιων κοπών στο όνομα του Φιλίππου, έτσι ώστε η μόνη
μακεδονική νομισματοκοπία να είναι η δική του, η οποία (βάσει αυτής της θεωρίας) θα
έθετε σε κυκλοφορία τα δικά του νομίσματα, παράλληλα με τις μέχρι τότε μεταθανάτιες
εκδόσεις του Φιλίππου. Εάν ο Αλέξανδρος αποφάσισε να κάνει τέτοιες αλλαγές στη
μακεδονική νομισματοκοπία, σ’ αυτό το σημείο, αυτοί υποστηρίζουν ότι τότε αυτός,
πιθανόν, να αποφάσισε να κάνει σημαντικές αλλαγές και στις άλλες ελληνικές
νομισματοκοπίες, οι οποίες βρίσκονταν υπό τον έλεγχό του. Για την Θεσσαλία, η
αλλαγή αυτή ήταν η κατάργηση της νομισματοκοπίας της Λάρισας, η οποία ήταν και
η τελευταία που είχε απομείνει σε λειτουργία στην περιοχή.
Αυτή η ανασύσταση της εικόνας δεν στέκει όμως, επειδή η χρονολόγηση, την οποία
επικαλείται ο Le Rider, για τις μεταθανάτιες εκδόσεις του Φιλίππου είναι αβάσιμη.53
Αντιθέτως, υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι η νομισματοκοπία
του Φιλίππου συνεχίσθηκε μόνο για μία μικρή περίοδο μετά τον θάνατό του το 336
π.Χ. και ότι τα μοναρχικά νομισματοκοπεία της Μακεδονίας προχώρησαν στην κοπή
νομισμάτων του Αλεξάνδρου και όχι του πατέρα του Φιλίππου. Τα νομισματικά
στοιχεία, τα οποία παραθέτει ο Ellis, υπέρ της άποψης περί κατάργησης, από τον
Αλέξανδρο, το 328 π.Χ., των νομισματοκοπιών, εκτός από τις βασιλικές, καταρρέουν
ύστερα από μία προσεκτική εξέταση, όπως έγινε και με τα ιστορικά στοιχεία τα
οποία επιστρατεύθηκαν για να στηρίξουν το ίδιο πράγμα. Εμείς, λοιπόν, μένουμε με
την εντύπωση πως ο Αλέξανδρος, όπως και ο πατέρας του πριν από αυτόν, άφησαν
ανενόχλητη την θεσσαλική νομισματοκοπία.

53. Μία ανάλυση της χρονολόγησης από τον Le Rider παρουσιάζεται στο παράρτημα 4.
134

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΠΗΣ

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΪ-ΓΙΩΡΓΗ ΠΗΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΞΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
Στην Ελλάδα, και ειδικά στο Πήλιο, είναι αρκετά χωριά που είναι κυριολεκτικά
δεμένα με την ελιά, με την έννοια βέβαια της μονοκαλλιέργειας. Ένα από αυτά τα
«ἐλαιοφόρα ἑλληνοχώρια» του Πηλίου (για να θυμηθώ τον Ιωάννη Λεονάρδο)1 είναι
και ο Αϊ-Γιώργης της Νηλείας, για τον οποίο ο καρπός της ελιάς είναι «τό πρῶτον καί
ἔσχατον προϊόν», όπως θα έλεγε ο Νικόλαος Μάγνης. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει
πως λείπουν και οι άλλες καλλιέργειες, όπως κυρίως η μηλοκαλλιέργεια στα ψηλώματα
του χωριού, οι οποίες ωστόσο δευτερεύοντα μόνο ρόλο παίζουν στη διαμόρφωση της
οικονομικής ζωής των, κατά βάση ασχολούμενων από παλιά με τη γεωργία, κατοίκων
του.
Το πόσο σημαντικός υπήρξε ο ρόλος της ελιάς στη διαμόρφωση της οικονομικής
ζωής στον Αϊ-Γιώργη, τουλάχιστον για 200 χρόνια και κυρίως στο διάστημα από
τα μέσα περίπου του 18ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα, διαπιστώνεται από ένα
πλήθος αδιάσειστων στοιχείων. Πιο κύρια, βέβαια, από τα οποία είναι τα αναρίθμητα
παλιότερα οικιακά πατητήρια των ελαιοπαραγωγών του Αϊ-Γιώργη, που σώζονται
ακόμα σε πολλά καλύβια της Γατζέας, λείψανα της μακρινής εκείνης εποχής που όλο
σχεδόν το μαξούλι2 της ελιάς μετατρεπόταν σε λάδι, και βέβαια οι δεκάδες γαλιάγριες3
που αντικατέστησαν, από τη δεκαετία του 1860, τα παλιά οικιακά πατητήρια.4
Πειστήρια, επίσης, της παλιάς πλούσιας παραγωγής σε λάδι τα αμέτρητα και κατά
κανόνα μεγάλα (μερικά χωρητικότητας 500 οκάδων) οικιακά πιθάρια, αλλά και οι
τεράστιες νεότερες ξύλινες κάδες,5 για την αποθήκευση και διατήρηση στο γάρο των
βρώσιμων ελιών, πολλές απ’ τις οποίες είχαν χωρητικότητα μέχρι και δέκα χιλιάδων
οκάδων (12.820 κιλών).
Πόσο μακριά πάνε οι σχετικές πληροφορίες για την ύπαρξη τούτης της αφθονίας,
που στα παλιότερα χρόνια αφορούσε μόνο το λάδι; Τουλάχιστον ως το δεύτερο μισό
του 18ου αιώνα. Μία σχετική παλιά προφορική μαρτυρία που άκουσα από αϊγιωργίτες
γέροντες είναι, έστω και μέσα στην υπερβολή της, πολύ χαρακτηριστική. Γύρω στα
1780, λένε οι προφορικές αυτές πηγές,6 οι κλέφτες πάτησαν τον Αϊ-Γιώργη κι έκαψαν,
ανάμεσα στ’ άλλα χτίσματα, και τον παλιό κολυνδριναίικο πύργο, με αποτέλεσμα να

1. Βλ. Ιω. Λεονάρδος, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία, εισαγωγή-σχόλια-επιμέλεια
Κώστας Σπανός, εκδόσεις «Θετταλός», Λάρισα 1992,2 89 (α΄ έκδοση, Πέστη 1836).
2. Μαξούλι<τουρ. mahsul (προϊόν)· η σοδειά της ελιάς στο Πήλιο.
3. Γαλιάγρα<αρχ. γαλεάγρα (είδος παγίδας)· το ελαιοτριβείο για τους Πηλιορείτες.
4. Βλ. Κώστας Λιάπης, Ο «μεγάλος» Αϊ-Γιώργης του Πηλίου, Βόλος 1994, 352.
5. Κάδες· μεγάλες βαρέλες από ξύλο καστανιάς, ζωσμένες με χοντρά σιδερένια τσέρκια.
Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες απ’ αυτές τις ξύλινες κάδες αντικαταστάθηκαν με
καινούργιες πλαστικές.
6. Βλ. Κώστας Λιάπης, Ο μεγάλος Αϊ-Γιώργης..., σ. 64.
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σπάσουν από τη θερμοκρασία τα μεγάλα λαδοπίθαρα και το λάδι να κυλήσει μέσα
από το κεντρικό ρέμα του Αϊ-Γιώργη έως το Μαλάκι.7
Πέρα, όμως, απ’ αυτά τα στοιχεία και τις παλιές προφορικές μαρτυρίες υπάρχουν
και οι σχετικές γραφτές πληροφορίες. Και διαλέγω σαν χαρακτηριστικές δύο τέτοιες
που απέχουν 120 χρόνια η μία από την άλλη. Η πρώτη ανήκει στον παλιό μηλιώτη
λόγιο Αργύρη Φιλιππίδη που, στο βιβλίο του Μερική Γεωγραφία, γράφει στα 1815
πως «ὡσάν ἐτούτην τήν χώραν» (κι εννοεί βέβαια τον Αϊ-Γιώργη) «καμμία ἄλλη δέν
κάνει τόσα λάδια». Για να συμπληρώσει αμέσως παρακάτω: «Οἱ ἐγκάτοικοι ζοῦν ἀπό
τά ὑποστατικά τους, ἄλλοι μέ τό ἀλισβερίσι, ὅλοι ἔχουν ἐλιές».8
Κι η δεύτερη είναι του έγκριτου παλιού δημοσιογράφου Φαίδωνα Μακρή, ο
οποίος, σε μια σειρά 4 άρθρων του για τον Αϊ-Γιώργη, στην εφημερίδα Η Θεσσαλία,
τον Απρίλιο του 1937, βάζει ως τίτλο «Το πλουσιότερο χωριό του Πηλίου», και
αναλύοντας τον ισχυρισμό του αναφέρει πως ο Αϊ-Γιώργης έχει την πλουσιότερη και
καλύτερα αρδευόμενη κτηματική περιφέρεια, κυρίως από ελιές, και το μεγαλύτερο
προϋπολογισμό (1.200.000 δραχμές), απ’ όλες τις κοινότητες του Πηλίου. Είναι δε, όπως
αναφέρει, τόσα τα έσοδα του χωριού, αυτή τουλάχιστον την περίοδο (κυρίως βέβαια
από τις ελιές και το λάδι), ώστε να υπάρχουν στον Αϊ-Γιώργη 200 εκατομμυριούχοι,
δηλαδή διπλάσιοι κι από εκείνους που είχε τότε ο Βόλος! 9 Και την αντανάκλαση
βέβαια αυτής της ευμάρειας, όπως κι εκείνης των παλιότερων καιρών, που είχε τις ...
ρίζες της στις ευλογημένες ελιές του τόπου, θα τη δούμε στις πολιτιστικές εκφάνσεις της
κοινωνικής ζωής του Αϊ-Γιώργη και των χειμερινών οικισμών του και στα αντίστοιχα
κοινωφελή έργα που θαυμάζει κανείς και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της πρώην
Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου, πολλά από τα οποία έχουν τη σφραγίδα της δωρεάς
κάποιων από τους παλιούς εκείνους εκατομμυριούχους, στους οποίους αναφέρεται το
συγκεκριμένο δημοσίευμα.
Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, με τις ραγδαίες αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό
πλαίσιο και την διαφοροποίηση των συνθηκών επαγγελματικής απασχόλησης και σ’
αυτά τα κατ’ εξοχήν γεωργικά, παλιότερα, χωριά του Πηλίου, σε συνάρτηση με την
παρατεταμένη κρίση, που παρατηρείται στον οικονομικά εύρωστο, άλλοτε, χώρο της
ελιάς και του λαδιού, τα πράγματα δεν είναι όπως παλιότερα. Κι ας έχουν βελτιωθεί
σημαντικότατα οι καλλιεργητικές συνθήκες και ας έχει, κατά ποικίλους τρόπους,
διευκολυνθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η όλη παραγωγική διαδικασία κι ας υπάρχουν
οι τονωτικές ενέσεις των ποικίλων, επίσης, επιδοτήσεων για τις ελιές και το λάδι από
τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Παρόλη, όμως, την κρίση που παρατηρείται στην απόδοση, από πλευράς οικονομίας
του προϊόντος, η ελιά εξακολουθεί ν’ απασχολεί το συντριπτικά μεγαλύτερο από το
γεωργικό δυναμικό όσων από τους κατοίκους του Αϊ-Γιώργη δεν τους μαγνήτισαν τα

7. Μαλάκι· τοποθεσία στην παραλία του Παγασιτικού, με δύο οικισμούς. Ο ανατολικός
ανήκει στον Αϊ-Γιώργη και ο δυτικός στο γειτονικό τού Αϊ-Γιώργη χωριό Αϊ-Βλάσης.
8. Βλ. Θεοδόσης Κ. Σπεράντσας, Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη Φιλιππίδη. Μερική
Γεωγραφία-Βιβλίον Ηθικόν, επιμέλεια Φιλ. Βιτάλη, Αθήναι 1978, 161.
9. Βλ. Η Θεσσαλία, Βόλος 6-9 Απριλίου 1937· Κώστας Λιάπης, Ο «μεγάλος» Αϊ-Γιώργης...,
σ. 183.
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εκτυφλωτικά φώτα της πόλης και δεν τους σαγήνευσαν οι σύγχρονες επαγγελματικές
σειρήνες. Κι αυτό φαίνεται από την αειθαλή (κυριολεκτικά και μεταφορικά) εικόνα
του «θαυμαστού» κι «εκτεταμένου», για να θυμηθώ αντίστοιχα και τους Γρηγόριο
Κωνσταντά10 και Νικόλαο Γεωργιάδη11 αϊγιωργίτικου ελαιώνα που, παρά τις απώλειες
και την εγκατάλειψη κάποιων τμημάτων του, εξακολουθεί ν’ αποτελεί το γνώριμο
ήμερο κι ελκυστικό τεφροπράσινο δάσος, που καλύπτει όλη σχεδόν την έκταση της
αϊγιωργίτικης πλαγιάς που γέρνει προς τον Παγασιτικό, από την παραλία του κόλπου
έως το υψόμετρο των 500 περίπου μέτρων. Μία έκταση 7.500 περίπου στρεμμάτων
που αριθμεί κοντά στα 180.000 λιόδεντρα, με 350.000 περίπου λουτσέκια12 φύλλο κι
ένα μέσο μαξούλι, ανά διετία, γύρω στις έξι χιλιάδες τόνους καρπό, από τον οποίο
το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από βρώσιμες ελιές που πάνε στο
εμπόριο.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες γραφτές πηγές, αλλά και τις διαιωνιζόμενες μαρτυρίες
κι ενθυμήσεις των παλιότερων Αϊγιωργιτών, ο ελαιώνας αυτός θα πρέπει ν’ άρχισε
να δημιουργείται και να επεκτείνεται συστηματικά γύρω στο τέλος του 17ου αιώνα,
χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρχαν και δεν καλλιεργούνταν μέσα στον
ίδιο χώρο ήμερες ελιές πιο πριν. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, η πρώτη προσπάθεια
για συστηματική καλλιέργεια στο Πήλιο ελιάς ανάγεται στα χρόνια της Ενετοκρατίας
(δηλαδή στον 14ο αιώνα),13 περίοδο από την οποία θα πρέπει να κρατούν στον κάμπο
της Γατζέας κάποια από τα παλιότερα λιόδεντρα, παρά τα αλλεπάλληλα καψίματά
τους από τους παγετούς.14 Η επέκταση, πάντως, της συστηματικής καλλιέργειας της
ελιάς, σε σημείο ώστε να καλύψει όλα, σχεδόν, τα πεδινά και ημιορεινά εδάφη που
ανήκουν στον Αϊ-Γιώργη, συμπληρώθηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οπότε
ξεχερσώθηκαν, με τη βοήθεια Γκέκηδων από την Αλβανία και ικαριωτών εργατών,
όλα σχεδόν τα ρουμάνια του τόπου που προσφέρονταν για γεωργική καλλιέργεια
και μπολιάστηκαν οι υπάρχουσες εκεί αυτοφυείς αγριελιές «απ’ το είδος της
Προύσης», όπως μας πληροφορεί παλιός πηλιορείτης λόγιος, ή φυτεύτηκαν εκεί άγριες
παραφυάδες από ήμερες ελιές με βρώσιμο προϊόν που, σαν «έπιασαν», μπολιάστηκαν
κι αυτές αργότερα με τα ίδια ήμερα μπόλια.15
Έτσι ολοκληρώθηκε η επέκταση του πυκνού και ήμερου δάσους της ελιάς, το οποίο
σήμερα σφιχταγκαλιάζει όλους τους αϊγιωργίτικους χειμερινούς οικισμούς, δηλαδή
την Άνω και Κάτω Γατζέα, την Αγία Τριάδα, τα Δυορέματα, τα Κανάλια, την Μπιρ, τη
Μαράθη και το Μαλάκι. Οικισμούς οι οποίοι δημιουργήθηκαν με τα χρόνια, καθώς ο

10. Βλ. Γιώργος Θωμάς, Η ανέκδοτη Χωρογραφία της Ανατ. Θεσσαλίας από το Γρηγόριο
Κωνσταντά, Βόλος 1991, 39.
11. Βλ. Νικόλαος Γεωργιάδης, Θεσσαλία, εν Βόλω 1894,2 117.
12. Λουτσέκι<τουρ. olcek· μονάδα με την οποία οι Αϊγιωργίτες μετρούν τον όγκο του
φυλλώματος στα λιόδεντρα. Ένα λουτσέκι φύλλωμα μπορεί ν’ αποδώσει μέχρι 20 οκάδες (26
περίπου κιλά) καρπό το χρόνο.
13. Βλ. το κείμενο σχετικής διάλεξης του γεωπόνου Μαντζώρου, δημοσιευμένο στην
εφημερίδα Η Θεσσαλία, Βόλος 20.12.1937.
14. Βλ. Κώστας Λιάπης, Ο «μεγάλος» Αϊ-Γιώργης..., σ. 254.
15. Βλ. Κώστας Λιάπης, Ο «μεγάλος» Αϊ-Γιώργης..., σ. 254· Ο ίδιος, «Ο ελιώνας τ’ Αϊ-Γιώργη
και τα μαξούλια του», Η Θεσσαλία, Βόλος 17.2.1985.
137

κάθε ελαιοπαραγωγός, για να γλιτώσει τον καιρό του μαξουλιού από την ταλαιπωρία
του καθημερινού ανέβα-κατέβα από το χωριό (έτσι είναι γνωστός στους ντόπιους
ο Αϊ-Γιώργης) στον ελαιώνα και αντίστροφα, έχτισε μέσα στο μεγαλύτερο από τα
περιβόλια του (έτσι είναι γνωστά για τους Αϊγιωργίτες τα λιοπερίβολα) το καλύβι του,
που με τον καιρό εξελίχτηκε σ’ ένα σωστό σπίτι. Από αυτά τα καλύβια (αντίστοιχα
των οποίων υπάρχουν και για τις Πινακάτες στον Ογλά και για τη Βυζίτσα στ’
Αργυρέικα) συγκροτήθηκαν οι αναφερόμενοι παραπάνω οικισμοί, στους οποίους η
ομαδική κάθοδος των Αϊγιωργιτών επισημοποιήθηκε στα 1894, όταν τούτα ακριβώς
τα Καλύβια έγιναν η χειμερινή έδρα της Κοινότητας του Αϊ-Γιώργη.16
Ωστόσο, ο ελαιώνας του Αϊ-Γιώργη, για να επανέλθουμε στο κυρίως θέμα μας, όπως
δα κι οι άλλοι του Πηλίου, είχε τις περιπέτειές του σε όλα αυτά τα χρόνια της ιστορίας
του, κυρίως από τον παγετό, που πολλές φορές τον «έκαψε». Αναφέρονται, μάλιστα,
ως σημαντικότερες από τις παλιές παγοπληξίες εκείνες του 1782 και 1844, ενώ από
τις πιο πρόσφατες ξεχωρίζουν του 1957 και 1987. Χαρακτηριστικό γεγονός, από μία
τέτοια καταστροφή, αποτελεί, σύμφωνα με τις παλιές προφορικές πηγές, η ονομασία
Κανάλια, της ελαιοβριθούς περιοχής που βρίσκεται στα ψηλώματα, λίγο νοτιότερα
από τον Αϊ-Γιώργη. Που ονομάστηκε έτσι -ενώ πιο πριν λεγόταν Μέγα-Σωτήρα, από
το ομώνυμο εκεί μοναστήρι- επειδή ύστερα από έναν τέτοιο καταστροφικό παγετό τα
λιόδεντρα ξεράθηκαν σχεδόν ως τη ρίζα, με αποτέλεσμα από τις ξεραμένες φλούδες
τους οι ντόπιοι να φτιάχνουν κανάλια στα κατοπινά χρόνια, για να περνούν το
ποτιστικό νερό.
Και μια κι ο λόγος για το ποτιστικό νερό, ευκαιρία είναι να σημειώσουμε εδώ πως ο
ελαιώνας του Αϊ-Γιώργη είναι κατά 80% περίπου ποτιστικός, ποσοστό μοναδικό στο
χώρο του Πηλίου -κι ίσως όχι μόνο. Κι αυτό, βέβαια, χάρη στις προσπάθειες γενεών
καλλιεργητών, αλλά και της εκάστοτε κοινοτικής Αρχής, που στο διάβα των αιώνων
αξιοποίησαν κάθε υδάτινο πόρο της περιοχής και κυρίως, βέβαια, τη μεγάλη πηγή της
Κρομμύδας, αλλά και τις μικρότερες του Μισιακού, του Μαυρομάτη, του Καραχάλιου,
της Βασιλικής, του Πόρου, της Μηλιάς, της Γκορτζιάς και της Άνω και Κάτω Ανάβρας,
μαζί και τα νερά τριών γεωτρήσεων, και με τη βοήθεια πέντε υδατοδεξαμενών (από
τις οποίες η μεγαλύτερη στη θέση Ουρανός έχει χωρητικότητα 4.000 κυβικών μέτρων
νερού), κι ενός πυκνού αρδευτικού δικτύου, από τσιμενταύλακες μήκους 20 περίπου
χιλιομέτρων, κατάφεραν να κάνουν αρδεύσιμα τα περισσότερα από τα λιοπερίβολα
της περιοχής, με άμεση και φυσική συνέπεια τη δημιουργία και την εξασφάλιση
μεγαλύτερου και ποιοτικά καλύτερου όγκου παραγωγής.
Σήμερα ο αϊγιωργίτικος ελαιώνας περιλαμβάνει δύο, κυρίως, ειδών λιόδεντρα: αυτά
που δίνουν τις ψευδολιές κι εκείνα που παράγουν τις χοντρολιές ή κονσερβολιές. Οι
πρώτες, που στα παλιότερα χρόνια ήταν πολύ περισσότερες, αντέχουν πιο πολύ στον
παγετό και βγάζουν καρπό μικρό και σκληρό, που προσφέρεται περισσότερο στην
ελαιοποίηση. Οι άλλες, που είναι σήμερα οι συντριπτικά περισσότερες, έχουν καρπό
χοντρό και σφιχτό και προσφέρονται για παραγωγή βρώσιμων καρπών.

16. Η μεταφορά, από τον Αϊ-Γιώργη στα Καλύβια, της έδρας της Κοινότητας και μαζί τής
εκκλησίας και των σχολείων, καθιερώθηκε τότε να γίνεται στις αρχές Νοεμβρίου και η άνοδος
στον Αϊ-Γιώργη τις μέρες του Πάσχα (αργότερα στις 10 Μαΐου).
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Φυσικά στα παλιότερα χρόνια, με την άγνοια που υπήρχε γύρω από τη σωστή
καλλιέργεια της ελιάς και με δεδομένο ότι πολλά λιοπερίβολα ήταν ακόμα άνυδρα,
οι αποδόσεις του αϊγιωργίτικου ελαιώνα ήταν μικρές και το καλό μαξούλι το
περίμεναν οι Αϊγιωργίτες μία φορά στα 8 χρόνια. Με το πέρασμα, όμως, των χρόνων
και την προοδευτική συστηματοποίηση των καλλιεργητικών όρων (σωστό κλάδεμα,
πεζούλες17 στα ρεβένια, γούρνες γύρω από τον κορμό, πότισμα, κόπρισμα, κλπ.) οι
αϊγιωργίτες ελαιοκαλλιεργητές κατάφεραν -όταν βέβαια και οι καιρικές συνθήκες
ήταν ευνοϊκές και τα λιόδεντρα δεν «έχαναν τη σειρά τους» από καμιά ανάγκ’18 -να
έχουν ικανοποιητικό μαξούλι, χρονιά παρά χρονιά, αν και το μαξούλι αυτό σπάνια
ήταν καθαρό από το δάκο.
Όλες, όμως, αυτές οι καλλιεργητικές βελτιώσεις εφαρμόστηκαν και γενικεύτηκαν
σιγά-σιγά κι αφού, προηγουμένως, συνάντησαν καθολική, σχεδόν, την αντίδραση των
από παράδοση επιφυλακτικών και συντηρητικών Αϊγιωργιτών. Χαρακτηριστικά,
μάλιστα, του κλίματος της δυσπιστίας που συνάντησαν οι καλλιεργητικοί νεωτερισμοί,
που συνιστούσαν οι γεωπόνοι στους αϊγιωργίτες ελαιοπαραγωγούς, στα χρόνια του
μεσοπολέμου, είναι και τα ακόλουθα δύο γουστόζικα περιστατικά.19
Όταν -λέει το πρώτο- στα 1924 οι γεωπόνοι έφεραν στον Αϊ-Γιώργη το πρώτο
λίπασμα για τις ελιές, που ήταν το αμερικάνικο αμοφός και προσπαθούσαν να
πείσουν τους κτηματίες να το χρησιμοποιήσουν, ο γνωστός στα χρόνια εκείνα και
θυμόσοφος Αϊγιωργίτης Δημήτρης Κούτριας ή Μήτρος τ’ Μπότ’, όπως ήταν καλύτερα
γνωστός, γύρισε κι είπε λογοπαίζοντας με το όνομα του λιπάσματος στους ελάχιστους
«προοδευτικούς» συμπατριώτες του που είχαν ενδώσει στις συστάσεις των γεωπόνων:
- Άιντε, χαϊβάνια! Δεν πήρατε, θαρρώ, χαμπάρ’ πως στ’ς Αμερικάν’ θα πάει το ...φως
κι σας θ’ απουμείν’ η ...άμμου!
Κι εννοούσε βέβαια πως οι Αμερικανοί θα έπαιρναν τα χρήματα και στους
Αϊγιωργίτες θ’ απόμενε σαν κέρδος η άμμος του λιπάσματος, δηλαδή τίποτα.
Και το δεύτερο:
Όταν πάλι οι γεωπόνοι συνιστούσαν στους αϊγιωργίτες ελαιοπαραγωγούς να
βάζουν το λίπασμα μακριά από τον κορμό και κάτω από τις ποδιές των λιόδεντρων,
οι χωρικοί ήταν, όπως συμβαίνει συνήθως, επιφυλακτικοί. Κι ένας απ’ αυτούς, ο
μακαρίτης κι επίσης δεικτικός και θυμόσοφος Μαργαρίτης Κιτηλής, είπε σ’ έναν από
τους γεωπόνους που επέμεναν ιδιαίτερα σ’ αυτή τη σύσταση:
- Δε μ’ λες, παιδάκι μ’! Άμα σε δέσω εκεία20 στον πλάτανο (κι έδειξε τον μεγάλο
πλάτανο του αϊγιωργίτικου παζαριού) κι σ’ βάνω του π’νάκ’21 με το φαΐ εδώια22 (κι
έδειξε 3-4 μέτρα μακριά από τον πλάτανο) πώς θα μπορέσεις εσύ να φας;...

17. Πεζούλες· οι τοίχοι αντιστήριξης στα επικλινή εδάφη.
18. Ανάγκη· οι αρρώστιες κυρίως των φυτών για τους παλιότερους Αϊγιωργίτες και γενικά
για τους Πηλιορείτες.
19. Βλ. Κώστας Λιάπης, Ο «μεγάλος» Αϊ-Γιώργης..., σ. 158-159· Ο ίδιος, «Ο ελιώνας τ’ ΑϊΓιώργη...», ό.π.
20. Εκεία· εκεί δα.
21. Π’νάκ’· πινάκι<πινάκιο· πιάτο.
22. Εδώια· εδώ δα.
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Παρά την όποια, όμως, αρχική επιφυλακτικότητα, με την οποία αντιμετώπισε
ο έμφυτος και πατροπαράδοτος συντηρητισμός των Αϊγιωργιτών τις οδηγίες και
τις συμβουλές των ειδικών γεωπόνων, ο εκσυγχρονισμός στην καλλιέργεια των
λιοπερίβολων της περιοχής, τελικά, έγινε και τ’ αποτελέσματα υπήρξαν ιδιαίτερα
ικανοποιητικά μέχρι θεαματικά στα χρόνια του μεσοπολέμου.
Εκείνο, όμως, που κυρίως έδωσε το χρώμα και τον τόνο της νέας εποχής, για την
ελαιοπαραγωγή του Αϊ-Γιώργη και γενικότερα του Πηλίου, ήταν η έναρξη της
εφαρμογής, με δαπάνες του κράτους, της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με
αρσενικομελασούχα δολώματα και αντίστοιχους ψεκασμούς. Η κατά του μεγάλου
αυτού εχθρού της ελιάς εκστρατεία, με την αναφερόμενη μέθοδο, πρωταρχίζει στον
ελαιώνα του Αϊ-Γιώργη στις 20 Σεπτεμβρίου του 1920, με δύο συνεργεία εργατών
που διευθύνονται από τον γεωπόνο Καββαδία κι έχουν ως πρώτους αρχιεργάτες τούς
Διακουμή Χριστόπουλο και Νικόλαο Κωνσταντινόπουλο ή Πίτσιλα.23
Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και η Κοινότητα του Αϊ-Γιώργη εκφράζει, για
λογαριασμό των ελαιοπαραγωγών, στις 15 Δεκεμβρίου θερμές ευχαριστίες στην τότε
Κυβέρνηση για την από μέρους της εφορμογή τής σωτήριας τούτης μεθόδου προστασίας
του ελαιόκαρπου.
Είναι η πρώτη φορά από τότε που δημιουργήθηκε ο ελαιώνας του Αϊ-Γιώργη που
το μαξούλι της ελιάς αποδίδει καθαρό προϊόν. Ως τότε οι συλλεγόμενες κάθε χρόνο
ελιές ήταν κατά κανόνα τόσο δακόπληκτες, ώστε να είναι προβληματική η διάθεση
των βρώσιμων ελιών στο εμπόριο, ενώ και τα παραγόμενα στις γαλιάγριες του χωριού
λάδια ήταν φορτωμένα με τόσα οξέα, ώστε μερικές χρονιές να μην τρώγονται, με
αποτέλεσμα όλη, σχεδόν, η παραγωγή να διατίθεται για σαπουνοποίηση.
Και βέβαια τα θετικά αυτά αποτελέσματα, από την καταπολέμηση του δάκου, φάνηκαν
αμέσως, όταν η σοδειά εκείνης της χρονιάς μοσχοπωλήθηκε στους ντόπιους εμπόρους
των βρώσιμων ελιών, αλλά και στο νεοσύστατο Συνεταιρισμό Ελαιοπαραγωγών του
Αϊ-Γιώργη,24 γεγονός που επαναλήφτηκε και σε όλες τις επόμενες ελαιοπαραγωγικές
χρονιές έως τα μέσα, περίπου, της δεκαετίας του 1930 και είχε άμεσο και ιδιαίτερα
ευνοϊκό αντίκτυπο στην ανάκαμψη της αϊγιωργίτικης οικονομίας, που μετά τα δεινά
των βαλκανικών πολέμων, του 1ου παγκόσμιου πολέμου και του Διχασμού, βρισκόταν
σε δεινή κρίση.
Είναι τα χρόνια της μεγάλης εμπορικής ακμής της Κάτω Γατζέας που, παρόμοια με
την Αγριά, έχει από τα μέσα, περίπου, του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα μία πολύ
καλή παράδοση στο ελαιοεμπόριο, καθώς ντόπιοι έμποροι, όπως ο Κων/νος Ιωαννίδης,

23. Βλ. σχετικά πρακτικά του Κοινοτικού Συμβουλίου.
24. Ιδρύθηκε στα 1918 κι αριθμούσε 40 μέλη. Ήταν ο πρώτος συνεταιρισμός στην ιστορία
του Αϊ-Γιώργη κι είναι χαρακτηριστικό πως στη δημιουργία του πρωτοστάτησαν οι δύο
υπηρετούντες τότε στον Αϊ-Γιώργη ντόπιοι γιατροί Νικόλαος Καραπατής και Ιωάννης
Χατζηνικολάου. Απ’ αυτούς ο πρώτος υπήρξε και πρώτος πρόεδρος του Συνεταιρισμού,
στην τετραετία 1918-1922, για να τον διαδεχτεί ο δεύτερος που παρέμεινε πρόεδρος και ψυχή
του Συνεταιρισμού έως τη χρονιά που έπαψε αυτός να υπάρχει, καταπολεμημένος από τους
ελαιεμπόρους (1932).
140

οι αδελφοί Κωστής και Νικόλαος Κοντογιώργης και οι αδελφοί Γεωργούδη, έχουν
οργανώσει στις εκεί μεγάλες αποθήκες τους συστηματικά τη συγκέντρωση, διαλογή,
τυποποίηση και συσκευασία σε ξύλινα βαρέλια ή και σε μεταλλικές, αργότερα,
κονσέρβες της βρώσιμης ελιάς του τόπου, την οποία κι εμπορεύονται μετά το 1920
σε 10 συνήθως ποιότητες, με πιο κύριες τις γυαλερές, τα ξανθά και τις ζαρωμένες.
Τούτες μάλιστα οι τελευταίες, γνωστές κι ως παστουρμά ζεϊτούν από τους Τούρκους
της Πόλης, ήταν περιζήτητες και παλιότερα από τους τελευταίους, που κατανάλωναν
γύρω στις εξήντα έως ογδόντα χιλιάδες οκάδες απ’ αυτές κάθε χρόνο στην περίοδο της
νηστείας του Ραμαζανιού τους.25
Μετά το 1920, με την αύξηση αλλά και τη βελτίωση της παραγωγής, είχαμε ανάλογη
αύξηση και της εμπορίας των βρώσιμων ελιών, με τη δραστηριοποίηση και άλλων
εμπόρων στη σκάλα της Κάτω Γατζέας, όπως λ.χ. ήταν ο Γρηγόρης Παπαπάντος,
ο Γιώργος Ιωαννίδης (γιος του Κων/νου), ο Γιάννης Ζάγγας, οι λεχωνίτες αδελφοί
Ορφανού, ο Χρήστος Χρήστου ή Στόικος, ο Γεώργιος Σαρρής ή Σαρραβέλας με το
Γιώργο Βογιατζή, ο Σοφοκλής Σοφοκλέους με τον κουνιάδο του Κων/νο Κατώγια,
ο Λεωνίδας Φαλούκας, ο Τάσος Παπούλιας και ο Νικόλαος Κουτσίκος. Συνολικά
στην περίοδο 1920-1935, η οποία θεωρείται ως η χρυσή 15ετία της Κάτω Γατζέας,
χρησιμοποιήθηκαν 12 μεγάλες και μικρές ελαιαποθήκες και 8 «σκάλες» στην παραλία,
από τις οποίες φορτώθηκαν και διακινήθηκαν με τα καΐκια, είτε από τους ντόπιους
εμπόρους είτε από τον τοπικό Συνεταιρισμό, 20.000 περίπου τόνοι βρώσιμες ελιές,26
σε διάφορα λιμάνια του εσωτερικού και κυρίως των νησιών του Αιγαίου, αλλά και σε
πολλά «πόρτα» του εξωτερικού όπως στην Οδησσό, στο Γαλάτσι, στην Κωνστάντζα,
στον Πύργο της Βουλγαρίας, στην Πόλη, στη Σμύρνη, στην Αλεξάνδρεια, στη Νέα
Υόρκη, στο Μπουένος Άιρες κλπ., όπου υπήρχαν οργανωμένα αντίστοιχα εμπορικά
γραφεία και πρακτορεία, είτε από τους αϊγιωργίτες εμπόρους είτε από το Συνεταιρισμό
των παραγωγών.
Όλη, όμως, τούτη η σπουδαία εμπορική έξαρση κράτησε έως το 1936, χρονιά κατά
την οποία απαγορεύτηκε, με Βασιλικό Διάταγμα, η εισαγωγή στο Πήλιο και η εμπορία
ελιών που προέρχονταν από άλλες ελαιοκομικές περιοχές της χώρας -μέτρο που
ουσιαστικά πάρθηκε για την προστασία των εκλεκτών πηλιορείτικων ελιών από τον
κίνδυνο πρόσμιξής τους με βρώσιμες ελιές άλλων περιοχών, αλλά που είχε αρνητικές
συνέπειες για το πηλιορείτικο εμπόριο των βρώσιμων ελιών -για να σβήσει ολότελα
στα χρόνια του 2ου παγκόσμιου πολέμου.
Φυσικά, στα μεταπολεμικά χρόνια το εμπόριο των βρώσιμων κι επιτραπέζιων ελιών
ξαναβρήκε το δρόμο του στη Γατζέα, μέσα από στεριανούς πια δρόμους, ποτέ όμως δεν
ανέκτησε την παλιότερη έκταση και άνθησή του.
Κάτι ανάλογο μπορούμε να πούμε πως έγινε και με τα λάδια του τόπου. Αυτά μπορεί
να μειώθηκαν σε ποσότητα τα χρόνια της αύξησης των εμπορεύσιμων επιτραπέζιων
25. Βλ. Βαγγέλης Σκουβαράς, Από το λειμώνα της παράδοσης. Πηλιορείτικα Β΄, Αθήνα
1983, 107.
26. Μόνο από τον Συνεταιρισμό υπολογίζονται οι διακινούμενες, με τα καράβια, ελιές σε
700.000-800.000 οκάδες (897.400-1.025.600 κιλά) ανά διετία. Βλ. Κώστας Λιάπης, Ο «Μεγάλος»
Αϊ-Γιώργης..., σ. 163.
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ελιών, αφού οι περισσότερες από τις έτσι κι αλλιώς βρώσιμες στη συντριπτική τους
πλειοψηφία ελιές έμπαιναν πια στο γάρο και στις κάδες, με προορισμό το εμπόριό
τους, βελτιώθηκαν, όμως, σημαντικά, ύστερα από την αποτελεσματική καταπολέμηση
του δάκου, και συναγωνίζονταν (όπως συναγωνίζονται και σήμερα) κι αυτά, αν και
πιο παχιά, με ίσους όρους τα λάδια της Κρήτης και της Μυτιλήνης.
Για την έκθλιψη του ελαιόκαρπου και την παραγωγή του λαδιού, στα παλιότερα
και πριν από το 1860 χρόνια, υπήρχαν σε όλα σχεδόν τα καλύβια της Γατζέας (ακόμα
καλύτερα, πριν γίνουν τούτα τα καλύβια, και σε πολλά σπίτια του Αϊ-Γιώργη) τα
πρωτόγονα πατητήρια, για τα οποία έγινε ήδη παραπάνω λόγος. Η πρώτη γαλιάγρια,
με ξύλινη πρέσα, κατασκευασμένη από μυτιληνιούς τεχνίτες, έγινε στη Γατζέα στη
δεκαετία του 1860 από τον Νικολό Κοτρώνη, του οποίου το παράδειγμα ακολούθησαν
αμέσως κι άλλοι,27 ενώ η πρώτη μεταλλική πρέσα, με υδραυλικό πιεστήριο, μπήκε στη
γαλιάγρα του Δημήτρη Δρόσου στο τέλος του 19ου αιώνα. Απ’ αυτές τις πρώτες
γαλιάγρες, χρησιμοποιούσαν, στην αρχή τουλάχιστον, για τη λειτουργία τους μαγκάνι
με άλογο οι γαλιάγρες του Δημήτρη Ν. Κιτηλή και του Γιώργου Φ. Κατώγια στον
οικισμό Αγία Τριάδα, του Μήτρου Γ. Κοντογεώργη στην Άνω Γατζέα, του Δημήτρη
Γ. Τζοβάρα στη Μαράθη και του Καρανικόλα στα Δυορέματα. Οι πιο πολλές, όμως,
γαλιάγρες ήταν από την αρχή υδροκίνητες, κι αυτές ήταν του Γιώργου Βογιατζή, του
Δημήτρη Βαϊνά, του Κωνσταντή Χούμα, του Παρίση Βεδούρη, του μοναστηριού της
Αγίας Τριάδας και του παπα-Γιάννη Κοτρώνη στην Αγία Τριάδα, του Ζήση Κιτηλή,
του Νίκου Χατζηνικολάου, του Νικολού Κοτρώνη και του Δημήτρη Οικονομίδη στην
Άνω Γατζέα, του Δημήτρη Φάλκου, του Γιώργου Καραπατή και του Κωνσταντίνου
Καραγιαννόπουλου στα Δυορέματα, του μοναστηριού της Μεταμορφώσεως και
του Γιώργου Κολυνδρίνη στα Κανάλια, του Γιάννη Λιάπη και του Γιώργου Παρίση
στη Μπιρ και του μοναστηριού των Ταξιαρχών και του Γιάννη Γεωργούση στη
Μαράθη. Πρώτη μηχανοκίνητη γαλιάγρα ήταν, από τη δεκαετία του 1930, του Κώστα
Ζάγγα, στην Κάτω Γατζέα, κι ακολούθησαν του Δημήτρη Γεωργούδη, επίσης στην
Κάτω Γατζέα, και η ηλεκτροκίνητη του Κώστα Φώτη στην Άνω Γατζέα, στα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια.

27. Είναι γουστόζικο το πώς έκλεψαν οι αϊγιωργίτες μαραγκοί την τέχνη να φτιάχνουν τα
εξαρτήματα της ξύλινης πρέσας απ’ τους μυτιληνιούς συναδέλφους τους. Η σχετική μαρτυρία
λέει τα εξής: Σαν ήρθαν στη Γατζέα, καλεσμένοι από το Νικολό Κοτρώνη, οι μυτιληνιοί
τεχνίτες κλείστηκαν σ’ ένα καμαράκι κι εκεί δούλευαν μυστικά για να φτιάξουν τις πρέσες και
τις βίδες τους. Ήταν φανερό πως δεν ήθελαν να μαθευτεί η τέχνη τους. Αυτό, όμως, πικάρισε
τους ντόπιους μαραγκούς και τότε, δύο απ’ αυτούς, ο Δημήτρης Κουλοχέρης και ο Νικολός
Μητρόπουλος, συννενοήθηκαν κι αποφάσισαν να κατασκοπεύσουν τους ξένους τεχνίτες.
Κρύφτηκαν, λοιπόν, στο απάνω πλάτωμα του καλυβιού, όπου δούλευαν οι Μυτιληνιοί, κι
από δύο μικρές τρύπες που άνοιξαν στο πάτωμα παρακολούθησαν και είδαν όλη την τεχνική
διαδικασία της κατασκευής του ξύλινου κοχλιωτού πιεστηρίου και του τρόπου λειτουργίας
του. Έτσι κατάφεραν να κλέψουν τα μυστικά της τέχνης από τους ξενομερίτες ξυλουργούς
και να φτιάξουν κι αυτοί τα δύσκολα τούτα εξαρτήματα από τις βιδωτές πρέσες για τις άλλες
γαλιάγρες του χωριού. Βλ. Κώστας Λιάπης, Ο «μεγάλος» Αϊ-Γιώργης..., σ. 352-353.
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Από τα χαβούζια,28 τ’ αλώνια,29 τα τσαντήλια30 και τα μπαλσκιά31, όλων αυτών
των παραδοσιακών ελαιοποιητικών μονάδων, πέρασαν εδώ και 150 χρόνια γύρω
στις 150.000 τόνοι ελαιοποιήσιμων ελιών κι από τους λίμπους32 τους βγήκαν και
κουβαλήθηκαν στ’ αϊγιωργίτικα νοικοκυριά, είτε με τα τουλούμια είτε με κάθε άλλου
είδους δοχεία, γύρω στις 30.000 τόνοι λάδι.
Αυτό το ευλογημένο προϊόν ήταν που έσωσε τους Αϊγιωργίτες αλλά και πολύ άλλον
κόσμο σε καιρούς κρίσιμους. Και θυμίζω εδώ χαρακτηριστικά την περίπτωση της
κατοχικής πείνας, όταν η πλούσια λαδιά του 1941 στάθηκε σωσίβιο σωτηρίας όχι
μόνο για τους Αϊγιωργίτες αλλά και για τους αμέτρητους λιμοκτονούντες Βολιώτες
και άλλους Θεσσαλούς. Και μια κι ο λόγος για Θεσσαλούς να μην ξεχνάμε πως το ίδιο
αυτό λάδι τροφοδοτούσε, για χρόνια και χρόνια, τα νοικοκυριά των δυτικοθεσσαλών
εργατών, που έφταναν συφάμελοι, παλιότερα, τον καιρό της σοδειάς στη Γατζέα, όπου
και δούλευαν όλους τους μήνες του χειμώνα οι άντρες ως γκρεμιστάδες33 και παραγιοί
κι οι γυναίκες ως αργατίνες στο μάζεμα και στη διαλογή των ελιών, και που, κυρίως,
αμείβονταν για την εργασία τους στον ελαιώνα με λάδι.
Φυσικά το ίδιο λάδι ήταν και παραμένει το βασικό διατροφικό αγαθό και στ’
αϊγιωργίτικα νοικοκυριά, από το τραπέζι των οποίων δεν λείπουν, επίσης, οι κατά
ποικίλους τρόπους διατηρούμενες στην άλμη ή στο αλάτι επιτραπέζιες ελιές.
Η βρώσιμη, λοιπόν, ελιά και το λάδι αποτέλεσαν τη βάση της διατροφής αλλά και
στήριξαν και ...λάδωσαν τη μηχανή της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης στον
Αϊ-Γιώργη, από τις αρχές περίπου του 18ου αιώνα έως τα μέσα του δεύτερου μισού
του 20ού αιώνα.
Εδώ, όμως, και μερικές δεκαετίες τα πράγματα δεν εξελίσσονται πια ευνοϊκά για την
ελιά και το λάδι του Αϊ-Γιώργη, όπως δα κι όλου του Πηλίου. Τί φταίει; Τί άλλαξε;
Πολλά. Να τα ξαναθυμηθούμε, λοιπόν, εδώ με την ευκαιρία.
Είναι, πρώτα-πρώτα, η επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας σε πολλές πεδινές περιοχές
της χώρας και σ’ αυτή ακόμα τη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου, αντίθετα με ό,τι
συμβαίνει στο Πήλιο, λόγω αντίξοων εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών,
το κόστος παραγωγής εκεί είναι χαμηλό, ενώ και το έδαφος προσφέρεται στους

28. Χαβούζια· μικροί κτιστοί και ανοιχτοί από πάνω αποθηκευτικοί χώροι (σαν μικρές
δεξαμενές) στον περίβολο των παλιών ελαιοτριβείων, όπου άδειαζε από τα τσουβάλια του ο
κάθε παραγωγός τις ελιές που είχε για πάτημα.
29. Αλώνια· κλειστοί κυκλικοί χώροι όπου πολτοποιούνταν, από τις μυλόπετρες, οι ελιές
στις παλιές γαλιάγρες του Πηλίου.
30. Τσαντήλια· τραγομαλλίτικα σακιά (γνωστά και ως γαλιαγροσάκια) στις παλιές γαλιάγρες, όπου οι εργάτες έβαζαν τον πολτό, από τις λιωμένες στο αλώνι ελιές, για να τον
πατήσουν στην πρέσα.
31. Μπαλσκιά· οι πρέσες στις παλιές γαλιάγρες.
32. Λίμποι· οι δεξαμενές στις παλιές γαλιάγρες όπου συγκεντρώνονταν το λάδι καθώς
έτρεχε από τα πιεσμένα στα μπλασκιά τσαντήλια.
33. Στον Αϊ-Γιώργη και γενικά στο Πήλιο οι ελιές γκρεμίζονται από τα δέντρα, τον καιρό
της σοδειάς, από τους γκρεμιστάδες, που χρησιμοποιούν γι’ αυτή τη δουλειά ειδικά μακριά
ραβδιά, τους λεγόμενους λούρους ή λούρια.
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νέους αυτούς ελαιώνες για μηχανική καλλιέργεια. Είναι, ακόμα, η έλλειψη εργατικών
χειρών, προερχομένων από το ίδιο οικογενειακό περιβάλλον του ελαιοκαλλιεργητή,
καθώς τα νέα μέλη των αγροτικών οικογενειών και αισθητά λιγότερα είναι, λόγω της
υπογεννητικότητας, που οξύνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, και αρνούνται
πια ν’ απασχοληθούν κατά κύριο λόγο με το γεωργικό τους κλήρο, στρεφόμενα σε άλλες
πιο πρόσφορες, πιο προσοδοφόρες και πιο εύκολες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Είναι, επίσης, και ο κατακερματισμός των καλλιεργειών του κάθε παραγωγού σε μικρά
διάσπαρτα κτήματα, που από μόνος του κάνει ασύμφορη την εκμετάλλευσή του. Είναι,
τέλος, και η γενικότερη κρίση που παρατηρείται στη διάθεση, με συμφέρουσες τιμές,
του προϊόντος, καθώς πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια, και σε ελληνικό και
σε διεθνές επίπεδο, μέσα κι έξω από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ανταγωνιστές
διαθέτες.
Απ’ όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία, σε συνδυασμό με τις αυστηρές οδηγίες και
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στην ακολουθητέα γενικότερη
πολιτική στο χώρο της ελαιοκαλλιέργειας στη χώρα μας, γίνεται φανερό πως οι
διαγραφόμενες προοπτικές για το μέλλον του αϊγιωργίτικου (και όχι, βέβαια, μόνο)
ελαιώνα και της παραγωγής του είναι κάτι περισσότερο, ίσως, από ζοφερές.
Τι πρέπει να γίνει για ν’ αναστραφεί αυτή η αρνητική προοπτική, στον όποιο,
βέβαια, βαθμό μπορεί αυτό να επιτευχθεί; Δύο κυρίως πράγματα, που για την
πραγματοποίησή τους θα πρέπει να παλέψουν με ιδιαίτερη εμμονή οι ευρωβουλευτές
μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα όργανα της Κομισιόν. Το πρώτο είναι ν’
αναθεωρηθεί η στάση των ευρωπαίων εταίρων μας έναντι της ελληνικής ελιάς, και
μάλιστα της επιτραπέζιας του Πηλίου, που δεν έχει την όμοιά της μέσα κι έξω από
τη χώρα μας. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι να παρασχεθούν πρόσθετα οικονομικά
και διαρθρωτικά κίνητρα στους πηλιορείτες ελαιοκαλλιεργητές. Κίνητρα και για ν’
αποδεχτούν τούτοι την πραγματοποίηση του περισσσότερο από άλλοτε αναγκαίου
αναδασμού των κτημάτων τους και για να προχωρήσουν οι ίδιοι στον επίσης
αναγκαίο εκσυγχρονισμό, όσο βέβαια αυτός είναι εφικτός, των καλλιεργειών τους.
Μόνο μ’ αυτές τις προϋποθέσεις θα υπάρξει δυνατότητα και να σωθεί ο αϊγιωργίτικος,
αλλά και γενικότερα ο πηλιορείτικος, ελαιώνας και να συνεχίσει να αποτελεί αυτός,
όπως στο παρελθόν, παράγοντα οικονομικής αλλά και πολιτιστικής ανάπτυξης κι
ευρωστίας για τον τόπο μας.
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Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ

ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΣΙΓΙΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ
Η Μονή της Αγίας Τριάδας βρίσκεται μισή ώρα βορειοδυτικά του Μορφοβουνίου.
Έχει έναν μεγαλοπρεπή ναό με δύο τρούλους, έναν στο μέσο του ναού και έναν
στον νάρθηκα. Δυστυχώς, η μονή «ουδέν το άξιον παρουσιάζει, διότι ο ναός έμεινε
ακαλλώπιστος, άνευ επιχρισμάτων δι’ ασβέστου, μόνον της λιθοδομίας του κτιρίου
αποπερατωθείσης». Το σημερινό κτίσμα ανεγέρθηκε στην θέση παλαιότερου ναού, με
έρανο, από τον ιερομόναχο και ιεροκήρυκα Αθανάσιο, ο οποίος μόνασε εκεί έως τον
θάνατό του. Επιγραφή, στην κύρια είσοδο, μας πληροφορεί ότι «ἐκτίσθη ἔτει 1858 ὑπό
Ἀθανασίου ἱεροκήρυκος ἐκ Γραλίστης1 Ἀγράφων».2
Ο κτίτορας της μονής φέρεται γεννηθείς περί το 1800. Πολύ νωρίς, πήγε στην Σκήτη
της Μεγίστης Λαύρας, όπου και εμόνασε για αρκετά χρόνια. Επέστρεψε στην γενέτειρά
του, την Γράλιστα, με σκοπό να ιδρύσει εκεί μονή. Επέλεξε μία θέση στον οικισμό και
έκτισε ένα εκκλησάκι, τιμώμενο στο όνομα του αγίου Αθανασίου, αλλά προσέκρουσε
στις αντιδράσεις των κατοίκων, κυρίως των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η
ανέγερση της μονής θα περιόριζε τον ζωτικό χώρο βοσκής των ζώων τους.
Ο Αθανάσιος εγκατέλειψε τον οικισμό και εγκαταστάθηκε σε μία σπηλιά,
ευρισκόμενη σε απόσταση μιας ώρας από τον οικισμό. Τελικά, θεώρησε ότι μία θέση,
κοντά στο Βουνέσι,3 ήταν ο ιδανικός τόπος για την ανέγερση μιας μονής. Έτσι, αφού
συγκέντρωσε χρήματα, από δωρεές κατοίκων των γειτονικών οικισμών, ξεκίνησε την
ανέγερση. Λόγω της μεγάλης δαπάνης, που απαιτείτο, ενοικίασε την δεκάτη τριών
οικισμών, κατά το έτος 1863, ενώ συνήψε και δάνεια, με την εγγύηση του μητροπολίτη
των Φαναριοφερσάλων Νεοφύτου (Ιούλιος 1854-Μάρτιος 1867),4 ο οποίος εξέδωσε
υπέρ του και μία εγγυητική επιστολή. Η παράδοση αναφέρει ότι η ανέγερση της μονής
υπήρξε δύσκολο έργο, στο οποίο συνάντησε και εμπόδια, από ορισμένους κατοίκους
γειτονικών οικισμών, οι οποίοι τον λοιδωρούσαν. Από ένα πωλητήριο ομόλογο, που
συντάχθηκε στον Τύρναβο, μαθαίνουμε ότι ο Αθανάσιος αγόρασε, για λογαριασμό
της μονής, τον αλευρόμυλο και τα κτήματα των Γεωργίου και Κωνσταντή Ζαχαρή

1. Γράλιστα· ο σημερινός Ελληνόπυργος της Καρδίτσας.
2. Βλ. Ιεζεκιήλ, μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Αι Ιεραί Μοναί της
Πίνδου, έκδοση Αγραφιώτικων Χωριών Ν. Καρδίτσας, επιμέλεια Γ. Κλήμος, Καρδίτσα 19932,
53.
3. Βουνέσι· το σημερινό Μορφοβούνι της Καρδίτσας.
4. Βλ. Νεκτάριος Δρόσος, «Εννιά υπομνήματα εκλογής μητροπολιτών των Φαναριοφερσάλων,
1809-1880», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 52 (Λάρισα 2007) 91-92.
10. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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και Κωνσταντή Τολιά, από την Μπεζούλα.5 Σε διάφορα έγγραφα, μνημονεύεται ως
«Αθανάσιος Ιερομόναχος και Ιεροκήρυξ», «Αθανάσιος Ιερομόναχος», «Αθανάσιος
Ιεροκήρυξ», «Ηγούμενος της Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος». Στην σφραγίδα
της μονής αναγράφονταν τα εξής: «ΣΦΡΑΓΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧ. ΜΟΝ. ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ. Χ.Β. 1858».6 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ξύλινο σκαλιστό τέμπλο της μονής,
του οποίου σώζεται το συμφωνητικό της κατασκευής, του έτους 1875, σύμφωνα με το
οποίο ο τεχνίτης Γιάννης Μετζοβίτης αμείφθηκε με 2.074 γρόσια και 20 παράδες για
το έργο. Ολόκληρο το κείμενο του συμφωνητικού, το οποίο αναδημοσιεύουμε ώστε να
συγκεντρωθούν τα αφορώντα την μονή κείμενα,7 έχει ως εξής:
«Οἱ ὑποφενόμενοι ἐσυμφονίσαμεν τόν / κύριον γιάνην Μετζοβίτην ταλιδόρον8 / διά
νά σκαλίση τόν τέμπλον τῆς ἐκκλησίας / τοῦ Μοναστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος Βονέσι9
/ μέ τό μεροκάματον, τόν ὁποίον ἔχομε / συμφονίση εμης τις ἥκοσι πεντι / Μαρτίου
προς πέντε αρ. (5) γρόσια / καί ἁπό τες ήκοσι πεντι / Μαρτίου / μέχρι τον 7βριον
προς ἕξ ἀρ (6) / τό κάθε μερούσιον10 καί τόν εμέτρισα ἁπέναντι11 γρόσια τριακόσια
ὁγδο/ήντα ἕνα ἀρ (81) καί δίδο τό παρόν / μου εἰς ἕνδειξιν.
1875 Μαρτίου α΄ / βουνέσι
Ἀθανάσιος Ιερομ(όναχος)
βαιβεόνω
Κ. ιωάνου υπόσχομε καί //12
ἐμετρίθισαν ἀπέναντι σίμερον τά / γρόσια εξακόσια πέντι και παράδες ήκοσι, ἀρ.
/ (605:20)
8 ιουνίου [1]875.
388 τριακόσια ὀγδοήντα ὀκτώ / γρόσια ἔτι ἐμετρήθισαν ἰουλίου 20 [1]875.
700 ἐπτακόσια γρόσια ἔτι ἐμέτρισα γρόσια
8)βρίου 8 [1]875 Γράλιστα Κ. ιωάννου».
Ενώ για την μονή, με την σημερινή της μορφή, και τον κτήτορά της υπάρχουν
κάποιες πληροφορίες, δεν υπάρχει, στην σχετική βιβλιογραφία, καμία πληροφορία
για το παλαιότερο κτίσμα, το οποίο, ο Αθανάσιος, μάλλον, ανακαίνισε. Το κενό αυτό,
εν μέρει, θα επιχειρήσουμε να συμπληρώσουμε με την παρουσίαση δύο πατριαρχικών
γραμμάτων, που εκδόθηκαν υπέρ της μονής, πολύ πριν από την ανακαίνιση του
Αθανασίου, ο οποίος πρέπει να την βρήκε σε άσχημη κατάσταση, ίσως και διαλυμένη-

5. Μπεζούλα· η σημερινή Πεζούλα της Καρδίτσας.
6. Για τα σχετικά με την μονή, την κατασκευή της και τον κτήτορά της, βλ. παπα-Βασίλης
Χαρ. Σιούφας, Ελληνόπυργος, το χωριό μου. Ιστορία, Λαογραφία, Παραδόσεις, Έθιμα,
επιμέλεια Θεόδωρος Β. Σιούφας, Αθήνα 1986, 189, 202-209.
7. Βλ. παπα-Βασίλης Χαρ. Σιούφας, ό.π., σ. 413-414.
8. Ταλιδόρος (το σωστό ταλιαδόρος)· ξυλογλύπτης, ο οποίος κατασκευάζει, κυρίως,
τέμπλα εκκλησιών.
9. Βονέσι<Βουνέσι· το σημερινό Μορφοβούνι.
10. Μερούσιον<ημερούσιον· μεροκάματο.
11. Απέναντι· έναντι.
12. Τέλος της πρώτης σελίδας με το συμφωνητικό του ξυλογλύπτη.
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Εικ. 1. ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΕΣΙΟΥ (ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ): Γενική άποψη.
(Οι εικόνες είναι της 7ης Ε.Β.Α. της Λάρισας)

Εικ. 2. ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΕΣΙΟΥ (ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ):
Άποψη του καθολικού από τα νότια.
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εγκαταλειμμένη, αν θεωρήσουμε ότι ισχύουν τα σχετικά με την διαδικασία της
ανοικοδόμησής της. Πάντως, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Αθανάσιος δεν επέλεξε
την συγκεκριμένη θέση επειδή την έκρινε κατάλληλη, για την ίδρυση μονής, αλλά διότι
εκεί υπήρχε, ήδη, μονή.
ΤΑ ΔΥΟ ΣΙΓΙΛΙΑ
Τα δύο πατριαρχικά σιγίλια, υπέρ της μονής, είναι καταχωρισμένα σε έναν κώδικα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συνταχθέντα από τον Νικόλαο Κριτία, γνωστό και
ως Κώδικα του Κριτία.13
Το περιεχόμενο του πρώτου σιγιλίου
Το έγγραφο αναφέρεται ως «μοναστηρίου σταυροπηγιακοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν
τῇ ἐπαρχίᾳ Φαναρίου εἰς τοποθεσίαν Βουνέσι ἐπιβεβαίωσις εἰς παντελῆ ἐλευθερίαν
καί ἀσυδοσίαν», και χαρακτηρίζεται, στο τέλος του, ως σιγίλιο. Αν και μέρος των
καταχωρισμένων στον Κώδικα του Κριτία εγγράφων συντάχθηκε από αυτόν, για
λογαριασμό άλλων, πατριαρχών για παράδειγμα, το παρόν δεν αποδίδεται από την
βιβλιογραφία στον Κριτία.14 Δυστυχώς, είναι ανυπόγραφο και δεν φέρει χρονολογική
ένδειξη.15 Έχοντας, όμως, υπόψη μας ότι ο Κριτίας ξεκίνησε να συντάσσει τον
κώδικά του μετά το 1755/56 και παραιτήθηκε, υπέργηρος ων, το 1768, το σιγίλιο
καταχωρίσθηκε στον κώδικα αυτό μεταξύ του 1755/1756 και 1768. Η έκδοσή του εάν
δεν έγινε αυτήν την περίοδο, πρέπει να έγινε νωρίτερα. Ακόμη και αν συντάχθηκε κατά
την περίοδο που καταρτίσθηκε ο κώδικας, δεδομένου ότι, με αυτό, επιβεβαιώνεται η
13. Ο Νικόλαος Κριτίας, από την Προύσα της Μικράς Ασίας, όπου γεννήθηκε, μάλλον, λίγο
μετά το 1680, υπήρξε μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του ΙΗ΄ αιώνα. Ως δάσκαλος
στην Πατριαρχική Σχολή, λογοθέτης, στην αρχή (από το 1721, τουλάχιστον) και μέγας
εκκλησιάρχης, αργότερα (από τον Μάρτιο του 1731 ή του 1732), έχει συνδέσει το όνομά
του στενά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο υπηρέτησε με αυτές τις ιδιότητες έως
τις 5 Ιανουαρίου 1768, που παραιτήθηκε, λόγω γήρατος, σχεδόν επί εξήντα έτη, αφού είχε
εισαχθεί στα πατριαρχικά γραφεία γύρω στα 1710. Φημισμένος λόγιος, μας είναι περισσότερο
γνωστός από το γραφειοκρατικό του έργο, μεγάλο αριθμό πατριαρχικών γραμμάτων, από
προσφωνηματικούς, κυρίως, λόγους του, από λίγες δημοσιευμένες προσωπικές επιστολές
του, την συλλογή αυτόγραφων επιστολών του (ΙΖ΄-ΙΗ΄ αι.) και, τέλος, από την ύπαρξη
μερικών γνωστών χειρόγραφων κωδίκων, μεταξύ των οποίων και αυτός του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, ο οποίος φέρει το όνομά του και καταρτίσθηκε μετά το 1755-1756. Ο κώδικας
αποτελείται από πολλά τετράδια, γραμμένα από διάφορους γραφείς. Οι διαστάσεις του είναι
32Χ21 εκ. Βλ. Ελένη-Νίκη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Νικόλαος Κριτίας. Βιογραφικά και
εργογραφικά», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, 1(Αθήναι 1984) 281-282, 285, σημ. 21, 291295, 301-302, 308.
14. Βλ. Ελένη-Νίκη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, ό.π., σ. 286, 322.
15. Στο τέλος του εγγράφου, αναγράφονται τα εξής: «ἐγένετο τό παρόν σιγίλλιον γράμμα
καί ἐδόθη τῷ μονυδρίῳ αὐτῷ τῆς ἁγίας Τριάδος ἐν ἔτει», χωρίς, όμως να υπάρχει κάποια
χρονολογική ένδειξη. Ίσως, βέβαια, η απουσία μνείας του συντάκτη και της χρονολογικής
ένδειξης να οφείλονται σε παράλειψη, πιθανόν λόγω φθοράς του πρωτοτύπου ή αδυναμίας
ανάγνωσης του αντιγραφέα του κώδικα.
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ισχύς παλαιότερων πατριαρχικών γραμμάτων, και ότι, σε κάποιο σημείο, ο συντάκτης
του αναφέρει πως μονύδριο «ἐκ βάθρων ἠγέρθη καί ὠκοδόμηται πρό χρόνων», πρέπει,
κατά την σύνταξη του γράμματος, να είχε παρέλθει ικανό- αν και απροσδιόριστο
- χρονικό διάστημα από την ανέγερση της μονής, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί
ενάμιση περίπου αιώνα πριν από την επανίδρυσή της από τον Αθανάσιο, ήτοι γύρω
στις αρχές του ΙΗ΄ αιώνα, τουλάχιστον. Τίποτα, βέβαια, δεν αποκλείει το έγγραφό
μας να συντάχθηκε νωρίτερα, από το 1710, όταν ο Κριτίας εισήλθε στα πατριαρχικά
γραφεία), οπότε η ίδρυση της μονής ανάγεται, αντίστοιχα, σε παλαιότερη εποχή.
Όσον αφορά το περιεχόμενό του, αρχίζει με έναν μακροσκελή πρόλογο, περί της
γενικότερης υποχρέωσης της Εκκλησίας και δη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και
του εκάστοτε οικ. πατριάρχη να χορηγεί βοήθεια, σε όσους την χρειάζονται, αφειδώς.
Διότι, αν κάθε άνθρωπος οφείλει να κάνει το καλό, το ίδιο και σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό ισχύει και για τους ιεράρχες, οι οποίοι πρέπει να θέτουν το «αγαθοποιείν» και
την παροχή εκκλησιαστικών δωρεών υπεράνω όλων. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, ο
εκάστοτε κάτοχος του οικουμενικού θρόνου οφείλει να επικυρώνει και να επιβεβαιώνει
την ισχύ πατριαρχικών γραμμάτων, τα οποία εξέδωσαν προγενέστεροι οικ. πατριάρχες,
οι οποίοι παραχωρούσαν, με αυτά, προνόμια «ἐπ’ εὐλόγοις αἰτίαις».
Έτσι, λοιπόν, και ο σημερινός κάτοχος του θρόνου, ο οποίος μόλις ανέλαβε
τα καθήκοντά του, «διά τῆς ἄνωθεν κλήσεως, προβολῆς τε καί χειραγωγίας τῆς
ἀπειροδυνάμου καί μακαρίας προνοίας», μεριμνεί υπέρ των «καταπονουμένων», των
«παρακινδυνευόντων» και των «μετρίως ἐχόντων», με πλείστη επιμέλεια, στα πλαίσια
του εφικτού, και δεν αγνοεί κανέναν από όσους προστρέχουν στην «ἐκκλησιαστική
περίθαλψιν», αλλά «εὐμενῶς ἀποδέχεται πάντων τάς ἱκεσίας» αναζητώντας θεραπεία
στο πρόβλημα του καθενός, συμφώνως με τις θείες εντολές, οι οποίες επιτάσσουν να
είναι «οἰκτήρμων πρός πάντας, καί μηδενός τῶν ἐλαχίστων καταφρονεῖν καί πάντα πρός
οἰκοδομήν διευθετεῖν, καί τήν ἀξίαν τῶν πατριαρχικῶν προνομίων ἐνεργῆ περιφυλάξαι
καί ἀδιάπτωτον».
Μεταξύ άλλων, λοιπόν, «τινές τῶν ἐν θεοσεβείᾳ βιούντων» του γνωστοποίησαν ότι
«μονύδριόν τι κεῖται σταυροπηγιακόν καί πατριαρχικόν εὐτελές λίαν καί βραχύτατον
περί τήν ἐπαρχίαν Φαναρίου καί Νεοχωρίου16 κατά τήν τοποθεσίαν τοῦ Βουνέσι, ἐπ’
ὀνόματι σεμνυνόμενον τῆς ἁγίας καί ζωαρχικῆς Τριάδος». Το μονύδριο, αυτό, «ἐκ
βάθρων ἠγέρθη καί ὠκοδόμηται πρό χρόνων ἐπί πατριαρχικῷ καί σταυροπηγιακῷ
ὀνόματι, καί ἐπιφέρει τήν σταυροπηγιακήν ἐπωνυμίαν καί δύναμιν καί ἐνέργειαν,
διά γραμμάτων πατριαρχικῶν τῶν πρό ἡμῶν [εννοεί, του συντάκτη του παρόντος]
πατριαρχῶν».

16. Η Επισκοπή του Φαναρίου και Νεοχωρίου προβιβάσθηκε σε αρχιεπισκοπή, μετά το
1588 και πριν από το 1596. Στις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα, τα οικονομικά της αρχιεπισκοπής ήταν
άσχημα, εξαιτίας των πολλών χρεών της. Έτσι, τον Μάρτιο του 1821, ο οικ. πατριάρχης
Γρηγόριος Ε΄, με συνοδικό τόμο, συνένωσε την επαρχία αυτή με εκίνη των Φαρσάλων, οπότε
ιδρύθηκε η Μητρόπολη των Φαναριοφερσάλων. Η μητρόπολη διατήρησε αυτόν τον τίτλο
έως το 1921, οπότε μετονομάσθηκε σε Θεσσαλιώτιδας και Φαναριοφερσάλων. Βλ. Νεκτάριος
Δρόσος, ό.π., σ. 81.
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Δυστυχῶς, όμως, «πτωχόν ὑπάρχει, καί πάντῃ ἄπορον, καί ἀπρόσοδον καί ἐνδεές, καί
κατά πάντα σμικρώτατον, καί ἀσθενές, καί τρέφειν ἱκανούς τῶν πατέρων μή δυνάμενον». Για τους λόγους αυτούς, ήτοι «διά τήν ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων», εγκαταβιώνουν
σ’ αυτό ελάχιστοι μοναχοί, οι οποίοι ασπάζονται την κατά Χριστόν σκληραγωγία και
στενότητα, επιδιώκουν λιτό βίο, στενοχώρια και θλίψη, όσα, δηλαδή, εξασφαλίζουν
την βασιλεία των ουρανών. Το πτωχό αυτό καταγώγειον, λοιπόν, «κατά πάντα μακράν
περιφέρει τήν ἔνδειαν καί μεγάλης χρήζει τῆς βοηθείας καί ἀντιλήψεως καί σκιάσεως»,
ενώ οι προαναφερθέντες πιστοί «περί οὗ μεγάλως ἐδεήθησαν ἐλεῆσαι τό τοιοῦτον ἡμᾶς
[τον οικ. πατριάρχη] καί χείρα πεσόντι διδόναι».
Συγκεκριμένα, του ζήτησαν όχι μόνο να επιβεβαιώσει την «σταυροπηγιακήν
ἐλευθερίαν καί αὐτοδεσποτίαν αὐτοῦ», με νεότερο πατριαρχικό γράμμα, όπως συνήθως
γίνεται, αλλά να προστεθούν και τα εξής: να ορισθεί μικρή «ψυχαγωγία», δηλαδή
εισφορά, και να μην παρέχει, ως ετήσια εισφορά, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τίποτα
άλλο, παρά μόνον να τελεί το διηνεκές μνημόσυνο του εκάστοτε οικ. πατριάρχη, λόγω
της αδυναμίας καταβολής άλλης εισφοράς, συμφώνως με τα προλεχθέντα.
Την παράκληση των ανωτέρω πιστών, λοιπόν, ο οικ. πατριάρχης την έκανε δεκτή,
με ευσπλαχνία, όπως και ώφειλε, διότι πρέπει να είναι αρωγός στην «πρός σωτηρίαν
ἔφοδον» και να «μή παρέχειν ἀφορμάς πρός ἀνατροπήν καί φθοράν τῶν καλῶν»,
και, επιπλέον, επειδή φροντίζει για την «σύστασιν καί προσθήκην καί βελτίωσιν
τῶν ἱερῶν σεμνείων17 καί θείων καταγωγίων»,18 στα οποία τελούνται ασταμάτητα
τα θεία μυστήρια υπέρ της σωτηρίας των Χριστιανών. Έτσι, λοιπόν, με το παρόν
πατριαρχικό «ἐπιβεβαιωτήριο» γράμμα, το σταυροπηγιακό μονύδριο απαλλάσσεται
από κάθε ετήσιο δόσιμο και απαίτηση, «χάριν ἀναγκαίας οἰκονομίας», αφού στους
«λίαν εὐτελεστάτους», όπως αυτό, «δύναταί πως καί ἡ βραχεία προσθήκη βοηθεῖν, καί
ἡ σμικροτάτη καταστρέφειν ἀφαίρεσις».
Ειδικότερα, με την σύμφωνη γνώμη των παρόντων συνοδικών αρχιερέων,
αναγνωρίζεται και επικυρώνεται, «εἰς τόν αἰῶνα τόν ἅπαντα», η σταυροπηγιακή
αξία του Ιερού Μονυδρίου της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος, το οποίο θα είναι, διά
παντός, αυτοδέσποτο, αδούλωτο, ακαταπάτητο, ελεύθερο, τόσο το ίδιο όσο και τα
αφιερωθέντα σ’ αυτό κτήματα, κινητά και ακίνητα, όσα κατέχει τώρα και όσα θα
αποκτήσει, στο μέλλον, και παντελώς ασύδωτο19 και ακαταζήτητο «μέχρι καί ἑνός
ὀβολοῦ». Θα είναι, για πάντα, απαλλαγμένο, από κάθε χείρα βαριά και πλεονέκτιδα,
και ούτε αρχιερέας, ούτε άρχοντας, ούτε κάποιος άλλος μπορεί να το ενοχλήσει, να
το επηρεάσει, να το καταδουλώσει ή να απαιτήσει κάτι, ούτε καν έξαρχος, και δεν
θα υπόκειται σε κανέναν, παρά μόνον στον εκάστοτε οικ. πατριάρχη, στον οποίον,
όμως, θα παρέχει, ως ετήσια εισφορά, μόνον την μνημόνευσή του, την οποία οφείλει
να τελεί αδιαλείπτως. Θα αναφέρεται μόνον στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο
θα μνημονεύεται στην σφραγίδα του, ενώ οι ασκούμενοι σ’ αυτό πατέρες θα κρίνονται

17. Σεμνείον· άλλη ονομασία της μονής.
18. Καταγώγειον· άλλη ονομασία της μονής.
19. Ασύδωτο< ασυδοσία< α-στερητικό+συδοσία (προσφορά των σταυροπηγιακών μονών
στο Οικ. Πατριαρχείο). Επομένως, ασύδοτο είναι το μοναστήρι που δεν καταβάλλει την
εισφορά.
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Εικ. 3. ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΕΣΙΟΥ (ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ):
Άποψη του καθολικού από τα νοτιοδυτικά.

Εικ. 4. ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΕΣΙΟΥ (ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ):
Άποψη του καθολικού από τα ανατολικά.
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και θα εξετάζονται μόνον από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χωρίς κανείς άλλος να
έχει δικαιοδοσία να κρίνει τα ζητήματα της μονής και των μοναχών ή να επέμβει
ή να αξιώνει υποταγή ή να προβεί σε χειροτονία. Μόνον η πατριαρχική εξουσία
έχει δικαιώματα επάνω στους μοναχούς, όσον αφορά την «διοίκησιν, τήν κρίσιν
καί τήν ἐξέτασιν, κατά τήν τῶν σταυροπηγίων συνήθειαν». Όταν υπάρχει ανάγκη
χειροτονίας, μπορούν οι μοναχοί να προσκαλούν όποιον αρχιερέα θέλουν, ώστε αυτός
να την τελέσει και να ασκήσει τα αρχιερατικά καθήκοντά του, χωρίς, όμως, να λάβει
θέση στο ιερό σύνθρονο. Εάν, πάλι, δεν μπορούν να προσκαλέσουν κάποιον αρχιερέα,
έχουν την άδεια να βγαίνουν από το μονύδριο και να πηγαίνουν για χειροτονία στην
επαρχία του αρχιερέα, που θα τους διευκολύνει, με την υποχρέωση, όταν επιστρέφουν,
να φέρουν μαζί τους συστατικό γράμμα του τελέσαντος την χειροτονία προς απόδειξή
της. Οι χειροτονηθέντες μοναχοί έχουν την άδεια να ιερουργούν και να εκτελούν τα
καθήκοντά τους ανεμπόδιστα, με την άδεια, βέβαια, του τοπικού αρχιερέα.
Όλα τα προαναφερθέντα θα είναι «ἀδιάπτωτα καί ἀδιάσειστα ἕως οὗ ὁ ἥλιος ἐπιγῆς
ἐφορᾶ». Όποιος θελήσει να ανατρέψει κάτι από αυτά και να διασαλεύσει την τάξη,
είτε αρχιερέας είτε λαϊκός, να είναι αφορισμένος από την τιμώμενη στην μονή Αγία
Τριάδα, με αφορισμό αιώνιο και άλυτο, ακόμη και μετά τον θάνατό του, καταραμένος
και ασυγχώρητος και να βρει αντίπαλό του τον Κύριο, την φοβερή ημέρα της κρίσεως.
Για ασφάλεια του μονυδρίου, συντάχθηκε το παρόν σιγιλιώδες γράμμα και δόθηκε σ’
αυτήν.
Το περιεχόμενο του δεύτερου σιγιλίου
Το δεύτερο σιγίλιο, υπέρ της μονής, φέρει τον τίτλο «Εἰς τό αὐτό μοναστήριον βοήθεια
ἐκ τοῦ πέριξ χωρίου ἐπί ὑποσχέσει τοῦ διδόναι τό αὐθεντικόν20 αὐτοῦ συδόσιμον».
Όπως και το προηγούμενο, δεν αποδίδεται από την βιβλιογραφία στον Κριτία.21
Είναι και αυτό ανυπόγραφο και δεν φέρει, επίσης, χρονολογική ένδειξη. Αν κρίνουμε
από το ύφος και το περιεχόμενο του μακροσκελούς προλόγου, θα μπορούσε να έχει
συνταχθεί από τον συντάκτη του πρώτου, του οποίου, άλλωστε, χρονικά και από
άποψη περιεχομένου, αποτελεί συνέχεια. Ωστόσο, το γεγονός ότι, στο παρόν έγγραφο,
η μονή αποκαλείται «ἱερόν μοναστήριον» και «μοναστήριον», ενώ, στο προηγούμενο,
αποκαλείται, από τον συντάκτη του, ο οποίος συμμερίζεται την εικόνα αδυναμίας
και ανέχειας της μονής, που παρουσιάζουν οι πιστοί, «μονύδριον (...) εὐτελές λίαν καί
βραχύτατον», «μονύδριον», μας οδηγεί στην σκέψη ότι ο συντάκτης του δεύτερου
εγγράφου ίσως είναι διαφορετικό πρόσωπο, που είχε, όμως, γνώση του προηγούμενου
εγγράφου. Άλλωστε, σε κανένα σημείο του δευτέρου, ο συντάκτης δεν κάνει λόγο για
την επικύρωση της σταυροπηγιακής αξίας, που έγινε με το πρώτο έγγραφο, ενώ, αν
ήταν αυτός ο συντάκτης και του πρώτου, με κάποιον τρόπο, σίγουρα, θα έκανε μνεία,
έστω και αόριστα ή περιληπτικά, της προηγούμενης απόφασής του.
Σύμφωνα με τον συντάκτη του, λοιπόν, οτιδήποτε συντελείται «κατά θεῖον σκοπόν»
είναι αγαθό, επαινετό και περισπούδαστο, ενώ το να προνοεί κάποιος για τους
ιερούς και σεβάσμιους οίκους και τα μοναστήρια, να τα ελεεί, να τα βοηθεί και να τα
20. Αυθεντικόν· το οφειλόμενο στον αυθέντη, δηλαδή στον οθωμανό κατακτητή.
21. Βλ. Ελένη-Νίκη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Νικόλαος Κριτίας», ό.π., σ. 286, 322.
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ελαφρύνει από τα βάρη τους, όπως και το να τα ιδρύει, είναι «ἐπαινετώτερον πάντων
καί λίαν ἄριστον καί πολλαπλάσιον ἐκ Θεοῦ τήν ἀντιμισθίαν χαρίζεται». Γιατί, πώς
είναι δυνατόν αυτό που γίνεται για την αγάπη και την δόξα του Θεού να μην είναι
θεάρεστο και να μην υπερτερεί όλων των αγαθών;
Επειδή, λοιπόν, οφείλει κάποιος όχι μόνον να επαινεί τις καλές πράξεις, αλλά
και να τις επικυρώνει και να προσδίδει σ’ αυτές κύρος, με την σύμφωνη γνώμη της
Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο πατριάρχης εκδίδει το παρόν έγγραφο,
μετά από αίτημα, που του υπέβαλαν «οἱ χριστιανοί τοῦ χωρίου δεῖνα τοῦ κατά τήν
ἐπαρχίαν».22 Αυτοί, λοιπόν, «πόθον ἐγκάρδιον δείξαντες καί ἔνθεον ἀγάπην περί τό
ἐκεῖσε διατελοῦν ἱερόν μοναστήριον τό ἐπ’ ὀνόματι τιμώμενον τῆς ἁγίας καί ζωαρχικῆς
Τριάδος», συμφώνησαν, θεαρέστως και ομοφώνως, ώστε να αναλάβει το χωριό να
καταβάλλει, για πάντα, «τό παραμικρόν συδόσιμον τοῦ μοναστηρίου, ὅσον δηλαδή
δίδωσι δεκατίας λόγῳ καί αὐθεντικῆς ἀπαιτήσεως [εννοεί τον καταβαλλόμενο στις
οθωμανικές Αρχές φόρο της δεκάτης]», για τα αμπέλια και τα χωράφια, τα οποία
κατέχει και βρίσκονται γύρω του. Έτσι, η μονή θα είναι ελεύθερη, ασύδωτη και
ακαταζήτητη, ενώ οι κάτοικοι θα κερδίσουν ακατάπαυστο και αέναο μνημόσυνο
[εννοεί μνημόνευση των ονομάτων τους], γεγονός το οποίο αξίζει πέρα από κάθε
πλούτο και θησαυρό και χαρίζει την βασιλεία των ουρανών, άφεση αμαρτιών, μακροημέρευση και ευημερία στην ζωή τους.
Όντες άνδρες φρόνιμοι, προνοητικοί, ευλαβείς και θεοσεβείς, λοιπόν, ζήτησαν
από τον οικ. πατριάρχη να επισφραγίσει, με συνοδικό γράμμα, την συμφωνία που
έκαναν με την μονή. Αυτός, με την σύμφωνη γνώμη των παρευρισκόμενων συνοδικών
αρχιερέων, αποδέχθηκε την ευλαβή δέησή τους, με ευχαρίστηση και επαίνους, για την
αγαθή προαίρεσή τους, και εκδίδει το παρόν, ώστε η θεοκίνητη αυτή συμφωνία να έχει
κύρος και ισχύ και να είναι αμετακίνητη και απαρασάλευτη, «ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τόν
ἑξῆς ἅπαντα χρόνο». Όσοι συμφώνησαν στα ανωτέρω και όσοι θα διαφυλάσσουν την
συμφωνία ας είναι ευλογημένοι, στο πέρασμα των γενεών, από την Αγία Τριάδα, και
συγχωρεμένοι στο παρόν. Οι κόποι και τα υπάρχοντά τους ας είναι πάντα ευλογημένα,
από τον Θεό, και ας αυξάνονται και πληθύνονται σε χιλιάδες και μυριάδες, ενώ οι ίδιοι
ας κερδίσουν μία θέση στα δεξιά του Θεού. Αντιθέτως, όποιοι θελήσουν, οποτεδήποτε,

22. Το γεγονός ότι δεν μνημονεύεται ούτε το όνομα του χωριού [Βουνέσι] ούτε και η
επισκοπική επαρχία [Φαναρίου και Νεοχωρίου], εντός των ορίων της οποίας βρίσκεται η
μονή, είναι, οπωσδήποτε, άξιο προσοχής. Πιθανότερο είναι ότι η παράλειψη δεν οφείλεται
στον συντάκτη του εγγράφου, διότι κάτι τέτοιο θα μείωνε, οπωσδήποτε, την ισχύ του και την
διαπραγματευτική δύναμη των αιτησαμένων την έκδοσή του, πόσο μάλλον που σε κανένα
σημείο του δευτέρου δεν γίνεται συσχέτιση με το πρώτο, με αποτέλεσμα, εκ πρώτης όψεως,
να μην γίνεται αντιληπτό σε ποια μονή αφορά. Πρέπει η παράλειψη να οφείλεται, μάλλον,
στον αντιγραφέα, που το καταχώρισε στον κώδικα, ο οποίος, επειδή αντέγραψε το δεύτερο
έγγραφο κάτω από το πρώτο, θεώρησε περιττό να επαναλάβει τις ονομασίες, τις οποίες είχε
αντιγράψει λίγο πιο πάνω, όταν καταχώρισε στον κώδικα το πρώτο έγγραφο. Εξ άλλου, και
το γεγονός ότι προσδιορίζεται, από τον αντιγραφέα, ως «εἰς τό αὐτό μοναστήριον βοήθεια ἐκ
τοῦ πέριξ χωρίου ἐπί ὑποσχέσει τοῦ διδόναι τό αὐθεντικόν αὐτοῦ συδόσιμον», χωρίς, επίσης
να αναφέρεται η ονομασία της μονής, οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα.
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να ανατρέψουν την συμφωνία, να είναι αφορισμένοι έως ότου σταματήσουν τις
προσπάθειες και τύχουν συγχώρεσης.
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΙΓΙΛΙΩΝ
Ακολούθως εκδίδουμε τα δύο σιγίλια, ευχαριστώντας, για μία φορά ακόμα, τον
παναγιώτατο οικ. πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, για την χορήγηση των φωτοαντιγράφων
τους και τον κ. Δημ. Ζ. Σοφιανό, για την αποσαφήνιση μερικών προβλημάτων ανάγνωσης του σιγιλίου.
Μοναστηρίου στ(αυ)ροπηγιακοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Φαναρίου εἰς
τοποθεσίαν / Βουνέσι ἐπιβεβαίωσις εἰς παντελῆ ἐλευθερίαν καί ἀσυδοσίαν. Τό προσηνές τῆς Ἐκκλησί(ας) δικαιωτήριον, κ(αί) τό παντοίων ὑπεροχῶν ἔποχον
ταύτης ὑπερτερεῖον εὐ/μενῶς ἐπινέμει ἀεί, κ(αί) προσφόρως οἶδε τοῖς προσιοῦσιν
ἐπιμετρεῖν τά κατάλληλα θεραπεύ/ματα, κ(αί) τοῖς ψυχαγωγίας ἡςτινοσοῦν δεομένοις
ἐκ τῶν τοῦ π(ατ)ριαρχικοῦ οἰκουμενικοῦ τούτου θρόνου / προτερημάτων τε κ(αί)
πρεσβείων, ἰλαρῶς ἐπιβλέπειν, κ(αί) ἀφειδῶς χορηγεῖν τήν βοήθειαν. εἰ γάρ
ἀν(θρώπ)οις πᾶ/σιν ὀφείλεται τό ἀγαθοποιεῖν κατά δύναμιν, νόμῳ τε φύσεως
προτρεπομένοις εἰς τοῦτο, κ(αί) θεογρά/φοις οὐχ ἧττον, ἐντάλμασι δέ πολλῷ μᾶλλον,
ἡ ἐπί τούτ’ αὐτῷ καθιδρυθεῖσα ὑπό τῆς ἀγαθαρχι/κῆς πρωτίστης αἰτί(ας) ἱεραρχική
χάρις, κ(αί) π(ατ)ριαρχική κυριαρχία, πρό πάντων ἐπί τοῦτο κλίνειν ὀ/φείλει, κ(αί)
καταγίνεσθαι μεθ’ ὅσης πλείστης ἐφέσεως. ἀνθ’ ὧν οὐ μόνον πρός εὐεργεσί(αν) εὐχερῶς
ἀντιβαίν/ουσιν οἱ κατά καιρ(όν) προστατεύειν λαχόντες τοῦ π(ατ)ριαρχικοῦ
οἰκουμενικοῦ τούτου θρόνου, κ(αί) δαψιλεύειν. καί / ἐπαγγελί(αν) τ(ήν) σφῶν οὐ
φείδοντ(αι) τάς ἐκκλησιαστικάς δωρεάς τε κ(αί) ἀντιλήψεις τοῖς χρήζουσιν, ἀλλά
κ(αί) τῶν φθασάν(των) / οἱ ἐπιγεγονότες μεθύστερον, τά βραβευτικά κ(αί)
π(ατ)ριαρχικά φημί γράμματα, ὅσα περ ἐπ’ εὐλόγοις / αἰτίαις προέβησ(αν), κ(αί) τάς
φιλοτιμί(ας) ὡσαύτως ἐκείνων ἐπικυροῦσιν ἐπικρατέστερον, κ(αί) βεβαιοῦσιν ἀ/
σφαλέστερον, τῆς π(ατ)ριαρχικῆς ἀξί(ας) φυλάττειν ἀπαρεγχείρητα προνοούμενοι τά
προνόμια. Τοιγαροῦν / κ(αί) ἡ μετριότης ἡμ(ῶν) τ(ήν) ἱεράν ἡνιοχί(αν) ἄρτι λαχοῦσα
διέπειν τοῦ π(ατ)ριαρχικοῦ οἰκουμενικοῦ τούτου θρόνου, διά τῆς / ἄνωθεν κλήσεως,
προβολῆς τε κ(αί) χειραγωγί(ας) τῆς ἀπειροδυνάμου κ(αί) μακαρί(ας) προνοί(ας),
κ(αί) σπεύδουσι μεθ’ / ὅσης πλείστης ἐπιμελεί(ας) πρός αὔξησιν τ(ῶν) καλῶν, κ(αί)
ἀντίληψιν τ(ῶν) καταπονουμέν(ων), κ(αί) σύστασιν τ(ῶν) παρα/κινδυνευόντων,
κ(αί) βελτίωσιν τ(ῶν) μετρίως ἐχόντων, κ(αί) παντοιοτρόπως τά πάντα ἐπιῤῥυθμίζειν
ὡς / ἔνεστι, κ(αί) πρός τό συμφέρον κ(αί) ἐξομαλίζειν, οἰκονομεῖν κ(αί) θεραπεύειν
κατά χρέος ὡς ἐφικτόν, οὐδένα παραβλέπει / τ(ῶν) προστρεχόντων εἰς τ(ήν)
ἐκκλησιαστικήν περίθαλψιν, ἀλλά εὐμενῶς ἀποδέχεται πάντων τάς ἱκεσί(ας) / κ(αί)
πάθει τῷ ἑκάστῳ πρόσφορον ἐπεισάγειν τ(ήν) θεραπεί(αν) οὐκ ἀπαναίνεται ὅπως κατ’
ἐντολάς τάς θείας //23 οἰκτήρμονας εἶναι πρός πάντας ἐπιταττομένας ἡμᾶς, κ(αί)
μηδενός τ(ῶν) ἐλαχίστων καταφρονεῖν, κ(αί) / πάντα πρός οἰκοδομήν διευθετεῖν, κ(αί)
ἄλλα μυρία διδασκούσας δυνηθῶμεν εὐπάρεδρον τῷ / κυρίῳ τό ποίμνιον αὐτοῦ
παραστῆσαι, κ(αί) τ(ήν) ἀξίαν τ(ῶν) π(ατ)ριαρχικῶν προνομίων ἐνεργῆ περι/φυλάξαι

23. Τέλος της σ. 286 του κώδικα.
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κ(αί) ἀδιάπτωτον. Ἔνθεντοι κ(αί) πρός δραμόντες τανῦν τινές τῶν ἐν θεοσεβείᾳ βι/
ούντων, ἀνήγγειλαν ἡμῖν, ὅτι μονίδριόν τι κεῖται σταυροπηγιακ(όν), κ(αί)
π(ατ)ριαρχικ(όν) εὐτελές λί(αν), κ(αί) βρα/χύτατον περί τήν ἐπαρχί(αν) Φαναρίου
κ(αί) Νεοχωρίου κατά τήν τοποθεσί(αν) τοῦ Βουνέσι, ἐπ’ ὀνόματι σε/μνυνόμενον τῆς
ἁγί(ας) κ(αί) ζωαρχικῆς Τριάδος, ὅπερ ἐκ βάθρων ἠγέρθη κ(αί) ᾠκοδόμηται πρό
χρόν(ων) / ἐπί π(ατ)ριαρχικῷ κ(αί) σταυροπηγιακῷ ὀνόματι, κ(αί) ἐπιφέρει τέως
τ(ήν) σταυροπηγιακ(ήν) ἐπωνυμί(αν) / κ(αί) δύναμιν, κ(αί) ἐνέργειαν, διά γραμμάτων
π(ατ)ριαρχικῶν, τ(ῶν) πρό ἡμ(ῶν) σεβασμί(ων) π(ατ)ριαρχῶν, / πτωχ(όν) ὅμως
ὑπάρχει, κ(αί) πάντῃ ἄπορον, κ(αί) ἀπρόσοδον, καί ἐνδεές, κ(αί) κατά πάντα
σμικρότα/τον, κ(αί) ἀσθενές, κ(αί) τρέφειν ἱκανούς τ(ῶν) π(ατέ)ρων μή δυνάμενον.
διό κ(αί) πάνυ ὀλίγοι προσέχουσιν / αὐτῷ, κ(αί) ὑποφέρουσι διαμένειν, κ(αί)
κατοικεῖν ἐν αὐτῷ διά τήν ἀπορίαν τ(ῶν) ἀναγκαίων, ἀλλ’ ὅσοι / μόνον τύχειεν ἄν τήν
κατά Χ(ριστό)ν σκληραγωγί(αν) ἀσπαζόμενοι, κ(αί) τήν ἐν ταῖς χρείαις στενότητα, /
καί πάντῃ λιτόν μεταδιώκοντες βίον, κ(αί) στενοχωρί(αν), κ(αί) θλίψιν, δι’ ὧν ἡ τῶν
οὐρανῶν βασιλεία τοῖς / ὑπομένουσιν ἐπιμνηστεύεται, κ(αί) τοσοῦτον ὥς φασιν
ἐμφιλοχωροῦσιν ὀλίγοι, καθ’ ὅσον περ οὐδ’ / ἀριθμόν ἐξαρκοῦσιν ἀπαρτῆσαι καθ’
ἑαυτούς, κ(αί) κατά πάντα σχεδόν μακράν περιφέρει τ(ήν) ἔνδειαν / τό πτωχόν αὐτό
καταγώγιον, κ(αί) μεγάλης χρήζει τῆς βοηθείας, κ(αί) ἀντιλήψεως, κ(αί) σκιάσεως,
περί οὗ με/γάλως ἐδεήθησαν ἐλεῆσαι τό τοιοῦτον ἡμᾶς, κ(αί) χεῖρα πεσόντι διδόναι,
κ(αί) οὐ μόνον τ(ήν) ἥν ἔλαχεν / ἔχειν στ(αυ)ροπηγιακ(ήν) ἐλευθερί(αν), κ(αί)
αὐτοδεσποτίαν αὐτοῦ, δι’ ἡμετέρου π(ατ)ριαρχικοῦ γράμματος ὡς / ἔθος ἐπικρατῆναι
διαρκεστέρως, ἀλλά κ(αί) ψυχαγωγί(αν) προστεθῆναι τῷ τοιούτῳ μικράν, κ(αί) / τό
μή παρέχειν κατ’ ἔτος οὐδ’ ὁτιοῦν ἄλλο δηλαδή τῇ καθ’ ἡμᾶς τοῦ Χ(ριστο)ῦ μεγάλῃ
Ἐκκλησίᾳ / καθ’ ὅντινα γοῦν ποτε λόγον, εἰ μή μόνον τό διηνεκές μνημόσυνον ὀφείλειν
διενεργεῖν τοῦ κατά / καιρούς οἰκουμενικοῦ π(ατ)ριάρχου, διά τό ἀδυνάτως ἔχειν
κατάκρως ὡς εἴρηται πρός ἄλλην χο/ρηγίαν, ὧν τ(ήν) δέησιν ἀποδεξάμενοι προσηνῶς,
ὡς ταχυπειθοῦντες εὐμενῶς πρός τάς θεοφιλεῖς / χορηγί(ας), κ(αί) μετά πολλῆς
φροντίδος, κ(αί) περινοίας, διευθετεῖν πᾶσιν σπεύδοντες, τήν πρός σ(ωτη)ρίαν ἔ/
φοδον, κ(αί) μή παρέχειν ἀφορμάς πρός ἀνατροπήν, κ(αί) φθοράν τ(ῶν) καλῶν, τῇ
περί αὐτά ῥαστώνῃ / καί περιφρονήσει, ἀλλά πρός ἐπίδοσιν αὐτῶν παροτρύνειν ὡς
ἔνεστι, κ(αί) μάλιστα κατ’ εὐλάβειαν κη/δόμενοι τῆς συστάσεως, κ(αί) προσθήκης,
κ(αί) βελτιώσεως τ(ῶν) ἱερῶν σεμνείων, κ(αί) θείων καταγωγίων, / ἐν οἷς ἀεννάως
διενεργῆται τά σ(ωτη)ριώδη τ(ῶν) θείων ἐξιλασμῶν μυστήρια, ὑπέρ τῆς τ(ῶν)
χριστιανῶν / σ(ωτη)ρίας, κατενεύσαμεν μετ’ εὐσπλαχνίας ταῖς αὐτῶν παρακλήσεσι,
καθάπερ καί ὀφείλομεν / πράττειν ὁμοῦ καί διδάσκειν ἀποστολικῶς, τό ἀλλήλων
ἀνέχεσθαι, κ(αί) τ(ῶν) ἀδυνάτων τά βάρη βα/στάζειν, τῷ τε χρηστῷ τῆς Ἐκκλησί(ας)
ἔθει κατακολουθοῦντες. ἠξιώσαμεν αὐτούς, κ(αί) τοῦ ἡμετέρου / τουτί π(ατ)ριαρχικοῦ
ἐπιβεβαιωτηρίου γράμματος, τῆς ἀρχαί(ας) τοῦ αὐτοῦ μονυδρίου σταυροπηγιακῆς /
κατακοσμήσεως, κ(αί) παντοίας αὐτό δόσεως ἐτησίως, κ(αί) ἀπαιτήσεως εἰς τό
παντελές ἀπηλ//24λάξαμεν, χάριν ἀναγκαί(ας) οἰκονομί(ας), κατά τό πάντα πρός
οἰκοδομήν γινέσθω τοῦ ἀποστόλου / θεῖον ἐπίτευγμα, κεκμηκός αὐτό καταμαθόντες,
κ(αί) πρός καταστροφήν εὐδιάθετον ἐκ / τῆς τυχούσης αἰτί(ας), κ(αί) γάρ ἐν τοῖς
24. Τέλος της σ. 287 του κώδικα.
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λί(αν) εὐτελεστάτοις τ(ῶν) πραγμάτ(ων) δύναταί πως κ(αί) ἡ βραχεία προ/σθήκη
βοηθεῖν, κ(αί) ἡ σμικροτάτη καταστρέφειν ἀφαίρεσις. κ(αί) δή γράφομεν κ(αί)
ἀποφαι/νόμεθα συνοδικῶς γνώμῃ τ(ῶν) παρευρεθέντων ἱερωτάτων ἀρχιερέων κ(αί)
ἑξῆς, ἵνα τό ἱερόν / αὐτό μονύδριον τῆς ἁγί(ας) κ(αί) ζωοποιοῦ Τριάδος ἔχῃ κ(αί) παρ’
ἡμῶν τ(ήν) κρατίστην ἐπικύρωσιν τῆς σταυ/ροπηγιακῆς αὐτοῦ ἐνεργεί(ας), εἰς αἰῶνα
τόν ἅπαντα σταυροπηγιακ(όν) κ(αί) ὄν κ(αί) ὀνομαζόμεν(ον), κ(αί) / ὑπάρχει διά
παντός, αὐτοδέσποτον κ(αί) ἀδούλωτον, κ(αί) ἀκαταπάτητον, κ(αί) πάντῃ ἐλεύθερον
με/τά πάντ(ων) τ(ῶν) ἀφιερωμάτ(ων) αὐτοῦ, κ(αί) κτημάτων, κινητῶν τε κ(αί)
ἀκινήτων, τῶν τε νῦν ὑπαρ/χόντων αὐτῷ, κ(αί) τῶν μετέπειτα προσγενησομέν(ων),
κ(αί) παντελῶς ἀσύδωτον, κ(αί) ἀκαταζήτητον, / μέχρι κ(αί) ἑνός ὀβολοῦ, κ(αί) ὅλως
ἀπηλλαγμένου παντοίας χειρός βαρείας κ(αί) πλεονέκτιδος, κ(αί) μήτε / ἀπό
ἀρχιερατικοῦ προσώπου, μήτε ἀρχοντικοῦ, μήτε τινός ἄλλου ἐνοχλούμενον ἤ ἐπειρεαζό/
μενον, ἤ καταδουλούμενόν πως, ἤ ἀπαιτούμενον τελείως τί, μήτε μήν ὑπό τινος ἐξάρχου
/ βαρυνόμενον κ(αί) ἀπαιτούμενον δόσιν ὁποιανοῦν παντελῶς, κ(αί) μηδενί τινί ἄλλῳ
ὑπόκειται / εἰ μή μόνῳ τῷ π(ατ)ριαρχικῷ οἰκουμενικῷ, μηδέν ὅμως ἐτήσιον ἄλλο
παρέχειν αὐτῷ, μήτε πολύ / μήτε ὀλίγον ἐξ ἀποφάσεως ἐκτός μόνου τοῦ ἀκαταπαύστου
μνημοσύνου τοῦ οἰκουμενικοῦ π(ατ)ριάρχου, / ὅπερ ὀφείλει ἐκτελεῖν ἀδιαλείπτως,
κ(αί) ἐν μόνῃ τῇ καθ’ ἡμᾶς τοῦ Χ(ριστο)ῦ Ἐκκλησίᾳ, κ(αί) τῷ π(ατ)ριαρχικῷ /
κριτηρίῳ ἔχη τ(ήν) ἀναφοράν, τ(ήν) σφραγίδα, τήν κρίσιν, κ(αί) (ήν) ἐξέτασιν τ(ῶν)
ἐν αὐτῷ συνασκουμένων / π(ατέ)ρων, κ(αί) μηδείς ἕτερος ἔχῃ κατ’ αὐτῶν ἐξουσίαν
κρίνειν τά τοῦ μοναστηρίου, κ(αί) τά κατ’ αὐτούς, ἤ / κατ’ ἐπεμβαίνειν αὐτοῦ, ἤ βιάζειν
πρός ὑποταγήν, ἤ χειροτονί(αν), ἤ ἄλλην τινά χρείαν εἰ μή μόνον / ἡ π(ατ)ριαρχική
ἐξουσία ἔχῃ τ(ήν) προσταγήν ἅπασ(αν), κ(αί) τήν διοίκησιν πρός αὐτούς, κ(αί) τήν
κρίσιν, κ(αί) τ(ήν) ἐξέτασιν κατά τ(ήν) τ(ῶν) σταυροπηγί(ων) συνήθει(αν), ὅταν δέ
χειροτονίας ἔχωσι χρείαν προσκαλεῖν ὅν / ἄν βούλονται ἀρχιερέα, κ(αί) ἐκτελεῖν
αὐτοῖς τάς χειροτονί(ας), κ(αί) τά ἀρχιερατικά διαπράττειν / ἐν αὐτῷ χωρίς μόνης τῆς
τοῦ ἱεροῦ συνθρόνου ἐγκαθιδρύσεως, ἀλλ’ εἰ κ(αί) μή δυνηθῶσιν ἀρχι/ερέα
προσκαλέσαι ἐν τῷ μονυδρίῳ ἔχωσιν ἄδειαν ἐξέρχεσθαι, κ(αί) χειροτονεῖσθαι εἰς
ὁποίαν / ἐπαρχίαν τύχωσιν εὐκολίας ὑπό τοῦ κατά τόπου ἀρχιερέως, κ(αί) ἐπιστρέφειν
ἐν τῷ μοναστηρίῳ, / διά συστατικοῦ γράμματος ἐκείνου πρός ἀπόδειξιν τῆς σφραγίδος,
κ(αί) ἔχωσιν ἐπ’ ἀδείας ἱε/ρουργεῖν ἀνεμποδίστως, κ(αί) τά ἱερατικά ἐκτελεῖν ὅπου ἄν
λάχωσι γνώμῃ κ(αί) εἰδήσει τοῦ / κατά τόπου προϊσταμένου. κ(αί) ταῦτα πάντα
φυλάττεσθαι βουλόμεθα ἐν τῷ μονυδρίῳ αὐτῷ, / ἀδιάπτωτα, κ(αί) ἀδιάσιστα, ἕως οὗ
ὁ ἥλιος ἐπιγῆς ἐφορᾷ. ὅς δ’ ἄν βουληθῆ ἀνατρέψαι τί ἐξ / αὐτῶν, κ(αί) διασεῖσαι
τελείως ὁποί(ας) ἄν εἴη τάξεως, κ(αί) ἐπαγγελίας, ἀρχιερατικῆς φημί, ἤ / ἱερατικῆς, ἤ
λαϊκῆς, ἀφωρισμένος ὑπάρχῃ ἀπό τῆς ἐν αὐτῷ δοξαζομένης ὑπερουσίου / κ(αί)
μακαρί(ας) Τριάδος, κ(αί) κατηραμέν[ος] κ(αί) ἀσυγχώρ[ητος], κ(αί) ἄλυτ[ος] μετά
θάν[ατον] ἐν τῷ αἰῶν[ι] κ(αί) ἐν / τῷ:[ _ ]25 κ(αί) εὕροι τ(όν) κύρι(ον) τ(ῆς) δόξης
ἀντίμαχ(ον) αὐτῷ ἐν τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. ὅθεν εἰς ἔνδειξιν //26 κ(αί)
ἀσφάλειαν ἐγένετο κ(αί) τό παρόν συγίλλιον γράμμα καί ἐδόθη τῷ μονυδρίῳ αὐτῷ τῆς
/ ἁγίας Τριάδος ἐν ἔτει.
25. Κενό του κώδικα.
26. Τέλος της σ. 288 του κώδικα.
156

Εἰς τό αὐτό μοναστήριον βοήθεια ἐκ τοῦ πέριξ χωρίου ἐπί ὑποσχέσει τοῦ διδόναι /
τό αὐθεντικόν αὐτοῦ συδόσιμον:
Πάντα μέν ἀεί τά συντελούμενα κατά θεῖον σκοπόν ἀγαθά, πάντως εἰσίν ἐπαινετά
κ(αί) / περισπούδαστα. τό δέ προνοεῖσθαι τ(ῶν) ἱερῶν κ(αί) σεβασμίων εὐκτηρίων
κ(αί) μοναστηρίων, κ(αί) / ἐλεεῖν αὐτά, κ(αί) βοηθεῖν, κ(αί) συνιστᾶν, κ(αί)
ἐλαφρύνειν τ(ῶν) βάρεων ἐπαινετώτερον πάντων ἐστί, κ(αί) / λίαν ἄριστον κ(αί)
πολλαπλάσιον ἐκ Θ(εο)ῦ τ(ήν) ἀντιμισθίαν χαρίζεται. τό γάρ δι’ ἀγάπην, κ(αί) /
δόξαν Θ(εο)ῦ γινόμενον ἀγαθόν πῶς οὐ θεάρεστον εἴη; κ(αί) πῶς μή ὑπερτερεύη
τῶν ἁπάντων ἀγαθῶν, διό κ(αί) οὐ μόν(ον) / ἐπαινεῖν ὀφείλομεν τό τοιοῦτον, ἀλλά
κ(αί) ἐπικρατύνειν, κ(αί) ἐπικυροῦν ὅση δύναμις. ἐπει/δή τοιγαροῦν, κ(αί) οἱ
χριστιανοί τοῦ χωρίου δεῖνα τοῦ κατά τήν ἐπαρχίαν: πόθον ἐγκάρ/διον δείξαντες,
κ(αί) ἔνθεον ἀγάπην περί τό ἐκεῖσε διατελοῦν ἱερόν μοναστήριον τό ἐπ’ ὀ/νόματι
τιμώμενον τῆς ἁγί(ας), κ(αί) ζωαρχικῆς Τριάδος, συνεφώνησαν θεαρέστως, κ(αί)
ἀνέλαβον / εἰς τήν χώραν, τό παραμικρόν συδώσιμον τοῦ μοναστηρίου, ὅσον
δηλαδή δίδωσι δεκατί(ας) / λόγῳ, κ(αί) αὐθεντικῆς ἀπαιτήσεως, διά τε τά ἀμπέλια
αὐτοῦ, κ(αί) διά τά χωράφια, ὅσα ἔχει / πέριξ αὐτοῦ, κ(αί) ὡμοφώνησαν ὅπως τό
αὐθεντικόν συδόσιμον τοῦ αὐτοῦ μοναστηρίου παρέχη / μέν ἡ χώρα πάντοτε, τό δέ
μοναστήριον μένη ἐλεύθερον, κ(αί) ἀσύδοτον, κ(αί) ἀκαταζήτητον, / κ(αί) ἔχωσι τό
ἀκατάπαυστον κ(αί) ἀένναον αὐτῶν μνημόσυνον, ὅπερ ἐστίν ὑπέρ πάντα / πλοῦτον,
κ(αί) θησαυρόν βασιλείαν γάρ ο(ὐρα)νῶν χαρίζεται, κ(αί) ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, κ(αί)
ζωῆς αὔξησιν, / κ(αί) εὐημερίαν. ἥνπερ συμφωνίαν παρεκάλεσαν ἡμᾶς ἐπισφραγίσαι
κ(αί) βεβαιῶσαι / διά π(ατ)ριαρχικοῦ ἡμῶν γράμματος, ὡς ἄνδρες φρόνιμοι, κ(αί)
προνοηταί, κ(αί) εὐλαβεῖς, κ(αί) θεο/σεβεῖς. τούτου χάριν τήν εὐλαβῆ δέησιν αὐτῶν
ἀσμένως ἀποδεξάμενοι, κ(αί) τήν ἀξιέ/παινον αὐτῶν προαίρεσιν ἐπαινέσαντες,
γράφομεν κ(αί) ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς / γνώμῃ κ(αί) τ(ῶν) παρευρε[θέντων] ἵνα
τό θεάρεστον αὐτό ἔργον, κ(αί) ἡ θεοκίνητος συμφωνία ἔχη τό κῦρος, / κ(αί) πᾶσαν
ἰσχύν βεβαία μίμνουσα, κ(αί) ἀμετακίνητος, κ(αί) ἀπαρασάλευτος, ἀπό τοῦ νῦν κ(αί)
εἰς / τόν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον. κ(αί) οἱ μέν ποιήσαντες τήν καλήν ταύτην συμφωνίαν,
κ(αί) οἱ φυλάξαν/τες αὐτήν πάντοτε, ἀδιαχάλαστον εἴησαν εὐλογημένοι ἀπό τῆς
ἁγί(ας) κ(αί) ὑπερουσίου, κ(αί) ἀγαθαρ/χικῆς Τριάδος εἰς γενεάς γενεῶν αὐτῶν,
κ(αί) συγκεχωρ[ημένοι] ἐν τῷ νῦν: οἱ κόποι κ(αί) τά ὑπάρ/χοντα αὐτῶν εἴησαν
πάντοτε εὐλογημένα ἀπό θ(εο)ῦ κ(αί) αὐξανόμενα, κ(αί) πληθυνόμενα εἰς χιλι/άδας
κ(αί) μυριάδας, κ(αί) ἀξιωθείησαν τῆς δεξιᾶς τοῦ Θ(εο)ῦ μερίδος, ὅσοι δέ ὀψέποτε
βουληθῶ/σιν ἀνατρέψαι, τό θεῖον αὐτό ἔργον, ἀφωρισμέν[οι] ἕως οὗ παύσωνται
κ(αί) τύχωσι / συγχωρήσ[εως]: οὕτω γενέσθω ἐξαποφάσεως:
ΠΗΓΗ: Κώδικας Αδ/2 του Οικ. Πατριαρχείου, σ. 286-289.
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Εικ. 5. Η πρώτη σελίδα του πρώτου σιγιλίου της Μονής του Βουνεσίου
(Μορφοβουνίου) της Καρδίτσας (ΙΗ΄ αι.).
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Εικ. 6. Το επάνω τμήμα της δεύτερης σελίδας του πρώτου σιγιλίου της Μονής
του Βουνεσίου (Μορφοβουνίου) της Καρδίτσας (ΙΗ΄ αι.).
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Εικ. 7. Το κάτω τμήμα της δεύτερης σελίδας του πρώτου σιγιλίου της Μονής
του Βουνεσίου (Μορφοβουνίου) της Καρδίτσας (ΙΗ΄ αι.).
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Εικ. 8. Το επάνω τμήμα της τρίτης σελίδας του πρώτου σιγιλίου της Μονής
του Βουνεσίου (Μορφοβουνίου) της Καρδίτσας (ΙΗ΄ αι.).

11. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Εικ. 9. Το κάτω τμήμα της τρίτης σελίδας, με το τέλος του πρώτου σιγιλίου
της Μονής του Βουνεσίου (Μορφοβουνίου) της Καρδίτσας (ΙΗ΄ αι.).
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Εικ. 10. Το επάνω μισό τμήμα του δεύτερου σιγιλίου της Μονής του Βουνεσίου
(Μορφοβουνίου) της Καρδίτσας.
(ΙΗ΄ αι. Οι δύο πρώτοι στίχοι ανήκουν στο πρώτο σιγίλιο).
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Εικ. 11. Το κάτω μισό τμήμα, με το τέλος του δεύτερου σιγιλίου της Μονής
του Βουνεσίου (Μορφοβουνίου) της Καρδίτσας (ΙΗ΄ αι.).
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EDOUARD HERRIOT

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΟ 1928
Μετάφραση από τα γαλλικά
ΧΡΙΣΤΙΝΑ POLESE
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ο Edouard Herriot υπήρξε συγχρόνως άνθρωπος των Γραμμάτων, πανεπιστημιακός
δάσκαλος και πολιτικός. Για μισό αιώνα διετέλεσε δήμαρχος της Λυών και ως
πολιτικός οδήγησε την Αριστερά σε νίκη το 1924. Διετέλεσε υπουργός της Δημόσιας
Τάξης και των Εξωτερικών και πρωθυπουργός της Γαλλίας. Υπήρξε σκληρός απέναντι
στην κυβέρνηση του Βισύ και πρόεδρος του Ριζοσπαστικού Κόμματος της Γαλλίας απ’
όπου παραιτήθηκε το 1955, δύο χρόνια πριν από τον θάνατό του.
Το 1928 επισκέφθηκε την Ελλάδα και το 1930 δημοσίευσε τις εντυπώσεις του.1
Επισκέφθηκε την Δήλο, την Ολυμπία, τους Δελφούς, την Επίδαυρο και την Αθήνα για
να θαυμάσει τα ερείπια της κλασικής Αρχαιότητας. Καθώς είχαν περάσει λίγα χρόνια
από την υπογραφή των συνθηκών του Neuilly και των Σεβρών, για την ένωση της
Θράκης με την Ελλάδα, το έργο του το αφιέρωσε στον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας
Ελευθέριο Βενιζέλο. Η είσοδός του στη Θεσσαλία έγινε από την περιοχή των Σερβίων.
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Μου υποσχέθηκαν να μου δείξουν στις πύλες της Θεσσαλίας την Ελασσόνα, την
Ολοοσσόνα της Ιλιάδας. Πέρασα όλη την ημέρα με την συντροφιά του Ομήρου. Ακόμα
και μετά από τόσες επιστημονικές μελέτες με θέμα την Ελλάδα, ο Όμηρος παραμένει ο
πολυτιμότερος όλων των οδηγών. Πώς και γιατί, δεν το γνωρίζω και την εξήγηση ενός
τέτοιου μυστηρίου, το αν δηλαδή υπήρξε ο Όμηρος, δεν πρέπει να την ζητήσει κάποιος
από έναν ταξιδιώτη. Τον αρνούμασταν πριν από 30 χρόνια, τον επιβεβαιώνουμε
σήμερα(...). Αυτό το οποίο προκαλεί τον θαυμασμό ενός περαστικού, πολύ ανάξιου
να κρίνει ένα έργο τόσο σπουδαίο, είναι η εκπληκτική ακρίβεια της διήγησης στην
Οδύσσεια και στην Ιλιάδα, ακόμα και με την μορφή στην οποία την έχει μεταφέρει η
παράδοσή μας.
Η Ε΄ ραψωδία της Ιλιάδας μάς προσφέρει μία περιγραφή του Ολύμπου, ευφάνταστη
βεβαίως, αλλά την οποία συνέθεσε ένας ποιητής ο οποίος γνώριζε ολόκληρη αυτή
την περιοχή, η οποία βρίσκεται απέναντι ακριβώς από το τμήμα της Μ. Ασίας, όπου
υψωνόταν η Τροία(...). Την Πιερία ο Όμηρος την υποδεικνύει στο σημείο, ακριβώς, το
οποίο μόλις διατρέξαμε. Στην Οδύσσεια, εκεί στάθηκε, για λίγο, μετά από ένα πρώτο
πέταγμα ο Ερμής, ο οποίος πήγε να συναντήσει τον Οδυσσέα. Πάνω στο δρόμο που με
οδηγεί στη Θεσσαλία, θυμήθηκα δύο στίχους από την Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας

1. Βλ. Edouard Herriot, Sous l’ Olivier, «Hachette», Paris 1930.
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Οἵ δ’ Ἄργισαν2 ἔχον καί Γυρτώνην3 ἐνέμοντο,
Ὄρθρην,4 Ἠλώνην5 τε πόλιν τ’ Ὀλοοσσόνα6 λευκήν (738-739).
Για να πούμε την αλήθεια, αυτή η ξερή απαρίθμηση, η φωτισμένη μόνο με ένα
επίθετο, έφθασε μέχρι σε εμάς πάνω στα φτερά των στίχων του Musset.7
Et le bleu Titarése, et le golfe d’ argent,
qui montre dans ses eaux, oú le cygne se mire,
la blanche Oloossone à la blanche Camyre.
(Και ο γαλάζιος Τιταρήσιος και ο αργυρός κόλπος
ο οποίος αντικατοπτρίζει στα νερά του, όπου καθρεφτίζεται ο κύκνος,
την λευκή Ολοοσσόνα με τον λευκό Κάμυρο).
Δεν κατόρθωσα να βρω τον Κάμυρο. Όμως, χάρη στο φεγγαρόφωτο, που σκόρπισε
η Άρτεμη μέσα σε έναν ουρανό αυλακωμένο από μία σειρά αστεριών, είδα να
γλυστρούν προς τον Πηνειό τα ανάλαφρα νερά τού Τιταρησίου, τα οποία περνούσαν
για να βγουν από την Στύγα, και την γέρικη βυζαντινή γέφυρα,8 να υψώνεται μία πόλη
κάτασπρη, μία ακρόπολη9 να προβάλλει καθαρά μέσα στο λουλακί του ουρανού.
Πίσω από την Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας, μέσα σε μία συστάδα δέντρων,
διακρίνονταν ακόμα τα ερείπια της ομηρικής πόλης. Αναγνώρισα την Ολοοσσόνα του
Ομήρου και του Στράβωνα, λαξευμένη στον ασβεστολιθικό βράχο, την πόλη η οποία
γνώρισε τις πιο ποικίλες τύχες, όπου ήταν εγκαταστημένη, για πολλά χρόνια, μία
αλβανική φρουρά για να επιβλέπει τους κλέφτες του Ολύμπου,10 στον οποίο ανέβαιναν
για τις γιορτές οι νεαρές κοπέλες του πιερικού δάσους, χτενισμένες με κυκλάμινα και
ανοιξιάτικους κρόκους.11 Οι καιροί άλλαξαν και πάνω στην ψηλότερη κορυφή του
Ολύμπου, ο βωμός του Ήλιου αντικαταστάθηκε από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία.
Το ομηρικό επίθετο διατήρησε όλη την προσδιοριστική αξία του.
Η θεσσαλική πεδιάδα ανάμεσα στους ψηλούς όγκους της Πίνδου, της Όθρυος και
του Πηλίου· το αρχαίο έλος που διαρρέεται από τον Σπερχειό12και τον ἀργυροδίνη13

2. Άργισσα ή Άργουρα· πόλη του Πολυποίτη στην περιοχή Μαγούλα Γκρεμός των
Δέντρων του Τυρνάβου.
3. Γυρτώνη· πόλη του Πολυποίτη, η ακριβής θέση της οποίας δεν έχει προσδιορισθεί
ακόμα.
4. Όρθη· πόλη του Πολυποίτη, ίσως στην περιοχή της Φαλάννης.
5. Ηλώνη· πόλη του Πολυποίτη, ίσως στην περιοχή του Αργυροπουλίου του Τυρνάβου.
6. Ολοοσσών· πόλη του Πολυποίτη, στη θέση της σημερινής Ελασσόνας.
7. Alfred de Musset· γάλλος ποιητής (1810-1857).
8. Πρόκειται για την παλιά μονότοξη γέφυρα της Ελασσόνας, η οποία υπάρχει ακόμα.
9. Εννοεί τον λόφο πάνω στον οποίο είναι κτισμένη η Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας.
10. Εννοεί την περίοδο της οθωμανικής κατοχής και κυρίως την εποχή του Αλή πασά των
Ιωαννίνων (1780-1822).
11. Πρόκειται, μάλλον, για τις Πιερίδες Μούσες.
12. Ο Σπερχειός είναι μακριά από την Θεσσαλία. Πιθανόν ήθελε να γράψει Απιδανός, ο
οποίος πράγματι διέρρεε το θεσσαλικό έλος ως παραπόταμος του Πηνειού.
13. Στο γαλλικό κείμενο η λέξη είναι γραμμένη ελληνικά.
166

Πηνειό. Εκ νέου μύθοι και παραδόσεις. Η Δάφνη είναι κόρη του Πηνειού· για να την
γλυτώσει ο πατέρας της, από το κυνήγι του Απόλλωνα, την μεταμόρφωσε σε δάφνη.
Ύστερα από αυτήν την περιπέτεια, κατά μήκος των οχθών του Πηνειού ευδοκιμεί το
στεφανοφόρο δέντρο με τα ίσια κλαδιά του, με σφιγμένα γύρω από τον κορμό του τα
νευρώδη και λαμπερά φύλλα του, τους επιμήκεις βότρυς, όμοιους με μαύρα κεράσια.
Το δέντρο αυτό θα γίνει το κύριο έμβλημα του Απόλλωνα και μέσα στο ιερό των
Δελφών το σύμβολο της προφητικής ικανότητας του ενθουσιασμού και της νίκης.
Η Κοιλάδα των Τεμπών είδε να γεννιέται η λατρεία του θεού, όταν κατέβηκε,
σύμφωνα με τον ομηρικό ύμνο, ακτινοβολώντας από νιάτα, τις πλαγίες του Ολύμπου,
διέσχισε την Πιερία, πήγε και σκότωσε τον Πύθωνα και επέστρεψε, μετά το κατόρθωμά
του, για να εξαγνισθεί στον Πηνειό, όπου, κάθε χρόνο προς τιμήν του, η δελφική
επιτροπή όφειλε να συλλέγει τα κλαδιά της ιερής δάφνης. Κατά μήκος του ποταμού, οι
τερέβυνθοι στάζουν το λευκό ρετσίνι τους, το έντονα μυρωδάτο, τα σχίνα, πληγωμένα
από τα τσιμπήματα των εντόμων, γεμίζουν με στίγματα από το κόκκινό τους τον
πυκνό θάμνο, όπου ανθίζουν, πλάι-πλάι, το γιασεμί και η λυγαριά, των οποίων τα
φύλλα λένε ότι ηρεμούν τα πάθη και προστατεύουν την αρετή.
Στο κέντρο της πεδιάδας, μακριά από την δροσιά της θάλασσας, το γέρικο φρούριο14
της Λάρισας, ξερό, σκονισμένο, όμοιο ως προς την απλοϊκή σύγχρονη όψη του με
κάποια μικρή πόλη της Αλγερίας, φαίνεται σήμερα απογυμνωμένο από οτιδήποτε του
προσέδιδε γραφικότητα και μεγαλείο. Είναι η πελασγική ακρόπολη;15 Πρόκειται για
έναν γήλοφο ατιμασμένο από έναν κινηματογράφο. Ρίχνουμε μία τελευταία ματιά
στις πλαγιές του Ολύμπου και στην κορυφογραμμή της Όσσας. Εκεί στο βάθος,
προς τα αριστερά, κλείνει απότομα την θεσσαλική λίμνη η Πίνδος, ψηλό καταφύγιο
του Απόλλωνα και των Πιερίδων Μουσών.16 Ο κίτρινος παράδεισος της Θεσσαλίας
απλώνει, μέσα σε ένα πλαίσιο δασών, τις καλλιέργειές του, τα καπνοχώραφά του, την
ξανθιά στέπα, η οποία τρέφει μία φυλή δραστήριων αλόγων.17 Ένας ερωδιός υψώνεται
αργά και βαριά από το έδαφος. Πίσω από τα χαμηλά σπίτια με τα ξασπρισμένα, από
τον ήλιο, κεραμίδια, βλέπουμε να σηκώνει τα γκρίζα φτερά του και να εξαφανίζεται
το μαύρο λοφίο του.
Η γη ασθμαίνει. Από περιοχή σε περιοχή και ίσως πλάι στα έλη, μικρές οάσεις, για
να ξεκουράζεται το μάτι, τοποθετούν μία σκούρα κηλίδα πάνω σ’ αυτή την απέραντη
πυρακτωμένη πλάκα. Μέσα σ’ αυτό το κέντρο, το οποίο γνώρισε, στο κατώφλι της

14. Δεν είναι φρούριο, αλλά το μπεζεστένι, ό,τι έμεινε από την κλειστή αγορά της
οθωμανικής κατοχής.
15. Ο λόφος της πόλης ήταν, φυσικά, η ακρόπολή της στους αρχαίους χρόνους.
16. Οι Πιερίδες, κόρες του Πίερου από την Πέλλα και της Ευίππης, ήταν πολύ ικανές
στο τραγούδι και θέλησαν να ανταγωνιστούν με τις Μούσες στον Ελικώνα. Ηττήθηκαν και
οι Μούσες τις μεταμόρφωσαν σε πουλιά. Η Πίνδος δεν υπήρξε καταφύγιό τους ούτε του
Απόλλωνα.
17. Ο θεσσαλικός ίππος είναι γνωστός από την Αρχαιότητα. Στα νομίσματα της Λάρισας,
της Φαρσάλου και άλλων πόλεων κυριαρχεί η μορφή του θεσσαλικού ίππου. Είναι γνωστό,
φυσικά, ότι ο Βουκεφάλας του Μ. Αλεξάνδρου αγοράσθηκε από την Φάρσαλο.
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κλασικής εποχής, μία πραγματική αίγλη, η οποία υπήρξε, με την δυναστεία των
Αλευάδων, μία από τις πιο φλογερές εστίες της ελληνικής σκέψης, δεν υπάρχει κανένα
ίχνος της αρχαίας δόξας. Ένα καταστραμμένο μουσείο, σε μία αυλή, στις παρυφές του
βενετικού18 φρουρίου, μερικές επιγραφές, ένα λιοντάρι από λευκό μάρμαρο, ένα τμήμα
γυναικείου αγάλματος. Ο φύλακας σε μία σκοτεινή γωνιά κοιμάται τόσο βαθιά που
επιφυλαχθήκαμε να τον ξυπνήσουμε.
Ωστόσο, αυτές οι πλαγιές του Πηλίου, οι οποίες βλέπουμε να κατηφορίζουν προς
τα δεξιά, είδαν να μεγαλώνει ο Πηλέας, ο Αχιλλέας και ο Ιάσονας που του έβαλε
φωτιά,19 σύμφωνα με τον Πίνδαρο, με τους πυρόξανθους βοστρύχους της κόμης
του. Είμαστε στη χώρα των τριχωτών Κενταύρων, γιων των ορεινών φοράδων. Οι
Έλληνες άκουγαν τις φωνές τους όταν μάχονταν με χτυπήματα δέντρων και βράχων. Ο
ισχυρότερος ανάμεσά τους, ο Χείρωνας, έθρεφε στα πλούσια λιβάδια, με το πολύτιμο
χορτάρι, τον Αχιλλέα και τον γιο τού Απόλλωνα,20 όπως είχε σώσει τον Πηλέα, αυτόν
τον έλληνα αδελφό του Siegfried21 και του Tristan,22 όπως στη σπηλιά του προστάτεψε
τους ένδοξους γάμους της Θέτιδας. Από όλα τα σημεία αυτής της πλούσιας πεδιάδας
και κυρίως από τις υψηλές κορυφογραμμές, οι οποίες την χωρίζουν από την θάλασσα,
καταφθάνουν οι παραδόσεις. Πάνω στον λοφίσκο της Λάρισας, κατανοώ τον Πίνδαρο
που εγκαταστάθηκε στην αυλή των Αλευάδων για να συλλέξει τις περιρρέουσες
παραδόσεις, την εποχή κατά την οποία η Θεσσαλία εισερχόταν στην Ιστορία. Από
όλους αυτούς τους μύθους, ο πιο φημισμένος είναι αυτός των παιδικών χρόνων του
Αχιλλέα, όπως παρουσιάζεται στον 3ο Νεμεονίκη:23 ο νεαρός ήρωας επιτίθεται με
το ακόντιό του σε λιοντάρια και αγριόχοιρους, σκοτώνει ελάφια ή τα ξεπερνά

18. Όπως προαναφέραμε, δεν είναι φρούριο αλλά οθωμανικό μπεζεστένι.
19. Ο Πίνδαρος αναφέρει τον Ιάσονα και την αργοναυτική εκστρατεία στον 5ο Πυθιονίκη
(Ἀρκεσίλᾳ Κυρηναίῳ), αλλά δεν κάνει λόγο για κάποια φωτιά όπως αναφέρει εδώ ο Ed. Herriot.
20. Εννοεί τον Ασκληπιό.
21. Siegfried· μυθικός ήρωας των γερμανικών λαών σε λυρικά ποιήματα όπως το έπος των
Νιμπελούγκεν.
22. Tristan· ήρωας ενός κελτικού μύθου (Τριστάνος και Ιζόλδη), λυρικό δράμα σε τρεις
πράξεις, σε ποίηση και μουσική του Ρ. Βάγκνερ.
23. Βλ. Πίνδαρος, Νεμεονίκες, ΙΙΙ (Ἀριστοκλείδῃ Αἰγινήτῃ, παγκρατιαστῇ) στροφή γ΄ και
αντιστροφή γ΄:
Ξανθός δ’ Ἀχιλλεύς τά μέν μένων Φιλύρας ἐν δόμοις
παῖς ἐών ἄθυρε μεγάλα ἔργα, χερσί θαμινά
βραχυσίδαρον ἄκοντα πάλλων, ἴσα τ’ ἀνέμοις
μάχᾳ λεόντεσσιν ἀγροτέροις ἔπρασσεν φόνον,
κάπρους τ’ ἔναιρε, σώματα δέ παρά Κρονίδαν
Κένταυρον ἀσθμαίνοντα κόμιζεν,
ἑξέτης τό πρῶτον, ὅλον δ’ ἔπειτ’ ἄν χρόνον·
τόν ἐθάμβεον Ἄρτεμίς τε καί θρασεῖ’ Ἀθάνα,
κτείνοντ’ ἐλάφους ἄνευ κυνῶν δολίων θ’ ἑρκέων·
ποσσί γάρ κράτεσκε.
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στο τρέξιμο. Έτσι έγινε και κάτω από τις κορυφές του Πηλίου, όπου ο Πίνδαρος
γνώρισε τον πολύπλοκο μύθο των Αργοναυτών, πρώτη μετάφραση στην ποίηση της
περιπέτειας, η οποία παρέσυρε τους έλληνες ναυτικούς προς τις πιο απομακρυσμένες
περιοχές τής μεσογειακής λεκάνης. Διηγήσεις ναυτικών, οι οποίοι επέστρεφαν στα
σπίτια τους· διηγήσεις οι οποίες εμπλουτίζονταν με θαυμαστά γεγονότα. Φλυαρίες
πειρατών, οι οποίες έφθασαν μέχρι τις ακτές της Λιβύης και συνάντησαν, στο πέρασμά
τους, την μάγισσα Μήδεια.
Για όλες αυτές τις παραδόσεις, οι οποίες εξωράισαν, με την ατελείωτη μεταμόρφωσή
τους, την ελληνική Τέχνη και τα ελληνικά Γράμματα, η Θεσσαλία υπήρξε μία
αστήρευτη δεξαμενή. Είναι, ακριβώς, ο τομέας του Πινδάρου. Ένας νεαρός Θηβαίος,
αφιερωμένος, σύμφωνα με μία παράδοση της οικογένειάς του, στη λατρεία του
Απόλλωνα, πλούσιος κατά πάσα πιθανότητα και μεγαλωμένος, πιθανόν, στην Αθήνα,
ήλθε στα είκοσι, περίπου, χρόνια του, στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., να συλλέξει αυτές
τις αναμνήσεις. Εδώ συνέθεσε την αρχαιότερη ωδή του, τον 10ο Πυθιονίκη, προς
τιμή του Ιπποκλέα του Θεσσαλού, νικητή στον διπλό δρόμο ανδρών.24 Ο Ιπποκλέας
πήρε δύο φορές στεφάνι στα Πύθια, στον απλό δρόμο τού σταδίου και στον δίαυλο.
Αυτός ο ήρωας ακολούθησε τον ίδιο δρόμο, ο οποίος θα μας οδηγήσει στους Δελφούς,
κοντά στο Μαντείο. Στην καρδιά του καλοκαιριού, έφθασε στο ιερό της Πυθίας και
πήρε μέρος στους γυμνικούς αγώνες για την κατάκτηση της δάφνης των Τεμπών.
Κανένας σκοπός κέρδους, κανένα χρηματικό έπαθλο. Ιδεαλίστρια κιόλας αυτή η
φυλή αγωνίζεται μόνο για την τιμή. Κατά την επιστροφή του στεφανωμένου νικητή,
προκειμένου να ευχαριστήσει τους Αλευάδες, ο νεαρός ποιητής συγκέντρωσε έναν
χορό και συνέθεσε έναν ύμνο. Όπως θα κάνει, αργότερα, ο Περικλής ενώπιον των
οικογενειών των νεκρών πολεμιστών, τίμησε λιγότερο τον αθλητή από ό,τι την φυλή
του, την πατρίδα του, την «μάκαιρα Θεσσαλία», την συνδρομή των λαών οι οποίοι
συγκεντρώθηκαν στην κοιλάδα του Παρνασσού.
Ας μην εξαπτόμεθα παράκαιρα. Ήρθαμε σ’ αυτά τα εδάφη για να γνωρίσουμε τον
πραγματικό Ελληνισμό, απαλλαγμένο από το βάρος των γλωσσημάτων, απογυμνωμένο
από την αταίριαστη υπερβολή των σχολίων. Στις ωδές του Πινδάρου ενυπάρχει ένα
είδος θρησκευτικής ξηρότητας· δεν γνωρίζουμε την μουσική με την συνοδεία μιας
φόρμιγκας25 ή μιας φλογέρας, «το πλουσιότερο όλων των οργάνων». Όμως, οι εικόνες
που προέβαλε πάλλονται σαν βέλη. Καμία λογική έγνοια. «Όμοια με την μέλισσα, λέει
η ωδή για τον Ιπποκλέα, οι ωραίοι μου επαινετικοί ύμνοι τρέχουν από το ένα θέμα
στο άλλο» (Ἐγκωμίων γάρ ἄωτος ὕμνων / ἐπ’ ἄλλοτ’ ἄλλον ὥτε μέλισσα θύνει λόγον).
Ανάμεσα σε δύο στροφές, ας ακούσουμε το ρυθμικό βήμα των μελών του χορού.
Καλώντας σε βοήθεια τις Μούσες του πιερικού δάσους, με τις μελαχρινές κοτσίδες,
εμφορούμενος και ο ίδιος από την επιθυμία να νικήσει τους αντιπάλους του, εμπνεό24. Βλ. Βασίλης Ι. Λαζανάς, «Ο δέκατος πυθιονίκης του Πινδάρου στον Ιπποκλέα τον
Θεσσαλό. Εισαγωγή-κείμενο-μετάφραση-αναλυτικά σχόλια», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 3
(1982) 65-73.
25. Φόρμιγξ· το αρχαιότερο έγχορδο μουσικό όργανο των ελλήνων αοιδών, παρόμοιο με
την άρπα, κυρίως δε το μουσικό όργανο του Απόλλωνα. Βλ. Ιω. Σταματάκος, Λεξικόν της
αρχαίας ελληνικής γλώσσης, Αθήναι 1972, 1084.
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μενος από έναν ελληνικό πατριωτισμό, που οι ύμνοι του μας δείχνουν ήδη πολύ
ρωμαλέο, και αναμιγνύοντας στον λυρισμό του τις αρχές μιας σοφίας πάνω από όλα
συνετής, ο Πίνδαρος μας μεταφέρει στο κέντρο των μεγάλων εθνικών πανηγύρεων (οι
οποίες εορτάζονταν, αν όχι στους Δελφούς, πολύ κοντά στο ιερό, στην πόλη Κρίσα της
Φωκίδας στους πρόποδες του Παρνασσού), ανάμεσα στους προσκυνητές που, για κάθε
πυθικό αγώνα, αποβιβάζονταν στο λιμάνι της Κίρρας. Με την συγκίνηση του πιστού
(καθώς ο ίδιος, μπροστά στο σπίτι του, αφιέρωσε ένα ιερό στη Μεγάλη Μητέρα), λάτρεψε
την ιερή πέτρα, τον Ομφαλό, το κέντρο της γης. Συνέλεξε τους θεσσαλικούς μύθους και
κυρίως εκείνον ο οποίος διηγείται την εκπληκτική περιπέτεια των Αργοναυτών. Τον
ευγνωμονούμε κυρίως που μας οδήγησε στην κοιλάδα όπου πραγματοποιούνταν η
αρματοδρομία. Όταν θα θαυμάσω, στο Μουσείο των Δελφών, τον Ηνίοχο θα μου είναι
εύκολο να τον αναγνωρίσω· είναι ο Κυρηναίος,26 ο οποίος, κατά την διάρκεια των
δώδεκα διαδοχικών διαδρομών, νίκησε με την σειρά 40 αμαξηλάτες οι οποίοι έπεσαν
στον αγώνα (...).
Ας βιαστούμε, λοιπόν, προς τον Ομφαλό, προς το πνευματικό κέντρο της Ελλάδας.
Ας εγκαταλείψουμε το γυμνό φρούριο [=μπεζεστένι] της Λάρισας και αυτήν την
εγκαταλειμμένη σύραγγα όπου τριγυρίζουν τα μικρά μαύρα κοράκια της Θεσσαλίας.
Κάτω από έναν τέτοιο ήλιο, ακόμα και ο Χείρωνας θα αρνιόταν να εγκαταλείψει την
σπηλιά του. Στην άκρη του δρόμου, ανάμεσα στις πέτρες, ένας σκαντζόχοιρος πρόβαλε
τα μικρά αγκάθια του. Οι άνθρωποι κρύβονταν και τα πρόβατα, αποφεύγοντας την
ζεστή καφετιά γη, αναζητούσαν λίγη δροσιά κάτω από την προστασία των καλαμιών.
Κοντά σε μία χαριτωμένη τουρκική βρύση, στο πλάτωμα του χωριού Τατάρι,27 το
βλέμμα ανακάλυψε ολόκληρο το πεδίο των μαχών της Φαρσάλου. Τα Φάρσαλα, το
μεγάλο χωριό με τις κόκκινες στέγες και τις βαθιές πρασινάδες, απλώνονται κατά
μήκος των ματωμένων βράχων του βουνού Αλογοπάτι. Μέσα από αυτό το πέρασμα, το
οποίο διακρίναμε να καλύπτεται από την ομίχλη, πέρασε ο Καίσαρας. Παρά το λαμπρό
καλοκαίρι, τα χαμηλά σύννεφα, το πέταγμα της σκόνης, η αλυσίδα των βουνών, όμοια
με οδοντωτό σπαθί, δίνουν μία αυστηρή όψη σ’ αυτό το ευρύ πεδίο σφαγής. Από αυτό
το αμμώδες μονοπάτι τράπηκε σε φυγή ο Πομπήιος (το 48 π.Χ.). Ένα κοκκινόχωμα,
ένα κοκκινόχορτο, μετά βίας μερικά δέντρα και μία σειρά από λεύκες. Άλογα έτρεχαν
ελεύθερα πάνω στο μαυρόχωμα, στις όχθες του Ενιπέα. Οι κορυφές των δύο λόφων, οι
οποίοι πλαισιώνουν τα Φάρσαλα, μοιάζουν με περικεφαλαίες.
Αν θέλαμε να φθάσουμε απόψε στους Δελφούς, έπρεπε να εγκαταλείψουμε εσπευσμένα την θεσσαλική πεδιάδα, να διατρέξουμε την ομηρική Φθία,28 χώρα του Πηλέα
και του Αχιλλέα, να διασχίσουμε τον ορεινό όγκο της Όθρυος και καθ’ οδόν να
αδιαφορήσουμε για όλες τις εντυπώσεις, όλες τις ενθυμήσεις που προσφέρονται στον

26. Βλ. Πίνδαρος, Πυθιονίκες, IV (Ἀρκεσίλᾳ Κυρηναίῳ, ἅρματι).
27. Τατάρι· η σημερινή Ζωοδόχος Πηγή των Φαρσάλων.
28. Φθία· η προθεσσαλική πρωτεύουσα του ομηρικού ήρωα Αχιλλέα, ίσως στο λόφο πάνω
από τις πηγές του Απιδανού, μέσα στα Φάρσαλα. Στους ιστορικούς χρόνους, την θέση της
Φθίας κατέλαβε η Φάρσαλος. Βλ. Ν. Δ. Παπαχατζής, «Η σημερινή θέση της τοπογραφικής
μελέτης της αρχαίας Θεσσαλίας», Θεσσαλικά, 2 (Βόλος 1959) 20-21.
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διαβάτη. Αυτός ο δρόμος, τον οποίο ακολουθούσαμε, είναι ο μεγάλος στρατηγικός
δρόμος από τον οποίο πέρασε ολόκληρη η αρχαία και η σύγχρονη Ιστορία της
Ελλάδας. Ένα χωριό, κρεμασμένο στο βράχο, σε ύψος πάνω από 100 μέτρα, εκφράζει
με το παλιό όνομά του, τώρα παραποιημένο (Θαυμακοί29-Δομοκός), την έκπληξη η
οποία καταλάμβανε τον ταξιδιώτη που ερχόταν από τον Νότο, όταν ανακάλυπτε ,
από το ύψος αυτής της καινούργιας ακρόπολης, την μαγευτική γη της Θεσσαλίας.
Όταν τα νερά της λαρισινής πεδιάδας ξεχύθηκαν προς την θάλασσα από το στενό των
Τεμπών, αυτή η μικρή λίμνη Ξυνιάδα παρέμεινε ως μάρτυρας της αρχαίας εσωτερικής
θάλασσας, τελευταία απαλότητα μέσα σ’ αυτό το στυφό τοπίο, το αφιερωμένο στο
μεγαλείο. Τι μεγαλείο! Τίποτε δεν μπορούσε να μας προετοιμάσει καλύτερα για το
τοπίο των Δελφών από ό,τι η άφιξή μας στην κοιλάδα του Σπερχειού και της Λαμίας,
το σούρουπο (...).

29. Θαυμακοί ή Θαυμακός· πόλη της Αχαΐας Φθιώτιδας, όπου ο μεσαιωνικός και ο νεότερος
Δομοκός. Βλ. Ν. Δ. Παπαχατζής, ό.π., σ. 11.
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ΧΑΪΔΩ Δ. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΗΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ
(22.6.1814)
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Συνεχίζοντας την παρουσίαση εγγράφων από τον φάκελο Ζ΄ της Βιβλιοθήκης
των Μηλεών του Πηλίου, θα ασχοληθούμε με ένα έγγραφο το οποίο έχει ως θέμα
την διευθέτηση φορολογικών και άλλων ζητημάτων, μεταξύ των δύο γειτονικών
οικισμών, των Μηλεών και του Πρόπαντος, του σημερινού Καλαμακίου. Τα ζητήματα
αυτά παρέμεναν σε εκκρεμότητα από τα τέλη του 18ου αιώνα και διευθετήθηκαν το
καλοκαίρι του 1814, προκειμένου να αποφευχθούν, στο εξής, παρεξηγήσεις μεταξύ
των κατοίκων των δύο οικισμών. Σημειωτέον ότι το Πρόπαν αναφέρεται ως συνοικία
(μαχαλές)1 των Μηλεών. Ο Αργύρης Φιλιππίδης, το 1815, έγραψε τα εξής γι' αυτόν τον
πηλιορίτικο οικισμό:
«Ἡ Πρόπαντος ἔχει ὑπέρ τά ἑκατόν σπήτια χριστιανικά καί ἐδῶ ἔχουν σπήτια
μεγάλα, ἔχουν ἐκκλησίαν μία εἰς τήν ἄκρια τοῦ χωργιοῦ, ἀπάνω εἰς τόν γαρμπῆ, ἐπ'
ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου (...). Οἱ ἐγκάτοικοι ἐδῶ τῆς πρώτης τάξεως ζοῦν μέ τό
ἀλισιβερίσι2 καί μέ τά μαξούλια3 των· τῆς δέ δευτέρας τάξεως εἶναι ὅλοι ναῦται καί
καραβοκυροί καί ζοῦν ἀπό τήν θάλασσαν· τῆς δέ τρίτης τάξεως δουλεύουν τήν γῆν.
Τό χωρίον τοῦτο εἶναι ἐκτεταμένον ἐπάνω εἰς τόν λεβάντε4 ἀνατολικά, ἔχουν ἀέρα
καλόν· νερά μέσα εἰς τό χωρίον τους ἔχουν μόνο δύο (...) Εἶναι ὅμως καί τά δύο ἀρκετά
(...). Τόπον ὅμως δέν ἔχουν, ὡσάν ὁποῦ εἶναι μαζί μέ ταῖς Μηλιαῖς. Εἰς ταῖς Μηλιαῖς
πληρώνουν ὅ,τι τούς τύχει δόσιμον,5 εἰς τόν βοϊβόντα6 Μηλιῶν κρίνονται(...)».7
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν τους προεστούς των δύο
χωριών στην διευθέτηση των ζητημάτων τα οποία τους απασχολούσαν. Η διευθέτηση
έγινε για να μην υπάρχουν πια «λογοτριβαίς» αναμεταξύ τους, εξαιτίας του γεγονότος
ότι και τα δύο χωριά συμμετείχαν στα κοινά έξοδα, σχετικώς με τους ετήσιους φόρους,

1. Μαχαλές< τουρ. mahalle· γειτονιά, συνοικία.
2. Αλισιβερίσι< τουρ. alisveris· ληψοδοσία, εμπορικές συναλλαγές.
3. Μαξούλι< τουρ. mahsul· προϊόν, σοδειά.
4. Λεβάντες< ιταλ. Levante· Ανατολή.
5. Δόσιμον· φόρος.
6. Βοϊβόντας< σλαβ. voivoda· στρατηγός, διοικητής μιας περιοχής.
7. Βλ. Θεοδόσης Κ. Σπεράντσας, Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη Φιλιππίδη. Μερική
Γεωγραφία-Βιβλίον Ηθικόν, επιμέλεια αρχ. Φιλαρέτου Βιτάλη, Αθήναι 1978, 182-183.
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«τα χρονιάρικα», όπως αναφέρουν. Συμφώνησαν, λοιπόν, οι Μηλιές να πληρώνουν
πέντε μέρη των φόρων, δηλαδή τα 5/6, και το Πρόπαν το ένα μέρος, δηλαδή το 1/6. Οι
φορολογικές υποχρεώσεις τους ήταν οι εξής:
Μουκατά8 λουφέδες,9 μουχαβουζλίκι,10 αστάρια,11 τζιλέπ κισιάν,12 μακτού13 του
Βελεστίνου, αϊλίκια14 της Λεβαδιάς, κρασιάτικα,15 μεταξιάτικα,16 πεσκέσια17 της
Κωνσταντινούπολης και έξοδα της οθωμανικής διοίκησης της Λάρισας. Τα υπόλοιπα
έξοδα, ήτοι τα φυλακτικά-μπεκτζιλάτικα,18 οι δαπάνες των βεκίληδων19 (βεκίλ
χάρτζια)20 και ό,τι άλλο χρειαζόταν για τις υποθέσεις των οικισμών, καθώς και η
δεκάτη επί των γεωργικών προϊόντων θα επιβάρυναν χωριστά τον κάθε οικισμό.
Τους παραπάνω φόρους ανέλαβαν να αποδίδουν, για τους δύο οικισμούς, οι
προεστοί των Μηλεών και μετά οι κάτοικοι του Πρόπαντος θα τους έδιναν το μερίδιό
τους (1/6). Εάν αργούσαν να δώσουν το μερίδιο των φόρων τους, τότε έπρεπε να
πληρώνουν, ως είδος τόκου, 2 άσπρα21 για κάθε οφειλόμενο γρόσι.
Με την ευκαιρία αυτή, οι προεστοί των δύο οικισμών αναφέρονται στα σύνορα
και στις ιδιοκτησίες τους, από τις δύο πλευρές των συνόρων. Επειδή το Πρόπαν ήταν
συνοικία των Μηλεών, πολλοί Μηλιώτες είχαν κτήματα εκεί και πολλοί Προπαντιώτες
είχαν κτήματα στην περιοχή των Μηλεών. Όταν το Πρόπαν αποσπάσθηκε από την
Κοινότητα των Μηλεών, το 1808, τα ιδιοκτησιακά ζητήματα δεν διευθετήθηκαν.
Και επειδή αυτά τα ζητήματα ήταν περίπλοκα, αποφάσισαν τώρα, το 1814, να τα
αφήσουν «ὡς εἶναι γεγραμμένα εἰς τήν μάνα (κτηματολόγιο) τῆς χώρας τῶν 1808».
Εάν υπάρξουν αμφισβητήσεις των συνόρων, από κάποιον γειτονικό οικισμό, και
καταφύγουν στα δικαστήρια, τα έξοδα που θα προκύψουν θα τα πληρώσουν οι
Μηλιώτες και οι Προπαντιώτες, με το «ἀνάλογόν» τους, δηλαδή 5 μέρη προς 1. Στο
εξής, εάν κάποιος Μηλιώτης αγοράσει ένα κτήμα (μούλκι)22 στις Μηλιές να είναι
μηλιώτικο και, φυσικά, εάν κάποιος Προπαντιώτης αγοράσει ένα κτήμα στο Πρόπαν
να είναι προπαντιώτικο, «κατά τήν κοινήν ἀπόφασιν ὁποῦ αὐτοθελήτως καί τά δύω
μέρη ἐκάμομεν τοῦ ἐνδοξοτάτου Μεμέταγα ζαμπίτη23 μας».

8. Μουκατάς< τουρ. mukataa· η κατ’ αποκοπή είσπραξη των φόρων.
9. Λουφές< τουρ. ulufe· μισθός.
10. Μουχαβουζλίκι< τουρ. muhafiz· φύλακας.
11. Αστάρι< τουρ. astar· φόδρα, φόρος για την ενδυμασία των στρατιωτών.
12. Τζιλέπ κισιάν· φόρος επί των προβάτων.
13. Μακτού< τουρ. maktu· κανονισμένος φόρος.
14. Αϊλίκι< τουρ. aylik· μισθός.
15. Κρασιάτικα· ο φόρος στην παραγωγή κρασιού.
16. Μεταξιάτικα· ο φόρος στην παραγωγή μεταξιού.
17. Πεσκέσι< τουρ. peskes· φιλοδώρημα.
18. Μπεκτζιλάτικο· η αμοιβή του μπεκτσή< τουρ. bekci· φύλακας.
19. Βεκίλης< τουρ. vekil· επίτροπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος.
20. Χάρτζι< τουρ. harc· δαπάνη.
21. Άσπρο· το 1/120 του γροσίου.
22. Μούλκι< τουρ. mülk· ιδιοκτησία.
23. Ζαμπίτης< τουρ. zabit· αυτός που φυλάττει την τάξη, διοικητής, αξιωματικός.
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Η συμφωνία αυτή συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα (γράμματα), ένα για τους Μηλιώτες
και ένα για τους Προπαντιώτες, τα οποία υπέγραψαν οι προεστοί: εννιά των Μηλεών
και 6 του Πρόπαντος. Για περισσότερη ασφάλεια όρισαν αντιπρόσωπό τους (βεκίλη)
τον Τζιάμη Ιμπραήμ αγά από το Βελεστίνο, ο οποίος θα φροντίσει (αλιβερντίσι) να
εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις (χοντζέτια) του οθωμανικού δικαστηρίου (βασιλικής
κρίσεως).
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αναφέρουμε ότι μέχρι το 1808 οι Μηλιές και το Πρόπαν
αποτέλεσε δική του κοινότητα και οι δύο κοινότητες, οι κάτοικοι των οποίων είχαν
κτήματα και από τις δύο πλευρές των συνόρων, πλήρωναν χωριστά τους πολλούς
φόρους στην οθωμανική διοίκηση, επιβαρυνόμενοι με πολλά έξοδα. Για την αποφυγή
των περιττών εξόδων αποφάσισαν, το 1814, να τα πληρώνει η Κοινότητα των Μηλεών
και στη συνέχεια να αποδίδει το μερίδιό της και η Κοινότητα του Πρόπαντος. Τα
ιδιοκτησιακά ζητήματα παρέμειναν όπως ήταν στη «μάνα» του 1808.
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
Ακολούθως εκδίδομε το έγγραφο του 1814 με την συμφωνία διευθέτησης, των
φορολογικών και άλλων ζητημάτων, με την ορθογραφία. Η μοναδική μας επέμβαση
αφορά στην κεφαλοποίηση των αρχικών γραμμάτων των κύριων ονομάτων.
Ζ/49
Τήν σήμερον ἡμεῖς ἡ χώρα Μηλιαῖς, καί ἡμεῖς ὁ μαχαλές Πρώπαντου ἰδίᾳ μας
θελήσει καί ἀβιάστω / προαιρέσει, διά νά μήν ἀκολουθοῦν εἰς τό μεταξύ μας Μηλιαῖς
καί Πρώπαντου λογοτριβαῖς, ἐπειδή καί εἴμε/θα ὑποκείμενοι εἰς ἕνα μανδέ,24 ὁμοῦ εἰς
ὅλα τά δοσίματα κοινῶς, εὑρήκαμεν εὔλογον καί τῷ θεῷ / ἀρεστόν κατά τήν κοινήν
μας ἀπόφασιν, ἡ μέν χώρα Μηλιαῖς νά πληρώνουν εἰς κάθε χρουνιά/ρικα κύρια
δωσίματα μερίδια πέντε, ὁ δέ μαχαλές Πρώπαντου μερίδιον ἕνα. δηλ: / μουκατά
λουφέδες, μουχαβουζλίκι, ἀστάρια, τζιλέπ κισιάνα, μακτού Βελεστίνου, ἀϊλίκια /
Λιβαδίας, κρασιάτικα, μεταξιάτικα, πεσκέσια Πόλεως, ἔξοδα Λαρίσσης, ὁμοῦ μέ τῶν
/ ἐξόδων αὐτῶν καί εἰς κάθε βασιλικόν ἄλλο δόσιμον νά τά μοιράζομεν ὡς εἴρηται
πληρώνον/τες πέντε ἡ Μηλιαῖς, καί ἕνα ἡ Πρόπαντου. τά δέ μπεκτζιλάτικα φυλακτικά,
καί βεκίλ χάρ/τζια, καί ἄλλα νά εἶναι ἰδιαίτερα εἰς τό κάθε μέρος χωρίς νά ἐνέχηται
τό ἄλλο. καί μέ τό νά σώζεται τό ὄνομα / Μηλιαῖς εἰς κάθε δόσιμον, οἱ κατά καιρούς
εὐρεθέντες προεστοί καί βεκύληδες Μηλιῶταις νά πλη/ρώνουν αὐτοῦ ὁμοῦ μέ τό
ἀνάλογον ἡμῶν τῶν Προπαντιωτῶν, καί εὐθύς ὁποῦ μᾶς ζητήσουν τό μερίδιόν μας /
ἤ διά γραμμάτων, ἤ διά λόγου παραγγελίας οἱ Μηλιῶταις ἀμέσως νά πληρώνομεν τό
κατά καιρούς ἕνα / ἕκτον μερίδιον πρός τήν χώραν, εἰ δέ ἐξ ἐναντίας δέν ἀποκριθῶμεν
εἰς τόν ἴδιον καιρόν ὁποῦ πληρώ/σουν ὑποσχόμεθα ἡμεῖς ὁ μαχαλές Πρώπαντου νά
πληρώνομεν πρός δύω ἄσπρα τό γρόσι τόν μῆνα / καί εἰς τά σύνορα ἄν ἀκολουθήση
μέ τά γειτονικά μας χωρία κᾀνένας νεζές,25 καί εὔγομεν ἀπό ἔξοδα / χρείας τυχούσης
πρός διαφέντευσιν τῶν συνόρων μας νά πληρόνωμεν καί τά δύω μέρη, τό ἀνάλογόν /
μας, τά δέ μούλκιά μας ὁποῦ εὑρέθησαν εἰς τόν καιρόν τοῦ χωρισμοῦ μας τιμημένα εἰς
τόπον Προ/παντιότικον ἐπάνω εἰς ταῖς Μηλιαῖς, καί εἰς τόπον Μηλιότικον ἐπάνω εἰς

24. Μανδές< τουρ. mande· μεγάλο ζήτημα, υπόθεση.
25. Νεζές< τουρ. niza· αμφισβήτηση, αντίθεση.
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Το έγγραφο της διευθέτησης των φορολογικών και άλλων ζητημάτων μεταξύ
των Μηλεών και του Πρόπαντος, χωρίς την δεύτερη σελίδα με τις υπογραφές
των προεστών (22.6.1814).
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Πρόπαντον, νά μένη ὡς εἶναι / γεγραμμένα εἰς τήν μάνα τῆς χώρας τῶν 1808: εἰς δέ τό
ἑξῆς ἄν Μηλιώτης ἀγοράση μούλκι εἰς Μηλιαῖς / νά τιμᾶται πάλιν εἰς Μηλιαῖς κατά
τήν κοινήν ἀπόφασιν ὁποῦ αὐτοθελήτως καί τά δύω μέρη ἐκάμομεν / ἔμπροσθεν τοῦ
ἐνδοξοτάτου Μεχμέταγα ζαμπίτη μας. Εἰς δέ τήν μεγάλην τιμήν νά τιμᾶ κάθε / μέρος τά
μούλκια του, ὅταν καί ὅπως θέλει χωρίς νά ἀνακατώνεται ἤ νά ἐξετάζει τό ἕνα μέρος
τό / ἄλλο. ὁμοίως καί τό ἕως τώρα συνηθισμένον δέκατον εἰς μόνα τά σπαρτά, κάθε
μέρος νά / οἰκονομῇ τό ἐδικό του ὅπως θέλει χωρίς νά ἐξετάζει ἤ νά ἀνακατεύεται
τό ἕνα μέρος εἰς τό τοῦ ἄλ/λου. διό ἔγιναν δύω παρόμοια γράμματα ἐνυπόγραφα, τό
μέν ἀπό Προπαντιώτας πρός τούς / Μηλιώτας, τό δέ ἀπό τούς Μηλιώτας πρός τούς
Προπαντιώτας, ἵνα ἔχουν τό κύρος καί τήν ἰσχύν / ἐν παντί κριτηρίῳ δικαιοσύνης
καί διά περισσοτέραν ἀσφάλειαν ἐβάλαμεν βεκύλην νά ἀλι/βερντίσι26 χουτζέτια27 τῆς
βασιλικῆς κρίσεως καί εἰς τά δύω μέρη τόν Τζιάμ Ἰμπράμαγαν Βε/λεστινλῆ, καί ἔστω
εἰς ἔνδειξιν.
τῇ 22 Ἰουνίου 1814.
σ. 2
Χ΄΄ πανταζῆς βαιβεόνω
δημήτρης κωνσταντή βεβαιόνω
Ἰωάνης δήμου βεβαιόνω
ἀργύρης παπ(ᾶ) βεκύλης τῆς χώρας
βεβαιόνω
γεώργιος δημητρίου βεκύλης τῆς χώρας
βεβαιώνω
δημήτρης κωνσταντάκη βεβαιόνω
γραμμένος νικολού βεβαιόνω
ἀναγνώστης γεώργη βεβαιόνω
ἐγώ ὁ στάθης τοῦ γιάνη βεβαιόνω

Δημήτριος εὐσταθίου βεβαιόνω
γεωργατζῆς μπουγιατζῆς βεβαιόνω
δημήτρι σταμάτι βεβαιόνω
Θεοδωρῆς Ἰωά(ννου) βεβαιόνω.
γεώργης παπᾶ δημητρίου βεβαιόνω
γεώργιος κουσταντή βεβαιόνω.

26. Αλιβερντίσει· δεν βρήκαμε την ακριβή σημασία αυτής της λέξης.
27. Χοντζέτι< τουρ. hüccet· ιεροδικαστική απόφαση.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΟΥΣΙΚΟΥ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΙ
1633-1818
Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιάσουμε τρεις απανταχούσες για την Μονή του
Δουσίκου1 (μία του οικουμενικού πατριάρχη Κυρίλλου, του έτους 1633, και δύο του
ηγουμένου της μονής αυτής Δανιήλ, των ετών 1768 και 1772), και δεκαεφτά έγγραφα,
του Αλή πασά και άλλων οθωμανών αξιωματούχων, τα οποία είναι της περιόδου
1793-1818.
Ι. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥΣΕΣ

1. Η απανταχούσα του οικ. πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρη (1633)2
Η Μονή του Δουσίκου, εξαιτίας των εξωτερικών περιστάσεων και δοσιμάτων,
περιέπεσε σε βαρύτατο χρέος και αναγκάστηκε να βάλει ενέχυρο τα πράγματά της,
ακόμη και αυτά τα ιερά σκεύη, σε εξωτερικούς δανειστές, με ορατό τον κίνδυνο να
πωληθούν και έτσι η μονή να χάσει τα πολύτιμα κειμήλιά της. Ο οικ. πατριάρχης
Κύριλλος Λούκαρης απευθύνει, το 1633, ένα συστατικό γράμμα προς το ορθόδοξο
πλήρωμα. Ονομαστικά αναφέρεται στους Χριστιανούς της Βενετίας και των
βενετοκρατούμενων περιοχών: Κρήτης, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, καθώς
και των γύρω νησιών. Με την απανταχούσα προτρέπονται οι πιστοί να συνδράμουν
οικονομικά την Μονή του Δουσίκου, κατά την περιοδεία του ηγουμένου της Ιωακείμ,
πράγμα που θα δώσει στους μεν μοναχούς τη δυνατότητα να αφοσιωθούν στη
δοξολογία του θεού με ησυχία και ηρεμία, αφού απαλλαγούν από τις ενοχλήσεις και
απαιτήσεις των δανειστών, εκείνοι δε θα λάβουν τον άξιο μισθό από τον Κύριο.
(1)
+ κύριλλος ἐλέῳ θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος κωνσταντινουπόλεως νέ(ας) ρώμ(ης) κ(αί)
οἰκουμενικός πατριάρχ(ης)
+ οἱ κατά τά μέρη τῆς περιφανοῦς κ(αί) θεοσώστου πόλεως τῶν ἐνετῶν κ(αί) τῆς
θεοφρουρήτου νήσου κρήτης, τῆς ζακύνθου κ(αί) κεφαληνίας, τῶν κορυφῶν, κ(αί)
τῶν πέριξ νήσων, κ(αί) / πόλεων τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, κ(αί) ἅπαντες οἱ κατά
πᾶσαν πόλιν, κ(αί) χώραν εὑρισκόμενοι ἱερώτατοι μ(ητ)ροπολῖται κ(αί) ὑπέρτιμοι
κ(αί) θεοφιλέστατοι ἀρχιεπίσκοποι, ἐν ἁγίῳ πν(εύματ)ι / ἀγαπητοί ἀδελφοί, κ(αί)
συλλειτουργοί, θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι, ἐντιμότατοι κληρικοί, κ(αί) πρωτοϊερεῖς,
ὁσιώτατοι καθηγούμενοι κ(αί) πν(ευματ)ικοί, εὐλαβέστατοι ἱερεῖς, μεγαλοπρε/
πέστατοι, κ(αί) εὐγενέστατοι ἄρχοντες, κ(αί) οἱ λοιποί εὐσεβεῖς χριστιανοί τοῦ
ὀρθοδόξου πληρώματος, κ(αί) οἱ ἐν κ(υρί)ῳ ἀγαπητοί τῆς ἡμῶν μετριότητος,

1. Ιδέ γι’ αυτήν γενικά: α) Σοφιανού, β. β) Καλούσιου.
2. Πολίτη, 47-48 και εικ. 14. Η περιγραφή είναι του Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη.
12. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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χάρις εἴη ὑμῖν ἅπασιν εἰρήνη, κ(αί) / ἔλεος παρά θ(εο)ῦ παντοκράτορος, κ(αί) κ(υρίο)υ
ἡμῶν ἰ(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ, παρ’ ἡμῶν δέ εὐχή, κ(αί) εὐλογία, κ(αί) συγχώρησις.
γνωρίζομεν ὑμῖν διά τοῦ παρόντος, κ(αί) πιστούμεθα ὡς ὁ παρών ὁσιώ/τατος ἐν
ἱερομονάχοις, κ(αί) πν(ευματ)ικοῖς κύρ ἰωακείμ ὑπάρχει καθηγούμενος τοῦ θείου
κ(αί) σεβασμίου μοναστηρίου τοῦ εἰς ὄνομα τιμωμένου τῆς μεταμορφώσεως τοῦ
κ(υρίο)υ, κ(αί) θ(εο)ῦ, κ(αί) σ(ωτῆ)ρ(ο)ς / ἡμῶν ἰ(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ, τοῦ καλουμένου
ντούσικου, τοῦ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ λαρίσ(σης), πλησίον τῆς μεγάλ(ης) πόρτας. ὅς ἐπέμφθη
παρά τῶν ἐκεῖσε πατέρων, πρός τ(ήν) ὑμετέραν ἀγάπην χάριν / ἐλεημοσύνης, μετά
κ(αί) τῆς συνοδεί(ας) αὐτοῦ,
ὅτι ἡ μονή αὐτῶν ὑπό τῶν ἐκεῖσε διατριβόντων ἐξωτερικῶν καθ’ ἑκάστην, κ(αί)
ὑπό τῶν ἐπερχομένων αὐτῆ βάρεων, κ(αί) συδοση/μάτων εἰς χρέος βαρύτατον
περιπέπτωκε δι’ ὅ κ(αί) τά πράγματα αὐτῆς, κ(αί) ἱερά σκεύη κατακρατοῦντ(αι)
εἰς ἐνέχυρον, παρά τῶν ἐξωτερικῶν τῶν δανειστών κινδυνεύοντα πωλη/θῆναι, κ(αί)
ἀπεξενωθῆναι τῆς δεσποτεί(ας) αὐτῆς, ὡς ἐμάθομεν κ(αί) ἐπληρωφορήθημεν.
διά τοῦτο ἀποδεχόμενοι αὐτόν τόν ῥηθέντα καθηγούμενον, μετά τῆς συνοδίας
αὐτοῦ, / ὅπου ἄν τύχη ἡδέως, κ(αί) εὐμενῶς συνδρομήν, κ(αί) βοήθειαν ἐπιδείξητε
λόγῳ, κ(αί) ἔργω, κ(αί) ἐλεημοσύνην, κ(αί) βοήθειαν χορηγήσητε αὐτῷ, διά τ(ήν)
ἀνάγκην τοῦ μοναστηρίου, ἐξ ὧν / εὐπορεῖτε ἀγαθῶν, ἕκαστος ὡς ἔχει δυνάμεως,
κ(αί) προαιρέσεως, κ(αί) ὡς ἀπαιτεῖ ὁ καιρός, κ(αί) τά πράγματα, διά τόν κ(ύριο)ν
τόν τούς ἐλεήμονας μακαρίζοντα, κ(αί) τό χρέος ὡς / χάριν λαμβάνοντα, κ(αί)
ἀντιδιδόντα χάριν ἀντί χάριτος.
οὕτω τοίνυν ποιήσατε ἀγαπητοί, κ(αί) βοηθήσατε ὁλοψύχως εἰς τήν δυστυχίαν τοῦ
μοναστηρίου τούτου ὡσάν / διά τῆς συνδρομῆς, κ(αί) ἐλεημοσύνης ὑμῶν αὐτός μέν
ἐπανακάμψη εἰς τό μοναστήριον αὐτοῦ ἐν εὐπορίᾳ, κ(αί) ἐλευθερώση τά ἱερά σκεύη,
κ(αί) λοιπά πράγματα τοῦ /μοναστηρίου αὐτοῦ τῆς ἐνεχυρώσεως, κ(αί) ἀπαλαγέντες
οἱ πτωχοί π(ατέ)ρες τῆς ἐνοχλήσεως, κ(αί) ἀπαιτήσεως τῶν δανειστῶν δοξάζωσι τόν
θ(εό)ν ἐν ἠσυχία, κ(αί) ἡρεμίᾳ εὐχό/μενοι ὑπέρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτῶν ὑμεῖς
δέ τόν ἄξιον μισθόν παρά θ(εο)ῦ ἑκατονταπλασίονα ἀντιλάβοιτε κ(αί) ζωήν τήν
αἰώνιον κληρονομήσοιτε, ἐν χ(ριστ)ῷ ἰ(ησο)ῦ τῷ / κ(υρί)ῳ ἡμῶν.
οὗ ἡ χάρις, κ(αί) τό ἄπειρον ἔλεος εἴη μετά πάντων ὑμῶν ἐν εὐτιχήα κ(αί) μακροζωία
ἀμήν:_
ἐν τῷ π(ατ)ριαρχίῳ κωνσταντινουπόλε(ως)
κατά τό αχλγον ἔτος τό σ(ωτή)ριον:
(τ.υ) + Κύριλλος ἐλέῳ θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλ(εως) / Νέας ῥώμης
κ(αί) οἰκουμενικός π(ατ)ριάρχης:
Η πατριαρχική επιστολή είναι γραμμένη με καστανόχρωμο μελάνι από τη μία όψη
ενός φύλλου υποκίτρινης περγαμηνής, διαστάσεων 57,3 x 53/46,5 εκ. και με τρεις
οριζόντιες και δύο κάθετες διπλώσεις. Ο οικ. πατριάρχης υπογράφει, με παχιά μαύρα
γράμματα, ιδιόχειρα και σε δύο στίχους. Σώζεται στη θέση όπου βρισκόταν (in situ)
και η γαλάζια μεταξωτή μήρινθος, από όπου κρεμόταν η σφραγίδα του πατριάρχη,
που δεν σώζεται σήμερα.
Ο βάιλος της Βενετίας στην Κωνσταντινούπολη Pierro Foscarini υπογράφει (1633)
και επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του πατριάρχη κάτω από αυτή. Στην κάτω
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αριστερή άκρη και δίπλα από την υπογραφή του βα¾λου, σώζεται μία ελλειψοειδής
σφραγίδα του αγίου Μάρκου, αποτυπωμένη με ισπανικό κηρό και καλυμμένη με ρομβοειδές τεμάχιο χαρτιού.
Το εν λόγω γράμμα του οικ. πατριάρχη φυλάσσεται στα χειρόγραφα της Γενναδείου
Βιβλιοθήκης Αθηνών και φέρει τον αριθμό 19 (Αρχείο, Γενν. 79. 5).

2. Η απανταχούσα του ηγουμένου της Μονής του Δουσίκου Δανιήλ (1768)3
Αποτελεί το υπ’ αριθ. 40 χειρόγραφο (Β.Μ. 2811) της κατηγορίας Έγγραφα Επιστολαί του Βυζαντινού Μουσείου των Αθηνών, χάρτινο, διαστάσεων 46 x 33 εκ.,
του ΙΗ΄ αιώνα και με τρεις οριζόντιες και δύο κάθετες διπλώσεις. Είναι γραμμένο με
μαύρο μελάνι, πολλά γράμματα διανθίζονται με ερυθρογραφία. Στο τέλος υπογράφει,
σε έναν στίχο, ο ηγούμενος της Μονής του Δουσίκου Δανιήλ. Στα περιθώρια, αριστερά
και άνω, συμπληρωματικές σημειώσεις με δεύτερο χέρι. Γενικά, το κείμενο έχει πολλές
διορθώσεις-προσθαφαιρέσεις. Το αρχικό γράμμα, όμικρον κεφαλαίο, περίτεχνο και
ερυθρόγραφο, στον εξωτερικό κύκλο του γράφεται επάνω με μαύρη γραφή το έτος
17+68, ο β΄ κύκλος επίσης στολισμένος, στον γ΄ και εσωτερικό παράσταση χερουβείμ.
Η Μονή του Δουσίκου, «διά τάς καιρικάς ἀνωμαλίας», περιήλθε σε έσχατη
πτωχεία. Γι’ αυτό αποστέλλεται, για συλλογή συνδρομών, ο ιερομόναχος Ανανίας με
τα ιερά λείψανα: το δεξιό χέρι του μάρτυρα Κηρύκου, μέρος του αγ. Νικολάου της
Θεσσαλονίκης και ένα δόντι του αγ. Βησσαρίωνα. Οι ελεήμονες Χριστιανοί θα γίνουν
οι νέοι κτήτορες της μονής, ο Κύριος θα πληθύνει τα υπάρχοντά τους και θα τους
αξιώσει της ουρανίου βασιλείας του.
(2)
17+68
Οἱ ἁπανταχοῦ εὑρισκόμενοι, πανιερώτατοι, κ(αί) λοΓιώτατοι, μ(ητ)ροπολίται, /
Θεοφιλέστατοι ἀρχιεπίσκοποι καί ἐπίσκοποι, ἐντιμώτατοι κλη/ρικοί, εὐλαβέστατοι
ἱερεῖc, καί χρησιμώτατοι ἄρχοντες καί πραγματευταί, καί οἱ λιποῖ ὀρθόδοξοι /
χριστιανοῖ, ἔθνος ἅΓιον, καί κληρονόμοι τῆς βασιλείας, τῶν οὐ(ρα)νῶν.
ἄπασιν ὑμῖν4 <κατ>ά τό πρέπον τήν ὀφειλομένην μετάνοιαν ἀπονέμο/μεν, Δεόμενοι,
καί παρακαλοῦντεc τόν ἐν δόξι φρικτῶc μεταμορφωθέντα / σ(ωτῆ)ρα χ(ριστό)ν cύν
τῆ πανάγνω αὐτοῦ μ(ητ)ρί, τοῦ δοῦναι πᾶσιν ὑμῖν ὑΓείαν, εὐτϋχίαν, / καί πᾶν ἄλλο
ἀγαθόν καί σ(ωτή)ριον.
τοιΓαροῦν, καί ἡμεῖc οἱ πτωχοί ἱερομόναχοι τε / καί μοναχοί, οἱ οἰκοῦντες5
ἐνταῦθα, κ(αί) σωζόμενοι ἐν τῇ θείᾳ καί ἀρχϊερατικῇ μονῇ τοῦ / σ(ωτῆ)ρ(ο)c
χ(ριστο)ῦ τοῦ δουσίκου, διά τᾶς πολλάς δυστυχίας, καί ἀνωμαλίαc τοῦ νῦν6 /
καιροῦ, τάς ἐπερχομένας7 ἡμῖν καθ’ ἡμέραν ἀπό τῶν κρατούντων, ἐξωτερικῶν ἤλθομεν
/ εἰς ἐσχάτην πτωχείαν, μή δυνάμενοι κυβερνηθῆναι, τά πρόc αὐτάρκειαν.8 / ὡς καί

3. Πάλλα, β: 94.
4. Διορθωμένο, από, «ἄπαντας οὖν».
5. Ακολουθούσε το «ἐν τῇ αὐτῇ», το οποίο διαγράφτηκε.
6. Ακολουθούσε το «ἐτούτου», το οποίο διαγράφτηκε.
7. Ακολουθούσε το «ἐνταῦθα», το οποίο διαγράφτηκε.
8. Τα «κ(αί) π(ατέ)ρων καί τῆς ἁγίας μονῆς», που ακολουθούν διαγράφονται.
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πρότερον. καί μή9 ἔχοντες10 ποῦ προσ:/δραμεῖν, κ(αί) ἐλέους τυχεῖν τε κ(αί) βοηθείας
πρός ἐλάφρωσιν τῆς πολῆς δυστυχίας ἡμῶν.
τρέχομεν πρός ὑμᾶς τούς ἐλεήμον(ας) / χριστιανοῦς κ(αί) ἰδού στέλλωμεν, τόν
ὁσϊώτατον ἐν ἱερομονάχοιc καί πν(ευματ)ικοῖc π(ατ)ρᾶσι / ἀδελφόν ἡμῶν τόν
παπ(ᾶ) κύρ ἀνανίαν μ(ε)τ(ά) τῆς συνοδίας αὐτοῦ χάριν ἐλέους καί βοηθείας.11 ᾧ
κ(αί) δεδώκαμεν ἐπιφέρειν ἱερά λείψανα. τό δεξιόν χέρι κ(αί) θαυματουργόν τοῦ
ἐνδόξου μάρτυρος / κηρύκου, κ(αί) μέρος τοῦ ἁγίου νικολάου θεσσαλονίκης κ(αί)
ἕνα τῶν ἱερῶν ὀδόντων τοῦ θαυματουργοῦ πατρός / ἡμῶν βησσαρίωνος λαρίσσης12
πρός εὐλογίαν τῶν ὑπαρχόντων, κ(αί) ἁ:/γιασμόν τῶν ψυχῶν ὑμῶν.
καί παρακαλοῦμεν / τ(ήν) ἀντίληψίν σας, δέξασθε αὐτόν ἱλαρῶc. διά τήν ἀΓάπην.
τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰ(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ. / κ(αί) cυνδράμετε, καί βουθήσατε, λόΓω τε
καί ἔργω, καί ἐπίδοτε, ἐλεημοσύνην αὐτῷ / ἔκαστοc κατά τήν ἰδίαν δύναμιν, καί
ἀγαθήν σας προαίρεσιν, ἐξ ὧν ὑμῖν ὁ πλου/σιόδωρος χ(ριστό)σ ἐχαρίσατο ἀγαΓῶν,
καθώς καί ἐν εὐαΓΓελίοιc ὁρίζει ὁ / κύριοc λέγων: μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί
ἐλεηθήσονται.
οὕτω / ποιήσατε, παράκαλοῦμεν. ἵνα διά τῆς καλῆς ὑμῶν, καί εὐλοΓημένης /
ἐλεημοσύνης κ(αί) βοηθείας φανῆτε, καί γενῆτε Νέοι κτήτορες, / καί ἕξητε μνημόσυνον
ἀκατάπαυστον ἐν τῇ ἁΓία μονῆ ταύτη. ἡμεῖς δέ / ἐλαφροθῶμεν13 ἐκ πολλῶν ἀναγκῶν
τε καί θλίψεων,14 τῶν ἡμᾶς περιεχουσῶν.
κ(αί) κύριος ὁ θεός ὁ ἐν / τριάδι ἁγία προσκυνοῦμενόc τε, καί δοξαζόμενος. λυτρώ/
σηται. ὑμᾶς, ἐν τῦ παροῦση ζωῆ, ἐκ παντώς / ἀνιαροῦ cυναντήματος. καί εὐλογήση.
κ(αί) / πληθυνεῖ τά ὑπάρχοντά σας. ἐν δέ / τῷ μέλλοντι αἰῶνι. ἀξιώσει ὑμ(ᾶς). / τῆς
ἀϊδίου. καί ἀτελευτήτου / αὐτοῦ βασιλείας. ὧ η δόξα. εἰς τοῦς αἰῶνας. τῶν αἰῶνων
ἀμήν.
+ ὁ καθηγούμενος τῆς θεί(ας) καί ἱερᾶς κ(αί) σεβασμίας ἁγίας μονῆς τοῦ σ(ωτῆ)ρ(ο)ς
χ(ριστο)ῦ Δουσίκου Δανιήλ ἱερομόναχος κ(αί) οἱ σύν ἐμοί ἐν χ(ριστ)ῶ ἀδελφοί.

3. Η δεύτερη απανταχούσα του ηγουμένου της Μονής του Δουσίκου Δανιήλ
(1772)15
Δεν πέρασε ούτε μία δεκαετία και πάλι η Μονή του Δουσίκου, η άλλοτε πλούσια
και λαμπρά, περιήλθε σε μεγάλη φτώχεια, εξαιτίας των επιδρομών των Αλβανών. Ο
αυτός ηγούμενος Δανιήλ αναγκάζεται εκ των πραγμάτων, να εξαποστείλει, το 1772,
νέα απανταχούσα για ελεημοσύνη.
(3)
Οἱ ἀνά πᾶσαν τήν ὑπου(ρα)νόν Δϊάλάμποντεc, ἀστέρεc πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ
στερεώματοc. / πανιερώτατοι καί θεοπρόβλητοι μ(ητ)ροπολίται, καί ἀρχιεπίσκοποι.
9. Διορθωμένο από, «οὐκ».
10. Αρχικά, «ἔχομεν».
11. Ακολουθούσε το «δϊό προσκυνοῦμεν», το οποίο διαγράφτηκε.
12. Ακολουθούσαν τα «πρός ἁγιασμόν τῶν ὑμετέρων», τα οποία διαγράφτηκαν.
13. Διορθωμένο από, «ἐλαφροθροῦμεν».
14. Ακολουθούσαν τα «τῶν ἐνεστώτων καί ἐπερχομένων», τα οποία διαγράφτηκαν.
15. Πάλλα, α: ξγ΄.
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θειότατοι / καί πανὑπέρτιμοι θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι. σεβασμϊοιώτατοι καί
θεοτίμητοι οἰκο/νόμοι, καί προτοσύγγελοι. πανοσιώτατοι ὁιΓούμενοι, οσιώτατοι
ἱερομόναχοι / καί πν(ευματ)ικοί. καί μοναχοί ἐν χ(ριστ)ῷ ἀδελφοί. εὐλαβέστατοι
ἱερεῖς, καί ἱεροδιάκονοι. / ἀΓλαόφωτοι καί πν(ευμ)ατορήτορες θεῖοι διδάσκαλοι.
ἐντιμώτατοι κληρικοί, καί εὐ/Γενέστατοι ἄρχοντες. χρυσιμώτατοι πραΓματευταί,
καί πᾶσιc ἐπιστήμης καί / τέχνης μαΐστοροι. καί οἱ λοιποί ἄπαντες φιλόχριστοι
χριστοιανοί. ἔθνος ἅΓιον καί κληρονόμον τῆc βασι/λείας τῶν οὐ(ρα)νῶν. εὐλοΓημένοι
ἀπο θ(εο)ῦ π(ατ)ρ(ό)c καί κ(υρίο)υ ἡμῶν ἰ(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ.
τοῖc μέν ἀρχιερεύσιν καί ἱερεύσιν κα/θõ βασίλειον ἱεράτευμα, τήν προσῆκουcαν
προσκύνησιν ἀπονέμομεν. τοῖc δέ λοιποῖc, σύν Γγυ/ναιξί καί τέκνοιc ἐπευχόμεθα.
χάριν, ἔλεοc, εἰρήνην, εὐχήν τε καί εὐλοΓίαν, παρά τῆc τρισηλίου / ἐνιαίας θεότητοc.
ἀποδέ τῆc παναχράντου καί κυρίας ἡμῶν θ(εοτό)κ(ο)υ, βοήθεια καί ἐπίσκεψιc, /
αγιασμόc, καί σ(ωτη)ρία ψυχηκί τε καί cωματικῆ.

Εικ. 3. Η απανταχούσα του ηγουμένου της Μονής του Δουσίκου Δανιήλ (1772).
183

ἄπαντες οὖν ἡμεῖς ἱερομόναχοι καί μοναχοί, / οἱ εὑρισκόμενοι καί μονάζοντες
ἐν ταῦτη τη θεῖα καί ἀρχιερατικῆ μεγάλη μονῆ τοῦ δουσίκου, ἀπαύ/στωc δεόμεθα
καί παρακαλοῦμεν τόν κύριον ἡμῶν ἰ(ησοῦ)ν χ(ριστό)ν, τόν ἐν τῷ θαβωρίω ὄρει
φρικτῶc καί / ἐν δόξη μεταμορφωθέντα. ὅπωc διά πρεσβειῶν τῆc παναχράντου αὐτοῦ
μ(ητ)ρ(ό)c καί τοῦ ἐν ἁγίοιc / π(ατ)ρ(ό)c ἡμῶν βησσαρίωνος τοῦ θαυματουρΓοῦ,
ἐν ὑγεία καί σ(ωτη)ρία Διάγητε ψυχῆc καί cώματοc, ἐν ει/ρηνηκῆ καταστάσει καί
θεαρέστω πολιτεία. φυλαττόμενοι τῆ παναλκῆ δεξιᾷ τοῦ ὑψίστου.
Γνωστόν / οὖν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν, ὅτι τό ἡμέτερον μοναστήριον τό ἐπονομαζόμενον
Δούσικον, ἠ μεγάλη καί / θαυμαστῆ καί περίφημος μονή, ἡ κτησθεῖσα παρα τοῦ ἐν
ἁγίοις π(ατ)ρ(ό)c ἡμῶν βησσαρίωνοc, ἀρχιἐ/πισκόπου λαρίσσης τοῦ θαυματουρΓοῦ,
ἡ πρόην πλουσία καί λαμπρά, νῦν δέ κατά πατη/θῆσα καί ἐχμαλοτηcθῆσα ὑπο
τῶν ἀλβανιτῶν κατηνέχθη εἰc μεΓάλην πτοχίαν. καί μή ἔχοντες / ἄλλην καταφυΓήν
τρέχωμεν πρόc τα ἐλεήμονα σπλάΓχνα ἡμῶν τῶν χριστιανῶν. / ἀπο τῶν ὁποίων ταῖc
συνΔρομαῖc καί ἱΔρῶταιc καί ἐλεημοσύναι σαc, στερεώνωνται / και ανακαινίζονται,
καί ευρίσκονται ἕωc τήν σήμερον, τά ἱερᾶ καί σεβάcμια μοναστήρια / εἰς δόξαν
θ(εο)ῦ, καί εἰς μνημόσυνόν cας αἰώνιον.
Διό καί ἀποστέλλωμεν πρόc τήν ἀγάπην σ(ας), / < - - ->16 χάριν ἐλέουc καί
βοηθείας.
Διό / παρακαλοῦμεν τήν ἀντίληψίν σας Δέξασθαι αὐτόν ἱλαρῶς, Διά τήν ἀγάπην τοῦ
κ(υρίο)υ ἡμῶν / ἰ(ησο)ῦ χ(ριστο)ῦ. καί συνδράμετε καί βοηθείσατε αὐτόν, λόγω τε καί
ἔρΓω. καί ἐπίδοτε ἐλεημοσύνην, / ἔκαστος τό κατά δύναμιν, καί ἀγαθήν προαίρεσιν.
ὅτι η ελεημοσύνη σκεπάζει πλῆθοc ἁμαρτι(ῶν). / ἀρέσκουcα τῷ θ(ε)ῷ ὑπέρ πάσαν
ἀρετήν. καθῶc καί ἐν εὐαΓΓελίοιc ὁρίζει ὁ κ(ύριο)c. μακάριοι οἱ ἐλεήμο/νεc αὐτοί
ἐλεηθήσονται.
οὕτω γενέσθω παρακαλοῦμεν καί μή ἀποτύχομεν τῆc αἰτήσεοc, ἵνα διά /τῆc καλῆc
ὑμῶν καί / εὐλογημένηc ἐλεημοσύνηc, φανήται καί γενεῖτε νέοι κτήτορες, καί ἔχεται
τό / μνημόσυνον ἀκατάπαυστον ἐν τῆ ἁγία μονῆ ταῦτη.
καί ὁ κ(ύριο)c ὁ θ(εό)ς ὁ ἐν τριάδι ἁγία προσκυνοῦμενόc τε / καί Δοξαζόμενοc,
λυτρώσεται ὑμᾶς ἐκ παντόc κακοῦ. καί εὐλοΓήση καί πληθύνη τά ὑπάρχον/τά cας, εἰc
χρόνουc, πολλούc καί καλούς. ἐν δέ τω μέλοντι αἰώνι, ἀξιῶσει ὑμᾶς τῆc ἀτελευτήτου /
καί ἀϊΔίου αὐτοῦ βασιλείας. ὧ ἡ Δόξα καί τώ κράτος εἰc τούc / αἰῶνας τῶν / αιώνων.
ἀμήν...
(τ.υ) + ὁ καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς καί θείας μονῆς τοῦ Δουσίκου Δανιήλ ἱερομόναχος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν χ(ριστ)ῷ ἀΔελφοί. αψοβ
Η εν λόγω απανταχούσα είναι το υπ’ αριθ. 18 χειρόγραφο του Βυζαντινού Μουσείου
των Αθηνών, στη σειρά Έγγραφα - Επιστολαί, χάρτινο, διαστάσεων 64 x 34 εκ., με
τρεις οριζόντιες και μία κάθετη δίπλωση, του ΙΗ΄ αιώνα. Είναι γραμμένο με μαύρο
μελάνι, ο ηγούμενος υπογράφει, σε ένα στίχο, στο τέλος.
Επάνω και αριστερά, το αρχικό γράμμα όμικρον κεφαλαίο βρίσκεται μέσα σε τετράγωνο πλαίσιο, κατά τα δύο τρία ερυθρό. Στο κάτω μέρος δύο αντιμέτωποι δράκοντες, παραπάνω από δύο ζεύγη αετών, καθώς και τα σύμβολα του πάθους (σταυρός,
ανάμεσα σε λόγχη και σπόγγο). Στο κέντρο του όμικρον εικονίζεται σε στηθάριο Ὁ
ἍΓΙΟC ΒΗCCΑΡΙΟC, κρατάει κλειστό ευαγγέλιο, το δεξιό ανασηκωμένο σε στάση
16. Δύο στίχοι εντελώς σβησμένοι.
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δέησης, γύρω του η επιγραφή: + Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙC. ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΒΗCCΑΡΙΩΝ.
ΑΡΧΙΕΠΙCΚΟΠΟC ΛΑΡΗCCΗC. Ο ΜΕΓΑC ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟC ΠΑCΙC
ΛΙΜΙΚΗC Κ(ΑΙ) ΠΑΝΟΥΚΛΑC.
Δεξιά από την παραπάνω παράσταση και επί κεφαλής ο τύπος ωραιότατης
σφραγίδας της μονής (διαμ. 0.048 μ.), που εικονίζει την θεία Μεταμόρφωση, γύρω της
δε η επιγραφή: + CΦΡΑΓΙC ΤΗC ΘΕΙΑC ΙΕΡΑC ΤΕ ΚΑΙ CΕΒΑCΜΙΑC ΜΟΝΗC
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ CΩΤΗΡΟC ΤΗC ΚΛΕΙΝΗC ΝΤΟΥCΙΚΟΥ.

Εικ. 4. Το περίτεχνο αρχικό κεφάλαιο όμικρον της απανταχούσας του 1772.

Εικ. 5. Η σφραγίδα της Μονής του Δουσίκου σε έγγραφο του 1772.
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ΙΙ. ΤΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΙ
Από τον φάκελο Κ, αρ. 8ι των ΓΑΚ, ο οποίος περιέχει 21 έγγραφα, εκδίδουμε τα 16
που αναφέρονται στη Μονή του Δουσίκου, ήτοι τα υπ’ αριθ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 18. Επίσης εκδίδουμε ένα ακόμα σχετικό έγγραφο (ΓΑΚ, Βλαχ. Α΄, φ.
1). Όλα αυτά εκτείνονται, χρονολογικά, στην περίοδο 1793-1818, με τόπο έκδοσης τα
Ιωάννινα ή τα Τρίκαλα.
Τα ως άνω έγγραφα εκδόθηκαν από οθωμανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, με αλφαβητική σειρά, είναι οι εξής:
α) Ο Αλή πασάς (κείμ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
β) Ο Βελή μπέης (κείμ. 11).
γ) Ο Βελή πασάς (κείμ. 12).
δ) Ο Ησούφ αγάς (κείμ. 13).
ε) Ο Ισμαήλ πασάς (κείμ. 20).
στ) Ο Μουχτάρ πασάς (κείμ. 14).
ζ) Ο Χότζα μπέγης (κείμ. 15).
Τα έγγραφα 16, 17, 18, 19 δεν αποκλείεται να προέρχονται και αυτά από τον Αλή
πασά.
Οι διαταγές απευθύνονται προς τους Αρβανίτες, τους αρματολούς, τον βοεβόδα της
Πόρτας (Πύλης), τον δερβέναγα των Τρικάλων, τους κολιτζήδες (των Τρικάλων, της
Πόρτας και του Ριζού), τους κονακτζήδες, τους προεστούς των Τρικάλων (Βαρουσίου)
και τον χαρατζή των Τρικάλων.
Το περιεχόμενο των εγγράφων αναφέρεται στη Μονή του Δουσίκου. Συγκεκριμένα, αυτή οφείλει να καταβάλει μόνο την καθιερωμένη φορολογία, ήτοι 300 γρόσια
για το χαράτζι (κείμ. 5, 6, 7) και 5 για το κριαργιάτικο (κείμ. 4, 7, 8, 11), «οὔτε λιανό
περισσότερον» (κείμ. 6). Στο μετόχι της μονής, στα Τρίκαλα, να μη στηθεί κονάκι (κείμ.
12, 14), να προστατεύεται η ίδια καθώς και τα τσιφλίκια της. Δύο έγγραφα έχουν
σχέση με τα ζώα της μονής, ήτοι το μουλάρι (κείμ. 19) και την βουβάλα (κείμ. 20).

1. Τα μπουγιουρδί του Αλή πασά (1793-1817)
(κείμ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων, ο βεζήρ και ο αφέντης, απευθύνει, υπέρ της Μονής του
Δουσίκου, από τα Ιωάννινα, εφτά μπουγιουρδί, κατά το χρονικό διάστημα 20.1.1793
- 22.10.1817. Παραλήπτες τους είναι ο χαρατζής, οι προεστώτες και ο δερβέναγας των
Τρικάλων, οι εκάστοτε κολιτζήδες της Πόρτας (Πύλης) κόλι και του Ριζού κόλι και οι
Αρβανίτες, τέλος, οι κατά καιρούς βοϊβοντάδες της Πόρτας.
Με τα εν λόγω διατάγματά του, ο Αλή πασάς προστατεύει τα δίκαια της Μονής του
Δουσίκου, η οποία θα πληρώνει μόνο την κανονική φορολογία. Οι ως άνω άρχοντες
οφείλουν να συμπαραστέκονται γενικά στη μονή και να την προστατεύουν από κάθε
ενόχληση. Κανένας δεν πρέπει να πειράξει την μονή στο παραμικρό (κείμ. 9, 10). Η
φορολογία της μονής παραμένει η ίδια από παλιά, ήτοι 300 γρόσια το χαράτζι (κείμ.
5, 6, 7) και 5 το κριαργιάτικο (κείμ. 4, 7, 8). Η προειδοποίηση του Αλή είναι ξεκάθαρη
και προς κάθε κατεύθυνση· η Μονή του Δουσίκου είναι δική του, οι μοναχοί δικοί του
ντουατζήδες (ευχέτες), καμία δικαιολογία δεν χωράει. Κάθε παραβάτης θα μετανιώσει
πικρά (μαῦρο ὀφίδι θέλει τόν φάγει ἐξ’ ἀποφάσεως), (κείμ. 10).
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(4)17
μπογιουρδί
τοῦ ὑψηλοτάτου / πασιά ἁφέντη μας:
Ἀλῆ πασᾶς
Ὁρισμός τοῦ ὑψηλοτάτου
πρός τούς τωρινούς κολτζίδες πορτα κόλι κ(αί) ριζό κ(αί) ἐπιλοίπους ὁ/ποῦ θέλομεν
στείλη κατώπι κ(αί) ἄλλους ἀρβανίτες ὁποῦ ἔ/χουν δουλείαν εἰς τό μαναστῆρι τοῦ
ντούσκου
βλέποντες τό που/γιουρλντί μ(ας) ἀπό σήμερα μπιρταχά νά μή ἀνεβῆτε ἀ/πάνω
μοναχά εἰς τό μετόχι νά κονέψετε εὐχαριστούμενοι / μέ ὅ,τι φαγί σᾶς δόσουν, κ(αί)

Εικ. 6. Το 4ο κείμενο, με το οποίο ο Αλή πασάς προστάζει να μην ενοχλείται η Μονή
του Δουσίκου και να πληρώνει το κανονικό κριαργιάτικο (1793).
17. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 15.
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ζερεκαντάρ μπεχουζούρι νά μή / κάμετε χαλεύοντες ένα κ(αί) άλλο. κ(αί) παρα μικρό
ζουλοῦμι διά ὅτι / λογῆς σεπέπι καΐλης δέν εἶμαι νά κάμετε, μοναχά ἕνα / κριαράτικον
ἔχετε νά παρετε καθώς ἔδιναν σταῖς ἀρχαῖς / δίχως αὐγάτισμα λιανοῦ.
τοῦτα ὁποῦ προστάζω θέλω νά / τρέχουν ὡςυ κιαμέτι, κ(αί) ἐσεῖς καλόγεροι ὡς
γράφομεν / νά ἀκολουθήσετε, μή ἀνεβασέτε ποτέ κανένα ἐπάνω, κ(αί) / ἔξω ἀπό τό
συνηθισμένον κριαράτικον τρίχα νά μή δόσετε / διά τοῦτο σᾶς ἔδοσα το παρόν μου
πουγιουρτί διά νά τό φανε/ρώσετε εἰς τόν κατά καιρόν τρίχαλα πουλούπασά,
κ(αί) ὅποιος ἀπό ἐ/σᾶς ἤ ἀπό τούς κολτζίδες παρασαλεύση εἰς εναντία ἀπό τοῦτα
γίνε/ται πισμάνης διά πάντα ἐξ ἀποφάσε(ως).
120818 / Ἰαννου(αρίου) 20: / ιωά(ννινα)
(5)19
διά τοῦ χαρατζή
ἀπό τόν ἀλή πασά
πρός τόν χαρατζή τοῦ τρικαλου
ὅποιος κ(αί) ἄν λάχῃ κάθε / καιρόν ἄλλο δέν σέ γράφω μοναχά ἐπειδή κ(αί) τό /

Εικ. 7. Το 5ο κείμενο, με το οποίο ο Αλή πασάς ορίζει να πληρώνει η Μονή του Δουσίκου το κανονικό χαράτζι (1801).
18. 1208 της εγίρας, 1793 της δικής μας χριστιανικής χρονολογίας.
19. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 3.
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χαράτζι τοῦ μοναστηρίου ντούσικου σενετι σαμπήκ τριακό/σια γρόσια ἦταν,
διά τοῦτο τούς ἔδωκα το μπουγιουρδί / μου ὁπού τόσα νά δίνουν κ(αι) ἁπο δω κήθε
δίχα λια/νό περησότερον ὅτι καήλης δέν εἶμαι μοναχά / καθώς προστάζω νά γίνη.
διά τοῦτο τούς ἔδωκα τό / μπουγιουρδί μου ἐξ ἀποφάσε(ως):
1801 / μαΐου 8 / ἰωάν(νινα)
(6)20
τοῦ βεζήρ:
διά τούς πρωεστούς τού/τρικάλου
μπουγιουρδί
δουατζῆδες μου προεστῶτες τρικκάλ(ου) μετά τού χρειαζομένου μου / φιλι δέν σᾶς
γράφω μοναχά διά τά χαράτζια τοῦ / μοναστηρίου ντούσικου στά τριακόσια γρόσια
ὀποῦ ἦταν / τό σενέτι σαμπήκ εἶναι νά πληρώνουν (δέ) τώρα κ(αι) ἀπο δῶ / κεῖθε διά
πάντα. λιανό παρα[πά]νω δέν εἶμαι καηλης / νά πληρώνουν.
διά τοῦτο καθώς προστάζω εἶναι νά ἀκο/λουθεῖτε χωρίς νά τούς ἐπιφορτίζετε οὔτε
λιανό περισσότε/ρον ἐξ αποφάσε(ως). κ(αί) τό παρόν μου νά στέκει εἰς τό / χέρι τοῦ
ἡγουμένου διά νά μή τούς γίνονται λόγια μπήρ / ταχά ἐξ ἀποφάσε(ως).
κ(αί) τό παρόν νά μένη εἰς τό μοναστῆρι / νά τό ἔχουν διά κάθε καιρόν / ἐξ
ἅπαντος
1802 / μαΐου 6 / Ἰωάν(νινα)
(7)21
διά τόν βοἥ[βό]δαν τῆς πόρ/τας
μπουγιουρδί
από τόν ἀλῆ πασᾶ
πρός τόν βόηβόδαν τῆς πόρτας
σέ φανερώνω ὅτι τό μονα/στῆρη ντούσικου εἶνε ἐδικόν μου. ὅθεν σέ γράφω ὁποῦ
/ νά πέρνῃς μόνον ἐκεῖνο ὁποῦ εἶνε τό συνηθισμένον / κέσμι ὁποῦ ἐδιδε κάθε καιρόν
χωρίς νά ζητήσῃς / οὔτε τόσον ἐσύ οὔτε καί ἄλλος ὁποιος κ(αί) ἄν εἶνε / οὔτε ληανό
περισσότερον ὅτι καήλης δέν εἶμαι.
διά / τοῦτο τούς ἔδωσα τό μπουγιουρδί μου, ἄν κάμητε / ἀλληώς γίνεσαι πισμάνης
ἐξ ἀποφάσεως
1802 / μαΐου 7 / ἰωάν(νινα)
κ(αί) σέ ὅτι δουλειά / ὀποῦ νά ἔχει χρείαν / τό μοναστήρι κ(αί) ὁ / ἡγούμενος
νά τοῦ καμνητέ μου/σααδέν χω/ρίς κουσούρι / ὅτι εἷναι εδικός / μου δουατζής / ἐξ
ἅπαντος.

20. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 5.
21. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 6.
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(8)22
μπουγιουρδί
διά τόν κο/ληντζή τό ριζό κόλη
ἀπό τόν ἀλῆ πασᾶ
πρός τόν κολτζήν τοῦ ριζό κόλη
ὀπηος (δέ) ἄν / λαχητε σέ φανερώνω ὅτι τό μαναστήρι τοῦ ντούσικου / εἶνε ἐδικόν
μου. διά τοῦτο σέ προστάζω ὁποῦ κατά τό παλαιόν ἀντέτι πέντε γρόσια κεσίμη κ(αί)
/ πέντε γρόσια τό κριαράτικον τόσα ἐχης νά πέρ/νης δίχα λιανό περισσότερον ὅτι
καήλης δέν εἶμαι
διά τοῦτο τούς ἐδωσα τό μπουγιουρδί μου νά τό ἔχουν διά πάντα. κ(αί) καθώς
προστάζω νά ἀκολουθήσῃς / κ(αί) τό μαναστῆρι νά τό ἀπαντᾶς ἀπό κάθε μπεχουζοῦ/
ρη, ὅτι ἀν κάμης ἀληότικα (δέ) πάρης ληανό παρα[πά]νω / ἀπό ἀφτά πού σοῦ γράφω
τζεβάπι δέν μοῦ δίνεις κ(αί) γίνεσαι πησμάνης ἐξ ἀποφάσε(ως):
1802 / μαΐου 7 / ἰωάν(νινα)
(9)23
διά τόν ντιρβέναγα
από τόν ἀλή πασά
πρός τόν δερβέναγα τῶν τρικκάλων.
σέ φανερώνω / ὅτι τό μοναστῆρι τοῦ ντούσικου εἶναι ἑδικόν μου κ(αί) / ὁ ἡγούμενος
κ(αι) ὀλοι οἱ καλόγεροι εἶναι στόν ντουᾶν μου / ὅθεν θέλω ὁποῦ κ(αί) τό μοναστῆρι
κ(αί) αὐτός νά εἶναι / κατά πάντα ἀπείραχτη ἀπό κάθε μπεχχουζούρη / κανένας
μανής νά μή τούς γίνεται, μάλιστα νά τούς / κάμνης μουσααδέν στήν πᾶσα δουλειάν
τους. κ(αί) οὔτε / ἐσύ οὔτε ἄλλος κανένας νά μή τολμήση νά τούς / πειράξη ζερέ κατάρ
καί καήλης δέν εἶμαι.
κ(αί) / ὀπιος παρακούση τήν προσταγήν μου τζεβάπι / δέν μοῦ δίνη. διά τοῦτο τούς
ἔδωσα τό μπουγιουρδί / μου νά τό ἔχουν διά κάθε καιρόν ἐξ ἀποφάσε(ως).
1802 / μαΐου 7 / ἰωάν(νινα)
(10)24
1817
μπογιουρδί, ἡψυλόν δια τούς βουβόδ(ες)
βεζήρ ἀλῆπασα
Ὁρισμός τοῦ ὑψηλοτάτου
πρός τούς κατά καιρόν βοϊβοντάδες τῆς πόρτας μουκατέδες
ἐπειδή τό μοναστήρι δουσίκου εἶναι ἐδικόν μου καί τό τζεφλίκι / του δέν θέλω νά
δοκιμάσῃ τήν παραμικράν ἐνώχλη/σιν ἀπό ἐσᾶς, διά τοῦτο σᾶς προστάζω γκερέκ
22. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 7.
23. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 8.
24. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 17.
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ἐσένα ὀρε / χαμπέην ὁποῦ δέν παύεις μέ τά ζουλούμια σου, γκερέκ ἄλλον / καί
ὅποιον καί ἄν τύχη, ἔξω ἀπό τά ἀντέτια ὁποῦ εἶναι μπελή / ἀπό τήν δεκατιάν καί ἀπό
κεσίμια, ἄλλα ζουλούμια καί μπεχου/ζούρια καί ἀγγάριαις παραπανισμέναις καί
ἀπό κάθε τι ὁποῦ / δέν ἦτον παλαιόν ἀντέτι νά τραβῆτε χέρι, ὁποῦ νά μή τοῦ / γένῃ
ζαράρι ζερέ καντάρ καί ἀπό φυλεύματα καί τζαβέτια / καί τά πραγματά τους,
εἰς ὅτι παραπανισμένο ὅμως δέν γίνο/μαι καϊλης, καί τό μπουγιουρτί μου τό ἔδωσα
νά στέκετε εἰς / τό μοναστήρι εἰς χείρας τοῦ ἠγουμένου, ὅσον διά τό μοναστήρι /
καί τζηφλίκι, ὁποῦ ὁ ἠγούμενος νά τό δείξῃ εἰς τόν κάθε κατά / καιρόν βοϊβοδα τῆς
πόρτας,
καί ὅποιος παρακούσει καί κάμνει / ἀλλέως, ἔχει νά πισμανεύψη, καί ἄν μοῦ
κλαφτοῦν οἱ καλό=/γηροι ἀπό τό ντουσίκο καί οἱ ῥαγιάδες τζηφλικιῶται τοῦ
μονα/στηρίου, τζοβάπι δέν ἔχει νά μοῦ δώσῃ καί μαῦρο ὀφίδι θέλει τόν / φάγει ἐξ’
ἀποφάσεως.
1817: ὀκτωμβρίου 22. / Ἰωάν(νινα)

Εικ. 8. Το 10ο κείμενο, με τον ορισμό του Αλή πασά προς τους κατά καιρόν
βοϊβοντάδες της Πόρτας (1817).
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2. Το μπουγιουρδί του Βελή μπέη (1793)
(κείμ. 11)
Από τα Τρίκαλα, με χρονολογία 26 Αυγούστου 1793, ορίζει ότι κανένας κολιτζής
(ή και αρματολός) να μην ενοχλεί την Μονή του Δουσίκου. Αν χρειασθεί, να γίνει
παγανιά, τότε «τό ψωμί νά τό βγάλουν ὄξω». Η φορολογία για το κριαργιάτικο
παραμένει 5 γρόσια το χρόνο.
(11)25
μπουγιουρδί
του βελῆ: / μπεη:
» ἐγώ ὁ βελή μπέης / δίνω τό μπουγιουρδί μου τοῦ ἠγουμένου δούσκου / ὁποῦ ἤνε
ἐδικός μου,
καί κανένας κολιτζής / τρικαλινός δέν ἔχει νά ἔρθῃ στό μαναστῆρι, καί / ἄν κάνῃ
ἠχτιζᾶ διά καμία παγανιά νάρθῃ / τό ψωμί νά τό βγάλουν ὄξω, καί κἀνένας / μέσα
δέν ἔχει νά ἔμπη στό μαναστήρι μήτε / ἁρματολός μήτε κολτζής, κ(αί) τοῦ κολτζῆ
μόνον / πεντε γρόσια ἔχει νά δώσῃ ὅλον τόν χρόνον / διά τό κριαργιάτικο, ὄχι πέντε
ἄσπρα παρά-/νω.
καί ὅπιος κάμῃ ἀλλέως τζεβάπι δέν μέ / δίνει.
ὄχι ἄλλο.
αὐγούστου 26: 1793: τρίκαλα:

Εικ. 9. Το 11ο κείμενο, με το μπουγιουρδί του Βελή μπέη (1793).
25. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 2.
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3. Το μπουγιουρδί του Βελή πασά (1805)
(κείμ. 12)
Από τα Τρίκαλα, στις 24 Μαΐου 1805, προστάζει τους προεστούς του Βαρουσίου και
τους κονακτζήδες να μην ανεγείρουν κονάκι στο μετόχι της Μονής του Δουσίκου στα
Τρίκαλα.
(12)26
1805:
μπουγιουρδί
του βελη πασια / δια τό μετόχη Τρικαλινό
» ἐγώ ὁ Βελήπασας / δίδω τό μπουγιουρδί μου τοῦ ντουατζή μου ἡγου:/μένου ἀπό
τό δούσικου, μαδάμ κ(αί) εὑρέθηκε / δικός μου, νά εἶναι κατά πάντα ἀπείραχτος, /
κ(αί) στό μετόχι του ποτές κονάκι νά μή γίνῃ
κ(αί) / ἐσεῖς προεστοί τοῦ βαρουσίου, κ(αί) κονακτζίδες, νά / μή πατήσητε τήν
προσταγήν μου, κ(αί) κάμητε/κονάκι, ότι τζεβάπι δέν μοῦ δίνετε εξ απο:/φάσεως.
1805 / μαΐου 24 / τρίκαλα

Εικ. 10. Το 12ο κείμενο, με το μπουγιουρδί του Βελή πασά (1805).
26. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 12.
13. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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4. Το μπουγιουρδί του Ησούφ αγά (1802)
(κείμ. 13)
Από τα Ιωάννινα, στις 27 Φεβρουαρίου του 1802, διατάσσει να μη γίνεται εμπόδιο
κανένας, είτε Τούρκος είτε Ρωμιός, στον ηγούμενο Ιερόθεο της Μονής του Δουσίκου,
ούτε να τον εναντιώνεται.
(13)27
1802
ἔδικό μου
ἀπό τόν ἡσούφα/γα να μήν πιράζομεν.
ὀ γούμενος ἀπό τό ντουσικο τό μαναστήρη / ὀ ἰερόθεος εἶναι ἐδικός μου καί ὅ/θεν
παγένη καί ἔρχεται κανένας / να μήν τοῦ γίννεται μανής γγε/ρέκ τοῦρκος γγερέκ
ῥωμηος / κ(αί) κανένας να μήν τουντον κον/τρίζη τίπωτες εἰς το δίκαιον του /
απάνου.
κ(αι) ὄχη αλο
ατζιαντάρ
1802: φεβρ:[ουαρίου] 27
Ἰσουφης:
Ἰωάν(νινα)

5. Το μπουγιουρδί του Μουχτάρ πασά (1802)
(κείμ. 14)
Από τα Τρίκαλα, την 1η Νοεμβρίου 1802, διατάσσει τους προεστούς του Βαρουσίου
των Τρικάλων να μη ανεγείρουν κονάκι στο μετόχι της Μονής του Δουσίκου και να
παραμείνει το μετόχι απείραχτο.
(14)28
1802
μπουγιουρδί
τοῦ μουχ/τάρ πασιᾶ διά τό μετό/χι εἰς τρίκαλα:
ηδησίν προς τους προεστους βαρωσίου τρικαλου
οτι / στο μετόχη ντουσκιότικω νά μην βάλετε κονάκι οτις χτίζαι κ(αι) αν ἐρθη ης
ἐσας το μετοχη να ἰνε απι/ράχτω τόσον απο κονάκι τόσον απο κάθε τι λõης / μήτε
δικός σμας να κονέψι εκι μήτε αλος καέ/νας οτι εκῖνος οπου να το κουντίση σιντριχα
τίποτας / εχη νά πηςμανέψη κ(αί) τζεβάπι δεν μοῦ δινη εξ ἁπο/φασεος
1802 / νοεμβρ:[ίου] 1 / Τρικάλα:

6. Το μπουγιουρδί του Χότζα μπέγη (1802)
(κείμ. 15)
Ο Χότζα μπέγης από τα Τρίκαλα απαιτεί, το 1802, οι Δουσικιώτες να εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους.

27. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 4.
28. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 9.
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Εικ. 11. Το 14ο κείμενο, με το μπουγιουρδί του Μουχτάρ πασά (1802).

(15)29
χότζα / μπέγη
απάντον στή σας ράγια/δες δουςσκιότες οπουςστε μεσα εις τρικαλα / ζύτω να πλέροσετε τα τεκλίφια του ὁ / καθενάς οτι το κάμνη ος το ενα κ(αι) λόγια / νά μην το
καμέτε οτι σας έρχετε μουμπάσι/ρίς κ(αι) μην πρώφασίζεστε μέ τα τζιαπριά/νηκα
χόρις αλω.
1802 / νοεμβρ:[ίου] 17 / Τρίκαλα:

7. Τα ανώνυμα μπουγιουρδί (1804-1818)
(κείμ. 16, 17, 18, 19)
Στον φάκελο Κ, αρ. 8ι των ΓΑΚ, υπάρχουν άλλα τέσσερα έγγραφα, σχετικά με
την Μονή του Δουσίκου (11, 14, 16, 18). Αποστέλλονται από τα Ιωάννινα, κατά την
περίοδο 1804-1818, χωρίς να αναφέρεται όμως, ο αποστολέας. Πιθανόν να προέρχονται
και αυτά από τον Αλή πασά.
Το κείμ. 16, του 11ου εγγράφου, με χρονολογία 22.10.1804, έχει παραλήπτες τους
αγαπητούς προεστώτες των Τρικάλων. Δύο τσιφλίκια της Μονής του Δουσίκου,
ήτοι το ομώνυμο χωριό Δούσικο (Ντούσικο, σήμερα Άγιος Βησσαρίωνας), καθώς
και το γειτονικό Ξυλοπάροικο, έπεσαν σε πολύ χρέος· γι’ αυτό πρέπει να μείνουν
αφορολόγητα για ένα χρόνο, ώστε να βγάλουν μέρος του χρέους τους και έτσι να
αποφύγουν την ολοκληρωτική καταστροφή τους.
29. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 10.
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(16)30
» ἠγαπητοί μου προεστῶτες τῶν Τρικάλων
μετά τόν χερετισμόν μου / σᾶς φανερώνω, ὅτι τό ντούσικον, κ(αί) ξυλοπερίκου
τζεφτι:/λήκια τοῦ μοναστηρίου ντούσικου, ἐπειδή κ(αί) ἐπορτζάθηκαν / πολύ, κ(αί)
θέ νά ἀποχαλάσουν,
διά τοῦτο νά τούς ἀφήσετε ἕ:/να χρόνον ἀσίδοτους, ἀπό κάθε δρόμον, διά νά /
ἀναλάβουν ὀλίγον, νά βγάλουν μερικόν πόρτζι τους,
καί μή κάμετε ἀλλέ(ως), ὅτι τό Μοναστῆρι ντούσικου, εἶναι / τοῦ χαϊρδουατζή
μου μητροπολίτου λαρίσσης, κ(αί) δέν εἶμαι καΐλης, ὁποῦ νά παρακούσετε εἰς τάς
προσταγάς / μου. ἐξ ἀποφάσεως: _
1804 / οκτωβρ:[ίου] 22 / Ἰωάν(νινα)
Το κείμ. 17, του 14ου εγγράφου, με χρονολογία 20.12.1806, απευθύνεται προς τον
μουλτεζήμη του βοϊβονταλικίου της Πόρτας (Πύλης), με την εντολή να εισπράττει, από
την Μονή του Δουσίκου και το παρακείμενο ομώνυμο τσιφλίκι της, τα νόμιμα και να
παρέχει και την ανάλογη προστασία του.

Εικ. 12. Το 16ο κείμενο, στο οποίο γίνεται λόγος για τα τσιφλίκια Δούσικο
και Ξυλοπάροικο της Μονής του Δουσίκου (1804).
30. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 11.
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(17)31
Τρία περί δουσίκου
εἴδησις
πρός ἐσένα μουλτεζήμη τοῦ βοϊβονταληκιοῦ τῆς πόρτας / ὅτι, εἰς τό ντούσικον
μοναστῆρι, κ(αί) στό τζιφλῆκι ντούσικον, μαθαίνω / ὁποῦ γυρεύεις παραπανισμένα,
κ(αί) δέν στέκεσαι εἰς τά κεσή/μια κ(αί) ἀντέτια ὁποῦ εἶναι ὀντετέμπερου(;)
κ(αί) ξεύρεις ὁπού / ἐγώ καΐλες δέν εἶμαι εἰς αὐτά τά καμώματά σου, μόνον /
βλέποντες τό παρόν μου νά τραβήσῃς χέρι ἀπό αὐτά / τά ζούλμια, κ(αί) τήν δεκατιάν
ὁποῦ εὑρίσκεις νά δεκατίζῃς / κ(αί) ὄχι νά γυρεύεις παραπανισμένα,
ὅτι τό μοναστῆρι / εἶναι ἐδικόν μου κ(αί) δέν εἶμαι καΐλες νά πειραχθῇ / σέ
τρίχα, μάλιστα κ(αί) σέ κάθε δουλειά ὁποῦ εἶναι τοῦ χερ/γιοῦ σου νά τούς κάμνῃς
μουσααντέν, ὅτι ἄν μάθω ὁποῦ τούς / πειράζεις στό παραμικρόν, νά ξέρῃς ὁποῦ δέν
μέ δίδεις / τζεβάπι ἐξ ἀποφάσεως:
1806: Ἰωάν(νινα) / δεκεμβρίου: 20:

Εικ. 13. Το 17ο κείμενο με την «είδηση» προς τον μουλτεζίμη του βοϊβονταλικίου
της Πόρτας (1806).
31. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 14.
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Το κείμ. 18, του 16ου εγγράφου, με χρονολογία 30.10.1811, απευθύνεται προς τον
εκάστοτε βοεβόδα της Πόρτας (Πύλης), με την εντολή να αρκείται στα καθιερωμένα,
όσον αφορά στη Μονή του Δουσίκου, και να αποφεύγει τις παράνομες ενοχλήσεις.
(18)32
μπουγιουρδί
τοῦ βοηβο/ντάτου τῆς πόρτας
βόϊβοντα τῆς πόρτας σέ φανερώνω, ὅτι ἔμαθα / ὁποῦ εἰς τό μοναστήρι ντοῦσκο
κάμνεις ἄστρατα πράγ:/ματα κ(αι) εὐγῆκες ἀπό τό ἀντέτι κ(αί) τό φορτώνεις μέ /
ἀγκαρίαις κ(αί) μέ ἄλλα μπεχουζούρια,
ἤξευρε ὅτι αὐτό / τό μοναστήρι εἶναι ὅλον ἐδικόν μου, διά τοῦτο σοῦ γράφω / νά
τραβίσῃς χέρι κ(αί) μπίρ ταχά νά μή τό ματακου:/κουντίσῃς εἰς τό παραμικρόν, μόνον
νά σταθῇς εἰς τό / παλαιόν ἀντέτι, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἡγούμενος κ(αί) μοῦ / κλαυθῇ νά
ξεύρης ὅτι δέν ἔχεις νά μέ δώσῃς / ντζεβάπι ἐξ ἀποφάσεως
1811 / ὀκτομβρ:[ίου] 30: / Ἰωάν(νινα)
μπαϊρήμη κ(αί) κάθε / κατά καιρόν βοϊ/βοντα τῆς πόρτας / ἕνα λιανόν νά / πάρετε
περισσότερον / ἀπό τό παλαιόν ἀντέ/τι κ(αί) τζεβάπι δέν μοῦ δίδετε, κ(αί) τό /
μπουγιουρδί μου νά σταθῇ εἰς τήν χρείαν / τοῦ ἡγουμένου διά παντοτινήν / ἔνδειξιν
τῆς ἀποφάσεως / μου.
Το 19ο κείμενο, του 18ου εγγράφου, με χρονολογία 7.6.1818, έχει παραλήπτη τον
ηγούμενο της Μονής του Δουσίκου Ιερόθεο, ο οποίος οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα
(άσπρα) από την πώληση ενός μουλαριού, διότι αυτό αποδείχτηκε κλοπιμαίο.
(19)33
μπογιουρδί
διά τό μουλάρι / τού ζωοκλέπτου ἰω(άννου) μπίτζου
» ἠγούμενε ἀπό ντοῦσκο βλέποντας τό μπιου[γιου]ρτί μου
νά πληρώ-/σῃς ὀπίσω τά ἄσπρα τοῦ γιάννη μπίτζου μαζί καί / τά ἔξοδά του ἀπό τό
μουλάρι ὁποῦ τοῦ ἐπούλησες. / διατί τό μουλάρι εὑρέθη κλεψιμον καί τοῦ τό ἐ-/πῆραν
εἰς τόν μεχκεμέν μέ μαρτυρίαις, κ(αί) ἐσύ -/ ἔρχεσαι ἐδώ κ(αί) κάνεις τήν κρίσιν σου
μέ ἐκεῖ/νον ὁποῦ τοῦ τό ἐπῆρεν εἰς τόν μεχκέμ, εἰ δέ / καί δέν τοῦ τά πληρώσεις σοῦ
ἔρχεται μπουμπασί/ρης ἐξ αποφάσεως
και ὄχι ἄλλο.
1818 ἰουνίου 7 / Ἰωάννινα.

8. Το μπουγιουρδί του Ισμαήλ πασά (1814)
(κείμ. 20)
Στο κείμενο 20, με χρονολογία 21 Ιανουαρίου 1814, ο Ισμαήλ πασάς διατάσσει τον
ηγούμενο της Μονής του Δουσίκου Ιερόθεο να φέρει στα Τρίκαλα μία βουβάλα και
δύο βουβαλόπουλα, τα οποία έμειναν αδέσποτα και τα ζητάει ο Βελή πασάς.
32. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 16.
33. ΓΑΚ, φάκ. Κ, 8ι, αρ. 18.
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(20)34
Ἰσμαήλ πασιαν
(τ.σ.)
ἀπό τόν μουσελήμην
πρός σέ τόν Ἱερόθεον
ἡγούμενον ἀπό τό δούσικον
βλέποντας τό μπουγιουρδῆ μου μία / βουβάλα μέ δύο βουβαλόπουλα περσινόν καί
φετεινόν ὁπού ἔχεις / αὐτοῦ τοῦ ἀποθανόντος κυργιάκη καλύβα μαζί μέ ἄλλα εἴδη /
ὁπού ἤφερεν ἡ γυναῖκα του αὐτοῦ νά τά πάρῃς μαζί μέ τόν / ἄνθρωπόν μου καί νά
τά φέρῃς ἐδώ μούτλεκ ὅτι αὐτά ἔμειναν / μαχλιούλικα καί τά ζητᾷ ὁ αὐθέντης μας
βεζήρ βελῆ πασιας ὅτι / ἐάν κάμῃς ἀλλέως ἔρχεται μουμπασίρης φερνωντάς σε ἐδῶ /
παιδεύεσαι βαρέως ὄχι ἀλλιώτικα ἐξάπαντος.
1814
Ἰανουαρίου: 21
Τρίκκαλα
ἡγούμενε πόσον σέ ἀγαπῶ τό γνωρίζεις ὁ ἴδιος δέν κάμνει χρείαν νά σέ γράψω
περισσότερον· διά τοῦτο νά στοχασθῇς ὅσα εἴδη ὅσα ἄσπρα καί ὅσα ζῷα ὁποῦ ἔχουν
φέρει από τά καλύβια νά τά πάρῃς καί νά τά φέρῃς διά νά ἐλαφρωθῇς ἔμπροσθεν τῆς
γυναικός του ὅσον εἶναι ὁ μουμπασίρης τοῦ βεζήρ ἐφέντη μας ἐδῶ καί μήν φοβεῖσαι
τίποτες.
ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Α) ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΟΥΣΙΚΟΥ
1. Απανταχούσες
Με τις απανταχούσες των ετών 1633, 1768 και 1772 η Μονή του Δουσίκου
απευθύνεται στα φιλάνθρωπα αισθήματα των Χριστιανών για βοήθεια (κείμ. 1, 2, 3).
2. Μετόχια
Για μετόχι γίνεται λόγος στο κείμ. 4. Αναφέρεται μετόχι της Μονής του Δουσίκου
στα Τρίκαλα, το οποίο οφείλει να μείνει απείραχτο και να μην κτισθεί σ’ αυτό κάποιο
κονάκι (κείμ. 12, 14).
3. Τσιφλίκια
Μνημονεύονται δύο: το ομώνυμο της Μονής του Δουσίκου και εκείνο στο
Ξυλοπάροικο, τα οποία πρέπει να μείνουν αφορολόγητα για ένα χρόνο, για να
ξεχρεωθούν (κείμ. 16). Το τσιφλίκι του Δουσίκου αναφέρεται και στο κείμενο 17.
Γενικά, γίνεται λόγος για τσιφλίκι και στο κείμ. 10.
4. Σφραγίδα της μονής
Ιδέ στο κείμ. 3.
5. Ηγούμενοι
α. Ιωακείμ. Το 1633, με την απανταχούσα του οικ. πατριάρχη Κυρίλλου, περιοδεύει
«χάριν ἐλεημοσύνης» (κείμ. 1).
34. ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 1. Το κείμενο κατά την δημοσίευση εις: Κ. Διαμάντη, 1976,
σ. 1024-1025.
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β. Δανιήλ. Τα έτη 1768 και 1772 αποστέλλει, για ελεημοσύνη της Μονής του
Δουσίκου, δύο απανταχούσες (κείμ. 2, 3). Κατά τον Δημ. Σοφιανό «Ὑπογράφει ὡς
ἡγούμενος κατά τά ἔτη 1772 καί 1775».35
γ. Ιερόθεος.36 Μνημονεύεται στις 27.2.1802 (κείμ. 13) και στις 21.1.1814 (κείμ. 20).
6. Μοναχοί
Παπάς κυρ Ανανίας, 1768: Αποστέλλεται με απανταχούσα και ιερά λείψανα «χάριν
ἐλέους καί βοηθείας» (κείμ. 2).
7. Ιερά λείψανα
Κατά το 1768 δουσικιώτες μοναχοί περιοδεύουν για οικονομική ενίσχυση, έχοντες,
«πρός εὐλογίαν τῶν ὑπαρχόντων, κ(αί) ἁγιασμόν τῶν ψυχῶν» (κείμ. 2) «ἱερά λείψανα.
τό δεξιόν χέρι κ(αί) θαυματουργόν τοῦ ἐνδόξου μάρτυρος κηρύκου, κ(αί) μέρος τοῦ
ἁγίου νικολάου Θεσσαλονίκης κ(αί) ἕνα τῶν ἱερῶν ὀδόντων τοῦ θαυματουργοῦ
πατρός ἡμῶν βησσαρίωνος λαρίσσης» (κείμ. 2).
8. Ζώα
Αναφέρεται ένα μουλάρι (κείμ. 19) και μία βουβάλα (κείμ. 20).
9. Τα δίκαια της Μονής
Η Μονή του Δουσίκου προστατεύεται από αυθαιρεσίες (κείμ. 9, 10, 11, 13, 17, 18)
και πληρώνει την καθορισμένη φορολογία (κείμ. 15, 17, 18), ήτοι: 300 γρόσια για το
χαράτζι (κείμ. 5, 6, 7) και 5 για το κριαργιάτικο (κείμ. 4, 7, 8, 11).
Β) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ
Κύριλλος Α΄ Λούκαρης
Το 1633 απευθύνει μία απανταχούσα για οικονομική ενίσχυση της Μονής του
Δουσίκου (κείμ. 1).
Γ) ΔΙΑΦΟΡΑ
1) Η νήσος Κέρκυρα αναφέρεται το 1633 ως κορυφοί (κείμ. 1).
2) Το 1633 μνημονεύεται ο βάιλος της Βενετίας στην Κωνσταντινούπολη Pierro Foscarini (κείμ. 1).
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
αγάς· άρχοντας, κύριος
αντέτι· συνήθεια, έθιμο
αρτζοχάλι· αίτημα, αναφορά
ασίδοτος· αφορολόγητος
βάιλος· τίτλος του προξένου της Βενετίας
βαλής· διοικητής μιας επαρχίας
βεζίρ· υπουργός του σουλτάνου και μέλος του αυτοκρατορικού συμβουλίου. Μεγάλος
βεζίρης· πρωθυπουργός.
βελαέτι· διοικητική περιφέρεια
βοϊβόδας· στρατιωτικός διοικητής μιας επαρχίας, στρατηγός, διοικητής

35. Σοφιανού, α: 69· β: 127.
36. α) Σοφιανού, α: 45-49, 69· β: 103-107, 127. β) Καλούσιου, 336-340, 343.
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βοϊβονταλίκι· η περιφέρεια του βοϊβόδα
δερβέναγας· ο υπεύθυνος των διαβάσεων επικεφαλής ενός ενόπλου σώματος
ζαράρι· ζημία, βλάβη
ζερέ· στάλα
ζερέ κατάρ· στο παραμικρό
ζουλούμι· καταπίεση
ιχτιζάς· μεγάλη ανάγκη
κάζα· περίπτωση
καΐλης· αγνώμονας, αυτός που συναινεί. Καΐλης δεν είμαι˙ δεν συμφωνώ
κέρεκ· είτε
κεσίμι· φόρος
κιαμέτ· κατάρα
κολιτζής· ο επικεφαλής στο κόλι (τμήμα του αρματολικίου).
κονάκι· υποστατικό με αποθήκες, κατάλυμα, ενδιαίτημα, κτίριο στάθμευσης
κονακτζής· αυτός που καταλύει σε κονάκι
κονεύω· καταλύω σε κονάκι
κοντρίζω· πηγαίνω αντίθετα σε κάποιον, εναντιώνομαι
κοτώ· έχω το θάρρος, επιχειρώ, ρισκάρω
κουσούρι· ελάττωμα, μειονέκτημα, έλλειψη, πταίσμα
κριαργιάτικο· φόρος για τα κριάρια
λιανό· νόμισμα μικρής αξίας
μάδαμ· επειδή
μαΐστωρ· τεχνίτης
μανής· εμπόδιο
μαξούλι· σοδειά, έσοδο
μαχλιούλικος· αδέσποτος
μεχκέμ - μεχκεμές· δικαστήριο
μήρινθος· σχοινί, σπάγγος
μουκατάς· η κατ’ αποκοπή πληρωμή των φόρων της γης, περιφέρεια
μουσααδές - μουσααντές· προστασία
μουσελίμης· αναπληρωτής του πασά, διοικητής χωραρχίας, αντιπρόσωπος του διοικητή της επαρχίας
μουτλέκ· απαραιτήτως, χωρίς άλλο
μπέης· αφέντης, ηγεμόνας
μπέλι· ίσως, πιθανώς
μπεχουζούρι· ενόχληση
μπιρ· ένας, κάποιος
μπιρταχά· ποτέ ξανά, ποτέ άλλη φορά
μπουγιουρδί· απόφαση, διάταγμα
μπουμπασίρης· φρουρός της τάξης
νιζάμι· δίκαιο, τάξη
ντουάς· προσευχή
ντουατζής· ευχέτης, ικέτης
παγανιά· ομαδικό κυνήγι, καταδίωξη
παναλκής· πανίσχυρος, παντοδύναμος
πασάς· τίτλος οθωμανού αξιωματούχου
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πισμάνης· μετανιωμένος
πισμανεύω· μετανιώνω
πόρτζι· χρέος, δάνειο
προεστός· άρχοντας, δημογέροντας
σαμπίκ· πρώην
σενέτι· τίτλος ιδιοκτησίας, απόδειξη, ομόλογο
σεπέτι· αιτία, αφορμή
συδόσιμα· δόσιμο, φόρος
ταχβήλι· αποδειχτικό
τεκλίφι· υποχρέωση, φόρος, πρόταση, υποβολή, παράδοση
τζεβάπι· δικαιολογία
τζερεμές· άδικο πρόστιμο
τζουχαδαραίοι· οι ακόλουθοι ενός άρχοντα
τσιφλίκι· αγρόκτημα, φέουδο
χαϊρδουατζής· ευοίωνος ευχέτης, ευτυχής υπήκοος, ικέτης
χαρατζής· ο εισπράκτορας του χαρατζίου
χαράτζι· ο κεφαλικός φόρος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) Βέης Νίκος, Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, εν Αθήναις 1906, τεύχος Β΄, 49-120.
2) Διαμάντης Κων., Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. Β΄, μέρος
Α΄, Αθήναι 1973· τ. Ε΄, μέρη Β΄-Δ΄, Αθήναι 1976.
3) Καλούσιος Δημ., «Η Ιερά Μονή του Δουσίκου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 41 (2002)
305-376.
4) Πάλλας Δημ., α: «Κατάλογος των χειρογράφων του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών», Byzantinisch – Neugriechische Jahrbücher, Αθήναι 1934, 337α-οα΄.
5) Πάλλας Δημ., β: Κατάλογος χειρογράφων του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών,
μέρος Γ΄, Αθήναι 1955.
6) Πολίτη Μαρία κ.ά., Κατάλογος έκθεσης χειρογράφων Γενναδείου Βιβλιοθήκης,
Αθήνα 2004.
7) Σοφιανός Δημ., α: «Ιστορικά σχόλια σε επιγραφές, επιγράμματα, χαράγματα και
ενθυμήσεις της Μονής Δουσίκου», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, 1 (Αθήνα 1984)
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) ανάλυση συντομογραφίας
> καταστραμμένο κείμενο
] δική μου προσθήκη

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΔΥΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΤΗ «ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ» ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ
(1633, 1652)
Συνεχίζοντας την παρουσίαση εγγράφων, θεσσαλικού ενδιαφέροντος, από την
Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου,1 στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με τα
υπομνήματα εκλογής δύο αρχιεπισκόπων του Φαναρίου και Νεοχωρίου. Πρόκειται
για τα υπομνήματα εκλογής του Ευθυμίου (1633) και του Αθανασίου (1652). Επιπλέον
θα παρουσιάσουμε και την παραίτηση του Ευθυμίου (1652), η οποία άνοιξε τον δρόμο,
προς την Αρχιεπισκοπή του Φαναρίου και Νεοχωρίου, του Αθανασίου.
Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Στους γνωστούς επισκοπικούς καταλόγους, σχετικά με τον χρόνο αρχιερατίας του
Ευθυμίου Β΄ αναφέρονται τα εξής: Ο Βασ. Α. Μυστακίδης αναφέρει, σωστά, ότι
ο αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης παραιτήθηκε και εκλέχθηκε, τον Οκτώβριο του 1633,
ο Ευθύμιος, ο οποίος παραιτήθηκε, επίσης, τον Ιανουάριο του 1652.2 Ο Τάσος Αθ.
Γριτσόπουλος αναφέρει τον Ευθύμιο, το 1633, παραιτούμενο «διά το γήρας ίσως το
1652»3 και ο Βασ. Γ. Ατέσης τον αναφέρει το 1633 προσθέτοντας: «υπόμνημα αυτού επί
πατριάρχου Κυρίλλου Α΄ του Λουκάρεως (...) περί εκλογής του αντί του παραιτηθέντος
Θεοφάνους».4
Με την παρουσίαση του υπομνήματος της εκλογής του και του εγγράφου της
παραίτησής του, μπορούμε να προσδιορίσουμε, τώρα, τον ακριβή χρόνο της
αρχιερατίας του. Τον Οκτώβριο του 1633 παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης
«διά τό μή δύνασθαι φέρειν τά βάρη καί τό ἐπιφορτισθέν αὐτῷ χρέος». Για να μην
μείνει απροστάτευτη η επαρχία του Φαναρίου και Νεοχωρίου, οι παρευρεθέντες, στην
Κωνσταντινούπολη, συνοδικοί αρχιερείς, «προτροπῇ» του οικ. πατριάρχη Κυρίλλου

1. Μέχρι τώρα, με βάση το περιεχόμενο της Νομικής Συναγωγής του Δοσιθέου, δημοσιεύσαμε
τις εξής μελέτες: α) «Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάσαφ του Φαναρίου-Νεοχωρίου. Τρία έγγραφα γι’
αυτόν, 1601-1603», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 42 (2002) 39-45. β) «Η καθαίρεση έξι επισκόπων
της Θεσσαλίας, 1601-1655», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 219-239. γ) «Τα υπομνήματα
εκλογής τεσσάρων μητροπολιτών της Λάρισας, 1604-1662», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 51 (2007)
289-298. δ) «Δύο υπομνήματα εκλογής αρχιεπισκόπων του Δομενίκου και Ελασσόνας, 1646,
1655, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 52 (2007) 215-220.
2. Βλ. Βασ. Α. Μυστακίδης, «Επισκοπικοί Κατάλογοι», ΕΕΒΣ, 12 (Αθήναι 1936) 221.
3. Βλ. Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, «Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Μητρόπολις»,
ΘΗΕ, 6 (Αθήναι 1965) 436.
4. Βλ. Βασ. Γ. Ατέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι
σήμερον, εν Αθήναις 1975,74.
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Λούκαρη (1630-1634),5 συνήλθαν στον πατριαρχικό ναό του Αγ. Γεωργίου για να
εκλέξουν τον διάδοχό του. Μεταξύ των τριών υποψηφίων, πρώτον τοποθέτησαν τον
ιερομόναχο Ευθύμιο, ο οποίος και εκλέχθηκε τον ίδιο μήνα (Οκτώβριος του 1633).
Ο Ευθύμιος Β΄ παρέμεινε στη θέση του μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 1652, οπότε παραιτήθηκε
«διά τό γῆρας καί δι’ ἄλλα πολλά». Παραιτήθηκε μόνο από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο
και έδωσε την άδεια στον οικ. πατριάρχη Ιωαννίκιο Β΄ (1651-1652)6 να χειροτονήσει
άλλον στη θέση του, υπό τον όρο να πληρώσει τα χρέη του.
Για τον Ευθύμιο Β΄ έχουμε, στην διάθεσή μας, κάποιες πληροφορίες, τις οποίες
παραθέτουμε στη συνέχεια. Τον Σεπτέμβριο του 1636, ως συνοδικός, υπέγραψε με
άλλους το γράμμα του οικ. πατριάρχη Νεοφύτου, το οποίο προσδιορίζει τα όρια της
Μητρόπολης της Αγχιάλου.7 Το έτος ΖΡΜΘ (1641/1642) αναφέρεται στην επιγραφή
ιστόρησης του ναού του Ιωάννη Προδρόμου, στο Βλάσι της Αργιθέας8, και το ΖΡΝΒ
(1643/1644) στην επιγραφή της Μονής της Θεοτόκου, στο Βλάσι.9 Στις 25.9.1644
αναφέρεται στην επιγραφή ιστόρησης του ναού της Θεοτόκου, στο Τροβάτο των
Αγράφων,10 στις 23.7.1646 στην επιγραφή ιστόρησης του ναού της Θεοτόκου, στο
Δροσάτο της Αργιθέας,11 στις 28.8.1646 στο ναό του Ιωάννη Θεολόγου, στα Μεγ.
Βραγκιανά της Ευρυτανίας,12 και το έτος ΖΡΝΕ (1646/1647) στην επιγραφή ιστόρησης
του ναού της Ζωοδόχου Πηγής, στον Μεσενικόλα.13
Το υπόμνημα εκλογής του Ευθυμίου Β΄ (-.10.1633)
Ἐπειδή τῆς ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Φαναρίου καί Νεοχωρίου ἀπροστατεύτου
μεινάσης, ἅτε τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος / κύρ Θεοφάνους παραίτησιν οἰκειοθελῆ
κ(αί) ἀβίαστον ποιησαμένου διά τό μή δύνασθαι φέρειν τά βάρη καί τό ἐπιφορτισθέν
/ αὐτῷ χρέος, τούτου χάριν συνήλθωμεν πάντες οἱ παρευρεθέντες ἀρχιερεῖς ἐν τῷ
Π(ατ)ριαρχείῳ, ἐν τῷ ναῷ τοῦ μεγαλομάρτυρος / Γεωργίου καί ψήφους κανονικάς
5. Πρόκειται για την τέταρτη πατριαρχία του Κυρίλλου Λούκαρη. Βλ. Μαν. Ι. Γεδεών,
Πατριαρχικοί Πίνακες, Αθήναι 1996,2 435-437.
6. Πρόκειται για την δεύτερη πατριαρχία του Ιωαννικίου Β΄. Βλ. Μαν. Ι. Γεδεών, ό.π., σ.
455-456.
7. Βλ. Γεννάδιος Αραμπατζόγλου, Φωτίειος Βιβλιοθήκη. Μέρος Πρώτον, Κωνσταντινούπολις
1933, 159-161· Σπυρ. Δημ. Κοντογιάννης, Επισκοπικοί κατάλογοι. Προσθήκαι και διορθώσεις,
Αθήναι 1986, 171.
8. Βλ. Τιμ. Βλάχος, «Το μοναστήρι του Βλασίου της Αργιθέας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 6
(1984) 144.
9. Βλ. Τιμ. Βλάχος, ό.π., σ.144.
10. Βλ. Πάνος Βασιλείου, Η Αγία Τριάδα Ευρυτανίας, Αθήνα 1957, 21· Στ. Σδρόλια, Οι
τοιχογραφίες της Μονής Πέτρας (1625) και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων τον 17ο
αιώνα, διδ. διατριβή, Ιωάννινα 2000, τ. Α, 43.
11. Βλ. Βασ. Ε. Κουτσιώρης, Η Αργιθέα, Αθήναι 1972, 38-39· Στ. Σδρόλια, ό.π., σ. 45.
12. Βλ. Γ. Δ. Παυλίδης, «Επίσκεψις εις την έδραν της Σχολής των Αγράφων», Θεσσαλικά
Χρονικά, 7-8 (Αθήναι 1959) 235· Στ. Γουλούλης, «Επιγραφικά Βραγκιανών Ευρυτανίας»,
Ιστορικογεωγραφικά, 2(Γιάννενα-Θεσσαλονίκη 1988) 104· Στ. Σδρόλια, ό.π., σ. 147.
13. Βλ. Αν. Ορλάνδος, «Σταχυολογήματα εκ μονών της Πίνδου», ΑΒΜΕ, 2 (Αθήναι 19391940) 194.
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Εικ. 1. Τμήμα του φ. 314ν της Νομικής Συναγωγής του Δοσιθέου, με το υπόμνημα εκλογής του Ευθυμίου Β΄ (-.10.1633).

ποιησάμενοι προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου κ(αί) σοφωτάτου ἡμῶν αὐθέντου κ(αί)
δεσπότου τοῦ οἰ:/κουμενικοῦ π(ατ)ριάρχου κυρίου κυρίου Κυρίλλου, ἐθέμεθα
πρῶτον τόν ὁσιώτατον ἐν ἱερομονάχοις κ(αί) πν(ευματ)ικοῖς κύρ Εὐθύμιον, / ἔπειτα
τόν ὁσιώτατον ἐν ἱερομονάχοις κ(αί) πν(ευματ)ικοῖς κύρ Σιμεών (!), κ(αί) τρίτον τόν
παπ(ᾶ) Ἰεζεκιήλ: -ὅθεν καί εἰς δήλωσιν κατεστρώθη τά / ὀνόματα αὐτῶν ἐν τῷ ἱερῷ
κώδικι τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας. ἔν ἔτει αχλγω ἰνδ(ικτιῶν)ος δ΄ [=β],14 μηνί Ὀκτωβρί(ου):
ΠΗΓΗ: Νομική Συναγωγή, φ. 314ν
Η παραίτηση του Ευθυμίου Β΄ (7.1.1652)
Ἡ ταπεινότης ἡμῶν, μήν ὑποφέρουσα διά τό γῆρας αὐτῆς κ(αί) δι’ ἄλλα πολλά
ἔχειν τήν ἐπαρχίαν / μου τῆς Ἀρχιεπισκοπής Φαναρίου κ(αί) Νεοχωρίου, ἐποίησε
παραίτησιν οἰκειοθελῆ, κ(αί) ἀβία/στον ταύτης, οὐ μήν δέ τῆς ἀρχιερωσύνης μου
κ(αί) δέδωκα ἄδειαν τῷ παναγιωτάτῳ μοι αὐθέντῃ κ(αί) / δεσπότῃ, τῷ οἰκουμενικῷ
π(ατ)ριάρχῃ κυρίῳ κυρίῳ Ἰωαννικίῳ χειροτονῆσαι ἕτερον ἀρχιερέα ἀντ’ ἐμοῦ / εἰς
τήν ἐπαρχίαν ταύτην, δεχθήτω καί τά χρέη μου, ἅπερ ἤθελον δεῖξαι(;) καί πληρωσάτω
/ αὐτά. ὅθεν εἰς ἔνδειξιν δέδωκα κ(αί) τήν παροῦσαν μου οἰκειοθελῆ κ(αί) ἀβίαστον
παραίτησιν.
αχνβω Ἰαννουαρίου ζη, ἰνδ(ικτιῶν)ος εης
πρώην Φαναρίου κ(αί) Νεοχωρίου Εὐθύμιος
ΠΗΓΗ: Νομική Συναγωγή, φ. 245r
Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄
Όπως προαναφέραμε, ο Ευθύμιος Β΄ παραιτήθηκε στις 7.1.1652. Για να μην μείνει
απροστάτευτη η Αρχιεπισκοπή του Φαναρίου και Νεοχωρίου, οι παρευρεθέντες, στην
Κωνσταντινούπολη, συνοδικοί αρχιερείς, «προτροπῇ» του οικ. πατριάρχη Ιωαννικίου
Β΄ (1651-1652), συνήλθαν στον πατριαρχικό ναό του Αγ. Γεωργίου για να εκλέξουν
τον διάδοχό του. Μεταξύ των τριών υποψηφίων, πρώτον τοποθέτησαν τον ιερομόναχο
Αθανάσιο, ηγούμενο της Μονής Μεταμόρφωσης του Τριπολίτου,15 ο οποίος και
εκλέχθηκε, στις 14 Ιανουαρίου 1652.
Για τον Αθανάσιο Α΄, ο Βασ. Α. Μυστακίδης έγραψε ότι μετά τον Ευθύμιο Β΄
εκλέχθηκε ο Αθανάσιος,16 ο Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος δίνει την περίοδο «1652-1666
τουλάχιστον»17 και ο Βασ. Γ. Ατέσης, στηριζόμενος στον προβληματικό κατάλογο του
Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτη, μετά τον Ευθύμιο Β΄ αναφέρει τον Ανανία Α΄ (1635, 1637), τον
Ζαχαρία 1640, τον Ευθύμιο Γ΄ (1641-1652) και, τέλος, τον Αθανάσιο Α΄ Τριπολίτη
(1652-1671).18 Όλα αυτά, φυσικά, του Ατέση ανατρέπονται από τα δημοσιευόμενα
εδώ τεκμήρια της Νομικής Συναγωγής.

14. Την διόρθωση αυτή της ινδικτιώνας έκαναν οι Δ. Γ. Αποστολόπουλος-Π. Δ. Μιχαηλάρης,
(Η Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου. Μία πηγή και ένα τεκμήριο, Αθήνα 1987, τ. Α, 407).
15. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι’ αυτήν την μονή.
16. Βλ. Βασ. Α. Μυστακίδης, ό.π., σ. 221.
17. Βλ. Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, ό.π., σ. 436.
18. Βλ. Βασ. Γ. Ατέσης, ό.π., σ. 74.
206

207

Εικ. 2. Τμήμα του φ. 245r της Νομικής Συναγωγής του Δοσιθέου, με την παραίτηση του Ευθυμίου Β΄ (7.1.1652),
επάνω, και το υπόμνημα εκλογής του Αθανασίου Α΄ (14.1.1652), κάτω.

Ο Αθανάσιος Α΄ αναφέρεται, το έτος ΖΡΞΒ (1653/1654), στην επιγραφή ιστόρησης
του ναού της Ανάληψης, στη Μονή της Πελεκητής της Καρίτσας Καρδίτσας,19 το 1662
στην επιγραφή ανακαίνισης της Μονής της Αγίας Τριάδας, στην Οξυά της Καρδίτσας,20
το έτος ΖΡΟΑ (1662/1663) στην επιγραφή ιστόρησης της Μονής του Κατουσίου της
Αργιθέας,21 το 1666 σε μία ενθύμηση του κώδικα 86 της Βουλής22 και τον Σεπτέμβριο
του 1666 ή 1667 στο ναό της Θεοτόκου Φανερωμένης, στη Μονή της Πελεκητής.23 Το
τέλος της αρχιερατίας του Αθανασίου Α΄, με τα σημερινά δεδομένα, δεν είναι γνωστό.
Ο Βασ. Γ. Ατέσης αναφέρει το έτος 1671, αλλά, επειδή στηρίζεται στον προβληματικό
κατάλογο του Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτη, δεν είμαστε βέβαιοι ότι ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα.
Το υπόμνημα εκλογής του Αθανασίου Α΄ (14.1.1652)
Ἐπειδή τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Φαναρίου κ(αί) Νεοχωρίου γνησίου δίχα ἀρχιερέως
ἐναπομεινάσης, / ἅτε τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος κύρ Εὐθυμίου παραίτησιν
οἰκειοθελῆ κ(αί) ἀβίαστον ποιησα:/μένου, ὡς ἄντικρυ φαίνεται, ἡμεῖς οἱ παρευρεθέντες ἀρχιερεῖς, προτροπῇ τοῦ πα:/ναγιωτάτου ἡμῶν αὐθέντου κ(αί) δεσπότου τοῦ
οἰκουμενικοῦ π(ατ)ριάρχου κυρίου κυρίου Ἰωαννικί:/ου, εἰσήλθομεν ἐν τῷ πανσέπτῳ
ναῷ τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, κ(αί) / ψήφους κανονικάς
ποιήσαντες δι’ αὐτήν πρῶτον μέν ἐθέμεθα τόν ὁσιώτατον ἐν ἱερομονάχοις / κ(αί)
πν(ευματ)ικοῖς κύρ Ἀθανάσιον, τόν ἡγούμενον τοῦ μοναστηρίου τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Τρυπολίτου, / δεύτερον δέ τόν ἱερομόναχον κύρ Μακάριον, κ(αί) τρίτον τόν
ἱερομόναχον κύρ Δα(βί)δ ἐφημέριον. / ὅθεν εἰς ἔνδειξιν κ(αί) ἀσφάλειαν ἐγράφη καί
τά ὀνόματα αὐτῶν, κ(αί) κατεστρώθησαν ἐν τῷδε / τῷ ἱερῷ κώδικι τῆς τοῦ Χριστοῦ
μεγάλης Ἐκκλησίας:αχνβω Ἰαννουαρίῳ ιδη, ἰνδ(ικτιῶν)ος εης
ΠΗΓΗ: Νομική Συναγωγή, φ. 245r

19. Βλ. Αν. Ορλάνδος, «Επιγραφαί εξ εκκλησιών των Αγράφων», ΕΕΒΣ, 3 (Αθήναι 1926)
299· Ιω. Καρατζόγλου, Ναοί αθωνίτικου τύπου στα θεσσαλικά Άγραφα (16ος-18ος αι.),
Αθήνα 2002, 142.
20. Βλ. Τρ. Παπαζήσης, «Τα ξυλόγλυπτα τέμπλα του νομού της Καρδίτσας», Γνώση και
Γνώμη, 13 (Καρδίτσα 1997)97· Ιω. Καρατζόγλου, ό.π., σ. 192.
21. Βλ. Δημ. Κ. Αγραφιώτης, «Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της Μονής Παναγία η
Κατουσιώτισσα στη Μεταμόρφωση του Ανθηρού της Καρδίτσας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
12(1987) 197· Ιω. Καρατζόγλου, ό.π., σ. 149.
22. Βλ. Σπ. Λάμπρος, «Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην της
Εθνικής», Νέος Ελληνομνήμων, 13 (Αθήναι 1946) 351.
23. Βλ. Αν. Ορλάνδος, «Επιγραφαί...», ό.π., σ. 299.
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ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ, μοναχός

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ*
Στό Ἅγιον Ὄρος καί στό πρῶτο τέταρτο του 18ου αἰ. ἐμφανίζεται ἕνα ἀνανεωτικό
καλλιτεχνικό ρεῦμα, καθαρά ἁγιορείτικο, πού προτείνει τήν ἐπιστροφή καί ἀντιγραφή
τῶν παλαιότερων προτύπων τῆς τέχνης τῆς ἐποχῆς τῶν Παλαιολόγων καί κυρίως τῆς
συμβατικά λεγομένης Μακεδονικῆς Σχολῆς. Ὁ κύριος ἐκφραστής τοῦ ρεύματος αὐτοῦ
θεωρεῖται ὁ λόγιος ἱερομόναχος Διονύσιος ἀπό τόν Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων (1670-περ.
1746)1 (εἰκ. 5). Ὁ Διονύσιος εἶναι γνωστός κυρίως ὡς συγγραφέας, σέ συνεργασία

*Τό παρόν κείμενο ἀποτελεῖ ἐπεξεργασμένη εἰσήγηση τοῦ γράφοντος μέ θέμα: «Ὁσιακές
μορφές τῶν Ἀγράφων στήν ἁγιορειτική Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες
Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ στήν νήσο Σκόπελο», πού παρουσιάσθηκε στό Συνέδριο: «Ἡ
Εὐρυτανία στίς περιγραφές Ἑλλήνων καί ξένων περιηγητῶν ἀπό τήν Ἀρχαιότητα ὡς τήν
ἐποχή μας, Καρπενήσι 12-15 Ἰουλίου 2007», Πρόγραμμα-Περιλήψεις Εἰσηγήσεων, Καρπενήσι
2007, 12. Τό παρουσιαζόμενο ἐδῶ ἀποτέλεσμα τῆς ἔρευνάς μας στό αἰγαιοπελαγίτικο καί
ἀπό τή νεότητά μας ἀγαπητό νησί τῆς Σκοπέλου δέν θά ἦταν κατορθωτό χωρίς τήν ἀμέριστη
συμπαράσταση καί φιλοξενία τοῦ ἀκάματου ἱστοριοδίφη καί ἐπιστημονικότατου ἐρευνητῆ
τῆς Σκοπέλου, λογίου πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλλιανοῦ, τόν ὁποῖο θερμῶς
εὐχαριστῶ. Εὐχαριστῶ, ἐπίσης, καί τόν ἐκδότη τοῦ Θεσσαλικοῦ Ἡμερολογίου κ. Κώστα Σπανό
γιά τή δημοσίευση τοῦ παρόντος.
1. Περί τοῦ Διονυσίου, βλ. ἐνδεικτική βιβλιογραφία. Ἀ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,
Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης καί αἱ κύριαι αὐτῆς ἀνέκδοτοι
πηγαί (φωτογραφ. ἀνατύπ.: Ἀθήνα, ἐκδ. Σπανός, χ.χ. ἔκδ.), Ἁγία Πετρούπολις 1909· Ἀδ.
Ἀδαμαντίου, «Βιβλιοκρισία ἐπί τῇ ἐκδόσει τῆς ὑπό τοῦ Ἀ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως Ἑρμηνείας
τῆς ζωγραφικῆς τέχνης τοῦ Διονυσίου», Λαογραφία, 13 (1910) 238-239· Α. Ξυγγόπουλος,
«Τέσσαρες φορηταί εἰκόναι τοῦ Διονυσίου», Ἑλληνικά, Ι΄ (1937-1938) 273-279· Κ. Θ. Δημαρᾶς,
«Θεοφάνους τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Βίος Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ», Ἑλληνικά, Ι΄ (1937-1938) 248254· Δ. Οἰκονομίδης, Ἡ Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης ἐν Ρουμανίᾳ, Ἀθῆναι 1953 (ἀνάτυπο
ἐκ τοῦ περιοδικοῦ Ἀθηνᾶ 1953)· Ἀ. Ξυγγόπουλος, Λεύκωμα Πανσελήνου, Ἀθῆναι 1956· Π.
Βασιλείου, «Ἡ Ἁγιογραφική Τέχνη καί οἱ ζωγράφοι της στήν Εὐρυτανία», Ζυγός, Ἀθῆναι,
Νοέμβριος 1957, 19-24· Ἀ. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα ἱστορίας τῆς θρησκευτικῆς ζωγραφικῆς
μετά τήν ἅλωσιν, Ἀθῆναι 1957· Ὁ ἴδιος, «Διονύσιος ἀπό τόν Φουρνᾶ», Νέα Ἑστία, 74 (1963)
227-230· Χ. Χατζηθάνος (ἐπιμέλεια), Διονυσίου ἱερομονάχου Κῶδιξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς τοῦ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων, Ἀθῆναι 1963 (β΄ ἔκδ. ὑπό Βιβλιοθήκης Πανευρυτανικῆς
Ἑνώσεως, Ἀθήνα)· Μ. Χατζηδάκης, «Ο εὐρωπαϊκός χαρακτήρας τῆς βυζαντινῆς τέχνης»,
Ἐποχές, (Μάρτιος 1964) 26-29· Π. Βασιλείου, «Ὁ ἐκ Φουρνᾶ ἱστοριογράφος Διονύσιος»,
ΘΗΕ, 5 (Αθήναι 1964) 56-81· Ὁ ἴδιος, «Ἱερομόναχος ἐκ Φουρνᾶ Διονύσιος», Μεγάλη Γενική
14. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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μέ τόν ἱερομόναχο Κύριλλο Φωτεινό τόν Χίο (+ 1805),2 τῆς περίφημης Ἑρμηνείας
τῆς Ζωγραφικῆς Τέχνης, πού τό πιθανότερο γράφηκε τήν περίοδο 1728-1733.3 Μέ
Εγκυκλοπαίδεια Ὑδρία, τ. 21, σ. 173-176· Μ. Χατζηδάκη, Ἕλληνες ζωγράφοι μετά τήν ἅλωση
(1450-1830), Α΄ (Ἀθήνα 1987) 292-296, 313-315· Π. Χαλκιᾶ-Στεφάνου, «Ὁ ἱερομόναχος ἐκ
Φουρνᾶ Διονύσιος. Ἁγιογράφος-Ἱστοριογράφος (17ος-18ος αἰ.)», Ἅγιοι Διονύσιοι, Χίος, χ.χ.ἔ·
Ε. Τσιγαρίδας, «Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τοῦ Φράγκου Κατελάνου καί τοῦ Διονυσίου τοῦ
ἐκ Φουρνᾶ στό Ἅγιον Ὄρος», Μακεδονικά, 29 (1994) 400-401· Μνήμη Διονυσίου ἱερομονάχου
τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, ἔκδ. Ἱ. Κελλίου Τιμίου Προδρόμου, Καρυαί, Ἅγιον Ὄρος 1996· Διονύσιος ὁ
ἐκ Φουρνᾶ καί τό ἔργον του. 250 ἔτη ἀπό τῆς ἐκδημίας του, Καρπενήσι 11-14 Ὀκτωβρίου
1996 (Πρακτικά Συνεδρίου), Ἀθῆναι 2003· Ἀγγελική Στρατῆ, «Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τοῦ
Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ στίς Σέρρες καί στό Ἅγιον Ὄρος», Δῶρον. Τιμητικός τόμος στόν
καθηγητή Ν. Νικονάνο, Θεσσαλονίκη 2006, 363-371· Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης,
«Μεταβυζαντινή τέχνη στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες Διονυσίου
τοῦ ἐκ Φουρνᾶ», Πρακτικά τοῦ Β΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου Ἅγιον Ὄρος.
Πνευματικότητα καί πολιτισμός. Τέχνη. Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Θεσσαλονίκη 1113 Νοεμβρίου 2005, Θεσσαλονίκη 2006, 336-350, 372-376.
2. Γ. Ζαβίρας, Νέα Ἑλλάς, Ἀθῆναι 1872, 324-325. Ὁ ἱερομόναχος Κύριλλος (+ 1753), κατά
τό διάστημα 1718-1724, ἦταν μοναχός στή Μονή Προδρόμου Μουνδῶν στή Χίο. Ἀργότερα,
τήν περίοδο 1725-1732, μαθήτευσε στόν ἱερομόναχο Διονύσιο τόν ἐκ Φουρνᾶ, μέ τόν ὁποῖο
συνεργάστηκε στή συγγραφή τῆς Ἑρμηνείας τῆς ζωγραφικῆς τέχνης. Τό 1783 φέρεται νά
συμφωνεῖ νά ἱστορήσει τό καθολικό τῆς Μονῆς Μουνδῶν (σύμφωνα μέ κώδικα τῆς μονῆς
πού βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη Κοραῆ τῆς Χίου). Τό 1752 τόν βρίσκουμε μαζί μέ τό μαθητή
του ἱερομόναχο Ἄνθιμο Κορέσιο στή Σμύρνη, ἐνῶ τό ἑπόμενο ἔτος ἐκλέχτηκε ἡγούμενος τῆς
Μονῆς Μουνδῶν. Τό μόνο του ἔργο μνημειακῆς ζωγραφικῆς (ἀπό τά σωζόμενα, μιά πού οἱ
ναοί πού μαζί μέ τόν Διονύσιο ἱστόρησαν στόν Φουρνᾶ δέν σώζονται πιά) πού ἔχει μέχρι
σήμερα ἐντοπιστεῖ, εἶναι τά σέ πολύ κακή κατάσταση ὑπολείμματα τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ
ἔτους 1743, τοῦ ναΐσκου τῆς Παναγίας τῆς Ἁγιογαλούσαινας, πού εἶναι τό καθολικό τῆς
ἐρειπωμένης Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γάλακτος. Σύμφωνα μέ ἐπιγραφή, πού δέν σώζεται πιά, ὁ ναός
ἱστορήθηκε ἀπό τόν Κύριλλο καί τή συνοδεία του, Παρθένιο καί Ἄνθιμο τούς ἱερομονάχους:
«Διά χειρός τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ μνήμῃ γενομένου τρισμακαριωτάτου ἡμῶν πατρός τοῦ Ἁγίου
Γέροντος Κυρίλλου ἱερομονάχου Φωτεινοῦ καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἀνθίμου ἱερομονάχου
Κορεσίου καί Παρθενίου ἱερομονάχου Μακριδίκου γέγονεν ἡ παροῦσα ζωγραφία τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά συνδρομῆς καί ἐξόδου τοῦ εὐλαβεστάτου ἐν ἱερεῦσι Παπᾶ κύρ
Λέοντος Γαλάτουλα καί κτήτορος τῆς Μονῆς ταύτης. Κατά ᾳψμγ΄ ἔτος κατά μήνα Νοέμβριον ἤ
Ἰνδικτιῶνος ζης». Βλ. Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου, «Παναγία ἡ Ἁγιογαλούσταινα», Ἱστορία, Μάϊος
2005, 66. Οἱ δύο τελευταῖοι ἱερομόναχοι διετέλεσαν προεστῶτες γιά πολλά χρόνια τῆς Μονῆς
Τιμίου Προδρόμου Μουνδῶν, μετά τήν ἡγουμενία τοῦ Κυρίλλου. Ὁ Παρθένιος, μάλιστα,
πιθανόν νά ταυτίζεται μέ τό ὄνομα πού ἀναφέρεται στό τέλος τῆς κτιτορικῆς ἐπιγραφῆς,
πού σώζεται στό ναό τοῦ Κελλιοῦ τοῦ Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ στίς Καρυές. Ἐπιπλέον τῶν
παραπάνω τοιχογραφιῶν, μία φορητή εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, τοῦ ἔτους 1745, ἔργο
τοῦ Κυρίλλου Φωτεινοῦ, βρίσκεται στό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Βλ. Μ. Χατζηδάκης-Ε.
Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι μετά τήν Ἅλωση, 2 (Ἀθήνα 1997) 453.
3. Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία τῆς Ζωγραφικῆς Τέχνης καί αἱ κύριαι αὐτῆς
ἀνέκδοτοι πηγαί, ἐκδιδομένη μετά προλόγου νῦν τό πρῶτον πλήρης κατά τό πρωτότυπον
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τό ἐγχειρίδιο αὐτό, ἐκτός ἀπό τήν παροχή χρήσιμων εἰκονογραφικῶν καί τεχνικῶν
ὁδηγιῶν πρός τούς ζωγράφους ἱερῶν εἰκόνων, ὁ Διονύσιος γίνεται παράλληλα καί
ὁ θεωρητικός ἐκφραστής τοῦ παραπάνω καλλιτεχνικοῦ ρεύματος ἐπιστροφῆς στήν
παλαιολόγεια ζωγραφική. Ὅμως ὁ Διονύσιος ἦταν καί ἕνας ἄριστος ζωγράφος, παρ’
ὅλες τίς περί τοῦ ἀντιθέτου ἀπόψεις πού κατά τό παρελθόν ἐκφράστηκαν.4 Σύμφωνα
μέ τά μέχρι τώρα στοιχεῖα, τό πρώτο μνημεῖο πού ἱστόρησε (1711), στό ὁποῖο
ἀπαντᾶται ἡ καλλιτεχνική τάση πού προαναφέρθηκε, εἶναι τό παρεκκλήσι τοῦ Τιμίου
Προδρόμου, στό κελλί πού ὁ ἴδιος μόναζε, στό κέντρο τῶν Καρυῶν.5
Τό ρεῦμα τῆς ἐπιστροφῆς στήν παλαιολόγεια τέχνη, πού ἐγκαινιάστηκε, ὅπως
ἀναφέραμε, τήν πρώτη δεκαετία τοῦ 18ου αἰ. μέ τό ἔργο ἀλλά καί τήν διδασκαλία
τοῦ Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ καί συνεχίστηκε, σέ ὑψηλότερο ποιοτικά ἐπίπεδο, ἀπό
τούς ζωγράφους Δαβίδ ἀπό τή Σελενίτσα Αὐλῶνος (ἐξωνάρθηκας παρεκκλησίου
Κουκουζέλισσας Μεγίστης Λαύρας, 1715) καί Κοσμᾶ ἀπό τή Λήμνο (παρεκκλήσι
Ἁγίου Δημητρίου Μονῆς Βατοπεδίου, 1721), δέν μποροῦσε παρά νά ἐπηρεάσει τούς
ζωγράφους πού τούς ἀκολούθησαν, κυρίως στό Ἅγιον Ὄρος. Παράλληλα, ἡ μεγάλη
διάδοση τοῦ κειμένου τῆς Ἑρμηνείας τοῦ Διονυσίου, πού φαίνεται ἀπό τό πλῆθος τῶν
χειρόγραφων ἀντιγράφων της, συνέβαλε στή διάδοση τῶν εἰκονογραφικῶν ἀπόψεών
του καί στήν ἐμπέδωση τῆς γνώμης ὅτι ἡ τέχνη τοῦ Πανσέληνου θά ἔπρεπε νά εἶναι
ὑπόδειγμα στήν εἰκονογραφική διαδικασία.6 Ἔτσι βλέπουμε, μέ ἀφορμή τήν διδασκαλία
τοῦ Διονυσίου, πολλούς ἁγιορεῖτες ζωγράφους νά στρέφουν σταδιακά τήν προσοχή
τους στή ζωγραφική τοῦ Πρωτάτου, ἀντιγράφοντας μεμονωμένους χαρακτηριστικούς

αὐτῆς κείμενον, ὑπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως. Δαπάναις τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ρωσικῆς
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἐν Πετρουπόλει. Τυπογραφεῖον B. KIRSCHBAUM 1909 (ἐπανέκδοση, Ἐκδόσεις Σπανοῦ). Ἕνα πάντως ἀπό τά 16 περίπου ἀντίγραφα τῆς χειρόγραφης
Ἑρμηνείας, βρισκόταν στά Καυσοκαλύβια, στή βιβλιοθήκη τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἰωασαφαίων (Κωδ. Ἰωασαφαίων 49, πού ἀπό τό 1989 βρίσκεται στή Μεγίστη Λαύρα). Βλ. Ε.
Κουρίλας, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Καλύβης Ἰωασαφαίων καί δέκα Καλυβῶν τῆς Ἱερᾶς
Σκήτης Καυσοκαλυβίων, συνταχθείς ὑπό Εὐλογίου Κουρίλα Λαυριώτου καί ἐκδιδόμενος μετά
προλεγομένων καί πινάκων ὑπό μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εὐστρατιάδου,
Paris 1930, 76-77. Μάλιστα ὁ Κουρίλας ἀναφέρει ὅτι ὁ καυσοκαλυβίτικος αὐτός κώδικας
«διασώζει τήν γνησιωτέραν παράδοσιν τοῦ κειμένου, ἥν ὁ Φουρνᾶς ἠθέλησεν ἐπί τό
ἑλληνικότερον νά διασκευάσῃ».
4. Βλ. γιά παράδειγμα, Ἀ. Ξυγγόπουλος, «Τέσσαρες φορηταί εἰκόνες τοῦ Διονυσίου»,
Ἑλληνικά, Ι΄ (1937-1938) 279.
5. Γιά τό κελλί τοῦ Διονυσίου στίς Καρυές, βλ. Γ. Κακαβᾶς, «Τό τέμπλο τοῦ παρεκκλησίου
τοῦ Τιμίου Προδρόμου στό κελλί τοῦ Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου
Ὄρους», Ἀντίφωνον, Ἀφιέρωμα στόν καθηγητή Ν. Β. Δρανδάκη, Θεσσαλονίκη 1994, 183-195·
Κ. Βαφειάδης, «Τοιχογραφίες στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπό τόν 15ο ἕως τίς ἀρχές τοῦ 19ου
αἰ.», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ΚΕ΄ (2004) 46· Φ. Χατζηαντωνίου,
«Τό κελλί τοῦ Τιμίου Προδρόμου (Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ) στίς Καρυές Ἁγίου Ὄρους»,
Δῶρον. Τιμητικός Τόμος στόν καθηγητή Ν. Νικονᾶνο, Θεσσαλονίκη 2006, 405-416.
6. Ἰωακείμ Παπάγγελος, «Οἱ μεταβυζαντινές τοιχογραφίες», Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Α΄ (Ἅγιον Ὄρος 1996) 292.
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εἰκονογραφικούς τύπους καί συνθέσεις· στοιχεῖα πού ἐνσωμάτωσαν, τίς περισσότερες
φορές, μέ ἐπιτυχία στό ἔργο τους.7
Τό ζωγραφικό αὐτό ρεῦμα δέν ἀναφέρεται τόσο στή μίμηση καλλιτεχνικῶν
τρόπων ἀπό τή ζωγραφική τοῦ Πρωτάτου, ὅσο στήν ἀντιγραφή εἰκονιστικῶν
τύπων μεμονωμένων μορφῶν, πού ἱστοροῦνται στή «μητέρα ὅλων τῶν ἁγιορειτικῶν
ἐκκλησιῶν».8 Ὁ Διονύσιος εἶχε ὡς ἄμεσο πρότυπο τίς τοιχογραφίες τοῦ διπλανοῦ του
ναοῦ, τοῦ Πρωτάτου.9 Ὅμως κατά βάση, ἡ προσήλωσή του στήν τέχνη τοῦ Πανσέληνου,
ἴσχυσε μόνο γιά τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί μορφές μεμονωμένων ἁγίων.10 Ἀντίθετα,
στίς πολυπρόσωπες σκηνές καί συνθέσεις, ὁ Διονύσιος προχώρησε σ’ ἕνα συγκερασμό
τῶν συγχρόνων του αἰσθητικῶν τάσεων, ὅπως ἦταν οἱ ἐπιβιώσεις τῆς συντηρητικῆς
τεχνοτροπίας του 17ου αἰ., οἱ ἔμμεσες ἐπιδράσεις ἀπό τή δυτική ζωγραφική ἤ οἱ
ἐπιρροές ἀπό τή λαϊκή τέχνη (κυρίως στή διακόσμηση τῶν ἐνδυμασιῶν).11
Παράλληλα, ἐντοπίζεται μιά τάση ἐμπλουτίσεως τῶν εἰκονογραφικῶν προγραμμάτων
μέ νέους κύκλους, ἐμπλουτίσεως κάθε σκηνῆς μέ περισσότερα ἀφηγηματικά στοιχεῖα
ἤ καί κατατμήσεως μιᾶς παράστασης σέ περισσότερες σκηνές. Σύμφωνα μέ τόν
ἀκαδημαϊκό Μ. Χατζηδάκη, ἡ τάση αὐτή θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ «παράλληλη
μαρτυρία» γιά ἐκεῖνα τά θεολογικά ἐνδιαφέροντα πού ἦταν σέ ἔξαψη καί «τάραζαν
σέ μορφή θεολογικῶν ἐρίδων (Κολλυβάδες, Αναβαπτιστές κτλ.) τόν συντηρητικότερο
ὀρθόδοξο κόσμο τῆς ἐποχῆς».12
Ὅπως δείξαμε, σέ παλαιότερη μελέτη μας, ὁ ἱερομάναχος Διονύσιος ἀπό τόν Φουρνᾶ
τῶν Ἀγράφων13 διατηροῦσε στενές πνευματικές καί καλλιτεχνικές σχέσεις μέ τήν Σκήτη
των Καυσοκαλυβίων· κάτι πού δέν εἶχε ἐπισημανθεῖ ἀπό παλαιότερους ἐρευνητές, οἱ
ὁποῖοι ἑστίαζαν τή ζωή τοῦ Διονυσίου στίς Καρυές ἤ στήν γενέτειρά του. Σύμφωνα μέ
τόν βιογράφο του Θεοφάνη τόν ἐξ Ἀγράφων (1784), ὁ Διονύσιος «(...) διῆγε κελλικῶς
καί ἡσύχως ἐν τῇ τῶν Καρεαίων σκήτῃ, ἀσκητικῶς κατά Χριστόν ἀγωνιζόμενος·
μετ’ οὐ πολύ δέ τοσοῦτον εἰς ὕψος ἐλήλακεν ἀρετῶν, ὥστε πολλούς τῶν ἐκεῖσε, ἵνα
μή πάντας εἴπω, ὑπερακοντίσαι. Ὅθεν καί πλείονος καί ἐντελεστέρας γλιχόμενος
ἀγωγῆς, οὐκ ἔλειπε διηνεκῶς τοῖς ἐρημικωτέροις καί ἑνιαίοις μοναχοῖς, Ἀντωνίταις
φημί καί Καυσοκαλυβίταις ὁμιλεῖν καί συζητεῖν περί ἀρετῆς καί ἠθικοῦ βίου, ἕν μόνον
ἑαυτῷ λογιζόμενος ἄτοπον, τό μή τρίχας ἐν πώγωνι ἔχειν, ὅπερ πάντῃ ἀνόσιον τοῖς τά

7. Ἰωακείμ Παπάγγελος, ὅ.π., σ. 292.
8. Βίος ἁγίου Σάββα, ἀρχιεπισκόπου Σερβίας.
9. Τίς περισσότερες ἀπό τίς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τοῦ Προδρόμου, δημοσίευσαν οἱ R.
Byron - T. Rice, The birth of the Western Paint, Λονδίνο 1930.
10. Ἀ. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα ἱστορίας τῆς θρησκευτικῆς ζωγραφικῆς μετά τήν Ἅλωσιν,
Ἀθῆναι 1957 (ἀνατύπωσις 1999) 295.
11. Ἐ. Κυριακούδης, «Ἡ μνημειακή ζωγραφική στή Θεσσαλονίκη καί τό Ἅγιον Ὄρος, τό
18ο αἰ. Αἰσθητικές ἀναζητήσεις καί τεχνοτροπικά ρεύματα», Θεσσαλονικέων Πόλις, 4 (2001)
145.
12. Μ. Χατζηδάκης, Ἕλληνες ζωγράφοι μετά τήν Ἅλωση (1450-1830), Α (Ἀθῆναι 1987)
102.
13. Ὁ Διονύσιος παρέμεινε στό Ἅγιον Ὄρος τίς ἑξῆς περιόδους: 1686-1724, 1729-1734,
1739-1740 (συνολικά 44 ἔτη).
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ἐκεῖσε οἰκοῦσι νομίζεται. Καί εἰ τούτων ηὐπόρει κατ’ ἐκεῖνον τόν καιρόν, ταχέως ἄν
καί τούτων ἀνυπερθέτως τῶν ὑπεροχικῶν τῆς ἀρετῆς τόπων ἐπαφίκετο. Ἀλλ’ ἐπειδή
τοῦτο αὐτό πρόσκομμα ὑπερβαλλούσης ἀρετῆς τούτῳ ἀνέκειτο, διέτριβεν ὡς ἔφην ἐν
Κάραις, ἐπισπεύδων ταῖς ὁσημέραι ἀσκήσεσι τῷ κρείττονι τό χεῖρον καθυποτάξαι,
οὗτινος ἐσ ὕστερον οὐ διήμαρτε κατά τόπον μόνον ἐκείνοις διενηνοχώς (...)».14
Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ Διονύσιος, ἀπό τά πρῶτα χρόνια πού ἐγκαταβίωσε στόν
Ἄθω,15 ἐπισκεπτόταν συνεχῶς τά Καυσοκαλύβια καί τήν περιοχή τους16 καί ἐντρυφοῦσε
πνευματικά στούς λόγους καί στήν ἁγιαστική ζωή τῶν ἐκεῖ ἐνασκουμένων πατέρων,
συζητῶντας μαζί τους περί ἀρετῆς καί ἠθικοῦ βίου. Βλέπουμε, ἐπίσης, ὅτι ἐάν εἶχε τήν
ἀτυχία νά εἶναι (ἴσως λόγῳ ἡλικίας, μιά πού ἦταν περίπου 17-19 ἐτῶν) ἀγένειος θά
ἔμενε γιά πάντα στά Καυσοκαλύβια, στόν «ὑπεροχικό τῆς ἀρετῆς τόπο», σύμφωνα
μέ τόν Βίο.17 Τήν ἐποχή αὐτή διέλαμπαν στή Σκήτη (ἐκτός ἀπό τόν ἅγιο ἱδρυτή της,
14. «Βίος ἐν συνόψει τοῦ τῆς μονῆς κτίτορος κυρίου Διονυσίου, συγγραφείς μέν παρά τοῦ
σοφολογιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις καί ἐν διδασκάλοις ἀρίστου κυρίου κυρίου Θεοφάνους,
ὅστις ἐχρημάτισε διάδοχος μετά τήν αὐτοῦ ἀποβίωσιν καί ἡγούμενος ἐν τῷδε μονυδρίῳ».
Στίχοι 30-43. Δημοσιεύτηκε ἀπό τόν Κ. Θ. Δημαρᾶ στά Ἑλληνικά, Ι΄ (1937-1938) 248-254.
15. Σέ ἡλικία 16 ἐτῶν, περί τό 1786.
16. Μέ τήν προσωνυμία «ᾈντωνίτες» ὁ βιογράφος τοῦ ἱερομ. Διονυσίου ἐννοεῖ, τό
πιθανότερο, τούς πατέρες τοῦ ἀρχαίου Κελλίου τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, πού βρίσκεται στήν
περιοχή Κρύα Νερά, πάνω ἀπό τά Καυσοκαλύβια. Ἡ ὕπαρξη τοῦ κελλίου αὐτοῦ χρονολογεῖται
τουλάχιστον ἀπό τόν 14ο αἰ., ὅπου ὑπῆρχε καί καλά ὀργανωμένο βιβλιογραφικό ἐργαστήριο,
κυρίως Σέρβων μοναχῶν [περί τοῦ Κελλίου αὐτοῦ, βλ. Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης,
«Ἡ Παλαιολόγειος βυζαντινή ἐποχή στήν ἁγιορειτική Σκήτη Καυσοκαλυβίων. Μία πρώτη
προσέγγιση στήν ἱστορία καί τήν τέχνη», Βυζαντινός Δόμος, 15 (2006) 267-270].
17. Κι αὐτό διότι τήν ἐποχή αὐτή ἦταν σέ μεγάλη ἔνταση τό ζήτημα τῶν ἀγενείων μέ τίς
ἀθωνικές μονές καί ἰδίως τή Μεγίστη Λαύρα, μέ τά πολλά της ἐξαρτήματα νά ἔχουν ἐκδώσει
ἀρκετές ἐγκυκλίους πού προέβλεπαν αὐστηρές ποινές γιά ὅσους εἶχαν στή συνοδεία τους
ἀγένειους νέους. Πάντως ὁ συντοπίτης τοῦ νεαροῦ τότε Διονυσίου, ὅσιος Ἀκάκιος, εἶχε
τήν πρέπουσα διάκριση γιά τό παραπάνω ζήτημα. Συγκεκριμένα, στό Βίο του ἀναφέρεται
ὅτι: «Κάποτε οἱ μαθητές του τόν ρώτησαν γι’ αὐτούς πού σκανδαλίζονται ἀπό τή θέα τῶν
ὄμορφων προσώπων. Κι αὐτός, μέ κατάνυξη καί μέ τή συνηθισμένη του ἁπλότητα, ἀπάντησε:
-Τί νά πῶ, δέν ξέρω. Γιατί ἐγώ ποτέ μου δέν σκανδαλίστηκα μέ τέτοια πράγματα. Ἀπεναντίας,
βλέποντας αὐτά τά ὡραῖα πρόσωπα, κινοῦμαι σέ δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί χαίρομαι γιά τά
δημιουργήματά Του. Ὅταν οἱ ἀδελφοί τῆς Σκήτης, θέλοντας νά θεσπίσουν κανόνες σ’ αὐτήν
τόσο γιά τά παραπάνω ὅσο καί γιά ὁρισμένα ἄλλα θέματα, πού τούς φαινόταν εὔλογο ὅτι
ἔπρεπε νά ρυθμιστοῦν, τόν συμβουλεύτηκαν, ἐκεῖνος τούς ἐμπόδισε λέγοντας: - Νά φυλάγεσθε,
νά μήν κάνετε ποτέ στή Σκήτη καμμιά ἐντολή. Μά οὔτε κι ἀπό ἄλλον νά δεχθεῖτε ἐντολή, μήτε
γιά τούς ἀγένειους μήτε γιά ὁτιδήποτε ἄλλο. Ἀρκετή εἶναι γιά μᾶς ἡ τιμωρία, πού ἔχουμε
νά λάβουμε γιά τήν παράβαση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Πατέρων. Διότι,
ὅπου ἐντολή, ἐκεῖ καί παράβαση»! (Βλ. Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, Ἅγιος Ἀκάκιος
Καυσοκαλυβίτης. Ἀπό τό περιβόλι τῆς Παναγίας στόν κῆπο τοῦ Θεοῦ, Ἅγιον Ὄρος 2001,
165-167). Αὐτή δέ ἡ διακριτική στάση τοῦ ὁσίου Ἀκακίου περί τῶν ἀγενείων ἐνδεχομένως νά
ἐξηγεῖ καί τήν συνεχή ἐντρύφηση τοῦ ἀγένειου Διονυσίου στή σκήτη τοῦ συμπατριώτη του
Ἀγραφιώτη ὁσίου.
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ὅσιο Ἀκάκιο) ὁ ὁσιομάρτυρας Ρωμανός, ὁ ἱερομόναχος Ἰωνᾶς καί ὁ ὑποτακτικός του
ἱερομόναχος Πελάγιος, ὅλοι τους καταγόμενοι ἀπό τήν περιοχή τῆς Εὐρυτανίας, ὅπως
καί ὁ Διονύσιος.
Πρό διετίας, σέ διεθνές συνέδριο, εἴχαμε ἀνακοινώσει τήν ὕπαρξη στή Σκήτη των
Καυσοκαλυβίων ἑπτά φορητῶν εἰκόνων, ἔργα τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ
Φουρνᾶ.18 Πρόκειται γιά τρεῖς εἰκόνες (Χριστοῦ, Θεοτόκου, Ἁγίας Τριάδος) ἀπό τό
τέμπλο τοῦ κοιμητηριακοῦ ναοῦ, μία φορητή εἰκόνα τῆς Βαϊοφόρου τοῦ Κυρίου ἀπό
τήν εἰκονοθήκη τοῦ Κυριακοῦ καί τρεῖς φορητές εἰκόνες (Χριστοῦ, Θεοτόκου καί
Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου) πού βρίσκονται, οἱ δύο πρῶτες στό παρεκκλήσι τοῦ
Ἁγίου Νικολάου καί ἡ τρίτη στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου τῆς
ὁμώνυμης Καλύβης τῆς ἴδιας Σκήτης. Τά ἔργα αὐτά πρέπει νά φιλοτεχνήθηκαν περί
τίς ἀρχές τῆς τρίτης δεκαετίας τοῦ 18ου αἰ., τήν ἐποχή δηλαδή τῆς δεύτερης περιόδου
παρουσίας τοῦ Διονυσίου στόν Ἄθω (1729-1734).
Ἕνας ἀπό τούς μαθητές τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου θεωρεῖται καί ὁ συντοπίτης
του ἱερομόναχος Παρθένιος ὁ Σκούρτος, τοῦ ὁποίου τήν πνευματική καί καλλιτεχνική
προσωπικότητα σκιαγραφήσαμε σέ πρόσφατη μελέτη μας, βασισμένοι σέ πρωτοδημοσιευόμενο ἀρχειακό ὑλικό καί ἄλλες χειρόγραφες μαρτυρίες.19 Στή μελέτη μας
αὐτή, ἀνάμεσα στά ἄλλα, ταυτίσαμε τόν ζωγράφο ἱερομόναχο Παρθένιο τόν ἐξ
Ἀγράφων μέ τόν ἱερομόναχο Παρθένιο Σκούρτο, τόν πνευματικό καί ζωγράφο, πού
ἀσκεῖτο στό λαυρεωτικό Κελλί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ
ἐπονομαζομένου τῶν Σκουρταίων καί ὁ ὁποῖος (σύμφωνα μέ διασταυρωμένες ἔγκυρες
ἀνέκδοτες χειρόγραφες ἀθωνικές πηγές πού ἀξιοποίησε ἡ ἔρευνά μας) καταγόταν ἀπό
τόν Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων. Σέ προσεχές δημοσίευμά μας θά παρουσιάσουμε, σύν Θεῷ,
ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου καί τοῦ ἐργαστηρίου του, πού
ἐντοπίσαμε πρόσφατα στίς Βόρειες Σποράδες.
Στήν παροῦσα μελέτη εἴμαστε στήν πολύ εὐχάριστη θέση νά παρουσιάσουμε τόν
ἐντοπισμό καί ἄλλων ἄγνωστων ἔργων τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ,
πλουτίζοντας μέ τήν ταπεινή αὐτή μας συμβολή τόν κατάλογο τῶν μέχρι στιγμῆς ἔργων
(ἐνυπόγραφων ἤ ἀποδιδόμενων) τοῦ Διονυσίου. Πρόκειται γιά πέντε δεσποτικές
εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς νήσου
Σκοπέλου τῶν Βόρειων Σποράδων.

18. Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Μεταβυζαντινή τέχνη...», ὅ.π., σ. 336-350, 372376.
19. Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Ἱερομόναχος Παρθένιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν
Ἀγράφων, ὁ πνευματικός καί ζωγράφος, ὁ Σκούρτος. Μία σημαίνουσα πνευματική καί
καλλιτεχνική μορφή τοῦ Ἁγίου Ὄρους», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, 809 (2005) 563-624· Ὁ ἴδιος,
«Ὁ γέροντας τοῦ ἁγίου Μακαρίου ἐπισκόπου Κορίνθου, ἱερομόναχος Παρθένιος ὁ Σκούρτος
ὁ ζωγράφος. Πρῶτες πληροφορίες γιά τήν πνευματική καί καλλιτεχνική αὐτήν προσωπικότητα
τοῦ Ἁγίου Ὄρους», Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου Ὁ ἅγιος Μακάριος (Νοταρᾶς)-Γενάρχης τοῦ
Φιλοκαλισμοῦ-Μητροπολίτης Κορίνθου καί ὁ περίγυρός του. Κόρινθος 9-13 Μαΐου 2005,
Ἀθήνα 2006, 409-437, 773-774.
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Εἰκ. 1. Σκόπελος. Οἱ μονές Ἁγίας Βαρβάρας καί Τιμίου Προδρόμου (στό βάθος).
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Εἰκ. 2. Σκόπελος. Ἡ Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Ἡ Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου20 (εἰκ. 1) φέρεται ὅτι ἱδρύθηκε τό 1612 ἀπό τόν
ἱερομόναχο Συμεών. Μέ συνοδικό γράμμα τοῦ οἰκ. πατριάρχη Τιμοθέου Β΄, τοῦ ἔτους
1619, ἡ μονή ἀνυψώνεται σέ σταυροπηγιακή. Τόν Συμεών φέρεται ὅτι διαδέχθηκε
ὁ ἱερομόναχος Φιλάρετος, ὁ ὁποῖος, πρίν ἀναλάβει τήν ἡγουμενία, εἶχε ἀναγείρει
τήν πλησιόχωρη στή Μονή του Προδρόμου Μονή τῆς Ἁγίας Βαρβάρας21 (εἰκ. 1).
Σύμφωνα μέ τήν παρακάτω σωζόμενη μαρμάρινη ἐπιγραφή, πού βρίσκεται στό
ὑπέρθυρο τῆς δυτικῆς εἰσόδου τοῦ καθολικοῦ, τό ἴδιο, ὁπότε καί ἡ μονή, φαίνεται ὅτι
ἀνακαινίσθηκαν τό ἔτος 1721: «ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
ΙΕ/ΡΟΜΟΝΑΧΟΥ 1721».22 Τά παραπάνω ἐπιβεβαιώνονται καί ἀπό μία τοιχογραφική

20. Περί τῆς μονῆς αὐτῆς, βλ. Π. Λαζαρίδης, «Μεσαιωνικά Θεσσαλίας καί Σποράδων»,
Ἀρχαιολογικόν Δελτίον, 19 (1964), Χρονικά ΙΙ, σ. 291-293· Ἀδ. Σάμψων, Ναοί καί Μοναί
εἰς τήν νῆσον Σκόπελον, Ἀθῆναι 1974, 42-44 καί 203-206· π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Ἀνέκδοτη
ἐγκύκλιος ὑπέρ βοηθείας τῆς ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου», Θεολογία, ΞΑ, τ. Δ
(Ἀθῆναι 1990) 778-793 καί ανάτυπο· Τρ. Παπαζήσης, «Σχόλια στίς ἐπιγραφές τῶν ναῶν, μονῶν
καί εἰκόνων τῆς Σκοπέλου», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 19 (1991) 173.
21. Τό καθολικό τῆς δεύτερης αὐτῆς μονῆς, πού τιμᾶται στήν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου, τόν
ἅγιο Χαράλαμπο καί τήν ἁγία Βαρβάρα, ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν ἐπίσκοπο Σκιάθου καί
Σκοπέλου Ἰωάσαφ τό 1698-1699. Βλ. Κων. Ν. Καλλιανός, «Ἀνέκδοτη ἐγκύκλιος...», ὅ.π., σ.
786.
22. Π. Λαζαρίδης, ὅ.π., σ. 292· Αδ. Σάμψων, ὅ.π., σ. 44· π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Ἀνέκδοτη
ἐγκύκλιος...», ὅ.π., σ. 786, σημ. 12.
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σύνθεση πού εἶναι ἱστορημένη στήν τράπεζα τῆς μονῆς, ὅπου εἰκονίζεται ὁ κτίτωρ τῆς
μονῆς ἱερομόναχος Φιλάρετος νά προσφέρει ὁμοίωμα τῆς μονῆς στόν Τίμιο Πρόδρομο,
ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται σέ κόγχη, στά ἀριστερά του, δεόμενος στόν Κύριο μαζί μέ τήν
Κυρία Θεοτόκο. Ἡ σύνθεση φέρει τήν ἐπιγραφή: «ΕΠΙ ΤΩ ΣΩ Ο/ΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥΤΗΝ
/ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΟΚΟ/ΔΩΜΗΣΑ» «ΦΥΛΑΡΕΤΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ / Κ(ΑΙ) ΚΤΗΤΟΡ».23 Τόν Φιλάρετο διαδέχθηκε ὁ μοναχός Δοσίθεος.
Τήν ἐποχή πού ἐξετάζουμε, οἱ ἀπό αἰώνων σχέσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς Σκοπέλου
ἦταν πολύ στενές μιά πού σ’ αὐτήν διατηροῦσαν μετόχια ἀρκετές ἀθωνικές μονές,
μαστόροι ἀπό τή Σκόπελο ἀπασχολοῦνταν σέ ἀνοικοδομήσεις ναῶν καί ἄλλων κτιρίων
στόν Ἄθω, ἐνῶ παράλληλα ἀνθοῦσαν τό ἐμπόριο καί οἱ πολιτιστικές ἀνταλλαγές.24
Πρόσφατα, σέ ἐπίσκεψή μας στό νησί ἐντοπίσαμε ἀρκετά ἔργα ἁγιορειτῶν ζωγράφων,
κατά τόν 18ο αἰ.,25 μέ πρωιμότερα τά παρακάτω, πού θά πρέπει νά ἀποδοθοῦν στόν
ἱερομόναχο Διονύσιο τόν ἐκ Φουρνᾶ. Πρόκειται, συγκεκριμένα, γιά τίς σκαφωτές
φορητές εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος, τῆς Θεοτόκου Ὁδηγητρίας, τοῦ
Τιμίου Προδρόμου, τοῦ ἔνθρονου ἁγίου Νικολάου καί τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, πού
βρίσκονται στό τέμπλο τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου (εἰκ. 3) καί
τῶν ὁποίων ἡ φιλοτέχνηση θά πρέπει νά ἀναχθεῖ στήν περίοδο 1720-21, ἐποχή κατά
τήν ὁποία ἀνακαινίσθηκε τό καθολικό, ὁπότε καί ὅπως φαίνεται κατασκευάσθηκε καί
τό νέο τέμπλο (εἰκ. 4).
Στήν πρώτη στήν τάξη εἰκόνα καί σέ χρυσό βάθος εἰκονίζεται ὁ Κύριος στόν
εἰκονογραφικό τύπο τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος (εἰκ. 6, 7), ἡμίσωμος, μετωπικός,
εὐλογώντας μέ τό δεξί καί κρατώντας μέ τό ἀριστερό ἀνοικτό εὐαγγέλιο, ὅπου
διαβάζουμε τό γνωστό κυριακό λόγιο σέ μεγαλογράμματη γραφή: «ΕΓΩ ΕΙΜΙ/ΤΟ
ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ο/ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΜΟΙ ΟΥ / ΜΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΕΙ ΕΝ ΤΗ
ΣΚΟΤΙΑ ΑΛΛ’ ΕΞΕΙ ΤΟ / ΦΩΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ».26 Φέρει βυσινή χιτώνα καί ἱμάτιο
πράσινου χρώματος, πού καταλήγει στήν παρυφή τοῦ ἀριστεροῦ μανικιοῦ σέ
κροσσωτή διακόσμηση. Στίς ἄνω γωνίες διακρίνονται τά συμπιλήματα IC καί XC σέ
μετάλλια καί χαμηλότερα Ο ΠΑΝΤΟ/ΚΡΑΤΩΡ. Ὁ φωτοστέφανος τοῦ Χριστοῦ ἔχει
καλυφθεῖ, μεταγενέστερα, ἀπό ἀργυρή ἀνάγλυφη ἐπένδυση.
Ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος παρουσιάζει ἐντυπωσιακές ὁμοιότητες
(τεχνοτροπικές, σχεδιαστικές, καλλιτεχνικές) μέ τήν ἀντίστοιχη τοῦ τέμπλου τοῦ ναοῦ
τοῦ Τιμίου Προδρόμου στό Κελλί τοῦ Διονυσίου στίς Καρυές, πού ἔχει ἀποδοθεῖ στόν
ἱερομόναχο Διονύσιο τόν ἐκ Φουρνᾶ. Ὅμοια καί ἡ παλαιογραφία τῶν ἐπιγραφῶν.
Τό εἰκονογραφικό πρότυπο τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος βρίσκεται στήν
παράσταση τοῦ ἔνθρονου Χριστοῦ, πού βρίσκεται σέ τοιχογραφία τοῦ Μανουήλ

23. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Ἀνέκδοτη ἐγκύκλιος», ὅ.π. σ.786.
24. Περί αὐτῶν, βλ. τήν βασική μελέτη τοῦ π. Κων. Ν. Καλλιανοῦ, «Σχέσεις Σκοπέλου καί
Ἁγίου Ὄρους (17ος-19ος αἰ.). Μιά πρώτη προσέγγιση στό θέμα», Ἐφημέριος, ΜΕ (Αθήνα 1996)
και ανάτυπο.
25. Ἀνάμεσά τους, φορητές εἰκόνες τοῦ μοναχοῦ Μητροφάνη τοῦ Χίου καί τοῦ ἱερομονάχου
Παρθενίου τοῦ ἐξ Ἀγράφων.
26. Ἰωάν. 8.12.
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Πανσέληνου, στό Πρωτάτο τῶν Καρυῶν (περ. 1290).27 Ἡ ὁλοφάνερη, ἐπιπροσθέτως,
καλλιτεχνική, τεχνοτροπική καί σχεδιαστική ὁμοιότητα τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ
Παντοκράτορος καί μέ ἄλλες ἀνάλογες εἰκόνες πού ἀποδόθηκαν στόν Διονύσιο,
ὅπως ἐκεῖνες τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος στό Πρωτάτο, στό καθολικό τῆς Μονῆς
Καρακάλλου, στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος τῆς ἴδιας μονῆς,28
στόν κοιμητηριακό ναό τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων,29 στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου
Νικολάου τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου Καυσοκαλυβίων,30 στή Λιτή
τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου (καί πιθανόν στή Μονή Ἁγίου Παύλου)
μᾶς ἐπιτρέπει νά θεωρήσουμε τήν εἰκόνα αὐτή ἔργο τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου καί
τοῦ ἐργαστηρίου του.
Στήν δεύτερη εἰκόνα καί σέ χρυσό βάθος εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος στόν εἰκονογραφικό
τύπο τῆς Ὁδηγήτριας (εἰκ. 8, 9), ἡμίσωμη, μετωπική, ἔχοντας τό δεξί της χέρι σέ στάση
δεήσεως πρός τό παιδίον Χριστό, τόν ὁποῖο βαστάζει μέ τό ἀριστερό της χέρι. Φορεῖ
βυσινί χιτώνα καί μαφόριο, μέ τά γνωστά καί γεμάτα συμβολισμό ἀστερόμορφα χρυσά
κοσμήματα, στήν κεφαλή καί στούς ὤμους. Κάτω ἀπό τό μαφόριο, τό ὁποῖο στό τελείωμά
του διατρέχει χρυσό σειρήτι, ἐνῶ στό δεξί μανίκι του ἀπολήγει σέ χρυσά κρόσσια,
διακρίνεται ἡ ἄκρη τοῦ πρασινόχρωμου κεφαλόδεσμού της. Ὁ Χριστός εἰκονίζεται
μετωπικός, ἐνδεδυμένος χιτώνα ἀνοικτοῦ πράσινου χρώματος καί ἱμάτιο πορτοκαλί
φωτισμένο μέ πλούσια χρυσοκονδυλιά. Μέ τό δεξί του χέρι εὐλογεῖ καί μέ τό ἀριστερό
του κρατεῖ κλειστό εἰλητάριο, στηριγμένο στό γόνατό του. Οἱ φωτοστέφανοι, τόσο
τοῦ Χριστοῦ ὅσο καί τῆς Θεοτόκου, ἔχουν ἐπενδυθεῖ, μεταγενέστερα, ἀπό ἀργυρή
ἀνάγλυφη ἐπένδυση. Στά ἄνω ἄκρα τῆς εἰκόνας διακρίνονται τά συμπιλήματα ΜΡ ΘΥ,
ἐντός μεταλλίων, καί στή μέση οἱ ἐπιγραφές Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ καί IC XC.
Ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, εἶναι ἀπόλυτα συγγενής, ἀπό τεχνοτροπική, σχεδιαστική
καί γενικότερη καλλιτεχνική ἄποψη, μέ τίς ἀντίστοιχες πού βρίσκονται στό Πρωτάτο, στό καθολικό τῆς Μονῆς Καρακάλλου,31 στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ
Ἐλεήμονος τῆς ἴδιας μονῆς,32 στή Λιτή τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου,
στόν κοιμητηριακό ναό τῆς Σκήτης των Καυσοκαλυβίων33 καί πιθανόν στή Μονή

27. Ε. Τσιγαρίδας, «Μανουήλ Πανσέληνος ὁ κορυφαῖος ζωγράφος τῆς ἐποχῆς τῶν
Παλαιολόγων», Μανουήλ Πανσέληνος. Ἐκ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, ἔκδ. «Ἁγιορειτικῆς
Ἑστίας», Θεσσαλονίκη 2003, 48.
28. Ἀγγελική Στρατῆ, ὅ.π., σ. 364.
29. Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Μεταβυζαντινή τέχνη...», ὅ.π., σ. 348-349, 373 εικ.
22.
30. Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Μεταβυζαντινή τέχνη...», ὅ.π., σ. 349-350, 373 εικ.
23.
31. Ευθ. Τσιγαρίδας, «Καλλιτεχνικές τάσεις στήν τέχνη τῶν φορητῶν εἰκόνων τοῦ 18ου19ου αἰ. στό Ἅγιον Ὄρος», Ζητήματα μεταβυζαντινῆς ζωγραφικῆς. Στή μνήμη τοῦ Μανόλη
Χατζηδάκη. Πρακτικά ἐπιστημονικοῦ διημέρου 28-29 Μαΐου 1999, Ἀθήνα 2002, 400-401.
32. Ἀγγελική Στρατῆ, ὅ.π., σ. 365.
33. Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Μεταβυζαντινή τέχνη...», ὅ.π., σ. 348-349, 375 εἰκ.
27.
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Ἁγίου Παύλου,34 πού ἔχουν ἀποδοθεῖ στόν ἱερομόναχο Διονύσιο καί στό ἐργαστήριό
του.
Ἡ τρίτη εἰκόνα τῆς συλλογῆς, εἶναι ἐκείνη τοῦ οἰκοδεσπότη τῆς μονῆς, τοῦ Τιμίου
δηλαδή Προδρόμου (εἰκ. 10), στό Γενέθλιο τοῦ ὁποίου τιμᾶται ὁ ναός. Ὁ βαπτιστής
τοῦ Κυρίου εἰκονίζεται σέ χρυσό βάθος, ὁλόσωμος, σέ μετωπική στάση, στόν γνωστό
εἰκονογραφικό τύπο, μέ τά φτερά ἀνοιγμένα. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ μέ τό ἀριστερό
κρατεῖ ράβδο πού στό ἄνω ἄκρο καταλήγει σέ σταυρό καθώς καί ἀνοικτό εἰλητάριο
πού μεταγράφει σέ μεγαλογράμματη γραφή τήν γνωστή προτροπή τοῦ Προδρόμου
πρός μετάνοια: ΜΕΤΑΝΟΕΙ/ΤΕ ΗΓΓΙΚΕ ΓΑΡ / Η ΒΑΣΙ/ΛΕΙΑ ΤΩΝ / ΟΥΡΑΝΩΝ.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης φορεῖ ἐσωτερικό μάλλινο ἔνδυμα καί φέρει πρασινόχρωμο ἱμάτιο.
Ὁ φωτοστέφανος φέρει καί ἐδῶ ἀργυρή ἐπένδυση (εἰκ. 11), ὅπως ἐπίσης συμβαίνει
μέ τό πινάκιο πού φέρει τήν τιμία κεφαλή τοῦ Προδρόμου, στό κάτω δεξιό μέρος τῆς
εἰκόνας. Στό κάτω ἀριστερό μέρος διακρίνεται ἡ ἀξίνη, ἀφημένη στόν κορμό ἑνός
δένδρου, ἕτοιμη μέ τό συμβολισμό της νά ἀφυπνίσει τούς ἐπιλήσμονες τοῦ κηρύγματος
τοῦ βαπτιστῆ τοῦ Κυρίου. Στά ἄνω ἄκρα τῆς εἰκόνας ὑπάρχει, σέ συντομογραφία, ἡ
ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ.
Ἡ εἰκόνα τοῦ Προδρόμου εἶναι ὅμοια καθ’ ὅλα, ἀπό τεχνοτροπική, σχεδιαστική
καί γενικότερη καλλιτεχνική ἄποψη, μέ τήν ἀντίστοιχη πού βρίσκεται στόν ναό
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Φουρνᾶ τῆς Εὐρυτανίας, ἐνυπόγραφο ἔργο
τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, πού ἱστορήθηκε τήν περίοδο 17331737,35 καθώς καί ἐκείνης τοῦ ἴδιου ἁγίου πού φυλάσσεται στό Βυζαντινό Μουσεῖο
«Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄» τῆς Λευκωσίας Κύπρου καί πού ἀποδόθηκε, πρόσφατα,
σέ ἐργαστήριο σχετιζόμενο μέ τόν Διονύσιο.36
Ἡ τέταρτη εἰκόνα τοῦ τέμπλου τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Προδρόμου Σκοπέλου,
στήν ὁποία θά ἀναφερθοῦμε, εἶναι ἐκείνη τοῦ ἁγίου Νικολάου (εἰκ. 12, 13, 14). Ὁ
ἅγιος εἰκονίζεται καθισμένος σέ πλούσια διακοσμημένο θρόνο. Μέ τό δεξί του χέρι
εὐλογεῖ, ἐνῶ μέ τό ἀριστερό του κρατεῖ ἀνοιγμένο εὐαγγέλιο στό ὁποῖο διαβάζουμε τό
κυριακό λόγιο: ΕΙΠΕΝ / Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΩ / ΕΙΜΙ Η ΘΥΡΑ ΔΙ’/ΕΜΟΥ ΕΑΝ ΤΙΣ ΕΙΣΕΛΘΗ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ... Ὁ ἅγιος ἱεράρχης εἶναι ἐνδεδυμένος πλήρη ἀρχιερατική
στολή, σέ ἁπαλές ἀποχρώσεις τοῦ γαλάζιου, ἐνῶ τά ἐπιμανίκια, τό πετραχείλι καί
τό ἐπιγονάτιο, σέ ἀποχρώσεις τῆς κινάβαρης, φέρουν πλούσια διακόσμηση. Τό
ὠμοφόριο, κι αὐτό σέ γαλάζιες ἀποχρώσεις, φέρει σταυρούς σέ μαῦρο χρῶμα πού
ἐμπεριέχουν τά συμπιλήματα ΦΧ ΦΠ, δηλαδή Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι. Τόν ἐπίσκοπο
Μύρων περιβάλλει ἡ ἐπιγραφή Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Στά ἄνω ἄκρα, τῆς ἄριστα
φιλοτεχνημένης αὐτῆς εἰκόνας, βρίσκουμε, στά ἀριστερά, τόν Κύριο ἡμίσωμο νά
κρατεῖ μέ τά δύο του χέρια κλειστό εὐαγγέλιο, τό ὁποῖο φαίνεται νά προσφέρει στόν
ἅγιο Νικόλαο (εἰκ. 15), ἐνῶ στά δεξιά ἀπεικονίζεται ἡ Θεοτόκος, κι αὐτή ἡμίσωμη,
34. Εἰκόνες Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου, Ἅγιον Ὄρος 1998, 157, 178. Τήν εἰκόνα σχολίασε
καί δημοσίευσε ἡ Μ. Βασιλάκη.
35. Γ. Κακαβάς, «Λεύκωμα ζωγραφικῶν ἔργων τοῦ Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ», Διονύσιος
ὁ ἐκ Φουρνά καί τό ἔργο του..., σ. 609, εἰκ. 15.
36. Athos Monastic life on the Holy Mountain, Helsinki City Museum, Art Museum Tennis
Palace [Ὁδηγός Ἐκθέσεως ἁγιορειτικῶν κειμηλίων. Ἐλσίνκι Φινλανδίας 2006], σ. 243-244.
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νά κρατεῖ στά δύο της χέρια λευκό ὠμοφόριο, πού φαίνεται νά τό προσφέρει κι
αὐτή στόν ἅγιο (εἰκ. 16). Οἱ φωτοστέφανοι, τόσο τοῦ ἁγίου Νικολάου ὅσο καί
ἐκεῖνοι τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Θεοτόκου, φέρουν ἀνάγλυφη ἀργυρή ἐπένδυση. Οἱ δύο
τελευταῖες ἱερές μορφές, πού συνοδεύονται ἀπό τά συμπιλήματα IC XC καί ΜΡ ΘΥ,
παρουσιάζουν ἐκπληκτική ὁμοιότητα μέ τίς ἀντίστοιχες δύο εἰκόνων τοῦ ἰδίου ἁγίου,
πού βρίσκονται ἡ μία σέ προσκυνητάρι τοῦ δεξιοῦ χοροῦ τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς
Κουτλουμουσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἡ ἄλλη στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης καί
Ἁγίου Ἀντωνίου τῶν Σερρῶν37 καί οἱ ὁποῖες, κατά τή γνώμη μας, θά πρέπει κι αὐτές νά
ἀποδοθοῦν στό ἐργαστήριο τοῦ Διονυσίου.
Ἡ τελευταία εἰκόνα, στήν ὁποία θά ἀναφερθοῦμε, εἶναι ἐκείνη τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος
(εἰκ. 17). Σέ ἀντίθεση μέ τόν προηγούμενο ἅγιο ἱεράρχη, ὁ ἐκ Κύπρου καταγόμενος
προστάτης τῆς Κέρκυρας εἰκονίζεται ὄρθιος. Εἶναι ἐνδεδυμένος πλήρη ἀρχιερατική
στολή, τῆς ὁποίας τό μέν στιχάριον εἶναι σέ ἀποχρώσεις τῆς ὤχρας, τό δέ φαιλόνιο
σέ ἀποχρώσεις τοῦ πράσινου. Τά ἐπιμανίκια, τό ἐπιγονάτιο καί τό ἐπιτραχείλιο
εἶναι σέ ἀποχρώσεις τῆς κινάβαρης, ἐνῶ φέρουν πλούσια πολύχρωμη διακόσμηση. Τό
ὠμοφόριο, ζωγραφισμένο σέ ἀνοικτόχρωμες ἀποχρώσεις τῆς ὤχρας, φέρει σταυρούς
σέ μαῦρο χρῶμα πού ἐμπεριέχουν τά συμπιλήματα ΦΧ ΦΠ. Ὁ ἅγιος ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος
ἔχει καλυμμένη τήν κεφαλή του μέ τόν χαρακτηριστό ψαθωτό σκοῦφο, μέ τό δεξί του
χέρι εὐλογεῖ ἐνῶ μέ τό ἀριστερό του κρατεῖ ἀνοικτό εὐαγγέλιο, πού κεῖται σέ πλάγια
θέση καί στό ὁποῖο διαβάζουμε τό μεγαλογράμματο λόγιο: ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ/ ΕΓΩ
ΕΙΜΙ / Ο ΚΑΛΟΣ /Ο ΠΟΙΜΗΝ /Ο ΠΟΙΜΗΝ/ Ο ΚΑΛΟΣ/ ΤΗΝ ΨΥ/ΧΗΝ ΑΥΤΟΥ.
Ὁ φωτοστέφανος φέρει κι ἐδῶ ἀργυρή ἀνάγλυφη ἐπένδυση, ὅμοιας διακόσμησης καί
τεχνικῆς μέ ἐκείνους τῶν ὑπολοίπων τεσσάρων εἰκόνων, στίς ὁποῖες ἀναφερθήκαμε.
Στά ἄνω ἄκρα τῆς εἰκόνας ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Σύμφωνα μέ
τοπικές παραδόσεις, ὁ ἅγιος Σπυρίδων τιμᾶται ἰδιαίτερα στό νησί, ἀφοῦ ἕνας ἀπό τούς
ἐνοριακούς ναούς τῆς Χώρας εἶναι ἀφιερωμένος σ’ αὐτόν.38 Ὅπως συμβαίνει καί στήν
προηγούμενη εἰκόνα, ἡ γενική τυπολογία τοῦ προσώπου τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος (εἰκ.

37. π. Παναγ. Κουτσίδης, Ὁ ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Μαρίνης καί Ἀντωνίου Σερρῶν. Ἱστορική
ἐξέλιξη-πνευματική προσφορά, Σέρρες 2002, 45.
38. Τρ. Παπαζήσης, ὅ.π., σ. 164· π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Τό Κατάστιχον τοῦ Ἐπισκόπου
Σκιάθου καί Σκοπέλου Εὐγενίου (1797-1818). Συμβολή στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία τῶν
Βόρειων Σποράδων», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, 815 (2007) 24-25. Στό ναό τῆς Παναγίας
Παπαμελετίου στή Χώρα τῆς Σκοπέλου ὑπάρχει μία μεγάλου μεγέθους φορητή εἰκόνα
τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος πού φιλοτεχνήθηκε τό 1916 ἀπό τόν ἁγιορείτη ἱερομόναχο Δανιήλ
Κατουνακιώτη. Ἡ ἱστόρηση τῆς εἰκόνας αὐτῆς ἔγινε μέ ἀφορμή ἕνα θαῦμα πού ἐπιτέλεσε
ὁ ἅγιος σέ Σκοπελίτη ναυτικό. Ἀπό τότε, μάλιστα, ὑπάρχει ἡ παράδοση νά λιτανεύεται ἡ
εἰκόνα αὐτή ἀπό τόν παραπάνω ἱερό νάο στούς δρόμους τῆς Χώρας μέχρι τό ναό τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος ὅπου καί παραμένει μέχρι τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων. Ἡ πάνδημη
συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν ἑορτή τοῦ ἁγίου καθιστᾶ τήν πανήγυρη αὐτή δεύτερη σέ αἴγλη καί
συμμετοχή στή Σκόπελο, μετά βεβαίως ἀπό ἐκείνην τοῦ πολιούχου τοῦ νησιοῦ ἁγίου Ρηγίνου
(πληροφορία αἰδεσιμολογιωτάτου π. Νικολάου Κασσανδρινοῦ, ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου τῆς
Σκοπέλου, τόν ὁποῖο θερμῶς εὐχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία καί τήν συμπαράστασή του κατά
τήν ἔρευνά μου στό νησί πού ποιμαίνει).
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18), μέ τό πλατύ καί σαρκῶδες πρόσωπο, τά τονισμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά,
τό πλάσιμο τῶν σαρκωμάτων, μέ τή χρήση τοῦ σκουροπράσινου γλυκασμοῦ καί τήν
ἐναλλαγή τῆς ὤχρας καί τοῦ ρόδινου, πού τονίζονται μέ ἔντονη καί παχιά λευκή
ψιμυθιά, προσιδιάζουν μέ ἄλλες εἰκόνες οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀποδοθεῖ στόν Διονύσιο,
ὅπως ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Βασιλείου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Σερρῶν, πού τώρα
φυλάσσεται στό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο τῆς ἴδιας πόλης.39
Οἱ πέντε δεσποτικές εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου
Προδρόμου τῆς Σκοπέλου ἔχουν μεγάλη ὁμοιότητα μεταξύ τους, τόσο ὡς πρός τόν
τρόπο ἐκτελέσεως ὅσο καί στή συνολική τεχνοτροπική τους ἀπόδοση, ὥστε ἀβίαστα
τεκμηριώνεται ἡ πινελιά τοῦ ἴδιου ζωγράφου σ’ αὐτές. Οἱ ὅμοιες διαστάσεις, ἡ ὅμοια
παλαιογραφία τῶν ἐπιγραφῶν, ἡ χρήση κοινῆς ὁμάδας χρωμάτων, ἡ χαρακτηριστική
κοινή τεχνική πλασίματος καί ἀποδόσεως τοῦ σωματικοῦ ὄγκου τῶν μορφῶν,
προσδιορίζουν, μέ ἀκρίβεια, εἴτε τόν ἴδιο ζωγράφο εἴτε ἕνα κοινό ζωγραφικό
ἐργαστήριο. Οἱ πέντε εἰκόνες, πού σώζονται σέ ἐξαιρετικά καλή κατάσταση, εἶναι
ἀνεπίγραφες καί ἀχρονολόγητες. Ὅλα τά χαρακτηριστικά, ὅμως, τῶν δεσποτικῶν
αὐτῶν εἰκόνων τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου συναντῶνται σέ
σειρά φορητῶν εἰκόνων πού ἔγιναν ἤ ἀποδόθηκαν στόν ἱερομόναχο Διονύσιο ἀπό τόν
Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων καί στίς ὁποῖες ἀναφερθήκαμε στήν ἐπιμέρους περιγραφή τῶν
εἰκόνων.
Ἀπό καλλιτεχνική ἄποψη, οἱ μορφές, καί στίς πέντε εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ
καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, εἶναι ρωμαλέες, σέ σωματική εὐρύτητα
καί ὄγκο καί ἐντάσσονται στήν τάση ἐπιστροφῆς στήν πανσελήνειο ζωγραφική, πού
κηρύσσει στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. ὁ Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ.
Τό ἑνιαῖο αὐτό καλλιτεχνικό σύνολο, πού κατά τήν ταπεινή μας γνώμη εἶναι
τό σημαντικότερο ἀπό καλλιτεχνικῆς ἀπόψεως στό αἰγαιοπελαγίτικο νησί, εἶναι
φιλοτεχνημένο, τό πιθανότερο, περί τίς ἀρχές τῆς δεύτερης δεκαετίας τοῦ 18ου αἰ.,
ἐποχή τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς.40
Ἐλπίζουμε ἡ προσεχής ἔρευνα, σέ ἀρχεῖα ἁγιορειτικῶν μονῶν, νά φωτίσει
περισσότερο τήν σχέση τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου (κατά τήν ἐποχή πού
ἐξετάζουμε, τῶν ἀρχῶν δηλαδή τοῦ 18ου αἰ.) μέ τό Ἅγιον Ὄρος, ἀπό τό ὁποῖο
προερχόταν ὁ ἱστοριογράφος ἱερομόναχος Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ· σχέσεις πού ἴσως
νά ἑρμηνεύσουν καί τήν παρουσία τῶν ἐξαίρετων αὐτῶν φορητῶν εἰκόνων στή μονή,
πέρα ἀπό τήν προφανή ἑρμηνεία τῆς ὑψηλῆς τέχνης τοῦ ζωγράφου, στόν ὁποῖο αὐτές
εἶχαν παραγγελθεῖ.

39. Ἀγγελική Στρατῆ, ὅ.π., σ. 363, 364 εικ. 1.
40. Εἰδικότερα, θά πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε τίς εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ καθολικοῦ
τῆς Μονῆς Καρακάλλου, πού χρονολογοῦνται στά 1722, ἐποχή πού βάσιμα ὑποθέτουμε ὅτι
θά πρέπει νά ἱστορήθηκαν οἱ εἰκόνες τῆς Σκοπέλου. Στήν εἰκόνα τῆς Συνάξεως τῶν Δώδεκα
Ἀποστόλων τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Καρακάλλου ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: Χείρ εὐτελοῦς
Διονυσίου ἱερομονάχου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Βλ. Ε. Τσιγαρίδας, «Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες... »,
ὅ.π., σ. 400-401, σημ. 8· Ὁ ἴδιος, «Καλλιτεχνικές τάσεις...», ὅ.π., σ. 322.
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Εἰκ. 3. Σκόπελος. Τό καθολικό τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου (ἐσωτερικό).
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Εἰκ. 4. Σκόπελος. Τό τέμπλο τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Εἰκ. 5. Σκόπελος. Ὁ ἱερομόναχος Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων.
Σύγχρονη ζωγραφική ἀπεικόνιση.
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Εἰκ. 6. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Χριστός Παντοκράτωρ.

Εἰκ. 7. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Χριστός Παντοκράτωρ
(λεπτομέρεια).
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Εἰκ. 8. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Θεοτόκος Ὁδηγήτρια.

Εἰκ. 9. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Θεοτόκος Ὁδηγήτρια
(λεπτομέρεια).
15. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Εἰκ. 10. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος.

Εἰκ. 11. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος
(λεπτομέρεια).
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Εἰκ. 12. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Ὁ Ἁγιος Νικόλαος.

Εἰκ. 13. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος
(λεπτομέρεια).
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Εἰκ. 14. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Εἰκόνα ἁγίου Νικολάου
(λεπτομέρεια).

Εἰκ. 15. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Εἰκόνα ἁγίου Νικολάου
(λεπτομέρεια).
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Εἰκ. 16. Σκόπελος. Καθολικό Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. Εἰκόνα ἁγίου Νικολάου
(λεπτομέρεια).

Εἰκ. 17. Σκόπελος. Καθολικό μονῆς Προδρόμου. Ὁ ἅγιος Σπυρίδων.
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Εἰκ. 18. Σκόπελος. Μονή Τιμίου Προδρόμου. Ὁ ἅγιος Σπυρίδων (λεπτομέρεια).
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π. ΚΩΝ. Ν. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΑΩΝ
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Στη μνήμη των εφημερίων
Παναγιώτη και Νικολάου
του Αγ. Νικολάου Λουτρακίου
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Η Γλώσσα της Σκοπέλου και η περιοχή της, η οποία εκτείνεται σε όλη, σχεδόν, τη
νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, αποτελείται από τους οικισμούς Λουτράκι, Γλώσσα
ή Πλατάνα και Κλήμα.1 Μέχρι τις αρχές του 20ού αι., η περιοχή αυτή αποτελούσε
ιδιαίτερο Δήμο με πρωτεύουσα την Πλατάνα. Η περιοχή είναι από τα τμήματα των
Βόρειων Σποράδων τα οποία δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Ο πρώτος που έγραψε για
τους ναούς και τα μοναστήρια της είναι ο Αδ. Σάμψων.2
Στη μικρή αυτή μελέτη θα παρουσιασθούν ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία, τα
οποία αφορούν σε κάποιους ναούς της περιοχής, οι οποίοι παρουσιάζουν ιστορικό
ενδιαφέρον. Ο αριθμός των ναών και των μοναστηριών στην περιοχή της Γλώσσας,
εν σχέσει με τα αντίστοιχα στην περιοχή της Χώρας της Σκοπέλου, είναι πολύ μικρός,
ωστόσο έχει το ενδιαφέρον και την ιστορική αξία του.
1. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Στην παραλία του επινείου της Γλώσσας, στο Λουτράκι, υπάρχει ο νεόδμητος ναός
του Αγ. Νικολάου, ο οποίος κτίσθηκε όπου υπήρχε το παλιό ξυλόστεγο ναΰδριο του
ομώνυμου αγίου.3 Το πότε ανακαινίσθηκε το παλιό ναΰδριο δεν είναι γνωστό, όπως
δεν είναι γνωστό το πότε ανεγέρθηκε ο πρώτος ναός του Αγ. Νικολάου, ο οποίος, στα
χρόνια του Καισαρίου Δαπόντε, ήταν «ξέσκεπος»,4 δηλαδή χωρίς σκεπή. Ωστόσο, ο
ναός φαίνεται πως επιδιορθώθηκε το 1797, αφού μαρτυρείται, στο κατάστιχο του
επισκόπου της Σκοπέλου Ευγενίου, η κατά το έτος αυτό πανήγυρή του, όπως και τα
επόμενα έτη.5
Το 1833, η Δημογεροντία της Γλώσσας ανέφερε, στον έπαρχο των Βόρειων Σποράδων,
τα εξής για τον Άγ. Νικόλαο: «Ἕτερον ἐξωκκλήσιον εἰς Λουτράκι τιμώμενον εἰς ὄνομα

1. Για την περιοχή αυτή, βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, Σεργιάνι σε ξεχασμένα μονοπάτια.
Σελίδες από την ιστορία και τη λαογραφία του Κλήματος, Ν. Κλήμα 2000· Ο ίδιος, «Η Γλώσσα
της Σκοπέλου. Σελίδες από την ιστορία και τη λαογραφία της», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 41
(2002) 47-80.
2. Βλ. Αδ. Σάμψων, Ναοί και μοναί εις την νήσον Σκόπελον, Αθήναι 1974.
3. Ο νέος ναός άρχισε να κτίζεται το 1966, με την συνδρομή του τότε εφημερίου του ναού
της Κοίμησης της Θεοτόκου της Γλώσσας π. Κων. Ι. Ορφανού.
4. Βλ. Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Καισαρίου Δαπόντε, Ναοί και μοναστήρια, εξωκκλήσια και μονύδρια εν Σκοπέλω», Β.Ζ, 19 (1910) 93.
5. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Η Γλώσσα...», ό.π., σ. 76-78.
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ὁ Ἅγιος Νικόλαος μεθ’ ἑνός κελλίου. Τό ἐσωτερικόν του ἀκαλλώπιστον, καί παλαιόν,
χωρητικόν ἕως εἴκοσιν ἀνθρώπων, μέ κανδύλια τέσσαρα, ὧν τό μέν ἀργυροῦν τά δέ
τρία ὑάλινα. Βιβλία κ(αί) ἱερά παντελῶς, χωρητικ(ότητος) ἕως τριάντα ἀνθρώπων. 1
ἄμπελον πλησίον, φέρουσα κάτ’ ἔτος οἶνον βαρέλας πέντε».6
Επειδή ο ναός αυτός κατείχε έναν αμπελώνα, στη γύρω περιοχή, το 1839 η Γραμματεία
επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως ζήτησε πληροφορίες από
τον νομάρχη, ο οποίος, στη συνέχεια, απευθύνθηκε στην τοπική διοίκηση.7 Έτσι,
τον Σεπτέμβριο του 1839, ο δήμαρχος της Γλώσσας Αλεξανδρής Σιδέρης έστειλε
το παρακάτω πληροφοριακό έγγραφο, το οποίο αφορά στον Άγ. Νικόλαο και στα
περιουσιακά στοιχεία του:
«Περί τῶν ἐρωτήσεων τῶν ὁποίων μᾶς ἐκάματε περί τοῦ / ἐνταῦθα εἰς Λουτράκι
λιμένα τοῦ ἁγίου Νικολάου ἀμπελῶνος, Σᾶς / δίδομεν τάς ἐφεξῆς πληροφορίας:
/ α. Κτήτορες τοῦ ἁγίου Νικολάου δέν ἦτον οὐδείς, εἰμή τό κοινόν / τῆς Γλώσσης
προσέφερεν, ὁ μέν ὀλίγα, ὁ δέ πολλά. / β. Τό ἀμπέλιον ἐφυτεύθη ὑπό τήν συνδρομήν
τῶν κατοίκων / τῆς Γλώσσης, δηλαδή ὑπό τοῦ Σταμάτου Γ. Ρεΐζη, Κωνστ(αντῆ)
Μελαχροινοῦ, / Ἰωάννου Κουρούπη καί Κωνστ(αντῆ) Γ. Σιδέρη./ γ. Ἐρημοκκλήσιον
ἦτον ὁ ναός οὗτος./ δ. Δέν ἐξηρτᾶτο ἀπό κανέν Μοναστήριον, εἰμή ἀπό τόν / Δῆμον
Γλώσσης. / ε. Ἐνοριακῶς ἀνῆκεν εἰς τήν Κοινότητα Γλώσσης. / στ. Τάς ὠφελείας του
τάς ἐλάμβανον οἱ κατά διαφόρους καιρούς / εὑρισκόμενοι ἐκεῖσε Μοναχοί. / ζ. Οἱ ἐν
αὐτῷ οἰκοῦντες Μοναχοί ἦσαν δημόται Γλώσσης / καί ἐξηρτῶντο ἀπό τήν ἐνοριακήν
ἐκκλησίαν τῆς Κοι/μήσεως τῆς Θεοτόκου, καί ἡ αὐτή ἐκκλησία τούς ἐδιόριζεν. /
η. Κανέν Μοναστήριον δέν ἐλάμβανεν ὠφελείας / τινάς απ’ αὐτό, ἀλλ’ οὔτε εἶχεν
ὠφελείας. / θ. Ἐνοριακή ἐκκλησία μόνον ἦτον καί ἐξηρτᾶτο ἀπό τήν / εἰρημένην
ἐκκλησίαν τῆς Κοιμήσεως./ Σημειωτέον δέ, ὅτι ὁ εἰρημένος ἦτο κατά καιρόν/
ἐρείπιον, ἀλλ’ ἐφρόντισε τό κοινόν διά δαπάνης του / καί τόν ἐπιδιόρθωσε, καθώς
καί τό ἀμπέλιον.
Ἐν Γλώσσῃ, τήν 8 7βρίου 1839».8
Παρόμοιες, με τις παραπάνω, πληροφορίες μάς παρέχει και η αναφορά της
Υποδιοικήσεως της Σκιάθου προς το Βασιλικό Διοικητήριο της Εύβοιας, γραμμένη
λίγες μέρες αργότερα από την προηγούμενη. Από την αναφορά αυτή παραθέτω το
τμήμα εκείνο το οποίο αναφέρεται στον Άγ. Νικόλαο:
«(...) Εἰς τόν Δῆμον Γλώσσης. / στ. Ἀμπέλιον κείμενον εἰς Γλώσσα / τοῦ ἁγίου
Νικολάου, κατεχόμενον ἀπό τήν Κοινότητα. / Ἐξετάσας πρῶτον περί τῆς ἐκκλησίας
/ ἄν ᾗ Μονίδριον ἤ ναός κ.λπ. ἐπληροφο/ρήθην, ὅτι τήν ἐκκλησίαν ταύτην, χάριν /
εὐλαβείας, οἱ κάτοικοι Γλώσσης, κ(αί) ναῦται, τήν ἀνέγειραν παρά τόν Αἰγιαλόν, ὅπου
πρότε/ρον ἦν ἐρημοκκλήσιον, κατά τά παλαιά πα/ρακλήσια, κ(αί) ἐκκλησιάζοντο οἱ

6. Βλ. Γ.Α.Κ, Μοναστηριακά, φ. 474. Πρόκειται για την υπ’ αρ. 144/14.7.1833 αναφορά τής
Δημογεροντίας της Γλώσσας. Η αναφορά του επισκόπου Ευγενίου, η οποία συντάχθηκε τον
ίδιο καιρό, δεν αναφέρει κάτι το αξιόλογο. Γι’ αυτήν, βλ. π. Κων. Καλλιανός, Ενοριακοί ναοί
και εφημέριοι στη νήσο Σκόπελο το έτος 1833, Αθήναι 1986,7 (ανάτυπο από τον Εφημέριο).
7. Η ενέργεια αυτή της Γραμματείας αφορούσε όλη την επικράτεια.
8. Βλ. Γ.Α.Κ, Μοναστηριακά, φ. 477.
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εἰς τόν λιμέ/να εὑρισκόμενοι ναῦται· ἐξηρτᾶτο δὲ ἀπὸ / τὸν ἐν τῇ Χώρᾳ ἐνοριακὸν
ναὸν τῆς Κοι/μήσεως. Εἰς τὸν ναὸν τοῦτον εὑρίσκοντο πάντο/τε μοναχοὶ δημόται
Γλώσσης, διοριζόμενοι ἀπὸ / τοὺς ἐπιτρόπους τῆς ἐκκλησὶας τῆς Κοιμήσεως / κ(αί)
ἐφρόντιζον τὰ περὶ αὐτῆς. Ὁ δὲ παρ’ αὐ/τῇ ἀμπελὼν ἐφυτεύθη διὰ συνδρομῆς τῶν /
Δημοτῶν Γλώσσης κ. Σταματίου Κ. Ρεΐζη / Κωνστ(αντῆ) Μελαχροινοῦ, Ἰ(ωάννου)
Κουρούπη καὶ Κωνστα(ντῆ) Γ. Σιδέρη, καὶ τὰς ὠφελείας τῆς τε ἐκκλησίας / κ(αὶ) τοῦ
ἀμπελῶνος ἀπελάμβανον οἱ ἐν αὐτῷ / μοναχοὶ. Ὁ ναὸς οὗτος ἀπέχει τῆς πό/λεως ἕως
δέκα λεπτά(...).
Εὐπειθέστατος
ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ Ὑποδιοικητοῦ Σκιάθου
Ὁ Γραμματεύς
Σπ. Ι. Παπαδόπουλος».9
Μετά τις παραπάνω πληροφορίες φαίνεται πως το αμπέλι του Αγ. Νικολάου τέθηκε
υπό την κυριότητα του Εκκλησιαστικού Ταμείου, σύμφωνα με την έκτη παράγραφο
της αναφοράς της Γραμματείας της Διοικήσεως Χαλκίδας.
«στ. Περὶ τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Τοῦτο παρελάβομεν/εἰς τὴν
κυριότητα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου, καὶ ἐκθέσαμεν καὶ τὸ εἰσόδημά του / εἰς
δημοπρασίαν ἐνοικιάσεως. Ὑπεβάλομεν τὰ πρακτικὰ εἰς / ἔγκρισιν, ὡς γνωρίζει
ἤδη τὸ Βασιλικόν Διοικητήριον ἀπὸ τὴν ὑπ’ ἀρ. 1362 / ἀναφορὰν μας. Ὁ Δήμαρχος
Γλώσσης μᾶς ἔκαμεν σύστασιν περὶ / τούτου ἀλλὰ προφορικῶς μόνον».10
Παλαιά ιερά αντικείμενα, όπως εικόνες και σκεύη, δεν σώζονται, εκτός από
την εικόνα του αγ. Νικολάου, η οποία φέρει αργυρή επένδυση και είναι αρκετά
παλαιά. Κατά την ανέγερση του νέου ναού βρέθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη από μία
παλαιοχριστιανική βασιλική, η οποία υπήρχε εκεί.11 Ωστόσο,λίγο πιο πάνω, στην αρχή
του παλαιού δρόμου, που ανεβαίνει στη Γλώσσα, υπάρχουν ίχνη ενός παλαιού ναού,
ενώ στην εκεί περιοχή βρέθηκαν και αρχιτεκτονικά μέλη από μία παλαιοχριστιανική
βασιλική. Το ζήτημα αξίζει να ερευνηθεί, καθώς το Λουτράκι είναι ένας οικισμός με
σημαντική ιστορία και αρχαιολογικά λείψανα, τα οποία αρχίζουν από τους κλασικούς
χρόνους και φθάνουν μέχρι τους ρωμαϊκούς.12
Τέλος, στον Άγ. Νικόλαο φυλάσσονται μερικές εικόνες και ένα τμήμα του παλαιού
τέμπλου (ο ξυλόγλυπτος σταυρός μόνο), τα οποία ανήκουν στο παλαιό εξωκκλήσι
του Αγ. Ιωάννη στο Καστρί. Ο νέος ναός άρχισε να κτίζεται μετά τους σεισμούς και
τελείωσε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, σύμφωνα με την παρακάτω επιγραφή:
Ο ΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ / ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ / ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΩΝ / ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΥΠΟ

9. Βλ. Γ.Α.Κ, Μοναστηριακά, φάκ. 477.
10. Βλ. Γ.Α.Κ, Μοναστηριακά, φάκ. 477.
11. Βλ. Αδ. Σάμψων, Ναοί..., σ. 17-18.
12. Για το Λουτράκι, βλ. Αργ. Ιντζεσίλογλου, «Ρωμαϊκές θέρμες», Α.Δ, 42 (1987). Χρονικά,
Αθήνα 1992, 261-262· Αδ. Σάμψων, Σκόπελος. Ιστορική και γεωγραφική αφήγηση, έκδοση του
Δήμου Σκοπέλου, Σκόπελος 2000, 123-127.
233

ΤΩΝ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΑΜΟΥ13 ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α@ΞS (1966).
Σε άλλη επιγραφή αναφέρονται τα εξής:
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΝ ΕΤΕΙ 1966-72 ΔΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ. / ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΟΙΚ. ΚΩΝ. Ι. ΟΡΦΑΝΟΣ, ΙΕΡΕΥΣ. ΜΕΛΛΩΝ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ, / ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ. / ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΒΑΝΟΥ,
/ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΛΑΜΗ, / ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.14
Τα εγκαίνια του νέου ναού έγιναν, τον Ιούλιο του 1972, από τον μακαριστό
μητροπολίτη της Χαλκίδας Νικόλαο, ο οποίος σημείωσε τα εξής:
«Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Λουτρακίου-Σκοπέλου.
Ἐν Λουτρακίῳ Σκοπέλου σήμερον τήν 7ην Ἰουλίου 1972, ἔχων συλλειτουργούς τούς
1) Παν. Ἀρχιμ. Νεκτάριον Τσούβαλην. 2) Ἱερέα Κων/νον Ὀρφανόν. 3) Ἱερέα Χρῆστον
Ματσάστον. 4) Ἱερέα Εὐάγγελον Κοσύφην. 5) Ἱερέα Γεώργιον Καραγιῶργον.
6) Ἱερέα Γρηγόριον Ξανθούλην καί Διάκονον Νικόλαον Κασσανδριανόν, θείᾳ
συνάρσει, ἐτέλεσα τά ἐγκαίνια, συνωδά τοῖς θείοις καί ἱεροῖς κανόσι τῆς Ἀνατολικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τοῦ ἐν τῷ ὡς ἄνω χωρίῳ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου
Νικολάου.
Στήν ἄκρη τῆς θάλασσας, τῶν ναυτικῶν ὁ προστάτης ὕψωσε τό κάτασπρο ἀρχοντικό
του γιά νά κηρύττῃ τήν δύναμη τῆς πίστεως καί τῆς προσευχῆς στό θεό. Ἦσαν ἀρκετοί
ἐξ Ἀμερικῆς Σκοπελίτες καί Γλωσσιῶτες. Ἡ Γλώσσα εἶναι ἡ πρώτη ἐνορία τῆς
ἐπαρχίας πού ἔχει τόσο θερμούς Χριστιανούς. Ἡ ἐκκλησία γεμίζει ἀπό ἄνδρες καί
ὅταν δέν εἶναι ὁ μητροπολίτης παρών. Ὁ Θεός νά τούς εὐλογῇ.
+ Ὁ Χαλκίδος Νικόλαος».15
Μέχρι το 1975, ο Άγ. Νικόλαος ήταν παρεκκλήσι του ναού της Κοίμησης της
Θεοτόκου της Γλώσσας. Από το έτος αυτό έγινε ενοριακός ναός, με πρώτο εφημέριο
τον π. Παναγιώτη Κ. Παπαδημητρίου, από τη Γλώσσα, εφημέριο πριν και αρχιερατικό
επίτροπο της Ζαγοράς.16 Τον π. Παναγιώτη διαδέχθηκε ο μακαριστός π. Νικόλαος Δ.
Ευαγγελινός, από το Κάτω Κλήμα, και αυτόν ο σημερινός εφημέριος π. Νικόλαος Αθ.
Σκιαθίτης, από το Κλήμα.
2. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ
Απέναντι από τον ιστορικό και περίοπτο ναό του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου στο
Καστρί βρίσκεται ο ναΐσκος της Παναγίας Ευαγγελίστριας, ο γνωστός στους ντόπιους
ως Παναγία. Ακριβείς πληροφορίες για το ιστορικό ίδρυσης του εν λόγω ναού δεν
έχουμε, μέχρι σήμερα, ούτε και επιγραφές για τον χρόνο ανέγερσής του. Ωστόσο,

13. Ο Νικ. Μαλάμος δώρισε το οικόπεδο και το συνεχόμενο πατρικό σπίτι του, για να
αναγερθεί ο νέος ναός. Βλ. Χρ. Δ. Αντωνίου, Γλώσσα Σκοπέλου, Αθήνα 2000, 67.
14. Ευχαριστώ τον κ. Ιω. Αλ. Δένδη για την βοήθεια.
15. Το απόσπασμα προέρχεται από το ημερολόγιο των εγκαινίων, του μακαριστού
μητροπολίτη. Βλ. Μητρ. Φθιώτιδος Νικόλαος, Νικόλαος Σελέντης, μητροπολίτης Χαλκίδος, Ι.
Μ. Φθιώτιδος, Αθήνα 2000, 148-149.
16. Βλ. Νικ. Διαμαντάκος, Εκκλησίες και εξωκκλήσια της Ζαγοράς, Βόλος 2001, 190-192.
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μπορούμε να υπολογίσουμε πως είναι κτίσμα των αρχών του 19ου αιώνα, αφού δεν
μνημονεύεται στον κατάλογο του Καισαρίου Δαπόντε καθώς και στο κατάστιχο
του επισκόπου Ευγενίου.17 Αντίθετα, στην έκθεση της Δημογεροντίας της Γλώσσας,
του έτους 1833,18 αναφέρονται τα εξής: «Ἕτερον ὁ Εὐαγγελισμός μέ προαύλιον
καί δύο κελλία, τό ἐσωτερικόν του ἀκαλλώπιστον καί χωρητικόν ἕως εἰκοσιπέντε
ἀνθρώπων».
Ο παλαιός ναός ήταν μία απλή ξυλόστεγη βασιλική,19 κτισμένη με αργόλιθους της
περιοχής και ανακαινισμένος το 1954. Δίπλα στο ναό, στη βόρεια πλευρά του, υπήρχε
ένα κελί για τις ανάγκες των προσκυνητών. Παλαιές εικόνες ή άλλα ιερά αντικείμενα
και βιβλία δεν είχε το εξωκκλήσι, εκτός από την εικόνα του Ευαγγελισμού, η οποία
φέρει την εξής επιγραφή:
«+ Δι’ ἐξόδου Χρήστου καί Τριανταφυλλιᾶς τῆς συζύγου. 1874».
Μέσα στο ιερό βήμα φυλάσσονταν και άλλες εικόνες ρωσικής τεχνοτροπίας. Γύρω
από τον ναό της Παναγίας, φαίνεται πως υπήρχαν οπωροφόρα δέντρα, σύμφωνα με
τα παρακάτω έγγραφα.
«ἀρ. 3. Ἐν Γλώσσῃ τῇ 24 Ἰουλίου 1842
Ὁ ἐπιστάτης τοῦ Δημοσίου
διακηρύττει ὅτι,
Δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀρ. 9039 διαταγῆς τῆς Βασιλικῆς Ὑποδιοικήσεως Σκιάθου ἐκτίθενται
εἰς δημοπρασίαν αἱ μποστογάναι20 ἀχλάδαι τοῦ ἐνταῦθα διαλυμένου Μονηδρίου τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ κ(αί) τοῦ Προδρόμου (Πέτρα).21
Ὁ ἐπιστάτης τοῦ Δημοσίου
Γ. Ἀγγελέτος».
Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε, στη Γλώσσα, η δημοπρασία
εκποίησης του καρπού του αμπελώνα της Παναγίας, σύμφωνα με το παρακάτω
έγγραφο:
«ἀρ. 17112/9861
Σήμερον τήν δωδεκάτην Σεπτεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακο/σιοστοῦ τεσσαρακοστοῦ δευτέρου ἔτους, ἡμεῖς ὁ Δήμαρχος Γλώσ/σης ἐδημοσιεύσαμεν εἰς τό δημοσιώτερον
μέρος τοῦ Δήμου / μας τήν ὑπ’ ἀρ. 9674 περί δημοπρασίας ἐκποιήσεως / τοῦ ἐκ τοῦ κατά
τόν Δῆμον μας κειμένου ἀμπελῶνος τοῦ / Μονηδρίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀνήκοντος εἰς
τό Ἐκκλησιαστικόν / Ταμεῖον καρποῦ, διακηρύξεως τοῦ Β. Ὑποδιοικητηρίου.

17. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Το κατάστιχον του επισκόπου Σκιάθου και Σκοπέλου
Ευγενίου», Γρηγόριος Παλαμάς τ. 90, τεύχος 815 (Θεσσαλονίκη 2007) 21-35.
18. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Η Γλώσσα...», ό.π., σ. 78-79 και σημ. 4.
19. Βλ. Αδ. Σάμψων, Ναοί..., σ. 130-131.
20. Στην περιοχή της Γλώσσας η ονομασία είναι «μπουρντουγάνις».
21. Πρόκειται για τον Αϊ-Γιάννη στο Καστρί. Η επωνυμία «Πέτρα» θα είναι, ασφαλώς,
παλιότερη. Πάντως συναντάται για πρώτη φορά.
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Ἐφ’ ᾧ συνετάχθη τό παρόν πρωτόκολλον καί ὑπεγράφη / παρ’ ἡμῶν διά τά
περαιτέρω.
Ὁ Δήμαρχος
Δ. Σταμούλης».22
Τέλος, σε αναφορά προς τον υποδιοικητή της Σκιάθου, η οποία συντάχθηκε τον
Οκτώβριο του 1843, σημειώνονται και τα εξής:
«Ἀπό τά κτήματα τοῦ ἐν Γλώσσῃ διαλελυμένου Μονηδρίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
ἐσυνάχθησαν ἐφέτος, διά λογαριασμόν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου, 30 ὀκάδες
σῦκα καί 50 ὀκάδες ἀχλάδαις».23
Σήμερα, στη θέση του παλαιού εξωκκλησίου υπάρχει ένας νέος ναός, ο οποίος
ανεγέρθηκε στα θεμέλια του παλαιού, προσφάτως.
3. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ
Απέναντι από την Παναγία, στην κορυφή ενός βράχου, ο οποίος δεσπόζει στη βόρεια
πλευρά του νησιού, υπάρχει ο ναός του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος πανηγυρίζει στις
29 Αυγούστου. Είναι κτισμένος στο κέντρο της επίπεδης επιφάνειας της κορυφής τού
βράχου και είναι μία απλή ξυλόστεγη βασιλική, ανακαινισμένη, χωρίς να διατηρεί
στοιχεία του παλιού ναού, ο οποίος ήταν κτίσμα μάλλον του τέλους του 17ου ή
των αρχών του 18ου αι., αφού μνημονεύεται από τον Καισάριο Δαπόντε.24 Για την
ανέγερση του ναού, πάνω στον βράχο, υπάρχουν διάφορες παραδόσεις, οι οποίες
έχουν συσχετισθεί με το κτίσιμό του, όπως η συνεχής παρουσία ενός έντονου φωτός τη
νύχτα πάνω στον βράχο ή, ακόμα, και η παρουσία του ίδιου του Προδρόμου, ο οποίος
καλούσε τους πιστούς.25
Ο σημερινός ναός είναι λιτός, με απλό ξύλινο τέμπλο, το οποίο πρέπει να
αντικατέστησε το παλαιότερο, το οποίο, ασφαλώς, καταστράφηκε. Στο τέμπλο εκείνο
πρέπει να υπήρχαν παλαιές εικόνες, από τις οποίες σώζονται μία του Προδρόμου,26

22. Για τον Δήμο της Γλώσσας, βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Η Γλώσσα...», ό.π., σ. 53. Από
άγνοια δεν μνημόνευσα και τον Δημ. Σταμούλη, ο οποίος, όπως φαίνεται, διαδέχθηκε τον
Αλεξανδρή Σιδέρη.
23. Πρόκειται για το υπ’ αρ. 17112/23.10.1842 έγγραφο. Βλ. Γ.Α.Κ, Μοναστηριακά, φάκ.
503.
24. Βλ. Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ό.π., σ. 94.
25. Για τις παραδόσεις αυτές, βλ. Βασίλης Δ. Κουκουρίνης, Η διαδρομή και άλλα διηγήματα,
Θεσσαλονίκη 1968· Ο ίδιος, Η επίσκεψη και άλλα νησιώτικα διηγήματα, «Νησίδες», Σκόπελος
1999, 53-54· Αδ. Σάμψων, Σκοπέλου λαϊκός πολιτισμός, Σκόπελος 1995, 126-127· Χρ.
Αντωνίου, ό.π., σ. 69-70. Στη διήγηση του Σάμψων (σ. 126) αναφέρεται ότι η εικόνα του αγίου,
η οποία βρέθηκε πάνω στον βράχο πριν ανεγερθεί ο ναός, μεταφέρθηκε στο ναό της Παναγίας,
απέναντι. Μήπως πρέπει να υποθέσουμε πως αυτό έγινε σε κάποια ανακαίνιση του ναού, στις
αρχές του 19ου αι., διότι ο ναΐσκος πρέπει να ανεγέρθηκε σταδιακά, λόγω του απότομου του
βράχου και των ποικίλων δυσκολιών;
26. Η παλαιά αυτή εικόνα του Προδρόμου, όπως και ο ξυλόγλυπτος σταυρός του παλαιού
τέμπλου, βρίσκεται σήμερα στο διακονικό του Αγ. Νικολάου στο Λουτράκι.
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Ὁ Αϊ-Γιάννης στό Καστρί· ἀπέναντι διακρίνεται ὁ ναός τῆς Παναγίας
τῆς Εὐαγγελίστριας.

με παραστάσεις από τον βίο του, καθώς και μία με την ένθρονη Θεοτόκο, στην οποία
υπάρχει η ακόλουθη επιγραφή:
«+ Ο ΤΟΝ CΗΝΔΡΟΜΗΤΗΝ Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΠΗΟΥΝΤΑ ΚΥΡΙΑ / Θ(ΕΟΤΟ)ΚΕ
ΒΟΪΘΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΡΑΦΤΑΚΙ / Ο ΓΡΑΨΑΣ ΤΑΠΗΝΟΣ ΙΩ(ΑΝΝΗΣ)
ΤΟΥ ΜΙΧΑΪΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΙΙΝΟΥ / ΕΤΟΣ αχ#» (1690).27
Εκτός της εικόνας αυτής, υπάρχουν και νεότερες οι οποίες φυλάσσονται στο ναό
της Κοίμησης, όπως π.χ. η εικόνα του Προδρόμου με την εξής επιγραφή: «Δέησις τῶν
δούλων τοῦ Θεοῦ Βασιλείου καί Ἀλεξάνδρας τῆς συζύγου αὐτοῦ, 1874».
Από την προαναφερόμενη αναφορά της Δημογεροντίας της Γλώσσας, πληροφορούμαστε τα εξής για την κατάσταση του Αϊ-Γιάννη, το 1833:
«Ἕτερον ἐξωκκλήσιον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Προδρόμου, μέ δύο κελλία, τό ἐσωτερικόν
του ἀκαλλώπιστον, πεπαλαιωμένον, χωρητικότητος ἕως εἴκοσι ἀνθρώπων κ(αί)
ἀπροστάτευτον παρ’ οὐδενός. Ἱερά κ(αί) βιβλία παντελῶς. 1 χωράφιον ἀκαλλιέργητον
πρό πολλῶν χρόνων μέ δύο ἐλαίας».28
Φαίνεται, λοιπόν, πως τα κελιά ήταν κτισμένα στις αρχές του 19ου αι., ίσως και
παλαιότερα, αφού ο χώρος ήταν κατάλληλος για άσκηση, οπότε μπορούμε να

27. Η εικόνα βρίσκεται στο ιερό βήμα του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου, στη Γλώσσα.
28. Βλ. παραπάνω την σημείωση 6.
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υποθέσουμε ότι υπήρξε, κάποτε, ένα μικρό κάθισμα. Αν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη μας
και το ασκητήριο, το οποίο υπάρχει στο ανατολικό τμήμα του βράχου,29 στο οποίο,
σύμφωνα με την παράδοση, ασκήθηκε κάποιος μοναχός, άγνωστος μέχρι σήμερα σε
μας, καταλαβαίνουμε ότι ο Αϊ-Γιάννης υπήρξε χώρος και τόπος ασκήσεως.30 Ελπίζω
πως, στο μέλλον, θα υπάρξουν και άλλα τεκμήρια, τα οποία θα μας βοηθήσουν να
μάθουμε περισσότερα για την ιστορία αυτού του όντως σημαντικού μνημείου.
4. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Δίπλα στο κοιμητήριο της Γλώσσας, υπάρχει ένας από τους παλαιότερους ναούς της
περιοχής, αυτός του Προφήτη Ηλία. Ο ναός αυτός είναι παλαιότερος από τον ενοριακό
ναό της Κοίμησης, αφού τον αναφέρει στον κατάλογό του ο Καισάριος Δαπόντες.31
Επίσης αναφέρεται και στο κατάστιχο του επισκόπου Ευγενίου,32 καθώς και στην
αναφορά της Δημογεροντίας της Γλώσσας, του 1833, όπου σημειώνονται τα εξής:
«1 ἕν ἐξωκκλήσιον ὑπό τό ὄνομα Προφήτης Ἠλίας, μεθ’ ἑνός κελλίου. Τό ἐσωτερικόν
ἀκαλλώπιστον, κ(αί) διόλου ἀπροστάτευτον, χωρητικότητος ἕως 50 ἀνθρώπων, ἔχει
κανδύλια ὑάλινα πέντε, ἱερά κ(αί) βιβλία παντελῶς. 1 χωράφιον πλησίον χωρητικόν
σπόρου ἕως πέντε ὀκάδων μέ ἐλαιόφυτα τρία, δύο συκομορέας».
Ο ναός είναι μία ανακαινισμένη ξυλόστεγη βασιλική.33 Τα μόνα σωζόμενα από τον
παλαιό ναό είναι μερικές εικόνες και ένας σταυρός από το ξύλινο τέμπλο.
5. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Στο βορειοδυτικό τμήμα της Γλώσσας βρίσκεται ο μικρών διαστάσεων ναός του
Αγ. Γεωργίου, ο οποίος ήταν μετόχι της Μονής των Ταξιαρχών της Γλώσσας.34
Πρόκειται για μία απλή ξυλόστεγη βασιλική, η οποία ήταν σκεπασμένη παλαιότερα,
με σχιστόπλακες, τις οποίες αφαίρεσαν, το 1950, όταν έγινε εκ βάθρων ανακαίνιση του

29. Το μικρών διαστάσεων ασκητήριο ήταν κτισμένο με αργόλιθους, ως προέκταση των δύο
πλευρών του ανοίγματος του μικρού σπηλαίου. Μάλιστα, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960,
υπήρχαν και κάποια οστά, τα οποία έλεγαν οι ντόπιοι πως είναι του μοναχού που ασκήτεψε
εκεί. Στο επάνω τμήμα του σπηλαίου, το οποίο και το σκέπαζε, υπάρχει ένα μικρό βαθούλωμα,
το οποίο, πάλι οι ντόπιοι, έλεγαν ότι ήταν το αποτύπωμα των δακτύλων του πάνω στον βράχο.
Λανθασμένα ο Αδ. Σάμψων (Ναοί..., σ. 224) ονομάζει το ασκητήριο αυτό σκήτη.
30. Βλ. Αδ. Σάμψων, Ναοί.., σ. 131-132.
31. Βλ. Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ό.π., σ. 93.
32. Βλ. παραπάνω τις σημειώσεις 16 και 17.
33. Να υποθέσουμε, άραγε, ότι ο ναός αυτός, πριν ανεγερθεί ο ναός της Κοίμησης, ήταν
ο ενοριακός ναός της πάνω και της κάτω συνοικίας; Η ύπαρξη, εκεί δίπλα, του κοιμητηρίου
φέρνει στο νου παρόμοιες περιπτώσεις, π.χ. οι ενοριακοί ναοί της Χώρας της Σκοπέλου, ο ναός
στο Κλήμα κ.ά.
34. Βλ. Αρχείο της Μονής Ξηροποτάμου, φάκ. του Μετοχίου των Ταξιαρχών στη Γλώσσα,
όπου και οι επιστολές του Ευάγγελου Γ. Διομή, μετέπειτα ιερέα στο Κλήμα (1912;), του Ιω.
Μιτζελιώτη, του Β. Γ. Καραγιώργου κ.ά. (10.4.1912), στις οποίες γίνεται λόγος για τον Άγ.
Γεώργιο ως μετόχι των Ταξιαρχών.
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ναού.35 Το παλαιό ξύλινο τέμπλο αντικαταστάθηκε με νέο κτιστό. Οι παλαιές εικόνες
που φυλάσσονται στο ιερό βήμα του ναού της Κοίμησης, ο οποίος έχει και την επίβλεψη
του εξωκκλησίου, προέρχονται από το αγιογραφικό εργαστήριο του Αγ. Μερκουρίου
της Σκοπέλου.36 Ο Άγ. Γεώργιος είναι κτίσμα του πρώτου τετάρτου του 19ου αι.
6. Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΕΛΙΟΣ
Στην περιοχή Έλιος, ανάμεσα στο Κλήμα και στον Πάνορμο, λίγο πριν από τον
οικισμό Νέο Κλήμα, υπάρχει το ναΰδριο της Αγ. Παρασκευής, το οποίο ανεγέρθηκε το
1832-1833, από την Αλεξάνδρα Αλτανού.37 Το ναΰδριο αυτό, το οποίο σήμερα είναι
μία απλή ξυλόστεγη βασιλική, παλαιότερα ήταν πολύ μικρό και χαμηλό και είχε το
δάπεδο στρωμένο με χώμα και λιγοστές πλάκες. Κατέβαινες, μάλιστα, ένα σκαλοπάτι
για να εισέλθεις στο ναό.38 Στο εσωτερικό του ναϋδρίου δεν υπάρχουν παλαιές εικόνες.
Πρέπει να φυλάσσονται στη Γλώσσα. Αναφορικά με την ιστορία της Αγ. Παρασκευής
υπάρχει και η παρακάτω πράξη από το αρχείο της Δημογεροντίας της Σκοπέλου:
«ἀρ. πράξ. 642

23 Ἰουλίου 1834
Πρός τόν πανιερώτατον Ἐπίσκοπον Σκοπέλου
ἡ κυρία Ἀλεξάνδρα Ἀλτάνα, οἰκοδομήσασα ἐκ θεμελίων μίαν ἐκκλησίαν, ἐπ’ ὀνόματι
τῆς / Ἁγίας Παρασκευῆς, κατά τήν θέσιν τοῦ Ἔλιους, δι’ ἰδίων μόνων ἐξόδων της,
ζητεῖ τήν ἄδειαν / τοῦ νά ἐγκαινιάσῃ διά τῆς πανιερότητός σας εἰς τήν ἐγκίζουσαν
ἑορτήν τῆς Ἁγίας. / ἡ Δημογεροντία ὅθεν, ἀντιπροσωπεύουσα τόν Β. Ἔπαρχον
ἀποδεχομένη τήν αἴτησιν / τῆς εἰρημένης κ. Ἀ. Ἀλτάνας συγχωρεῖ ὡς ἐκ μέρους τοῦ
Βασιλικοῦ Ἐπαρχείου τό νά ἐγκαινιασθῆ τό / διαληφθέν ἰδιόκτητον παρακλήσιον
διά τῆς πανιερότητός σας, κ(αί) μένομεν μ’ ὅλον τό Σέβας.
τῇ 23 Ἰουλίου 1834. Οἱ Δημογέροντες».39
Σημειωτέον ότι το πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής ήταν, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας
του 1960, μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της θρησκευτικής συμπεριφοράς των
χωρικών της Γλώσσας και του Κλήματος.40
Τέλος, έξω από τον ναό υπάρχουν κάποιοι κίονες και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη
από κάποιο αρχαίο κτίριο.41 Λίγο παρακάτω, κοντά στην ακτή, υπάρχει το άνοιγμα

35. Βλ. Σάμψων, Ναοί..., σ. 140.
36. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Ένα αγιογραφικό εργαστήριο στη Σκόπελο, στα χρόνια της
ελλ. Επαναστάσεως», Χρονικά της Χαλκιδικής, 40-41 (1985-1986) 49 κ. εξ.
37. Την Αλεξάνδρα Αλτανού συναντούμε στον κατάλογο των κατοίκων της νήσου
Σκοπέλου του 1829, της Ε.Β.Ε., Αρχείο Α΄, έγγραφο 8684/5043, φ. 27. «Ἀλεξάνδρα Ἀλτανοῦ,
χήρα, ψυχαί 2: 1 ἄρρεν, 1 θῆλυ».
38. Προφορικές πληροφορίες του Κων. Κρίτσαλου, 89 ετών το 1999.
39. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Άγνωστες σελίδες από το αρχείο της Δημογεροντίας
Σκοπέλου του έτους 1834», Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών, ΚΖ (1986-1987) 72-73.
40. Βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης - Νικ. Σουλιωτάκη, Η παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά
στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Αρμός» Αθήνα 1998, 55 κ. εξής.
41. Βλ. Αδ. Σάμψων, Ναοί.., σ. 140-141.
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μιας παλαιάς σήραγγας, την οποία οι παλαιότεροι ονόμαζαν Ταμπούρια. Σύμφωνα με
προφορικές πληροφορίες παλαιών Κληματιανών, η σήραγγα αυτή έφθανε μέχρι την
Αγ. Παρασκευή.
7. Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ
Πάνω, ακριβώς, από τον οικισμό Νέο Κλήμα, στη θέση Παναγία, είναι κτισμένο το
εξωκκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής,42 μαζί με συγκρότημα κελιών και προαύλειο χώρο,
το οποίο δίνει την εντύπωση ενός μικρού μονυδρίου. Σύμφωνα με τον κατάλογο
του Καισαρίου Δαπόντε, στον οποίο μνημονεύεται το εξωκκλήσι,43 πρέπει να είναι
κτίσμα των αρχών ή των μέσων του 18ου αι. Η εφέστιος εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής,
δυστυχώς, έχει επιζωγραφηθεί με άκομψο τρόπο, σε σημείο που έχουν χαθεί κάποια
ίχνη, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατά προσέγγιση χρονολόγηση
αυτού του μεταβυζαντινού μνημείου. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο γεροΣταμάτης Κουκουρίνης έκτισε την Ζωοδόχο Πηγή με την θαυματουργική επέμβαση της
Παναγίας, η οποία και τον συνέδραμε οικονομικά ώστε να την αποπερατώσει.44 Και
το πανηγύρι της Παναγίας ήταν από τα ονομαστά πανηγύρια της περιοχής.45
8. Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΙΟΣ
Στην περιοχή Σκλαβέικα και λίγο πιο κάτω από την Παναγία, ανατολικά του
Νέου Κλήματος, βρίσκεται ο ναΐσκος των Ταξιαρχών, ο οποίος, παλαιότερα, ήταν
καμαροσκεπής46 και ίσως καλυμμένος με σχιστόπλακες. Ο ναΐσκος δεν παρουσιάζει
ενδιαφέρον διότι δεν υπάρχουν παλαιές εικόνες κ.ά. Σύμφωνα με την παράδοση,
τον ναό αυτό έκτισε, στα μέσα του 18ου αι., αφού μνημονεύεται από τον Καισάριο
Δαπόντε, ο Κων/νος Βαλσαμάκης και ο προπάτορας της οικογένειας Σκλάβου.47

42. Βλ. Αδ. Σάμψων, Ναοί.., σ. 129.
43. Βλ. παραπάνω την σημείωση 4.
44. Δεν γνωρίζω αν ο κτίτορας Στ. Κουκουρίνης είχε κάποια συγγένεια με τον ιερομόναχο
Γεδεών Κοκορίνη «τόν πτωχόν» (18ος αι.), κάτοχο ή βιβλιογράφο κωδίκων (βλ. Λίνος ΠολίτηςΜαρία Λ. Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Αθήνα 1991, 334, αρ.
2323· Λίνος Πολίτης-Μ. Ι. Μανούσακας, Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων του Αγίου
Όρους, Θεσσαλονίκη 1973, 39-40). Επίσης, στις αρχές του 19ου αι. συναντούμε, στη Σκόπελο,
και τον ιερέα Νικόλαο Κουκουρίνη. Βλ. το από 19.10.1805 πωλητήριο χωραφιού στα Ανανιά
της Σκοπέλου (Συλλογή της Αικ. Λεμονή-Μπετσάνη).
45. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, Σεργιάνι..., σ. 47.
46. Βλ. Αδ. Σάμψων, Ναοί..., σ. 115-116.
47. Βλ. Μαρία Κ. Δημητριάδου, Η οικογένεια Βαλσαμάκη στη Σκόπελο, έκδοση του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 2003, 27. Ο Αδ. Σάμψων (Σκοπέλου λαϊκός..., σ. 123) αναφέρει μία
άλλη παράδοση από την οποία απουσιάζει το όνομα του Βαλσαμάκη). Φρονώ ότι πρέπει να
δεχθούμε την πρώτη παράδοση, διότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του μακαρίτη Νίκου Ι.
Νικολαΐδη, απογόνου της οικογένειας Βαλσαμάκη, η οικογένεια αυτή τελούσε κάθε χρόνο
λειτουργία στο ναό, την οποία πρόλαβε και ο ίδιος, επειδή θεωρούσαν ότι είχαν κτιτορικό
δικαίωμα.
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ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ 1720
ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
Στὴν Ι. Μ. Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους σώζεται ὁ ἀκατάγραφος κώδικας 1946, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ κατάστιχο μὲ ὀνόματα κατοίκων τῆς Λάρισας, τὰ ὁποῖα κατέγραψε κατὰ
τὴ ζητεία του στὴ Λάρισα τὸ ἔτος 1720 ὁ ἱερομόναχος τῆς Μονῆς Ἰβήρων Ἰωακείμ,
καὶ μερικῶς κατὰ τὸ 1724 ὁ ἱερομόναχος Ἰάκωβος.1 Τὰ ὀνόματα καταγράφηκαν στὸν
κώδικα προφανῶς στὴ Μονὴ Ἰβήρων μετὰ τὴν ἐπάνοδο τῶν ἱερομονάχων ἀπὸ τὴ Λάρισα, μὲ σκοπὸ νὰ μνημονεύονται μπροστὰ στὴν περίφημη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Πορταΐτισσας τῆς μονῆς.
Στὸν κώδικα τὰ ὀνόματα κατανέμονται ἀνὰ συντεχνία (ρουφέτι). Ἀναφέρονται
ὀκτὼ συντεχνίες:2 μπακάληδες, μπασματζῆδες (κατασκευαστές/ἔμποροι βαμβακερῶν
ὑφασμάτων), κοκκινάδες (βαφεῖς νημάτων σὲ κόκκινο χρῶμα), τακιατζῆδες (κατασκευαστές/ἔμποροι σκούφων), ραπτάδες, ἀμπατζῆδες (κατασκευαστές/ἔμποροι χονδροῦ
μάλλινου ὑφάσματος), σχοινάδες, τζερτζῆδες (σερτζῆδες; = πωλητὲς λαμπάδων;).3 Τὰ
ὀνόματα καταγράφονται στὴ γενική, ὣς εἴθισται στὶς παρρησίες, ἀλλὰ σπανιότερα
καὶ στὴν ὀνομαστική. Τὸ ἀνωτέρω γεγονὸς, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη,
προκαλεῖ ἐνίοτε σύγχυση γιὰ τὴν ἐξακρίβωση τοῦ γένους τοῦ ὀνόματος. Στὰ ὀνόματα
τῶν τακιατζήδων, τῶν ραπτάδων, τῶν σχοινάδων καὶ τῶν τζερτζήδων ἀναφέροναι μαζὶ
τὰ ὀνόματα ζώντων καὶ τεθνεώτων, ἀλλὰ πιθανότατα αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ ἄλλα τέσσερα ρουφέτια τοῦ κώδ. 1946.
Τὸ ἀνωτέρω κατάστιχο ἀποτελεῖ σημαντικὴ μαρτυρία γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν συγκεκριμένων συντεχνιῶν στὴ Λάρισα κατὰ τὸ 1720, καὶ μπορεῖ νὰ προστεθεῖ στὶς
ἤδη ὑπάρχουσες. Πέραν αὐτοῦ ἀποτελεῖ ἔνδειξη ποσοτικὴ γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν
ἐπαγγελματιῶν. Ἔτσι, ἀναφέρονται:
μπακάληδες: 681 ὀνόματα (καὶ 67 λίγο μετὰ τὸ 1720). Μεταξὺ αὐτῶν 201 ὀνόματα
γυναικῶν (καὶ 27 λίγο μετά)

1. Γιὰ τὶς συντεχνίες τῆς Λάρισας κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, βλ. Γιώργος Β. Ντρογκούλης, «Οι
συντεχίες στη Λάρισα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ανέκδοτα έγγραφα για τις οικονομικές
και κοινωνικές δομές στην περιοχή», Πρακτικά του Α΄ Ιστορικού - Αρχαιολογικού Συμποσίου.
Λάρισα: Παρελθόν και Μέλλον, 26-28.4.1985, Λάρισα 1985, 241-322. Βλ. Ἑλένη ἈγγελομάτηΤσουγκαράκη, «Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐκπαιδευτικῆς ζωῆς
τῆς Λάρισας κατὰ τὴν Τουρκοκρατία», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 3 (1990) 255-332 καὶ
πίν. Α΄-ΙΣΤ΄. Γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Λάρισας κατὰ τὴν ἴδια ἐποχὴ βλ. Επαμ. Γ. Φαρμακίδης, Η Λάρισα. Τοπογραφική και ιστορική μελέτη, εισαγωγή-σχόλια-επιμέλεια Κ. Σπανός, Λάρισα 2001,
Θεόδ. Παλιούγκας, Η Λάρισα κατά την Τουρκοκρατία (1423-1881), τ. 1, 2η έκδ., Κατερίνη
2002· πρβλ. καὶ Ιωάννης Οικονόμος-Λογιώτατος, Ιστορική τοπογραφία της τωρινής Θετταλίας
(1817), εισαγωγή-σχόλια-επιμέλεια Κ. Σπανός, Λάρισα 2005, 61-107.
2. Γιὰ τὴν ὁρολογία τῶν συντεχνιῶν βλ. Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, ὅ.π., σ. 331.
3. Βλ. Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, ὅ.π., σ. 278, σημ. 88.
16. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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μπασματζῆδες: 629 συνολικά, 221 γυναικεῖα ὀνόματα
κοκκινάδες: 500 συνολικά, 173 γυναικεῖα ὀνόματα
τακιατζῆδες: 442 συνολικά, 164 γυναικεῖα ὀνόματα
ραπτάδες: 1012 συνολικά, 261 γυναικεῖα ὀνόματα
ἀμπατζῆδες: 685 συνολικά, 235 γυναικεῖα ὀνόματα
σχοινάδες: 24 συνολικά, 1 γυναικεῖο ὄνομα
τζερτζῆδες: 462 συνολικά, 145 γυναικεῖα ὀνόματα
Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω προκύπτει ἀριθμὸς 4.435 προσώπων ἀπὸ τὶς οἰκογένειες τῶν
ὀκτὼ συντεχνιῶν. Στὸ σύνολο αὐτὸ ὅμως περιλαμβάνονται καὶ ὀνόματα τεθνεώτων,
γυναικῶν καὶ προφανῶς τέκνων. Τὰ γυναικεῖα ὀνόματα (ζώντων καὶ τεθνεώτων)
ἀνέρχονται στὰ 1.401, δηλαδὴ περὶ τὸ ἕνα τρίτο τοῦ συνόλου. Ὁ ἀριθμὸς τεθνεώτων
καὶ τέκνων εἶναι ἀδιευκρίνιστος. Ἔτσι, δὲν μπορεῖ νὰ καταστεῖ σαφὲς πόσοι ἀκριβῶς
εἶναι οἱ ἀσχολούμενοι μὲ κάθε ἐπάγγελμα κάτοικοι. Τὸ κατάστιχο ἔχει ἐνδιαφέρον
ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν ἔρευνα τῶν βαπτιστικῶν ὀνομάτων, τὰ ὁποῖα ὑποκρύπτουν ἐνίοτε
καὶ στοιχεῖα καταγωγῆς.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΙΒΗΡΩΝ 1946
Ἔτ. 1720 (φ. 7r), 1724 (48r)
Χαρτὶ
φ. 59
στ. 19-21 (συνήθως 21)

210x160 χιλ. [κείμ. 165x115]

Κατάστιχο τῆς Λάρισας
(φ. 7r) Τίτλος: Κατάστιχον τῆς Λάρισσας διὰ συνδρομῆς τοῦ πανωσιοτάτου καὶ
αἰδεσιμωτάτου ἁγίου προηγουμένου κυρίου κυρίου παπᾶ κὺρ Ἰωακείμ. Ἐν ἔτ<ε>ι
͵αψκʹ.
– (φ. 8r-10v) Τὰ ὀνόματα τοῦ ῥουφετίου τῶν μπακάλιδων.
– (φ. 16r-18r) Τὰ ὀνόματα τῶν εὐλογημένων <μ>πασματζήδων.
– (φ. 24r-25v) Τὰ ὀνόματα τοῦ ῥουφετίου τῶν κοκ<κ>ινάδων.
– (φ. 30r-31v) Τὰ εὐλογημένα ὀνόματα τοῦ ῥουφετίου τῶν τακιατζήδων,
ζώντων καὶ τεθνεώτων.
– (φ. 32r-35r) Τὰ εὐλογημένα ὀνόματα τῶν ῥαπτάδων, ζώντων καὶ τεθνεώτων.
– (φ. 40r-42r) Τὰ εὐλογημένα ὀνόματα τῶν ἀμπατζήδων.
– (φ. 45v) Τὰ εὐλογημένα ὀνόματα τῶν σκυνάδων, ζώντων καὶ τεθνεώτων.
– (φ. 48r-50r) Ῥουφέτι τῶν τζερτζήδων, ζώντων καὶ τεθνεώτων.
– Στὰ πρῶτα καὶ τελευταῖα φύλλα μεταγενέστερες συμπληρώσεις ὀνομάτων (βλ.
Σημειώματα).
Ὕλη. Χαρτὶ ὑποκίτρινο, μετρίου πάχους, τραχύ, σκληρό, μὲ πυκνότατες ὑδατογραμμές,
κάθετες πρὸς τὸ κείμενο. Ὑδατόσημο chapeau, ἀντίσημο σταυρός.
Κατάσταση. Πολύ καλή.
Τεύχη. 8 (7· το 1ο φύλλο ἐπικολλημένο στὸ ἔσω κάλυμμα ἀρχῆς), 6x8 (55), 4 (59).
Ἀρίθμηση τευχῶν: Τὸ 1ο τεῦχος δὲν ἀριθμεῖται. Τὰ ἑπόμενα ἕξι τετράδια ἀριθμοῦνται
μὲ ἑλληνικὰ στοιχεῖα ὡς α΄-Ϛ΄ στὸ μέσον τῆς ἄνω ὤας τοῦ πρώτου recto· τὰ α΄-ε΄ μὲ
ἐρυθρὴ μελάνη, τὸ Ϛ΄ μὲ μελάνη κειμένου ἀπὸ γραφέα. Παραπομπὲς στὸ δεξιὸ μέρος
κάτω ἀπὸ τὸν τελευταῖο στίχο ἑκάστου recto καὶ verso (2-3 γράμματα). Ἀρίθμηση φύλλων σύγχρονη, στὴν ἄνω δεξιὰ γωνία ἑκάστου recto μὲ ἀραβικὰ στοιχεῖα δυτ. τύπου,
μὲ μολύβι, ἀπὸ τὸν βιβλιοθηκάριο τῆς Μονῆς Ἰβήρων π. Θεολόγο.
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Γραφή. Ἕνα χέρι. Μελάνη μαύρη. Ἕνα δεύτερο χέρι τοῦ 18ου αἰ. ἔγραψε τὰ ὀνόματα
στὸ φ. 10v (ἀπὸ τὸ μέσον) μὲ μαύρη ξεθωριασμένη μελάνη. Ἐρυθρόγραφοι οἱ τίτλοι
στὰ φ. 8r, 16r, 24r, 30r, 32r, 40r, 45v, 48r (τὸ πρῶτο γράμμα τῶν λέξεων μὲ μαύρη μελάνη). Ἄγραφα τὰ φ. 2v-6v, 11r-15v, 18v-23v, 26r-29v, 35v-39v, 42v-45r, 46r-47v, 50v,
52v-53r, 54r-57v, 58v-59v.
Σημειώματα. φ. 1r: 1777 απριλίου 22 ἔδοσα μία ἡκόνα [2 λέξεις διαγραμμένες]
π.χ.πρ.νικ.
φ. 1v: ͵αψμʹ, ἐν μηνὶ σεπτεμβρίῳ βʹ ἦρθεν ὁ κὺρ Κλονάρις Νίκγλους Λημνέος, κ(αὶ)
μ(ᾶς) ἔδωσεν ἕνα φλουρὶ συτζηρλί, διὰ νὰ ἄπτωμεν ἕνα κατίλι ἀκοίμητον ἔμπροσθεν
τῆς ἁγίας εἰκόνος τῆς Θ(εοτό)κου, κ(αὶ) ἐνόσω ζῆ νὰ δίδει τὸν χρόνον ἀπὸ ἕνα φλουρί, κ(αὶ) νὰ ἄπτη τὸ κανδίλη διὰ τὴν ὑγείαν κ(αὶ) σ(ωτη)ρίαν του κ(αὶ) ἡ χάρι της νὰ
τὸν φυλάττῃ ἐξ’ ὁρατῶν κ(αὶ) ἀοράτων εχθρῶν ἀμήν. Ὁ πρώ(ην) Λήμνου Ἰωαννίκιος
γράφω κ(α)τ(ὰ) τὴν θελισίν του.
(ἀπὸ κάτω ἄλλο χέρι) 1782 ἀπριλλίου 22 ἦλθεν ὁ κὺρ Κωνσταντῖνος Θεσσαλονικεύς, υἱος τοῦ Γοῦτα κ(αὶ) ἔγραψε τὸ ὄνομά του, σὺν τῇ συμβία κ(αὶ) τῶν τέκνων
νὰ μνημονεύωνται εἰς τὴν Πορταΐτισσαν. Κ(αὶ) ὑποσχέθῃ νὰ δίδῃ τὸν κάθε χρόνον
γρόσια 25 διὰ τὸ κηρὶ ὁποῦ ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας εἰκόνος καίεται. Κ(αὶ) ἡ χάρις τῆς
ὑπεραγίας Θ(εοτό)κου νὰ τοῦ δίδη ὑγείαν κ(αὶ) σ(ωτη)ρίαν σὺν ὅλῳ τῷ ἀρχοντικῷ
αὐτοῦ.
φ. 2r (χέρι 18ου αἰ.): αὐτό το κατάστηχο ήνε της Λάρσας.
φ. 51r (ἄλλο χέρι): Τὰ ὀνόματα ταῦτα τὰ ἔγραψαν οἱ προσκυνηταὶ τοῦ προηγουμένου κὺρ Ἀνανίου ἀπὸ τὸ τὸ Μελένικον ἐρχόμενοι, διὰ νὰ μνημονεύωνται μίαν φορὰν
τὴν ἑβδομάδα εἰς τὴν Πορταΐτισσαν. 1785 κατὰ μῆνα Δεκέμβριον.
Ζώντων.
Δημητρίου, Μαρίας, Ἐλένης, Λασκαρήν(ας), Κωνσταντήνου Παναγιώτου, Κομνηανῆς,
Ἰωάννου, Θεομπέμπτης, Ἀγγελάκη, Ἄννης καὶ τῶν τέκνων, Δοῦκα, Βράνενας, Ἁγνῆς,
Χρυσάνθης, Ἑλένης, Ἐμμανουήλ, Ἑλένης καὶ τῶν τέκνων, Χρυσάνθου ἱερομονάχου,
Παναγιώτου, Μαρούδας, Γεράκως, Ἰωάννου, Δημητρίου, Ἀγγελῆ, Ἀσάνης, Κώνστα,
Μαρίας καὶ τῶν τέκνων, Κωνσταντίνου, Βράνενας, Ἐλισάβετ, Κύπου, Θωμᾶ, Νανάκου,
Γιαγκούλα καὶ Γεώργη.
Κεκοιμημένων.
Παναγιώτου, Κομνιανῆς, Μανόλη, Κομνηανῆς, Στογιάννου, Θωμᾶ, Ἀγγελῆ, Ζλάτκου,
Δημητρίου, Ἀσάνης, Δημητρίου, Γερακήνας, Χρυσάνθης, Λασκάρεως, Κωνσταντίνου,
Μανόλη, Κωνσταντίνου, Λασκαρήνας, Θεοχάρη, Μανόλη, Κωνσταντίνου, Παναγιώτου,
Πολίτου, Γιοβέζας, Βέσως, Κομνιανῆς, Μανόλη, Πέτρου, Γεωργίου, Βράνενας, Μαρίας,
Κομνιανῆς, Δημητρίου, Μαρίας, Ἀγγελῆ, Δούκενας, Κομνιανῆς, Χριστοδούλου καὶ Γερακήνας.
φ. 51v (ἄλλο χέρι): Ὁμοίως καὶ τὰ κάτωθεν ὀνόματα τὰ ἔγραψαν οἱ ἀπὸ Μελενίκου προσκυνηταί, ἐλθόντες μετὰ τοῦ προηγουμένου Ἰγνατίου ἐν τῷ ͵αψϞηʹ ἐν μηνὶ
Ἰαννουαρίῳ.
Ζώντων.
† Ἀσάνως, Θωμᾶ, Ἐλισάβετ καὶ τῶν τέκνων.
† Παναγιώτου, Χρυσῆς καὶ τῶν τέκνων.
† Πολυζώη, Γερακήνας καὶ Ἀναστασίου.
φ. 51v-52r (ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι): Ἐν δὲ τῷ ͵αψϞηʹ ἐν μηνὶ Δεκεμβρίῳ ἐλθόντος τοῦ τιμιωτάτου ἐπιτρόπου μας κῦρ Δημητρίου Καλαμπάκη μετὰ τοῦ προηγουμένου Ἰγνατίου
243

εἰς τὸ μοναστήριόν μας, μὲ προσκυνητὰς αὖθις ἀπὸ Μελενίκου, ἔγραψα τὰ κάτωθεν
ὀνόματα.
† Χρίστου καὶ Ἁγνῆς.
† Φιλίππου, Εὑφροσύνης, Νικολάου, Κομνιανῆς.
† Κωνσταντίνου, Χρυσάνθης καὶ τῶν τέκνων.
† Βράνενας, Παναγιώτου, Μανόλη καὶ τῶν ἀδελφῶν.
† Γεωργίου, Ἁγνῆς καὶ τῶν τέκνων καὶ Μαρούδας.
† Γιωβάνη, Ῥούζου, Μάνου, Στόϊκου, Καλλίκους, Ἀναστασίου, Γερακήνας, Ἁγνῆς
καὶ Καλλίνως,
† Ἀλεξίου, Μαρίας καὶ τῶν τέκνων.
† Γιαγκούλα, Γεωργίου.
† Ἰωάννου.
† Θεοδώρου, Βράνενας καὶ Μιχαλάκη διὰ γρ(ό)σ(ια) 20. ||
Κεκοιμημένων.
† Δημητρίου, Θεοχάρη προσκυνητοῦ, Κωνσταντίνου, Κομνιανῆς, Χρυσάνθου Ἱερομονάχου, Λάσκαρη, Λασκαρίνας, Ἁγνῆς, Ζάχου, Ἀναστασίου, Θωμᾶ, Ἁγνῆς, Δούκενας, Χρυσάνθης, Μαρίας, Μανόλη, Μιχαλάκη προσκυνητοῦ, Χαριστῆς, Γερακήνας,
Ἀθανασίου, Μανόλη, Νικολάου, Γεωργίου, Διανῆ, Κωνσταντίνου, Στόϊκου, Γερακήνας, Στεφανῆ, Ἑλένης καὶ Ἰωάννου.
φ. 52r (παρακάτω ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι): Ἕτερα ὀνόματα ἀπὸ Μελενίκου ἅπερ ἔφερεν ὁ
προηγούμενος κῦρ Δανιὴλ ͵αωγʹ ἐν μηνὶ αὐγούστῳ.
Ζώντων.
† Δημητρίου, Μαρίας καὶ τῶν τέκνων, καὶ Λασκαρίνας.
† Ἰωάννου, Θεοπέμπτης καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν.
† Μιχαλάκη, Κομνιανῆς καὶ τῶν τέκνων.
Κεκοιμένων.
† Παναγιώτη, Γερακήνας, Παναγιώτη, Βράνενας, Παναγιώτη, Δημητρίου καὶ Βράνενας.
† Δημητρίου, Ἀργυρῆς, Χαδούλας, Παναγιώτη, Γεωργίου καὶ Γεωργίου.
† Γεωργίου προσκυνητοῦ, Θεοπέμπτης καὶ Γερακήνας.
φ. 53v (ἄλλο χέρι): 1799 αὐγούστου 15. Ἦλθεν ὁ Στρατὴς ἀπὸ τὰ Μοσχονίσια καὶ
ἔγραψε αὐτὰ τὰ ὀνόματα: Στρατή, Ἐλενούδα, Μηχάλη, Ἀγγελίνα, Ἀναστάσις, καὶ
κάθε χρόνον νά δίδη γρ(όσια) 10.
φ. 53v (παρακάτω ἄλλο χέρι): 1801 ἀπριλίου 17 ἔστειλε ὁ κύρ Θεοδωράκης ἀπὸ ταῖς
Κούρσεβες γρ(όσια) 50 διὰ ἕν κανδήλη, κ(αὶ) γρ(όσια) 5 διὰ τῷ λάδι, τα ὀποία πέντε
γρ(όσια) νὰ τὰ στέλνη κατ’ ἔτος, διὰ νὰ ἀνάπτη ἠ ἄνωθεν κανδίλα, διὰ μνημόσυνον
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.
φ. 54r (ἄλλο χέρι): 1791 δεκμβρι 22 εδοσα ω κυρ Στοϊανος Κουρκτζῆς 1 καντίλι δια
γρόσια 13 κ(αὶ) δια το λάδι να κ(αί)ει πάντοτε γρόσια 10 ντα δινι τον καθε χρόνον.
φ. 54r (παρακάτω, ἄλλο χέρι): 1792 σεπτεμβρίου 8 ἔδωσεν ὁ παπᾶ κὺρ Διαμαντής
ἀπό ταῖς Κούρσεβαις γρόσια 30 δι’ ἕνα κανδήλι κ(αὶ) γρ(όσια) 5 διά τό λάδι νά δίδῃ
κατ’ ἔτος αὐτά τά πέντε γρόσια.
φ. 54r (παρακάτω, ἄλλο χέρι): κατὰ τὸ 1797 ἔτος ὁ κὺρ Θεοδωράκις ἀπὸ ταῖς
Κούρσουβες αὐτάδελφος δέ τοῦ παπᾶ κύρ Διαμαντὴ ἔστειλε 45 γρόσια δι’ ἕν κανδήλι νὰ κρεμασθῇ ἔμπροσθεν τῆς θεοτόκου καὶ θαυματουργοῦ πορταϊτησσης νὰ καίγῃ
244

ἀκαταπαύστως διὰ ψυχικήν αὐτοῦ σωτηρίαν, καί πέντε γρόσια διά τὸ λάδι τῆς κανδήλας, ὑποσχόμενος νὰ στέλλῃ τὸ κατ’ ἔτος τά πέντε γρόσια.
φ. 54r (παρακάτω, ἄλλο χέρι): 1798 νοεμβρι 28 ἐστηλεν ο κυρ Βασιλικός απο τες
Κάτω Κούρσεβαις ἰως του Τριανταφήλου ἐνα καντίλι κ(αὶ) 5 γρόσια δια το λάδι να
κ(αί)γι ἐμπροστά ἐἰς τιν Παναγίαν κ(αὶ) να τα στέλνι τα πέτε γρόσια κάθε χρόνον
δια μνιμόσινον ἀυτου κ(αὶ) τις σιζίγου κ(αὶ) τον τέκνον.
φ. 58r (παρακάτω, ἄλλο χέρι): ͵αψμβʹ δεκεμβρίου 5. ἐδώ εἶναι τὰ ὀνόματα γραμένα
ἀπό τήν Κόζανι τοῦ κὺρ Γεώργη Ῥούση, τῆς ἀρχώντισας Θεοδώρας τοῦ υἱού του Κωνσταντίνου κ(αὶ) τοῦ κὺρ Χρίστου ἀπό Κατράνιτζα Γηρσάνι (;) ἱερέως, Ἀναστάσι,
Δημήτρι. Ἤλθαν ἀτί τους κ(αὶ) ἐπροσκύνησαν κ(αὶ) ὑποσχέθικαν νὰ κτίσουν τοὺς
Ἀρχαγγέλους. Κ(αὶ) μνημονεύονται εἰς τὴν πορταρίτζα πάντοτε. Κ(αὶ) ἔχει νὰ
σκεπασθῆ ὁ ῥηθής ναὸς μέ μουλίβη κ(αὶ) ὁ υἱὸς τοῦ κὺρ Γεώργη Κωνσταντίνος νὰ
ὑψόση τὸν ἄρθηκα. Ἔτζη ὑφυσχέθη ὁ πατήρ του ἠγουμενεύοντος τοῦ πανοσιοτάτου
κύρ Φιλοθέου ἐκ Τίνου. Ὁ προηγούμενος Διονύσιος, γράφω κατά τήν αἴτησίν τους.
Διακόσμηση. 8r ἐπίτιτλο, δοκίσκος, 16r ἐπίτιτλο κληματοειδές, 24r καὶ 48r ἐπίτιτλο
γραμμικό, τὸ πρῶτο σὲ ὅλα σὲ μαύρη καὶ ἐρυθρὴ μελάνη, τὰ ὑπόλοιπα τρία σὲ μαύρη.
Στάχωση. Νεωτερική, χαρτόνι καλυμμένο ἀπὸ δέρμα μαῦρο, τρία πραγματικὰ
σηκώματα. Διαστ. 215x165 χιλ. Ἴχνη ἀπὸ δύο ἱμάντες ποὺ ἐξέπεσαν. Ξύσματα στὸ
δέρμα τῶν καλυμμάτων, γωνίες φαγωμένες. Στὸ φ. 1r ὁ ἀρ. 1946 μὲ μολύβι, σύγχρονος
ταξινομικὸς ἀριθμὸς ἀπὸ τὸν π. Θεολόγο, βιβλιοθηκάριο τῆς Μονῆς Ἰβήρων.
Βιβλιογραφία. Ἀνέκδοτο εὑρετήριο τοῦ βιβλιοθηκαρίου τῆς Μονῆς Ἰβήρων μοναχοῦ
π. Θεολόγου.
Στὴν ἔκδοση ποὺ ἀκολουθεῖ διατηρεῖται γενικῶς ἡ ὀρθογραφία τοῦ πρωτοτύπου, μὲ
κάποιες μικρὲς διορθώσεις: Τὰ γυναικεῖα ὀνόματα ποὺ ἀναγράφονται στὸ χειρόγραφο
μὲ κατάληξη –ος (Χάϊδος, Μαλάμος) μεταγράφηκαν μὲ κατάληξη –ως (Χάϊδως, Μαλάμως) πρὸς ἀποφυγὴν σύγχυσης μὲ ἀρσενικὰ ὀνόματα. Ἐπίσης, κάποιες ἀνεπαίσθητες
διορθώσεις ἔγιναν καὶ στὸν τονισμό, ἐνῶ προσθέσεις γραμμάτων δηλώνονται μὲ τὸ
σύμβολο < >.
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΩΔ. Ι. Μ. ΙΒΗΡΩΝ 1946
7r

Κατάστιχον τῆς Λάρισσας
διὰ συνδρομῆς τοῦ πανωσιοτάτου καὶ αἰδεσιμωτάτου
ἁγίου προηγουμένου κυρίου κυρίου παπᾶ κὺρ Ἰωακείμ.
Ἐν ἔτ<ε>ι ͵αψκʹ.

I 7v

Ταῦτα τὰ ὀνόματα
μνημονεύονται εἰς τὴν πρόθεσιν
τῆς Ἱερᾶς Πορταΐτησσας

II 8r

Τὰ ὀνόματα τοῦ ῥουφετίου τῶν μπακάλιδων.

Νικηφόρου καὶ Σαμουὴλ τῶν ἱερομονάχων, Θεοδώρου, Βασιλείου, Μίχου, Ζαφύρι,
Ἰω(άνν)ου, Στέριου, Ἀθανασίου, Δημητρίου, Ἀθανασίου, Δήμου, Γεωργίου, Παναγιώτου, Νικολάου, Ἰω(άνν)ου, Γεωργίου, Στέφου, Γεωργίου, Νικολάου, Ἰω(άνν)ου, Νικολάου, Ἀρσενίου, Κόμνου, Ἀθανάσι, Δημήτρι, Ἀργύρι, Νικολάου, Γεωργίου, Παναγιώτου,
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Χρίστου, Δήμου, Κώστα, Φλόρου, Ἀλέξι, Χρίστου, Σίμου, Δημήτριου, Ῥίζου, Στέριου,
Νικόλα, Ἰωάνου, Ἀκριβῶς, Ἀθανάσι, Νικόλα, Ἰω(άνν)ου, Ἀποστόλου, Ἀθανάσι, Γεώργι, Δήμου, Χρίστου, Ἰω(άνν)ου, Ἀθανάσι, Ἰω(άνν)ου, Σταθούς, Χρίστου, Νικολάου,
Δήμου, Γεωργίου, Παναγιότι, Ἀρσενΐου, Παναγιότι, Σταμούλως, Δημουλᾶ, Ῥίζου, Δήμου, Ζαφύρι, Αναστάσι, Χρίστου, Ἀρσενίου, Βασιλείου, Ἀγγελί, Χρίστου, Ἰω(άνν)ου,
Νικολάου, Ἀρσενίου, Ῥίζου, Σίμου, Δούλου, Γεώργι, Εὐθυμίου, Ἀθανασίου, Τριανταφύλου, Νικολάου, Ἀνδρέου, Μανασὶ μοναχοῦ, Ἰω(άνν)ου, Παγῶνας, Φίλου, Νίκου,
Ῥίζου, Χρίστου, Ζαφύρι, Ἰωάνου, Παναγιότου, Γεωργίου, Ἰω(άνν)ου, Χρίστου, Παναγιότου, Μαλάγμως, Παναγιότου, Χάδως, Μαλάμως, Εὐσταθείου, Συνάδως, Ἀποστόλη,
Φιλιππου, Ἀσημήνας, Παναγιότι, Βαγγέλως, Δημητρίου, Χριστοδούλου, Νικολάου,
Αλεξάνδρου, Χρίστου, Κῶστα, Χρίστου I 8v Νικολάου, Γεωργίου, Ἔρως, Στάμου, Θεοδώρου, Μαρίας, Νικολάου, Δανιὴλ μοναχοῦ, Γεωργίου, Δέσπως, Ἀρσενίου, Γεωργίου,
Παναγιότου, Γεωργίου, Δήμου, Ἀθανασίου, Ἀρσενίου, Στέριου, Χρίστοῦ, Τριανταφύλου, Κόμνου, Στάθους, Μάνθας, Γεωργίου, Ἰω(άνν)ου, Κυρίτζη, Ἀγγέλως, Χρίστου,
Ἀθανασίου, Ἰω(άνν)ου, Δημητρίου, Δάφνης, Χρίστου, Δήμου, Μόσχου, Ἀναστασίου,
Ἀρσενίου, Ἀθανασίου, Γεωργίου, Ἀργύρι, Καλλῆς, Μαρίας, Σοφίας, Ἀγόρως, Ῥίζου,
Ἀθανασίου, Ἰω(άνν)ου, Δήμου, Ἰω(άνν)ου, Μαρίας, Παναγιότου, Ἰω(άνν)ου, Χρίστου,
Ἀρσενίου, Στράτου ἱερέως, Ἀποστόλι, Ῥίζου, Ἰωάννου, Ἀναστασίου ἱερέως, Δημητρίου,
Σοφίας, Ἰω(άνν)ου, Ἀναστασίου, Τριανταφύλου, Ἰω(άνν)ου, Ἀποστόλι, Εὐσταθείου,
Δημητρίου, Σοφίας, Μαρίας, Ἰω(άνν)ου, Δημητρίου, Παναγιότι, Ἀθανασίου, Μανουήλ,
Ἀφέντως, Ῥόξως, Μέρσως, Ζαφύρως, Δήμου, Ἀθαν<α>σίου, Γεωργίου, Αὐγεροῦ, Ῥίζου,
Παναγιότι, Ἀθανασίου, Χρυσάφως, Δούλου, Ἀφέντως, Ἀθανασίου, Χάδως, Ἰω(άνν)ου,
Γεωργίου, Πύργου, Θώδου, Θεοδώρου, Ἀναστάσι, Μαροῦδας, Ἀφεντίτζας, Ἰω(άνν)ου,
Δούλου, Ἀρσενίου, Δαμασκηνοῦ μοναχοῦ, Ῥίζου, Στέριου, Ἰω(άνν)ου, Ἀθανάσι,
Ἰω(άνν)ου ἱερέως, Ξάνθως, Ἀθανασίου ἱερέως, Ἰω(άνν)ου ἱερέως, Ἀδάμι, Ζαφύρι, Μαρίας, Ἀναστασίου, Ἀλεξίου, Ζώτου, Γεοργίου, Θεοδώρου, Ἀλτίνως, Γιανούς, Χάδως,
Σοφίας, Δάφνως, Δημητρίου, II 9r Ἀθανασίου, Μαλάμως, Ἀλεξίου, Δέσπως, Νικολάου,
Στέριου, Παναγιότι, Μαλάμως, Γεωργίου, Ἀθανασίου, Μαρίας, Δημήτρι, Δούλου, Κυρίτζη, Δούλου, Ἀναστάσι, Ἀθανάσι, Ἀγγελί, Χριστόδουλε, Παναγιότι, Γεόργι, Γεόργι,
Ἀθανάσι, Ἰω(άνν)ου, Χριστίνας, Ἀποστόλι, Δημήτρι, Νικόλα, Χάδως, Ἀρχώντως,
Γεράκως, Τριανταφύλλου, Ἀθανάσι, Δέσπως, Χρίστου, Στάμως, Παναγιότι, Κυρίτζη, Χάδως, Δάφνως, Ἀγόρω, Κώστα, Θεοδόρας, Πανταζή, Γεώργι, Ἀθανάσι, Δήμου,
Ἰω(άνν)ου, Εὐσταθίου, Παναγιότι, Στέριου, Γεργούς, Ἀσιμίνας, Νικόλα, Δούλου ἱερέως,
Μαργάρως, Ἀθανάσι, Γιανούς, Ἰω(άνν)ου, Δήμου, Στάθει, Βασίλει, Γεώργι, Μάνου,
Ἰω(άνν)ου, Ἀθανασίου ἱερέως, Παησίας μοναχῆς, Βασιλικῆς, Δήμου, Δέσπως, Ἀρσένι,
Ῥίζου, Ἀλτίνως, Ἀγνάντι, Γεώργι, Μαρίας, Καλῆς, Γεώργι, Δούλου, Ἀλέξι, Δούλου,
Παρίσως, Τριανταφύλου, Καλῆς, Γεώργ(ι), Ἀρχόντως, Σύρου, Ἀποστόλου, Χρυσάφως,
Μαργάρως, Ἀποστόλι, Χρίστου, Ἀθανάσι, Θεοδόσι, Σοφίας, Ἰωάνου, Ἀγόρως, Σοφίας,
Ζαχάρης, Σοφίας, Θεοδόσι, Σοφίας, Θεοδόσι, Δημήτρι, Ἰωάνη, Μανουήλ. Χρυσάφως,
Ῥοξανῆς, Βασίλει, Ἀγοραστοῦ, Παγῶνας, Ῥίζου, Χάδως, Νίκου, Καλῆς, Ἀθανάσι, Ιωάνη, Ἀγόρως, Γεώργ(ι), Ἀθανάσι, Μαρίας, Γεώργ(ι), Πανόριας, Χρίστου, Δημήτρι, Κώστα,
I 9v Ῥίζου, Σταμούλως, Παγῶνας, Θεοδώρου, Γαβριὴλ ἱερομο(νάχου), Χρίστου, Μαρίας,
Ἀγόρως, Στρατοῦ, Ζωγράφου, Ἀσημίνας, Χρίστου, Ἀθανάσι, Ἰω(άνν)ου, Ζωγράφως,
Στάμως, Περιστεράς, Δημήτρι, Δάφνως, Γεώργ(ι), Χάδως, Μίγδως, Ἀθανασίου ἱερέως,
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Περιστεράς, Ἀθανάσι, Κῶστα, Πούλιω, Ἀλέξι, Σταθούς, Παναγιότι, Χρίστου, Κεράσως,
Ἀλεξίου, Ἀγόρως, Δημήτρι, Δημήτρι, Ἰω(άνν)ου, Σμαράγδως, Παναγιότι, Γεώργ(ι),
Ἀθανάσι, Στάμως, Γιανούς, Ζαφύρι, Δημήτρι, Θεοδώρου, Στέριου, Μανουήλ, Μαλάμως,
Δημήτρι, Χρίστου, Κυρατζούς, Ζαφύρι, Ἀφέντως, Στάθη, Στάμως, Ἀναστάσι, Ἰω(άνν)ου,
Χριστίνας, Ζαχάρως, Κεράσως, Δέσπος, Στάθι, Δημήτρι, Βασίλει, Χρίστου, Ἀγόρως,
Ἀγόρως, Γεώργ(ι), Παναγιότι, Θεοδώρου, Ζωγράφως, Νικόλα, Ἀρσένι, Κῶνστα, Μαρίας, Θανάσως, Σίμου, Κεράσως, Ἰω(άνν)ου, Μαλάμως, Μάχως, Ζαφύρι, Χριστόδουλε,
Ἀναστάσι, Στάμως, Χρίστου, Γεωργ(ίου), Ἀθανάσι, Παναγιότι, Χρίστου, Ἀφέντρας,
Ἀσημίνας, Θεοδώσι, Ζαφύρι, Ἀναστάσι, Ἀλέξι, Μαλάμως, Νικόλα, Εὐαγγίου, Ἀγόρως,
Σοφίας, Κωσταντίνου, Νικόλα, Ζαφύρι, Ζαχάρως, Ζαφύρι, Στέριου, Δήμου, Γεώργ(ι),
Σταθούς, Ῥίζου, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Στάθι, Ῥίζου, Ἰω(άνν)ου, Ῥίζου, Κωσταντίνου, Γεώργ(ι), Χρίστου, Περιστεράς, Ἀναστασίου, Σφετίου, Μαλίνας, II 10r Δημήτρι, Εὐθυμίου,
Ζαφύρως, Στάμως, Ἀποστόλι, Ἀσημίνας, Νικόλα, Ἀφέντως, Ἀλέξι, Θάνου, Ἀγγελί,
Δρόσου, Ἄνθως, Χρυσάφως, Γεώργ(ι), Ἀρχόντως, Μαλάγμως, Βάσιως, Ἀνθοῦλας,
Βασιλεικῆς, Ἀναστασίου, Στέριου, Πολύζου, Ἀνάστου, Γεώργ(ι), Χριστοδούλου, Παναγιότι, Θεοδόσι, Παναγιότι, Ἀθανάσι, Δμητρίου ἱερέως, Ἀγόρως, Στάμως, Ἀθανάσι, Δημήτρι, Κόφως, Ἰω(άνν)ου, Ἀρχόντως, Χριστόδουλε, Κωνσταντίνου ἱερέως, Μαροῦδας,
Ζαφύρι, Ἀκριβός, Χάϊδως, Ἀνθοῦλας πρεσβυτέρας, Βασιλικῆς, Ἀλεξάνδρου, Ἀθανάσι,
Ἀγόρως, Ζωγράφως, Βασιλείου ἱερέως, Δημητρούς, Ἀλέξι, Νικόλα, Βαρβάρας μοναχῆς,
Γριγορίου ἱερομονάχου, Λογάρως, Χρίστου, Σταμούλως, Σοφίας, Γεώργ(ι), Παγῶνας,
Σταθούς, Ἰωάνου, Ἀρχώντως, Παναγιότι, Χρίστου, Χρισαΐδως, Χριστοδούλου, Μαίας,
Σταῦρου, Ἀθανάσι, Ἀλεξάνδρως, Χάϊδως, Ἀθανάσι, Μαλάμως, Μίχου, Χριστόδουλε,
Γεώργ(ι), Ῥίζου, Χρίστου, Παναγιότι, Ἰω(άνν)ου, Νικόλα, Γεωργούς, Ἀρχόντως, Μαλάμως, Παγῶνας, Δῆμου, Στάθη, Γεώργ(ι), Χρίστου, Κῶνστα, Δημήτρι, Παναγιότι, Χριστόδουλε, Γεόργ(ι), Κῶνστα, Ἀγόρως, Ἀλέξι, Ῥίζου, Θάνου, Ἰω(άνν)ου, Βάρσως, Ζούγρως,
Ἰω(άνν)ου, Ἀγόρως, Ρίζου, Βαγγελῆς, Ἀσημίνας, Ἀνάστου, Γεώργ(ι), Θεοδόρου, Σοφίας,
Δάφνως, I 10v Χρίστου, Μαρίας, Ἀνδρόνου ἱερέως, Δημητρίου ἱερέως, Ἀποστόλη, Μαρίας, Ἀντονίου, Γεώργ(ι), Σταύρου, Ἀναστάσι, Ἀλεξάνδρως, Νίκου, Ζωγράφως, Θάνου,
Σοφίας, Ζαφύρως, Γεωργ(ίου) ἱερέως, Χάδως, Ῥίζου, Ἰω(άνν)ου, Παναγιότι, Μαρίας,
Κυρίτζη, Γεωργίου ἱερέως, Ἀνθίτζας, Ἀναστασίας, Ἀθανάσι, Ἀσιμίνας, Χάδως, Σοφίας,
Μίχου, Θάνου, Ῥίζου, Χρίστου, Στεριανῆς, Ἀλεξάνδρως, Δημητρίου, Ἰω(άνν)ου, Χρίστου, Δούλου, Μιχάλι, Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Δέσπως, Ἀνθίτζας, Ἰγνατίου ἱερέως, Ἀλέξι,
Δούλου, Σταύρου, Πέτρου, Θωμᾶ, Παναγιότι, Σοφώς, Μαρίας, Θεοχάρι, Ἀνθίτσα, Μιχάλι, Ζαφύρας, Μίνα (= Μηνᾶ;), Παναγιότι, Ἀσιμίνα, Ἀγόρω, Χρίστου, Χρίστω, Παναγιότι, Δέσπως, Ἰάκωβος, Παναγιότι, Ἀγγέλω, Πανόργια, Γαβριήλ.
(ἄλλο μτγν. χέρι τοῦ 17ου αἰ.) Χρίστο, Γεωργήου, Βασιλικῆς, Χριστοδούλου, Γεωργήου, Ἰω(άνν)ου, Κωνσταντί, Γεωργίου, Δαμασκηνοῦ, Ἀθανασίου, Βασιλικῆς,
Μαλάμους, Βασιλικῆς, Ἀφέντρα, Χρυσαΐδους, Νικολάου, Μανόλι, Σοφίας, Βαγγελῆς,
Στάμους, Αἰκατερίνης, Ἰω(άνν)ου, Κυρατζοῦ, Ἰω(άνν)ου, Ἀρχώντους, Χάϊδους,
Μανόλι, Δημητρίου, Σταθοῦ, Ἀτλαζήνας, Παρασκευᾶ, Ἀργίλως, Σταύρω, Κερασίνας, Ἰωαννηκίου, Μίχου, Κατερήνη, Λαγορέντας, Χρόνη, Γεωργίου, Χρίστι, Δῆμο,
Ἀσιμίνας, Γιάνα, Ἀθανασίου, Ἀγόρου, Βασιλικῆς, Βαγγελῆς, Γεωργήου, Χάϊδους,
Κῶνστα, Ἀνδρόνη, Δαμάσκο(;), Δήμο, Πούληο, Παναγιώτι, Δέσπου, Ζαφίρου, Θωμᾶς,
Κῶνστα, Ῥίζω, Δημητρίου, Στῆλου, Στάμο, Βασίλι, Χρυσάφου, Ἀκρίβου.
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II 16r
Τὰ ὀνόματα τῶν εὐλογημένων <μ>πασματζήδων.
Ἀληβίζου ἱερέως, Συράκι, Νικόλα, Δήμου, Καλῆς, Ἀτλάζως, Ἰω(άνν)ου, Ἰω(άνν)ου,
Στάμου, Θώδου, Κυριακοῦ, Δήμου, Σοφίας, Ἄνθως, Βαγγελῆς, Χρίστου, Ἰω(άνν)ου,
Ζαφύρως, Παρίση, Δέσπως, Δήμου, Κάλλως, Νικόλα, Φώτου, Ἰω(άνν)ου, Δήμου,
Χάδως, Μαρίας, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Δήμου, Στέριου, Χρυσαΐδος, Μαρίας, Στέριου, Ἰω(άνν)ου, Στάθι, Ἰω(άνν)ου, Ἰωάνου, Σοφίας, Δόμνας, Πέτρου, Χρυσάφως,
Χρισαφίνου, Σταμούλως, Ἀθανάσι, Πέκου, Ἄνθως, Ἰω(άνν)ου, Κνέζου, Δήμου, Θεοδώρου, Κυριάκου, Παύλου, Ἀποστόλη, Στάθους, Ἀγγελί, Χρίστου, Δήμου, Κώνστα,
Νικόλα, Ἀσπιότου, Κάλως, Ῥωξάνης, Ζαφύρι, Στάθους, Χρυσαΐδος, Σοφίας, Δέσπως,
Ἀθανάσι, Παναγιότι, Θεοδορί, Ἀλέξι, Στέριου, Βελισσάρι, Στέριου, Δήμου, Στάμου,
Δήμου, Ἡλιοῦ, Θεοδώσι, Φάλκως, Μαρίας, Εὐθυμίου, Κόμνως, Νικόλα, Ἰω(άνν)ου,
Νίκου, Ζαφύρι, Ἀληβίζου, Ποῦλου, Γιανούς, Μαρίας, Χρυσάνθου μοναχοῦ, Βελισσάρι, Κάλως, Δήμου, Ἀτλαζήνας, Ἀλησάφως, Χάδως, Δήμου, Θεοδώρας, Γεώργ(ι),
Ἀσημίνας, Θεοδώρου, Νικόλα, Χριστοδούλου, Ζαφύρως, Σταμάτα, Χάδως, Χριστοδούλου, Ἰω(άνν)ου, Τριανταφύλου, Νικόλα, Ἐλένης, Σταθούς, Ἀποστόλι, Χάδως,
Ἀθανάσι, Νικόλα, Ἀφέντως, Μεταξούς, Δάφνως, Ἀδάμι, Ἰω(άνν)ου, Σοφίας, Σταμούλως, Χάδως, Φώτου, I 16v Ἰω(άνν)ου, Ἀποστόλι, Πασχάλι, Διαλέκτως, Μαγδαλινῆς,
Πούλιο, Μαλάμως, Ἀλεξάνδρας, Ἀθανάσι, Δήμου, Νικόλα, Γεώργ(ι), Νικόλα, Σταθούς, Βασιλικῆς, Ἰω(άνν)ου, Σταθούς, Πασχάλι, Διαλεκτώς, Μαγδαληνής, Πούλιω,
Μαλάμως, Ἀλεξάνδρας, Ἀθανάσι, Ζαφύρως, Στέριου, Παράσκου, Δέσπως, Ζαφύρι,
Καλογιάνη, Κυρίτζη, Ἰω(άνν)ου, Χρυσαΐδος, Χρυσάφως, Νικολάου, Ἀφέντρας,
Δήμου, Κυρίτζη, Ἰω(άνν)ου, Σηδέρι, Θώδου, Νικόλα, Δημήτρι, Βόσκου, Ἰω(άνν)ου,
Ζαφύρι, Κωσταντίνου, Σταμοῦλι, Χάδως, Ἀρχωντί, Ῥίζου, Μαλάμως, Κύρου, Γκύνη,
Χρυσαφινοῦ, Κρουστάλως, Ἀγαθῆς μοναχῆς, Μανουήλ, Ἀγαπίας μοναχῆς, Θεοδώρου,
Στεφάνου, Μανουήλ, Ἰω(άνν)ου, Ἰγνατίου, Παναγιότι, Κωσταντίνου ἱερέως, Ῥίζου,
Σοφίας, Ἀντώνι, Μίχου, Κυρασύνας, Ἀλεξίου, Μαρίας, Παναγιότι, Ἀφέντως, Νικόλα,
Μίχου, Μάγδως, Πλούμως, Νικόλα, Μαροῦδας, Σμαράγδως, Νίκου, Ἀβράμι, Συναΐδος,
Ἄνθως, Ἀλεξάνδρου, Στάμου, Ἀδάμι, Ἀλυβίζη, Φώτως, Κρουστάλως, Ἀλέξι, Ἰω(άνν)ου,
Μάνου, Βελισάρι, Δημήτρι, Κώστα, Ῥίζου, Πούλιω, Μαρίας, Ἀθανάσι, Ἀλέξι, Νικόλα,
Ἰω(άνν)ου, Δέσπως, Σταμούλως, Βαγγελῆς, Βελισάρι, Ἀφέντρας, Σταμούλως, Ὡραίας,
Χριστόδουλε, Μαρίας, Ἰω(άνν)ου, Μίχου, Γεώργ(ι), Συναΐδος, Στεφάνου, Κατακαλετριάρι, Χρυσαφινοῦ, Διαλεκτώς, Κυρίτζη, Ἰω(άνν)ου, Μάνου, Σταμούλου, Στερίου, Κυρατζούς, Ἰω(άνν)ου, Μαγδαλινῆς, Μαροῦδας, Μαρίας, Σύρμου, Γεώργ(ι) || 17r ἱερέως,
Θεοδώρου, Σοφίας, Ἴβου, Στεριανῆς, Βαγγελῆς, Ἀθανάσι, Κυρατζούς, Ἀσπιότου,
Ἀνδρόνου, Παναγιότι, Νικόλα, Ἀθανάσι, Δήμου, Δημήτρι, Κνέγου, Δημήτρι, Χριστόδουλε, Στέριου, Γέργου, Ἀγόρως, Ἀποστόλι, Μάγδως, Κερατζούς, Ἀναστάσι, Γεώργου,
Ἀναστάσι, Κύρου, Μαρίας, Στέριου, Στάμως, Σῦρου, Ἰω(άνν)ου, Στέριου ἱερέως, Δούλου, Ῥίζου, Χρίστου, Στεριανῆς, Ἀλησαφῆς, Δέσπως, Ἀνιξίτζας, Θεοδώρου, Ἰω(άνν)ου,
Μαρίας, Πολύζου, Σταμούλως, Φουκατίνας, Μαροῦλας, Στέριου, Δημήτρι, Γεργούς,
Ἰω(άνν)ου, Νίκου, Στεφάνου, Χριστοδούλου, Βαρσαμί, Στέριου, Δημήτρι, Ἀφέντρας,
Βαγγελῆς, Βελησσάρι, Νικόλα, Σταμούλως, Κραπτήρι, Γεώργ(ι), Φώτι, Στάμου, Μηλιᾶς,
Ἀναστασίου, Ἀσημίνας, Σταμούλως, Δημήτρι, Χρίστου, Μαρίας, Φώτι, Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Ἀφέντρας, Νικόλα, Ἀρχόντως, Σταμούλως, Φόρφως (= Μόρφως), Ἀφέντρας,
248

Ζαφύρι, Λεοντίου ἱερέως, Φώτου, Δήμου, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Μαγδαληνῆς, Βελισσάρι, Κυρασίνας, Μίχου, Δέσπως, Χάϊδως, Ἀφέντρας, Ἀληβίζη, Σταμούλως, Λουκιανῆς
μοναχῆς, Κρουστάλως, Ἰω(άνν)ου, Ἀληβίζη, Μόρφως, Ζωγράφως, Παναγιότι, Χάδως, Δημήτρι, Ἀτλαζήνας, Δημήτρι, Ἰωάνου, Κυριακού, Δημητρίου, Νίκου, Ἀδάμι,
Χρίστου, Ἀθανάσι, Ἰω(άνν)ου, Νικόλα, Χριστόδουλε, Βελισσάρι, Ζαφύρι, Ἀδάμι,
Χαδούλη, Στέριου, Νίκου, Φώτου, Βελυσάρι, Δήμου, Ἀποστόλη, Ἀγγελί, Ἰω(άνν)ου,
Βενέτι, Ἰω(άνν)ου, Βελισάρι, Ἰω(άνν)ου, Ἀγγελί, Νίκου, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Βασίλει,
Νικόλα, Σιδέρι, Νίκου, Βελισάρι, Νίκου, Δή | 17vμου, Γεόργ(ι), Μόρφως, Κρουστάλως, Σταμούλως, Ῥοξανῆς, Φώτου, Ἰω(άνν)ου, Μόρφως, Σταμούλως, Χριστόδουλε,
Καλῆς, Γεόργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Βαγγελῆς, Ἰω(άνν)ου, Μίχου, Μόρφως, Δημήτρι, Ζαφύρι,
Ἀθανάσι, Γεώργ(ι), Χριστοδούλου, Κάλως, Νικόλα, Γεώργ(ι), Νίκου, Ἀλεξάνδρας,
Νικόλα, Δημήτρι, Γεόργ(ι), Μαργαρίτι, Ἀνοποῦλας, Χάδως, Ἀγγελί, Τριανταφύλου,
Ἀληβίζη, Λόγνως, Ἀφέντρας, Ἀνθίτζας, Μιχάλι, Ἀλεξάνδρου, Ἀφενδρίτζας, Δημήτρι,
Παναγιότι, Κυρίτζη, Μάνου, Δημήτρι, Θωμαΐς, Φουκαδύνας, Δημήτρι, Καρασίνας,
Ἰω(άνν)ου, Ἀσημίνας, Μαροῦδας, Βελισάρι, Στέριου, Φώτου, Τριάδη, Στεφάνου,
Ὡραίας, Θώδου, Δημήτρι, Φουκατίνας, Ἰω(άνν)ου, Βελγίνας, Κερασίνας, Μόρφως,
Ἀποστόλη, Ἀφέντρας, Μαρίας, Ἰω(άνν)ου, Ἰω(άνν)ου, Μόρφως, Ἀθανάσι, Γεώργ(ι),
Χριστοδούλου, Νικόλα, Γαροφαλλιᾶς, Πολύζου, Δοῦκα, Σταμούλη, Μάνου, Μόρφως,
Δημήτρι, Σταμούλως, Σταμουλῆ, Ζαφύρι, Ἀφέντρας, Χριστόδουλε, Παράσκου, Δήμου,
Ζωγράφως, Χριστόδουλε, Παναγιότι, Κῶνστα, Δημήτρι, Γεώργ(ι), Παναγιότι, Κάλως,
Βελησάρι, Δέσπως, Μόρφως, Ῥίζου, Ἀσημίνας, Ἰω(άνν)ου, Χριστόδουλε, Ζογράφως,
Βάσιω, Κυριακοῦ, Ἰω(άνν)ου, Μαροῦλας, Ἀφέντως, Νικόλα, Ἀλέξι, Δήμου, Σοφίας,
Σοφώς, Ἀφέντρας, Στάθως, Κερασύνας, || 18r Ἀγοραστοῦ, Ζαφύρι, Νικόλα, Βελισάρι,
Μίχου, Ἀδάμι, Τριανταφύλλου, Ἐλησάβετ, Μαρίτου, Κρουστάλως, Δημήτρι, Κερασίνας, Ἀναστάσι, Σταμούλως, Δημήτρι, Νικόλα, Στεριανῆς, Δημήτρι, Ζαφύρι, Κάλλως,
Νικόλα, Κάλως, Χαδούλη, Ἰωάνη, Δήμου, Στάθη, Μόρφως, Δήμου, Νικολάου, Στέριου,
Ἰω(άνν)ου, Μόρφως, Βελησάρι, Ἀρχώντως, Γεώργ(ι), Νικόλα ἱερέως, Σοφίας, Νικόλα,
Ἀγγελί, Νίκου, Βενέτι, Νίκου, Γεοργίου, Ἰω(άνν)ου, Φώτως, Ἰω(άνν)ου, Βελησάρι,
Ἐλησάβετ, Χάδως, Σταμούλως, Μόρφως, Σταμούλως, Χάδως, Νικόλα, Χαδούλη,
Ἀφέντρας, Κάλως, Ἰω(άνν)ου, Ἐκατερίνας, Βελησάρι, Βενέτι, Καλῆς, Ἀφέντρας,
Νικόλα, Φώτου, Βελησάρι, Ἰω(άνν)ου, Ἀποστόλη, Βεγγελῆς, Ἰω(άνν)ου, Παναγιότι,
Κυριακοῦ, Δημήτρι, Χαδούλη, Νικόλα, Στέριου, Βελισάρι, Ἰω(άνν)ου, Νικόλα, Χρύσου, Ἀγελί, Ἰω(άνν)ου, Ζαφύρι, Ἀθανάσι, Χριστόδουλε, Νικόλα, Ἀβράμι, Μιχαήλου,
Καλῆς, Ἐλησάβετ, Σοφίας, Γαροφαλιᾶς, Βάσιως, Σταμούλως, Βαγγελῆς, Σοφίας, Γεωργίου ἱερέως, Φουκαδύνας, Ἰω(άνν)ου ἱερέως, Μόρφως.
II 24r
Τὰ ὀνόματα τοῦ ῥουφετίου τῶν κοκ<κ>ινάδων.
Μελετίου ἀρχιερέως, Θωμᾶ ἱερέως, Ζαφύρι ἱερέως, Κωσταντίνου ἱερέως, Κωσταντίνου ἱερέως, Κωσταντίνου, Δημητρίου, Ἀγγέλως, Ἰω(άνν)ου, Μήγδως, Ἀνηξήτζας,
Νικόλα, Νικόλα, Κουμνεύς, Ἰω(άνν)ου, Ἀκρίβως, Ἐλησάβετ, Ἰω(άνν)ου, Ἀκρίβως,
Χρυσομαλοῦ, Γεόργ(ι), Στράτι, Δημήτρι, Ἀκρίβως, Ὡραίας, Χρυσαΐδος, Σταμουλῆ,
Εὐθυμίου, Δέσπως, Ἀφέντρως, Κάλως, Γεώργ(ι), Ζαφύρας, Ἀποστόλου, Γεόργ(ι), Ζαφύρι, Ἀποστόλη, Γεώργ(ι), Κάλως, Γεόργ(ι), Ἀληβύζι, Ἀφέντρας, Δημήτρι, Ἀφέντρας,
Δημήτρι, Εὐθυμίου, Σταμούλω, Δημητρίου καὶ Δημητρίου, Φιλήππου, Ἀναστασίου, Ζα249

χαρίνας, Στεριανῆς, Νικόλα, Στάμου, Φωκαδύνας, Ἀκρίβως, Χαδούλη, Ἀδάμι, Μόρφως,
Ἰω(άνν)ου, Νικόλα, Χαδούλω, Κρουστάλως, Ἀσημίνας, Ἰω(άνν)ου, Σταμούλως, Ἴβου,
Νικόλα, Κρουστάλως, Χρυσάνας, Ἀληβύζη, Μόρφως, Ζαφύρας, Φώτως, Ἰω(άνν)ου,
Στάθη, Γεώργ(ι), Δημήτρι, Μαρίας, Σοφίας, Γεώργ(ι), Ζαφύρας, Ἀσημίνας, Χρυσήτας,
Δημήτρι, Ζαφύρι, Νίκου, Μαρίας, Χρύσου, Ζαφύρι, Ἰω(άνν)ου, Σταμούλως, Σιδέρι,
Στάμου, Στεγιανῆς (= Στεριανῆς;), Ἀφέντρας, Μεταξούς, Δέσπως, Φώτως, Μανουήλ,
Ἀφέντρας, Ἰω(άνν)ου, Νικόλα, Ἰω(άνν)ου, Ἀφέντρας, Στεριανῆς, Μελέτι, | 24v Δάφνως,
Ἰω(άνν)ου, Ἀφέντρας, Κυρατζούς, Χρύσου, Ἰω(άνν)ου, Γεόργ(ι), Φώτι, Ἀσημίνας,
Ῥάδου, Χριστοδούλου, Ῥίζου, Ἀναστάσι, Μόρφως, Ἀκρίβως, Εὐθυμίου, Κάλλως,
Ἀσημίνας, Ζαφύρι, Ἀκρίβως, Ἀσημίνας, Ἀκρίβως, Εὐθυμίου, Φωκᾶ, Δίνας, Βελησάρι,
Στεριανῆς, Ἰω(άνν)ου, Νικόλα, Ἰω(άνν)ου, Μαρίας, Στέριου, Μόρφως, Ἰω(άνν)ου,
Φώτως, Ἡλιοῦ, Δημήτρι, Βαΐζη, Δήμου, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Στάμου, Κερεσί, Τζοάς,
Ἀθανάσι, Σταμούλως, Ἰω(άνν)ου, Στάθη, Ἀθανάσι, Πασχάλι, Στεφάνου, Σιδέρι, Πασκάλι, Σταμούλως, Ἰω(άνν)ου, Δήμου, Χρυσαφίνας, Δροσινοῦ, Ἰω(άνν)ου, Δέσπως,
Ζαφύρι, Σταμούλως, Μόρφως, Ἴβου, Ἰω(άνν)ου, Δέσπως, Χάδως, Σταμούλως, Στάμως, Ὡραίας, Σταμούλω, Ζωγράφως, Στάμου, Κρουστάλως, Νικόλα, Στέργιου, Φώτι,
Κερασίνας, Γεώργ(ι), Ζαφύρι, Κῶνστα, Βελησσάρι, Θωμᾶ, Στεριανῆς, Ἀθανάσι, Νικολάου, Κεράνας, Βαρσάμη, Μαρίας, Δημήτρι, Σταμούλως, Κάλως, Στάμνως, Κόμνου,
Μεταξούς, Στάμως, Μαροῦδας, Σήμου, Δημήτρι, Ἀδάμι, Νικόλα, Δημήτρι, Διακούμι,
Μαροῦδας, Ἰω(άνν)ου, Φώτι, Δημήτρι, Ἀδάμι, Στάμου, Ζωγράφως, Ἀβράμι, Κῶνστα,
Χάδως, Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Νικόλα, Μαρίας, Ὁλισάφως, Κῶνστα, Τίνου (= Κωνσταντίνου;), Ἀργύρι, Γεώργ(ι), Κυριακοῦ, Σταθή, Μαρίας, Στεφάνου, Σιδέρι, Ὡραίας,
Ἀφέντρας, Χριστοδούλου, Ἀκρίβως, Νικόλα, Κόμνου, Χρυσαΐδος, Μόρφως, Κόμνου,
Ἀκρίβως, Δέσπως, Δημήτρι, Κυρίτζη, Κερασίνας, Σταμούλως, Χρόνοι (= Χρόνη),
Ἰω(άνν)ου, Μόρφως, Ἰω(άνν)ου, Δέσπως, Ἀφέντρας, Ἀφέντρας, Τριανταφύλλου, || 25r
Βαρσάμι, Θώδου, Ζαφύρι, Σταμούλως, Φώτως, Ἀκρίβου, Δήμου, Ἰω(άνν)ου, Στέριου,
Γεώργ(ι), Κυράτζας, Ἀδάμι, Δημήτρι, Κερασίνας, Κωσταντίνου, Γεώργ(ι), Σταμούλως,
Ἀκρίβου, Σαράντι, Ἰω(άνν)ου, Κερασίνας, Πρόνως, Ἰω(άνν)ου, Βενέτι, Ἀνδρέου, Γεώργ(ι), Κερατζούς, Ἀδάμι, Δα(βὶ)δ ἱερομονάχου, Θωμαΐς, Ἀλεξάνδρου, Ἰω(άνν)ου,
Ἀνθοῦλας, Νικόλα, Χριστοδούλου, Χριστοδούλου, Γεώργ(ι), Ἀνθοῦλας, Ἀνεόνι,
Ἰω(άνν)ου, Εὐδοκίας, Καλῆς, Μόρφως, Στέριου, Γεώργ(ι), Κάλως, Ἀφέντρας, Σταμούλως, Κάλως, Ἀκρίβως, Δέσπως, Δημήτρι, Δέσπως, Κώνστας, Κερασύνας, Βενέτι, Βελησσάρι, Μαρίας, Κώνστα, Στάμω, Μαρίας, Πασκάλι, Ἰω(άνν)ου, Μαρίας, Ἰω(άνν)ου,
Ἀβράμι, Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Θωμᾶς, Κῶνστα, Ἀνδρέου, Μόρφως, Μίχου, Χάδως,
Καλῆς, Διαβάτι, Νικόλα, Δημήτρως, Ζαφύρι, Κῶστα, Γεώργ(ι), Σταμούλως, Ἀκρίβως,
Γεώργ(ι), Δήμου, Ἀληβύζη, Στάμου, Ἀφέντρας, Δροσυνοῦ ἱερέως, Ἀβράμι, Καλέου,
Ζαφύρι ἱερέως, Μόρφως, Μεταξούς, Ἀλεξάνδρου, Ἰω(άνν)ου, Μαρίας, Χαδούλη,
Κρουστάλως, Κυριακοῦ, Βασιλείου, Ἀθανάσι, Κῶνστα, Πασχάλι, Ἀβράμι, Βελησάρι
ἱερέως, Ζαφύρι, Θωμᾶ ἱερέως, Δημητρίου, Ἀφέντως, Βαγγελή, Θανάσι, Δημήτρι, Στάμως, Πανταζή, Στεριανή, Στέριο, Ἀνδρέα, Μόρφω, Δέσπω, Μήτζω, Κῶνστα, Ἀσημίνα,
Ἰω(άνν)ου, Ἀδάμι, Ἀλεξάνδρου, Μήχου, Πούλιω, Ἀφεντίτζα, Σταμούλω, Ἀνδρέα,
Σταμούλω, Γεθσημανῆς μοναχῆς, Καληνίκης μοναχῆς, Ἀλεξανδρί, Μόρφω, Δημήτρι,
Ἀργύρι, Στεριανή, Σταμούλως Τριανταφύλου, Θοδωρί, Δημήτρου, Ἀσημίνας, Δημήτρι,
Γεώργ(ι), Κῶστα, Στεφανή, Ζαφύρι, Φώτο, Πάνο, Νικόλα, Ἀσιμίνα, Χρυ|25v σάφη,
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Μπεΐνα, Ἀλεξανδρί, Ἰω(άνν)ου, Εὐθυμίου, Σταμούλω, Μόρφως, Ζαφύρι, Ἀβραὰμ
ἱερέως, Μαρίας πρεσβυτέρας, Γεώργ(ι), Νικόλα, Ῥοξανή, Κρουστάλω, Μιχάλη, Βελησάρι, Δέσπως, Ἀγγέλως, Νικόλα, Στεφάνου, Κυριακοῦ, Ζαφύρι, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου,
Δημήτρι, Μανουήλ, Ἀδάμι, Κῶστα, Ἰω(άνν)ου, Στέριου, Ἰω(άνν)ου, Νικόλα, Κωσταντίνου, Βενέτι, Γεώργ(ι), Ζαφύρι, Χρύσου, Κωσταντί, Τριαντάφυλε, Βελυσάρι, Κωσταντίνου, Κόμνο, Κόμνι, Κόμνου, Ἰω(άνν)ου, Δημήτρι, Εὐθυμίου, Γεώργ(ι), Ἀδάμι,
Κυριακοῦ, Νικόλα, Ἰω(άνν)ου, Ἀθανάσι, Ἴβου, Χαδοῦλι, Δροσυνοῦ, Εὐθυμίου, Νικόλα, Δημήτρι, Δημήτρι, Δημήτρι, Δημήτρι, Ἴβου, Στέριου, Ζαφύρι, Στέριου, Χρόνια
ἱερέως, Γεώργ(ι), Ζαφύρι, Σηδέρι, Ἰω(άνν)ου, Βελησάρι, Ἰωάνου, Ἀληβύζη, Τριαντάφυλε, Ζαφύρι, Στέριου, Κωσταντίνου, Δημήτρι, Γεώργ(ι), Σαράντι, Ἀβραάμ, Ἰωάνου,
Γεώργ(ι) ἱερέως, Νικολάου ἱερέως, Νικολάου ἱερέως, Ἀβραάμ, Ἀφέντρας, Μετάξω.
|| 30r
Τὰ εὐλογημένα ὀνόματα τοῦ ῥουφετίου τῶν τακιατζήδων,
ζώντων καὶ τεθνεώτων.
Ζαφύρι ἱερέως, Μιχαὴλ ἱερέως, Κυριαζῆ ἱερέως, Δημητρίου, Νικολάου, Μαργαρίτι, Στάθη, Ζαφύρι, Παράσκη, Ἀρσενίου, Βασίλει, Ἀλεβίζη, Ἀλέξι, Γεώργ(ι),
Ἰω(άνν)ου, Μανουήλ, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Καλογιάνη, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Μανουήλ, Ἀφέντρας, Δημήτρι, Ἀσημίνας, Κυριαζῆ, Δέσπως, Σίμου, Δημητρίου ἱερέως,
Ἰωάνου ἱερέως, Κῶστα, Ἀθανάσι, Ἰω(άνν)ου, Ἀθανάσι, Ἀβράμι, Ζωγράφως, Ἀλτίνως,
Βασιλεικῆς πρεσβυτέρας, Χρυσάνας, Βασιλεικῆς, Εὐαγγελίς, Μέρσως, Σμαράγδως,
Γερακλῆ, Ἀντρόνου, Νικόλα, Χρυσάνας, Ῥιζάνης, Λεγμονίας, Ἰω(άνν)ου, Βαγγελής,
Μαλάμως, Δημήτρι, Παναγιώτι, Χρυσαΐδος, Ζαφύρι, Δημουλᾶ, Γεωργίου ἱερέως,
Μηχαὴλ ἱερέως, Ἀδάμι, Σταμούλη, Ἰω(άνν)ου, Ῥίζου, Ἀθανάσι, Νικόλα, Κρουστάλως,
Ἀλεξάνδρας, Δημήτρι, Ζαφύρι, Στεριανῆς, Σπίρου, Γεώργ(ι), Νικόλα, Βαγγελής, Ζαφύρι, Δέσπως, Δημήτρι, Ἀθανάσι, Φωτεινῆς, Στάμως, Ἀγγέλως, Ἀρσενίου, Ζαφύρι, Ῥίζου,
Ἀποστόλη, Χρίστου, Παγῶνας, Ἀτλαζήνας, Ἀναστάσι, Μόσχου, Κυρίτζη , Ἰω(άνν)ου,
Τριανταφύλου ἱερέως, Βασίλει, Φοκαδύνας, Ζαφύρι, Φίλου, Μέρσως, Ἰω(άνν)ου,
Ῥίζου, Μαλάμως, Ἰω(άνν)ου, Βαγγελῆς, Ἀγόρως, Δήμου, Ἀσημίνας, Δανίλη, Γεργάνας,
Θωμᾶ, Κυργιανῆς, Γεργάνας, Γεώργ(ι), Βασίλει, Χρυσαΐδος, Νικόλα, Ἀλέξι, Ἀλεβίζη,
Βασιλικῆς, Γεώργ(ι), Ἀθανάσι, Μεταξούς, Ἀσημίνας, Ἀφέντρας, Ἀλία, Μαροῦδας,
Μεταξούς, Βαγγελῆς, Ἀναστάσι, | 30v Ἰω(άνν)ου, Κυριανῆς, Χρίστου, Ἀλτίνος, Βλάδος,
Ἀθανάσι, Βαγγελής, Μαροῦδας, Ἀφέντρας, Ἀθανάσι, Παύλου, Βασιλεικῆς, Νικόλα,
Γεώργι, Χάδως, Δημήτρι, Γεργάνας, Κύρκου, Ἀληβίζη, Ζαφύρι, Βασίλη, Μίχου, Περιστεράς, Κόμνως, Ἀσημίνας, Ζαφύρι, Εὐθυμίου, Στάθη, Μιχάλη, Ἀνάστου, Ἀρέτας, Χρίστου,
Μέρσως, Κυρίτζη, Νικόλα, Κρουστάλως, Ῥόδως, Μεργίνας, Γεώργ(ι), Γεργοῦσι, Δημήτρι, Βασιλεικῆς, Ῥόξως, Σοφίας, Χρίστου, Δημήτρι, Ἀθανάσι, Μεταξούς, Ἀλεξάνδρας,
Κυριανῆς, Μαροῦδας, Σταμοῦλι, Ῥίζου, Βενέτως, Γεώργ(ι), Περιστεράς, Ἰω(άνν)ου,
Κωσταντίνου, Ἀγγέλως, Ἀγγελί, Χρυσάνας, Χρίστου, Θώδου, Μανολήτζας, Ἀλησαβῆς,
Εὐθυμίου, Παγῶνας, Ἰω(άνν)ου, Γεργούσι, Πολύζου, Δήμου, Δάφνως, Ζωγράφως,
Κυριανή, Ἀργύρως, Κωσταντίνου, Δούλου, Ἰωάνου, Ἀσημίνας, Γεργάνας, Ἀκρίβως,
Ἀλεξίου, Μαροῦδας, Ἰω(άνν)ου, Πασχάλι, Ξανθῆς, Ἀθανάσι, Καλοῦδας, Ζωγράφως,
Καλογιάνη, Γεργοῦσι, Γεώργ(ι), Παγῶνας, Χρυσάφως, Λέου, Βασιλικῆς, Δήμου, Καλογιάνου, Κωσταντίνου, Γεργούσι, Μίχου, Παγῶνας, Μεταξούς, Ζαφύρι, Δέσπως, Ζαφύρι, Ῥίζου, Μαλάμως, Ἰω(άνν)ου, Κῶνστα, Χριστόδουλε, Θεοδώρου, Ἀλεξάνδρας, Σταμούλως, Δέσπως, Ἀλησαβής, Ἀνοποῦλας, Ἀγγέλως, Ζωγράφως, Παναγιότι, Ἀποστόλου,
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Δήμου, Νίτζας, Ῥίζου, Γιανούλου ἱερέως, Ἀθανάσι, Ἰω(άνν)ου, Κυρατζούς, Ζαφύρι,
Ἀλέξι, Δέσπως, Γεώργ(ι), Γεώργ(ι), Κῶνστα, Κυρίτζη, Γεώργ(ι), Κάλως, Παναγιότι, Γεώργι, Μαρίας, Παναγιότι, Ἀληβύζω, Δούλου, Ἰω(άνν)ου, Χάδως, Δημήτρι, Ἀναστάσι,
|| 31r Ἀκρίβως, Γεώργ(ι), Νικολάου, Παναγιότι, Ἀλτίνως, Νικόλα, Γεώργ(ι), Ζαφύρι,
Στεριανῆς, Ἀρσενίου, Μεταξούς, Κυρίτζη, Μανουήλ, Ἀλεξάνδρας, Χρίστου ἱερέως,
Ἀναστάσι, Ἰω(άνν)ου, Δήμου, Ἰω(άνν)ου, Ζαφύρι, Χρυσάνας, Δημήτρι, Παναγιότι,
Ἰω(άνν)ου, Δήμου, Δέσπως, Χρίστου, Σηδέρι, Δήμου, Ἀλέξι, Παναγιότι, Μαλάμως,
Σταμούλως, Κυρατζούς, Χρίστου, Ἀρσενίου, Δήμου, Κανέλας, Γκίκα, Νεράντζως, Φλορίνας, Γεώργ(ι), Ῥοξάνας, Βασιλικῆς, Μιχάλι, Χάδως, Ἀσημίνας, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου,
Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Σταμοῦλι, Μαρίας, Ῥιζάνας, Ἄνθως, Νικόλα, Πούλου, Χρίστου,
Κυρατζούς, Μαροῦδας, Φράνγκου, Παναγιότι, Χρίστου, Ἀφέντρας, Γιακουμί, Νικόλα,
Ἀθανάσι, Ἀλέξι, Σοφίας, Θεοδόσι, Θεοδώρου, Ἀγγέλως, Ζωγράφως, Κυριαζῆ, Μιχάλη,
Ἀλεξάνδρας, Τριανταφιλιᾶς, Δήμου, Μαλάμως, Παναγιότι, Ἀλυβήζι, Χάδως, Κυριαζῆ,
Δημήτρι, Μαλάμως, Δούλου, Ἀθανάσι, Δημήτρι, Ἀτλαζήνας, Δημήτρι, Χριστόδουλε,
Χάδως, Γεωργίου ἱερέως, Ἰω(άνν)ου ἱερέως, Μόρφως, Λουκιανῆς μοναχῆς, Βασιλικῆς,
Ἀθανασίου, Δανιήλ, Σμαράγδως, Δημήτρι, Ἄνθως, Δημήτρι, Μαρίας, Δημήτρι, Γεώργ(ι),
Δημήτρι, Κερασίνας, Μαρίας, Βαγγελῆς, ἀρσενίου ἱερέως, Ζαφύρι, Χρίστου, Ἀκρίβως,
Χρυσάνας, Νικολάου, Ἀκρίβου, Μαργαρίτι, Ἀλεξάνδρας, Γεώργ(ι), Ἀγγελί, Ζωγράφως, Ἀλεξανδρί, Θώδου, Φωκαδίνας, Ἀλυβίζη, Γεώργ(ι), Χάδως, Ἰω(άνν)ου, Δημίτρι,
Ἀρσένι, Δήμου, Σταμούλως, Ἀδάμι, Κωσταντί, Ἀφέντρας, Ἀλεξάνδρας, Ζαφύρι, Δημήτρι, Ἀρσένι, Νικόλα, Χάδως, Ἰω(άνν)ου, Νικόλα, Χάδως, Δημήτρι, Ἀθανάσι, Χάδως,
| 31v Στάμου, Δημητρίου ἱερέως, Ζαφύρι, Σταφανί, Λεοντίου ἱερέως, Δημήτρι, Κῶστα
ἱερέως, Βασιλικῆ, Ἀγγελί, Γεωργίου ἱερέως, Ζαφύρου, Βασίλει, Γεώργ(ι), Βασιλικῆ,
Γιργίτζη, Χριστόδουλε, Χάδους, Σταμούλω, Βασιλικῆς, Παναγιότι.
|| 32r
Τὰ εὐλογημένα ὀνόματα τῶν ῥαπτάδων,
ζώντων καὶ τεθνεώτων.
Ἰωάννου ἱερέως, Βασιλεικῆς, Γεώργ(ι), Ἀσημίνας, Χάδως, Χρίστου, Παναγιότι,
Ἀνοποῦλας, Σταμούλως, Χρίστου, Θεοδόρου, Ἀποστόλι, Δήμου, Σταθούς, Ζαφύρως,
Στάθη, Ἀλέξως, Νικόλα, Δημήτρι, Στεφάνου, Χρίστου, Κυρίτζη, Νικόλα, Ῥίζου, Παύλου, Θεοδώρου, Ἰω(άνν)ου, Ἀργύρι, Κόμνως, Ἀλτίνως, Βαγγελίς, Ἀλεξάνδρας, Ῥίζου,
Νικόλα, Πέτρου, Καλῆς, Σιάφως, Ζαφύρι, Γεώργ(ι), Ἀσημίνας, Νικόλα, Μεταξούς,
Θεοδώσι, Ῥιζάνης, Ἀλεφάντως, Ῥίζου, Πάντου, Σοφίας, Ῥίζου, Σοφίας, Ἀθανάσι, Χάδως, Κῶστα, Ἀρχόντως, Γεώργ(ι), Κυριακοῦ, Χριστοδούλου, Βαρσάμι, Σταύρου, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Λάμπρου, Χρυσάφως, Ἀθανάσι, Στάμως, Καλής, Τριανταφύλου,
Ζαφύρως, Μάνου, Ἀποστόλη, Παγῶνας, Γεώργ(ι), Χριστόδουλε, Μίχου, Κώνστα,
Στόϊκου, Δημήτρι, Στέριου, Χάδως, Χρυσαΐδος, Κώνστα, Δήμου, Κυρίτζη, Νικόλα, Μίχου, Κρουστάλως, Κόμνου, Δήμου, Νικόλα, Χριστόδουλε, Μάνθου, Ἀποστόλη, Μίχου,
Σοφίας, Ἀποστόλη, Ἰω(άνν)ου μοναχοῦ, Παναγιότι, Ῥίζου, Χρίστου, Στάθι, Ἀργύρως,
Στέριου, Ἀποστόλη, Ζωγράφως, Ἰω(άνν)ου, Δήμου, Δημήτρι, Στεριανῆς, Ῥίζου, Θάνου, Ἰωάνου, Ἀλεξάνδρου, Ἀσημίνας, Δέσπως, Εὐθυμίου, Ἀθανάσι, Ἀφέντως,
Ἀλεξάνδρας, Ἀθανάσι, Δημήτρι, Νίκου, Θεοδώρου, Ἰω(άνν)ου, Ζαφύρι, Παναγιότου,
ἱερέως, Ἰωάνου, Ἀγόρως, Μαρίας, Συναΐδος, Δήμου, Ἰω(άνν)ου, Καλῆς, Γέργου, Φυλίππου, Ἀργύρι, Ἰω(άνν)ου, Μαλάμως, Δημήτρι, Ἀθανάσι, Γεωργ(ι), Χριστόδουλε,
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Χρυσάνθως, Παναγιότι, Παύλου, Γεώργ(ι), Δημήτρι, Ἀλέξι, Μαργάρως, Θεοδώσι, Γεώργ(ι), Ἀποστόλι, Νίκου, | 32v Ῥίζου, Θάνου, Ἰω(άνν)ου, Ἀλεξάνδρου, Ἀσημίνας, Δέσπως, Εὐθυμίου, Ἀθανάσι, Ἀφέντως, Ἀλεξάνδρας, Ἀθανάσι, Δημήτρι, Νίκου, Θεοδώρου, Ἰω(άνν)ου, Ζαφύρι, Παναγιότι ἱερέως, Ἀγόρως, Μαρίας, Συναΐδος, Δήμου,
Ἰω(άνν)ου, Καλῆς, Γέργου, Φιλήππου, Ἀργύρι, Ἰω(άνν)ου, Μαλάμως, Δημήτρι,
Ἀθανάσι, Γεώργ(ι), Χριστόδουλε, Χρυσάνθως, Παναγιότι, Παύλου, Γεώργ(ι), Δημήτρι, Ἀλέξι, Μαργάρως, Θεοδώσι, Γεώργ(ι), Ἀποστόλι, Νίκου, Ῥίζου, Νικόλα,
Ἰω(άνν)ου, Κώνστα, Στέριου, Ἀθανάσι, Ῥίζου, Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Θωδορί, Νικόλα,
Ἰω(άνν)ου, Ῥίζου, Ἀνάστως, Ἀργύρι, Γεώργ(ι), Χάδως, Ἰω(άνν)ου, Στέριου, Ἰω(άνν)ου,
Ἰω(άνν)ου, Ἀσημίνας, Στέριου, Ῥίζου, Θωδορί, Ῥιζάνας, Χρυσάφως, Μαρίας, Παναγιότι, Στέριου, Εὐγένως, Μαροῦδας, Χριστόδουλε, Ῥίζου, Θεοδώσι, Σταθούς,
Εὐσταθίου, Ἀλεφαντί, Παγῶνας, Γεώργ(ι), Δανιὴλ μοναχοῦ, Στάμως, Χρυσάφως,
Ἀποστόλη, Ζαφύρι, Θεοδωσίου ἱερέως, Ἀποστόλη, Παναγιότι, Θεοδώσι, Παναγιώτι,
Στέριου, Σοφίας, Ἀγόρως, Ἀνοῦδας, Γεώργ(ι), Ῥίζου, Εὐθυμίου, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου,
Ἰω(άνν)ου, Κυρίτζη, Ῥίζου, Μαριανῆς, Ἡλιοῦ, Σιούτου, Ἀθανάσι, Δημήτρι, Καλῆς,
Χρύσου, Παύλου, Θεωδόρας, Ἀθανάσι, Παναγιότι, Καλῆς, Στέριου, Δούλου,
Ἀναστάσι, Γεώργ(ι), Γεργίτζη, Νίκου, Ἀλεξάνδρας, Ἀγγελικῆς, Ἀγόρως, Ἰω(άνν)ου,
Καλῆς, Δήμου, Φώτι, Θεοδώσι, Ἰω(άνν)ου, Παναγιότι, Ἀρσένι, Ἀθανάσι, Παναγιότι,
Κυρίτζη, Παύλου, Ἰω(άνν)ου, Παύλου, Ἀγόρως, Γεώργ(ι), Δημήτρι, Στέριου, Δέσπως,
Δημήτρι, Στάμως, Παναγιότι, Κυρίτζη, Τράντω, Ἀργύρι, Γεώργ(ι), Κῶνστα, Μαλούκως, Ἀγόρως, Κυρίτζη, Φλόρου, Γεώργ(ι), Ἀποστόλη, Βασίλει, Γεώργ(ι), Πέτρου,
Πανα||33rγιώτι, Πούλου, Χριστοδούλου, Ζωγράφως, Μήλιου, Ἰω(άνν)ου, Συδέρι, Μαλάμως, Στάθη, Πάντου, Νικηφόρου μοναχοῦ, Ζαφύρι, Ἀλέξι, Δήμου, Ἀθανάσι, Γεώργι,
Χρίστου, Λογίζου, Σουλτάνας, Εὐθυμίου, Ζαφύρι, Στάθη, Σοφίας, Τριανταφίλου,
Ῥίζου, Ῥίζου, Σίμου, Νικόλα, Χαρίση, Ἰω(άνν)ου, Χριστοδούλου, Ζωγράφως, Χρίστου, Καλῆς, Ἰω(άνν)ου, Μαλάμως, Ἀλέξι, Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Παναγιότι, Δρόσου,
Κρουστάλως, Φόρου, Παύλου, Δήμου, Κυριακῆς, Δημήτρι, Κῶνστα, Δήμου, Ῥίζου,
Κώνστα, Γεώργ(ι), Κυρίτζη, Κώνστα, Παναγιότι, Στάμως, Ἰω(άνν)ου, Τριανταφύλου,
Ἀποστόλη, Περιστεράς, Ἀγόρως, Γέργου, Ἀγγέλως, Κώνστα, Ῥίζου, Δήμου, Ἀσημίνας,
Κυριαζούς, Στάθη, Μάρτω, Χρίστου, Μόσχου, Δημήτρι, Βασίλει, Ἀναστάσι, Ἀγόρως,
Γεόργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Στόϊοιυ, Σταθούς, Στέριου, Βαΐτζη, Στάμου, Ἀνθίτζας, Βασίλει,
Χρυσαφινοῦ, Παναγιότι, Μάνου, Δέσπως, Βάρσως, Γεώργ(ι), Κυρατζούς, Βαγγελῆς,
Νίκου, Κυριακοῦ, Ἀσιμίνας, Δημήτρι, Ἀργύρι, Γεώργ(ι), Δημήτρι, Εὐθυμίου, Μεταξούς, Δάφνως, Καλῆς, Χάδως, Θάνου, Ἰω(άνν)ου, Χρίστου, Στέριου, Χρύσου,
Ἰω(άνν)ου, Θεοδώρας, Ἀλέξι, Δημήτρι, Ἀρχώντως, Ἀγαζήνας, Κρουστάλως, Ζύνας,
Κρουστάλως, Μεταξούς, Γερακλή, Κωσταντίνου, Ἰω(άνν)ου, Παναγιότι, Στάμου, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Παναγιότι, Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Νικόλα, Δήμω, Ἰω(άνν)ου, Δήμου, Καλῆς, Ἰωάνου, Βαγγελίς, Παναγιότι, Νίκου, Αὐχένας, Ἰω(άνν)ου, Ἰω(άνν)ου,
Ἀσημίνας, Ῥίζου, Στάθη, Πέτρου, Χρίστου, Στάμου, Γεώργ(ι), Παναγιότι, Καλῆς, Παναγιότι, Ἀθανάσι, Ἰω(άνν)ου, Ἀθανάσι, Νάννου, Χρίστου, Χριστίνας, Ἀποστόλι,
Ἀλεξάνδρου, Χάϊδως, Ἀλτίνως, Ζαχάρως, Λάμπρου, Ἰω(άνν)ου, Ἀγωραστοῦ, Στάμου,
Δημήτρι, Κυρατζούς, | 33v Νίκου, Γιώνι, Θεοδωρί, Ἀγόρως, Ἀρσένι, Χριστίνας,
Ἰω(άνν)ου, Δημήτρι, Ἰω(άνν)ου, Ἀνθοῦλας, Ζαφύρι, Παναγιότι, Χρυσαΐδος, Χρυσαφίνας, Ῥιζάνας, Ζαφύρι, Χριστίνας, Ἰω(άνν)ου, Ἀργύρι, Μίχου, Δούλου, Θεοδώρου,
Σοφίας, Δέσπως, Ἀθανάσι, Στέριου, Ἁρμάγου, Ἀποστόλι, Ἀνθίτζας, Δημητρίου,
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Εὐθυμίου, Ἀγνάντι, Κωσταντίνου ἱερέως, Ἀποστόλι, Χρίστου, Ἀθανάσι, Παναγιότι,
Φοκαδύνας, Δημήτρι, Χρύσου, Ἀσημίνας, Κώνστα, Χάϊδως, Γεώργ(ι), Καλῆς, Θεοδώσι,
Στάθη, Ἰω(άνν)ου, Ἀποστόλου, Δοῦκα, Ἀσημίνας, Ῥίζου, Κυρατζούς, Κόμνως, Δημήτρι, Ζαφύρως, Μαλάμως, Ἀποστόλι, Ζαφύρι, Πούλιου, Δέσπως, Ἀθανάσι, Εὑθυμίου,
Σταμάτι, Παναγιότι, Ἀνατολῆς, Ἀγγελή, Ἀδάμι, Ἀποστόλι, Ἀρσένι, Ἀποστόλι, Χρύσου, Δήμου, Γεώργ(ι), Ἀφέντρας, Δούλου, Κεράσως, Ἀγόρως, Ἀλέξι, Ἰω(άνν)ου, Παναγιότι, Κύκου, Δημήτρι, Ἀναστάσι, Δημήτρι, Ἀγγέλως, Ἀθανάσι, Ζαφύρι, Βασιλείου
ἱερέως, Ἰω(άνν)ου ἱερέως, Ἀναστάσι, Σοφίας, Ῥίζου, Λέκα, Νικολάου ἱερέως, Νίκου,
Ἰω(άνν)ου, Ζαφύρι, Στέριου, Δήμου, Στέριου, Χριστοδούλου, Τράντω, Μαρίας, Παναγιότι, Δημήτρι, Κῶνστα, Παύλου, Ῥίζου, Γεώργ(ι), Γεώργ(ι), Νίκου, Γεώργ(ι), Ἀργύρι,
Λάμπρου, Σκύμω, Καλῆς, Δήμω, Νικώλα, Ἰω(άνν)ου, Παναγιότι, Δημητρίου ἱερέως,
Ἀγγέλως Μηρυκόβου, Ἀποστόλη, Πολύζου, Καλῆς, Στέριου, Ἀρσένι, Ἀνδρέου,
Ἰω(άνν)ου, Φόρου, Δήμου ἱερέως, Χρόνι, Δήμου, Νίκου ἱερέως, Στέργιου, Δήμου,
Ἀδάμι, Κῶστα, Ντάλα, Νικολάου, Ἰω(άνν)ου, Ζαφύρι, Ἰω(άνν)ου ἱερέως, Δημητρίου,
Μάνου, Σταμούλου, Ἰω(άνν)ου, Στέριου, Γεώργ(ι), Ζαφύρι, Στέριου, Σταθούς, Δήμου,
Χάδως, Ῥίζου, Στέριου, Ἀνθοῦλας, || 34r Στέριου, Θωμᾶ, Ξανθοῦ, Δούλου, Γεώργ(ι),
Χρίστου, Δέσπως, Ἀφέντρας, Ἀθανάσι, Νκόλα, Θανάσως, Ἀθανάσι, Μιχάλη, Μάρκου,
Σφέτικου, Ἀφέντρας, Γιανούς, Δημήτρι, Καλῆς, Ἰω(άνν)ου, Δημήτρι, Στέριου, Σοφίας,
Γεώργ(ι), Ζαφύρως, Ἰω(άνν)ου, Μαλάμως, Ἡλιοῦ, Θανασοῦ, Ἰω(άνν)ου, Ἀγόρως, Γεώργ(ι), Ἀλεξάνδρως, Παντελεήμονος, Πανταζῆ, Φίλου, Ζαφύρως, Μαργαρίτι, Βαρτίμου, Κυρίτζη, Θάνου, Βαγγελίς, Στέριου, Κυρίτζη, Ἀλεφάντως, Ἰω(άνν)ου, Σηδέρι,
Ἰω(άνν)ου, Πανάγου, Θανάσως, Ῥίζου, Γεώργ(ι), Ἀρχώντως, Δημήτρι, Νίκου, Χρυσαΐδος, Στέριου, Γεώργ(ι), Γεώργ(ι), Στεριανῆς, Πούλιου, Σίμου, Χριστοδούλου, Γεώργ(ι),
Ἀποστόλι, Νικολάου ἱερέως, Ἀφέντως, Γεώργ(ι), Χριστοδούλου, Στάθη, Γεώργ(ι), Χριστόδουλε, Μαρίας, Βαγγελίς, Γεώργ(ι), Ῥίζου, Δήμου ἱερέως, Ῥίζου, Γεώργ(ι), Δημήτρι,
Σταθούς, Δημήτρι, Γεώργ(ι), Ἀλέξι, Ἰωάνου, Κυριανῆς, Θεοδώρου, Δημήτρι, Δημήτρι,
Ἀναστάσι, Ἄννας, Κυρατζούς, Δημήτρι, Ἀλεξάνδρου, Κυρίτζη, Δροσυνοῦ, Ἰω(άνν)ου,
Χριστίνας, Θεοδώσι, Περιστέρας, Χριστοδούλου, Ἀνάστα, Δημήτρι, Ζαφύρι, Χριστοδούλου, Κόλφως, Ἰω(άνν)ου, Χρίστου, Ἰω(άνν)ου, Ἀλέξω, Δήμου, Θωδορί, Πέτρου,
Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Τριανταφίλου, Δημήτρι, Στέφου, Κυρατζούς, Γεώργ(ι), Σοφίας, Ἀρμάγου, Θάνου, Δόφως, Ἀθανάσι, Δημήτρι, Θεοδώρου ἱερέως,
Ἀσημίνας, Γεώργ(ι), Κρουστάλως, Ἀρσινή, Κόλφως, Παναγιότι, Χρυσάφως, Φόρου,
Χρυσάφως, Ἀναστασίου, Μίχου, Θάνου, Θανάσως, Ἡλιοῦ, Χρύσου, Γεώργ(ι), Ἀλέξι,
Μαλάμως, Ἀρβύζη, Μαργάρως, Θεοδόρου, Ἰω(άνν)ου, Γεράκως, Βαγγελίς, Ἀλτίνως,
Δήμου, Γεώργ(ι), Γεωργάκι, Κάλως, Ἀθανάσι, Χρύσου, Ῥίζου, Ἀτλαζήνας, Ἰω(άνν)ου,
Ἄνθης, Ἀρ | 34v γύρι, Κώνστα, Ἰωάνου, Ἰω(άνν)ου, Παναγιότι, Κυρίτζη, Ἀγγέλως,
Ῥίζου, Χρίστου, Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Χάδως, Γεώργ(ι), Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Ἡλιοῦ,
Παναγιότι, Θεοδοσίου μοναχοῦ, Παναγιότι, Μαλάμως, Ἰω(άνν)ου, Στάμου, Χρίστου,
Γεώργ(ι), Ζαφύρι, Γεώργ(ι), Μίχου, Δήμου, Βασίλει, Ἰωάνου, Γεώργ(ι), Ἀλέξι, Παναγιότι, Δημήτρι, Χρυσάφως, Ἀποστόλι, Πλούμως, Δέσπως, Ἐλένις, Κῶνστα, Ἀγωραστής,
Νίκου, Χρύσου, Ἀθανασίου ἱερέως, Ἰω(άνν)ου, Γεώργ(ι), Μαρίας, Δημήτρι, Ἰω(άνν)ου,
Μαρίας, Ἰω(άνν)ου, Στέριου, Ζαφύρω, Χάδως, Δήμου, Μίχου, Ἀναστάσι, Φέγκου, Κερατζούς, Χάδως, Πούλου, Χρυσάφου, Κουρτέσας, Ἰω(άνν)ου, Συνάδως, Θάνου, Σόφως, Στέριου, Ζαφύρι, Παναγιώτι, Μαρίας, Ἰω(άνν)ου, Μανουήλ, Ἀφέντρας, Μανου-
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ήλ, Στεριανῆς, Ἰω(άνν)ου, Παγῶνας, Παναγιότι, Στάθους, Γεώργ(ι), Κῶστα, Νιήτζι,
Δημήτρι, Γεώργ(ι), Δημήτρι, Χρίστου, Δέσπως, Ζωγράφως, Ἰω(άνν)ου, Κάλλως, Κυρίτζη, Δημήτρι, Στέριου, Ἀσημίνας, Ἀλέξι, Ἀφέντρας, Εἰρήνης, Ἀγόρως, Δήμου,
Ἀναστάσι, Ἰω(άνν)ου, Παναγιότι, Ἰω(άνν)ου, Ἀναστάσι, Ἰω(άνν)ου, Ζαφύρι,
Ἰω(άνν)ου, Μίχου, Ἀποστόλη, Ἰωάνου, Νίκου, Θεοδώσι, Ἰω(άνν)ου, Θωμᾶ, Σταμούλου, Στέριου, Δημήτρι, Μόσχου, Σοφίας, Δέσπως, Δέσπως, Δημήτρι, Ἀθανάσι,
Ἰω(άνν)ου Ῥοξίου, Ἀθανάσι, Ἀρχώντως, Βαγγελίς, Σταθούς, Ἄννης, Κυπαρησίας,
Βασιλικῆς, Παγῶνας, Παύλου, Κάλως, Κάλου, Μιχάλη, Ἀγγέλου, Ἀποστόλη, Ἀγώρου,
Δημήτρι, Χάδου, Στέρις, Δοῦκα, Ἀναστάσι, Ἀνθοῦλα, Ἀποστόλη, Σόφου, Γεωργάκι,
Δέσπω, Νικόλα, Χρυσάνθου, Δημήτρι, || 34r Βάσιω, Δήμου, Σώφω, Χρίστω, Ἰω(άνν)ου,
Στέριω, Κρουστάλω, Ἀλεξανδρί, Στέριου, Στέριου, Δήμου ἱερέως, Ἰω(άνν)ου, Στάμου,
Ῥίζου, Γεργοῦσι, Ἀκρίβου, Ῥίζου, Χριστόδουλε, Ῥίζου, Δημήτρι, Χριστόδουλε, Χάδου, Γεωργάκι, Λάμπρο, Ἡλία, Δημήτρι, Βασίλη, Κυραστοῦ, Χάδου, Χρυσάφου, Χρυσάφου, Ἀγοραστέ, Σοφίας, Ἀθανάσι, Παναγιότι, Μανόλη, Δέσπω, Δέσπω, Δημήτρι,
Νίκω, Θάνω, Χάδω, Δημήτρι, Ἀναστάσι, Βελησάρι, Κωνσταντί, Σοφίας, Τριαντάφυλλε, Μήλιω, Φράνγκα.
|| 40r
Τὰ εὐλογημένα ὀνόματα τῶν ἀμπατζήδων.
Χριστοδούλου ἱερέως, Γεώργι, Σοφίας, Δήμου, Παναγιότι, Ἀρχόντως, Δάφνης,
Κυρίτζη, Ἀθανάσι, Κῶνστα, Ἀγόρως, Γεώργ(ι), Νικόλα, Ἰω(άνν)ου, Ῥίζου, Δημητρίου ἱερέως, Λούλως πρεσβυτέρας, Ἀγγελί, Ἀλέξι, Ξάνθως, Γεώργ(ι), Χριστόδουλε,
Ἰω(άνν)ου, Δάφνως, Ἀποστόλη, Γεώργ(ι), Θόμου, Καλῆς, Κυρίτζη, Ἀρσένι, Γεώργ(ι),
Χρίστου, Κοντίλως, Γεώργ(ι), Φώτι, Παγῶνας, Ἀληβίζη, Δήμου, Κυρίτση ἱερέως,
Ἀποστόλη, Στάθη, Χρίστου, Ἀρσένι, Γεώργ(ι), Ῥίζου, Ἀναστάσι, Ἰω(άνν)ου, Πανόριας, Ἰω(άνν)ου, Ἀρχόντως, Θεοχάρι, Δούλου, Θώδου, Ἀθανάσι, Στάμως, Ζαφύρι,
Κώστα, Κωθόνι, Κόμνου, Στάθως, Φιλίππου, Γεόργ(ι), Μαρίας, Στέριου, Ἀλέξι Μυρόκοβου, Κώστα, Γεώργ(ι), Σήμου, Χριστόδουλε, Δήμου, Πούλου, Παγῶνας, Δούλου,
Γεώργ(ι), Δρόσου, Νικόλα, Στάθη, Ἀντρόνου, Βάρσως, Ἀρσένι, Ἀθανάσι, Καλῆς,
Γκιόμου, Εὐγένως, Γεώργ(ι), Ἀθανασίου ἱερέως, Γεώργ(ι), Ῥίζου, Δέσπως, Θανάσως
πρεσβυτέρας, Περιστέρας, Σίμου, Σταθούς, Φιλήππου, Θάνου, Ἀποστόλι, Σοφίας,
Παναγιότι, Ἰω(άνν)ου, Ἀρσένι, Ζαφύρι, Ῥίζου, Σουλτάνας, Γεώργ(ι), Χάδως, Καλῆς,
Δέσπως, Ῥίζου, Ἀγόρως, Ζαφύρως, Γεώργ(ι), Ῥίζου, Ἀθανάσως, Ἀρσένι, Ἀθανάσι,
Κεράσως, Ῥίζου, Μεταξούς, Θεοδώρου, | 40v Φράνγκου, Χριστίνας, Στέριου, Ἀγόρως,
Παγῶνας, Δέσπως, Πούλιου, Ἀρχώντως, Θεοδώρου, Ἀφέντρας, Ἀγόρως, Ἰω(άνν)ου,
Μαρίας, Μαρίας, Ἀντωνίου, Ἀρχόντως, Ἰω(άνν)ου, Θεοδωσίου ἱερέως, Γεώργ(ι), Δούλου, Δήμου, Κυρίτζη, Δούλου, Ἰω(άνν)ου ἱερέως, Χρίστου, Μαλάμως, Ἀποστόλου,
Δούλου, Ἀρσένι, Στράτου ἱερέως, Χρίστου, Δημήτρι, Ἀρσένι, Γεώργ(ι), Ἀργύρως,
Ζαχάρως, Βασίλει, Παναγιότι, Κεράσως, Θανάσως, Κυρίτζη, Ἡλιοῦ, Θώδου, Ἀγόρως,
Ἰω(άνν)ου, Ἀγώρως, Ζαφύρως, Γεώργ(ι), Ῥίζου, Στέριου ἱερέως, Θεοδώρου, Δέσπως,
Μιχάλη, Νικόλα, Ἰω(άνν)ου, Ζαφύρως, Σταθούς, Δήμου, Χάδως, Δήμου, Ῥόξως, Κυρίτζη, Χρυσαΐδος, Ἰω(άνν)ου, Ζαφύρως, Σταθούς, Παρσαφύνως, Ἀλυβίζη, Παναγιότι, Δέσπως, Ζαφύρως, Κυρίτζη, Ῥίζου, Χάδως, Κωνσταντίνου, Κυρατζούς, Μαρίας,
Ἰω(άνν)ου, Νικόλα, Ἰω(άνν)ου, Δηαμαντί, Ἰω(άνν)ου ἱερέως, Παναγιότι, Ἀλέξι,
Νίκου, Δημήτρι, Γεώργ(ι), Ζαφύρι, Ἀθανάσι, Δούλου, Γεώργ(ι), Στέριου, Ἀρχόντως,
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Χρίστου, Γεώργ(ι), Χρίστου, Κώστα, Σίμου, Δημήτρι, Ἀθανάσι, Νικόλα, Κοντίλως,
Δήμου, Ξανθούς, Θωδορί, Δέσπως, Ἀγγελί, Ἀλέξι, Ἰω(άννου), Δούλου, Μαλάμως,
Δήμου, Εὐδοκίας, Καλλῆς, Ζωγράφως, Περιστεράς, Ἀρχωντί ἱερέως, Γεώργ(ι), Μαρίας, Δήμου, Δημήτρι, Ἀλεξάνδρας, Δημήτρι, Θεοχάρι, Ῥίζου, Σοφίας, Κωσταντίνου,
Ἀσημίνας, Μαλάμως, Γεώργ(ι), Ἀγγελί, Ἰω(άνν)ου ἱερέως, Γεώργ(ι), Ζαφύρι ἱερέως,
Μάρκου, Ἐλένης, Χάδως, Χρίστου, Σοφίας, Ἀγόρως, Χρυσάφως, || 41r Δούλου, Σοφίας πρεσβυτέρας, Καλῆς, Ἀναστάσι, Τριανταφύλως, Χάδως, Ἰω(άννου), Εὐθυμίου,
Χρίστου, Χριστίνας, Ἀρχώντως, Μαργαρίτι, Δημήτρι, Δέσπως, Ἀγγέλως, Ἀρσένι, Στάμου, Δημητρίου ἱερέως, Κρατζούς, Ἀθανάσι, Ἀλησάφως, Ἰωάνου ἱερέως, Παναγιότι,
Στέριου ἱερέως, Καλῆς, Μαλάμως, Κωσταντίνου, Νικόλα, Νικόλα, Ἀδάμι, Ἀρσένι,
Ζαφύρι, Χρίστου, Ἀναστάσι, Ῥίζου, Γεώργ(ι), Στέριου, Δημήτρι, Βασιλικῆς, Σύμου,
Γεωργίου, Ἀθανάσι, Χρίστου, Ἀθανάσι, Μαλάμως, Συναΐδος, Καλῆς, Κώστα, Ἀδάμι,
Στάμου, Δούλου, Κώστα, Χρίστου, Στάμου, Ζαφύρι, Δημήτρι, Χρίστου, Κόμνου,
Ῥίζου, Γεώργ(ι), Χάδως, Χριστίνας, Κυρίτζη, Χρίστου ἱερέως, Ἰω(άννου), Παναγιότι,
Ἀγόρως, Στέριου, Παναγιότι, Θάνου, Ἀποστόλη, Γεώργ(ι), Νικόλα, Γεώργ(ι), Ἀθανάσι,
Ἀναστάσι, Ῥίζου, Γεώργ(ι), Μαρίας, Ἰω(άννου), Ἀθανάσι, Χριστόδουλε, Κῶνστα,
Σοφίας, Ἰωάνου, Χρυσάφως, Νικόλα, Ἰω(άννου), Ἀγόρως, Κυρατζούς, Ἄνθης, Μαρίας, Ἀγώρως, Χριστόδουλε, Ἀθανάσι, Ἰω(άννου), Ἀγόρως, Ἰω(άννου), Χρυσάφως,
Φυλακτοῦ, Κῶνστα, Δημήτρι, Γεώργ(ι), Μαρίας, Σαλώμης, Ἀγγελί, Ἀλέξι, Ξάνθως,
Χρυσαΐδος, Σοφίας, Ἀλησαβῆς, Χάϊδως, Ταρασιανῆς, Δημήτρι, Ἀγγέλως, Κυρατζούς,
Χάδως, Ἀλέξως, Κῶστα, Ζωγράφως, Σταθούς, Δούλου, Στέριου, Πολύζου, Μαρίας,
Παναγιότι, Δήμου, Στέριου, Στάμου, Χριστοδούλου, Ἀγόρως, Χριστόδουλε, Δημήτρι,
Σίμου, Ἰω(άννου), Νικόλα, Χρυσάφως, Χριστόδουλε, | 41v Χριστόδουλε, Ἀλεξάνδρου,
Ἰω(άννου), Δρόσου, Κερασίας, Ἀποστόλη, Ἀγοραστῆς, Δημητρίου ἱερέως, Ἀνθούλας
πρεσβυτέρας, Δέσπως, Ἀγόρως, Στάμως πρεσβυτέρας, Κυρατζούς, Ἀθανάσι, Καλῆς,
Ἀλέξη, Εὐθυμίου Σίμου, Ἰω(άννου), Ἀγγελὶ ἱερέως, Ἰω(άνν)ου μοναχοῦ, Γεώργ(ι),
Βασιλεικῆς, Ἀργύρι, Δούλου, Χαΐδως, Μαρίας, Κοθόνου, Ἰω(άννου), Γεώργ(ι), Δούλου, Δέσπως, Ἀνοποῦλας, Χάδως, Βασιλεικῆς, Σοφίας, Ἀγόρως, Πανόριας, Ἀναστάσι,
Γεώργ(ι), Ἀλέξι, Δημήτρι, Πούλιου, Χάδως, Πάντου, Νικόλα, Δέσπως, Ἰω(άννου),
Ἰω(άννου), Ζαφύρως, Ἀναστασίας, Χάδως, Ἰω(άννου), Ἀποστόλη, Ἀγόρως, Σίρμου,
Ἀλεξάνδρας, Μαλάμως, Γκόλφως, Ἀσημίνας, Βάσως, Ἀλεξάνδρου, Γεώργ(ι), Στέριου,
Δήμου, Κυρατζούς, Ἀγόρως, Μαλάμως, Χρίστου, Παναγιότι, Λογάρως, Γεώργ(ι),
Ἀναστάσι, Κοθώνου, Δημητρίου ἱερέως, Σταθούς, Δημήτρι, Στέριου, Ἴβου, Γεώργ(ι),
Ῥίζου, Ἀποστόλη, Ἀγοραστῆς, Δέσπως, Γεώργ(ι), Ἀλεξάνδρου, Δημήτρι, Δημήτρι,
Ζωγράφως, Κωσταντί, Ἀλεξάνδρου, Δημήτρι, Ἰω(άννου), Δρόσου, Κεράνας, Γεώργ(ι),
Καλῆς, Δημήτρι, Ζαφύρι, Ἀκρίβως, Στάμου, Ἰω(άννου), Κώνστα, Στέριου, Κόμνου,
Στέριου, Ῥοΐδος, Ἰω(άννου), Ἀφέντως, Παναγιότι, Χαΐδως, Δούλου, Μαρίας, Εὐγένου,
Ἀθανάσι, Βασίλει, Χρυσάφως, Κῶστα, Στέριου, Κῶνστα, Βασιλεικῆς, Παναγιότου,
Ἰωάνου, Ῥίζου, Ἀθανάσι, Δήμου, Στερίου, Δημήτρι, Συναΐδος, Ἀναστάσι, Παναγιότου, Γεώργ(ι), Ἀθανάσι, Ἀναστασίας, Γεώργ(ι), Βαΐζη, Δημήτρι, Κῶνστα, Ἀργύρι,
Δέσπως, Σόφου, Ἀγγέλως, Παναγιότου, || 42r Δημήτρι, Μαλάμως, Μιχάλι, Γεώργ(ι),
Κωσταντίνου, Μαλλάμως, Χαριτίνης μοναχῆς, Στέριου ἱερέως, Χαΐδως, Ῥίζου, Χαΐδως, Σοφίας, Δέσπως, Σμαράγδως, Κυρατζούς, Σεραφὶμ μοναχοῦ, Ῥίζου, Βάσιου,
Μερσίνας, Ἀγωραστῆς, Ἀγώρως, Στέριου, Ἰω(άννου), Ῥίζου, Παγῶνας, Ἀθανάσι,
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Δάφνως, Ἀγόρως, Ἀργύρι, Καλογιάνου ἱερέως, Νικόλα, Δημήτρι, Στέριου, Δημήτρι,
Ἡλιοῦ, Ζαφύρως, Ἀγόρως, Γεώργ(ι), Λέκιας, Ἀποστόλι, Θοδωρί, Χριστόδουλε, Σοφίας, Ἀγοραστοῦ, Στέργιου, Κωνσταντίνου, Δήμου, Θεοφάνους, Στάθους, Εὐθυμίου,
Ἀρσένι, Ἀθανάσι, Νικόλα, Παναγιότι, Βαρβάρας μοναχῆς, Βασιλικῆς, Στάμως, Χριστίνας, Βασιλικῆς, Κόμπου, Στέριου, Μαργάρως, Ἀνθούλας, Κῶνστα, Ἀγόρως, Ἀναστάσι,
Ἀγόρως, Ἀλεξάνδρου, Χαΐδως, Σοφίας, Χαρίτου, Ζαφύρι, Σταμούλως, Κεράσως
πρεσβυτέρας, Δαμασκοῦ, Δέσπως, Βαγγελῆς, Δημητρίου ἱερέως, Κερατζούς, Μιχάλη,
Ἀσπρίδως, Μαλαματίνας, Καλῆς, Ζαφύρως, Ἰω(άννου), Ἀγόρως, Στάμου, Παναγιότι,
Χρίστου, Παναγιότι, Ἀγόρως, Ἰω(άννου), Πούλιου, Ἀγόρως, Ἀναστάσι, Ἀθανάσι,
Νικόλα, Ἰω(άννου), Μαλάμως, Θανάσως, Βαρσάμου, Βλημίδως, Γεώργ(ι), Γεώργ(ι),
Δέσπως, Χάδως, Ἀλέξι, Γεώργ(ι), Δέσπως, Σίρμου, Ἰω(άννου), Σταθούς, Ἀθανάσι,
Ἰω(άννου), Ζαφύρι, Κῶνστα, Μπεγίνας, Ἀποστόλη, Γεώργ(ι), Καλογιάνη, Σταμούλω,
Ἀλβίζη, Δήμου, Ῥίζου, Πολυμέρου, Θωμάς, Παναγιότι, Σοφός (= Σόφως;), Μαρίας, Θεοχάρι, Ἀνθήτζας, Μιχαήλ, Ζαφύρι, Ἀσημίνα, Παναγιότι, Δέσπω, Ἰάκωβος, Παναγιότι,
Ἀγγέλω, Πανόρια, Γαβριήλ.
|| 45v
Τὰ εὐλογημένα ὀνόματα τῶν σκυνάδων,
ζώντων καὶ τεθνεώτων.
Ῥίζου ἱερέως, Νικόλα, Καλογιάνη, Δημήτρι, Μίχου, Κωσταντί, Γεωργάκι, Ἀκριβέ,
Κανάκι, Ἀνττώνι, Ἰω(άννου), Παναγιότι, Ἀποστόλη, Δημήτρι, Δήμω, Μιχάλη, Μαργαρίτη, Δήμο, Νικόλα, Ἀναστάσι, Ζίζη, Πούλιω, Παναγιότι, Ἰω(άννου).
|| 48r
Ῥουφέτι τῶν τζερτζήδων, ζώντων καὶ τεθνεώτων.
Ὁ πανοσιώτατος προηγούμενος παπὰ κὺρ Ἰάκωβος ἔγραψε ταῦτα.
Ἐν ἔτει 1724 μαρτίου.
Ἰγνατίου ἀρχιερέως, Νικηφόρου ἱερομ(ονά)χου, Ἰακώβου ἱεροδ(ιακόνου), Ἰω(άνν)ου
ἱερέως, Γεωργίου, Καλογιάνου ἱερέως, Στέριου ἱερέως, Ῥοξάνης, Μαρίας, Ἀθα<να>σίου
ἱερέως, Γεωργίου, Σοφίας, Ζαφύρι ἱερέως, Γεωργίου, Παναγιώτι, Δημήτρι, Μαροῦδας,
Ἀληβίζη, Θωμᾶ, Βασιλικῆς, Πολυχρόνη, Παλεολόγου, Ἀφέντρας, Νικολάου, Γεωργίου,
Δέσπως, Ἰω(άννου), Χρηστοδούλου, Καλογιάνη, Νικόλα, Ἰω(άννου), Ἀσημίνας, Γεωργίου, Ἀτλαζήνας, Ἰω(άννου), Ῥίζου, Μέρσως, Ἀθανάση, Σίμου, Γεράκως, Δούλου,
Γεώργ(ι), Σοφίας, Ἰω(άννου), Νικόλα, Παγῶνας, Χάϊδως, Μανόλη, Θόδω, Μανόλη,
Ἰω(άννου), Ἀλησάβης, Γεώργ(ι), Σταύρω, Σουλτάνας, Καλῆς, Ἀγώρως, Ἀλεξάνδρας,
Κεράσω, Χρόνου, Παγῶνα, Θανάση, Στάθω, Γεώργ(ι), Χρίστω, Πανώρια, Ἰω(άννου),
Διακουμί, Παναγιώτι, Καλῆς, Ἰω(άννου), Στέριω, Νικόλα, Χάϊδως, Δημήτρι, Σταμάτι,
Στέριου, Φωτεινῆς, Καλογιάνη, Σταμούλη, Ἀδάμ, Κυρίτζη, Δημήτρι, Δήμω, Ἀγόρω, Χριστόδουλε, | 48v Καλογιάνη, Κερασύνας, Ἀληβύζη, Δημήτρι, Μαροῦδας, Σωσάνης, Δημήτρι, Παναγιώτι, Γεώργ(ι), Νικόλα, Σοφίας, Μαλάμως, Δημήτρι, Ἀλεξάνδρου, Θωμαΐς,
Παναγιώτι, Κυράτζως, Γεώργ(ι), Παναγιώτι, Χριστήνας, Μανόλη, Χρίστω, Μαλάμως,
Ῥίζου, Δημήτρι, Θανάση, Ἀργύρι, Μαλάμως, Χρίστω, Στάθη, Καλῆς, Κουρτέσα, Κρουστάλως, Ἀνθῆς, Παναγιώτι, Εἰρήνης, Στάμω, Ζαφύρι, Παναγιώτι, Ἀγγέλως, Μαλάμως,
Ἀσημίνας, Κυρατζοῦς, Ἀγωραστοῦ, Ἀγγελῆ, Παναγιότι, Θωδορή, Ἀθανασίου μοναχοῦ,
Ἀγόρως, Ἀναστάση, Στάμω, Ἀρχοντῆ, Θανάση, Ἄνθως, Ἰω(άννου), Δέσπως, Ἀναστάση,
Δημήτρι καὶ Δημήτρι, Κωνσταντί, Μαρίας, Παναγιότι, Δέσπως, Θοδωρί, Πούλου
17. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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ἱερέως, Λουμακήδας, Χριστώδουλε, Σοφίας, Ἀναστάση, Παναγιότι, Σταύρω, Ζαφύρι,
Ἰω(άννου), Σταθούς, Λεοντίου ἱερέως, Ἀγόρως, Βασιλικῆς, Ῥίζω, Παναγιώτου, Στάμω,
Ἀγόρως, Καλογιάνη, Παρήσι, Δημητρίου ἱερέως, Μαργαρίτι, Δημουλᾶ, Γεωργιλᾶ, Καλογιάννη, Δήμω, Κόστα καὶ Κῶστα, Θεοδόσι, Ζογράφως, Γεργούση, Παρήσι, Καλῆ, Χάϊδως, Παναγιότι, Καλογιάνη, Σταμούλω, Θανάση, Θόδω, || 49r Μετάξους, Μανόλη, Φίληπα, Ἀφέντρα, Δημήτρι, Ἀντώνη, Ἀλησάφως, Στέριο, Δημήτρι, Κόμνω, Σταθούς, Χάϊδως,
Ἰω(άννου), Γεώργ(ι), Στάμου, Γαροφαλιᾶς, Ἀναστάση, Ἀρσένι, Σοφίας, Θανάση, Σοφίας,
Ἀγόρως, Δέσπως, Θεοδώση, Ἀγάθης μοναχῆς, Ἀρχώντως, Θεοδώση, Κυρίτζη, Κυρασίνας,
Σμαράγδως, Βασιλικῆς, Ἀλησάφως, Βαγγελῆς, Θανάσι, Σταμούλη, Μαλάμως, Νεῦτος
(= Νεύτως;), Κερασίνας, Σταμούλη, Λουκιανῆς μοναχῆς, Ἀντώνη, Βάσιως, Χάϊδως, Γεώργ(ι), Παναγιώτι, Γεώργ(ι) ἱερέως, Ἰωάνου, Δημήτρι, Κῶνστα, Ζαφύρι ἱερέως, Φράνγκου, Κυρατζούς, Ζαφύρι, Ῥίζω, Σταύρω, Στέργιω, Χρυσαΐδος, Ἰω(άννου), Ἰω(άννου),
Θεοδώρου, Χρυσάνας, Στέριω, Ἰω(άννου), Στέριω ἱερέως, Ἀναστασίου ἱεροδ(ιακόνου),
Ἰω(άννου), Δήμου, Ζωγράφως, Χρίστω, Στάνω (= Στάνου), Κύρω (= Κύρου), Θανάσι,
Χρίστω, Λάμπου, Μαρίας, Χριστοδούλου, Μαρίας, Μαργάρως, Νικόλα, Φραντζῆ,
Ἄννης, Ἀνανήας μοναχῆς, Μαλούκω, Θόδω, Ἀνανίας μοναχῆς, Μανώλη, Θοδωρί, Στάθη
ἱερέως, Χάντρο (;), Δημήτρι, Στέριω, Ἀρσυνή, Τριανταφήλω (= Τριανταφύλλου), Χρυσαφήνας, Παναγιότι, Στάμω (= Στάμου), Πούληο (;), Ἰω(άννου), Ἄλκω, Κῶνστα, Παναγιότι, Κάλως, Μαργαρίτη, Ἀθανάσι, Ζωγράφως, Θοδωρί, Ζωγράφως, Θεοδώσι, Σουλτάνας,
Χάϊδως, Χρίστω (= Χρίστου), Γεώργ(ι), Στατήρα, Ἀλεξίου, Λάμπως, Ἰω(άννου), Ἀντώνη,
Πολύχρω, Σου<λ>τάνας, Νίκο (= Νίκου), Δημήτρι, Καλοῦδας, Ἀγγελή, Ἰω(άννου), Βενίτη, | 49v Ζήση, Ἀγγελῆ, Ἰω(άννου) ἱερέως, Χρυσάφως, Ἰω(άννου), Νικολάου, Ἀγόρως,
Χρίστω (= Χρίστου), Σταθούς, Γεώργ(ι), Θανάση, Δύμω (= Δήμου), Θάνω (= Θάνου),
Γεώργ(ι), Ἰω(άννου), Χάϊδως, Καλινήκης μοναχῆς, Χρίστο, Κάλως, Ἀποστόλη, Ἀρμάγω
(= Ἀρμάγου) ἱερέως, Σμαράγδως, Δημητρίου, Ἐλένης, Ζαφύρι, Μαρούδας, Δημήτρι,
Γεώργ(ι), Βεργίνας, Χάϊδως, Γεωργάκη, Ἀναστάσι, Κερασίνας, Ἰω(άννου), Δημουλᾶ,
Ἀλεξάνδρου, Δέσπως, Δανιήλ, Γεώργ(ι), Ἀληβύζη, Μαρίας, Γεώργ(ι), Κῶνστα, Δημήτρι,
Ἀγγελῆ, Βασιλικῆς, Παναγιώτι, Παναγιώτι, Ἀντώνη, Ἀναστάσι, Κυρατζοῦς, Τζηόρτζη,
Σταθοῦς, Ἀναστασίου ἱερέως, Μαλάμως πρεσβυτέρας, Δημητρίου, Βαγγελῆς, Χριστοδούλου, Δέσπως, Νικόλα, Κωνσταντί, Λάμπω (= Λάμπου), Μάνω (= Μάνου) Σταθούς,
Μαρίας, Ἰω(άννου), Χριστοδούλου, Γεώργ(ι), Ζογράφω, Νικόλα, Μαλάμως, Δημήτρι,
Χρίστω (= Χρίστου) ἱερέως, Ἀγόρως πρεσβυτέρας, Γεώργ(ι), Ἀντώνη, Ἰω(άννου), Θάνω
(= Θάνου), Βασιλικῆς, Μαρίας, Ἀλεξάνδρου, Ἰω(άννου), Μαρίας, Μύλκω (= Μύλκου;),
Ἀφέντρας, Τζόντως, Ἰω(άννου), Ἀργύρι, Μετάξως, Ἀναστάσι, Κερασίνας, Ἀναστάσι,
Ἀκρίβως, Νικόλα, Ἀθανάσι, Πέπω (= Πέπου;), Φράνκω (= Φράγκου) ἱερέως, Ἰω(άννου),
Φράγκω (= Φράγκου) ἱερέως, Ἰω(άννου), Διαλέκτως πρεσβυτέρας, Κυρατζούς, Γεοργάκη, Ἰω(άννου), Παγώνας, Χριστόδουλου, Χάϊδως, Αὐγέρι, Παναγιώτι, Ζογράφως,
Ἀρμάγω (= Ἀρμάγου), Κάλως, Δημήτρι, Ἰω(άννου), || 50r Κῶνστα, Ἀντρώνη, Σταθούς,
Στέριω (= Στέριου), Χάϊδως, Ἀναστάσι, Δημήτρι, Βασιλικῆς, Ἰω(άννου), Γεώργ(ι), Βενέτι, Ἰω(άννου), Κυρατζούς, Χριστοδούλου, Ἰω(άννου), Χάϊδως, Κωνσταντί, Ἀλεξάνδρας,
Γεώργ(ι), Θανάσι, Ζαφύρως, Κῶνστα καὶ Χάϊδως.
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Εικ. 1. Κώδ. Ιβήρων 1946, φ. 7r.
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Εικ. 2. Κώδ. Ιβήρων 1946, φ. 8r.
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ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΟΥΛΗ

ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΜΗΛΕΩΝ
(1820)
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η μελέτη που ακολουθεί αξιοποιεί τρεις επιστολές από τον Φάκελο Ζ΄ των εγγράφων
της Βιβλιοθήκης των Μηλεών.1 Ο αποστολέας τους Γιάννης Χατζηαναστασίου είναι
ένας Μηλιώτης ο οποίος ζει στην Κωνσταντινούπολη, με την γυναίκα και τα παιδιά
του, εκτός από τον γιο του Ανέστη, που παρέμεινε στις Μηλιές υπό την προστασία του
Ιωάννη Ευσταθίου. Ο Γιάννης Χατζηαναστασίου, ζώντας στην Κωνσταντινούπολη,
είχε γνωριμίες με ανθρώπους της εξουσίας και γι’ αυτό οι συμπατριώτες του ζητούσαν
την μεσολάβησή του προκειμένου να διευθετήσουν κάποια προβήματά τους. Τα
προβλήματα αυτά αναφέρονται στις τρεις επιστολές, τις οποίες έστειλε αυτός στους
προεστούς των Μηλεών, την άνοιξη του 1820, μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται
οι κοινωνικοπολιτικές πρακτικές, οι οποίες αναπτύσσονταν ανάμεσα στους υποτελείς
Έλληνες και στην οθωμανική εξουσία, φαινόμενα πελατειακών σχέσεων και
γραφειοκρατίας, τα οποία, παρ’ όλη την χρονική απόσταση δεν μας είναι άγνωστα.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Η πρώτη επιστολή συντάχθηκε στις 18 Μαρτίου 1820, σε απάντηση μιας επιστολής
των προεστών των Μηλέων, της 14ης Φεβρουαρίου 1820. Οι προεστοί πληροφορούν
τον Χατζηαναστασίου ότι είχαν υποδεχθεί την τράτα τους για λογαριασμό τής κατ’
αποκοπήν πληρωμής των φόρων (μουκατά),2 το ποσό των οποίων ανερχόταν στα 1.944
γρόσια. Επειδή, όμως, δεν είχαν το ποσό αυτό, τον παρακαλούν να δανεισθεί, με μικρό
επιτόκιο (4-5%), για λογαριασμό τους. Επίσης του ζητούν να μεσολαβήσει ο γνωστός
του Αμπτή μπέης στον αυθέντη των Μηλεών χατζη-Χαλήλ ώστε να εκδοθεί ένα μικρό
φιρμάνι,3 με το οποίο να γίνεται χωριστά η κατανομή των φόρων του Βελεστίνου, της
Λάρισας και του Κατωχωρίου. Απαντώντας στα αιτήματα των συμπατριωτών του ο
Χατζηαναστασίου τους πληροφορεί τα εξής: 1) Στην Κωνσταντινούπολη το επιτόκιο
των δανείων ήταν 8-10% και όχι 4-5%, όπως ζητούσαν εκείνοι. 2) Με τον Αμπτή μπέη
είδαν τον χατζη-Χαλήλ εφέντη και τους βεβαίωσε ότι σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο το
φερμάνι, με το οποίο θα πληρώνουν μαζί με το Νεοχώρι τους φόρους. Τους προτρέπει,
όμως, να μην δώσουν «μήτε ἕναν παρά» πριν πάρουν στα χέρια τους το φερμάνι
αυτό. Στο τέλος της επιστολής, ο Χατζηαναστασίου παραπονείται επειδή δεν τον
ενημερώνουν για όλες τις κοινοτικές υποθέσεις τους.

1. Οφείλουμε ευχαριστίες στον κ. Κώστα Σπανό, εκδότη του Θεσσαλικού Ημερολογίου,
για την μεταγραφή του κειμένου των τριών επιστολών.
2. Μουκατάς< τουρ. mukataa· η κατ’ αποκοπή πληρωμή των φόρων.
3. Φερμάνι< τουρ. ferman· σουλτανικό διάταγμα.
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Η δεύτερη επιστολή συντάχθηκε στις 27 Απριλίου 1820, ως συνέχεια της πρώτης
και γι’ αυτό είναι συντομότερη από εκείνη. Ο Χατζηαναστασίου πληροφορεί τους
προεστούς των Μηλεών ότι έχει στα χέρια του το φερμάνι, για την έκδοση του
οποίου συνάντησε πολλές δυσκολίες (μεγάλη δυσκολία ἐτράβηξα). Για την εγγραφή
σε στήλες (καλέμι καϊτί)4 και λοιπά έξοδα πλήρωσε 484,5 γρόσια. Ταυτοχρόνως
μίλησε με τον Αμπτή μπέη για την έκδοση ενός άλλου φερμανίου, για να διευθετηθεί
ο καθορισμένος φόρος (μακτού).5 Ο Αμπτή μπέης μπορεί να αναλάβει και αυτό το
ζήτημα αλλά απαιτούνται «δέκα δώδεκα έως δεκαπέντε πουγιάσπρα».6 Τους συνιστά
να το σκεφθούν και να αποφασίσουν σύντομα, «μήν τύχη κανένας θάνατος εἰς τόν χατζη-Χαλήλ ἐφέντη» και περάσουν οι Μηλιές στην εξουσία άλλων, κακών, αφεντάδων
(και μείνετε εἰς κακῶν χέρια).
Η τρίτη επιστολή συντάχθηκε στις 19 Μαΐου 1820, σε απάντηση μιας επιστολής
των προεστών των Μηλεών της 26ης Απριλίου 1820. Τους πληροφορεί ότι έλαβε
τα γράμματά τους, τα μετέφρασε στην τουρκική γλώσσα και τα παρέδωσε στους
«προστάταις» και αυτοί αποκρίθηκαν ότι δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές (δεν γίνεται
νά χαλέψουν) διότι οι Μηλιές «εἶναι τοῦ βασιλέως τόπος», δηλαδή είναι χάσι.7 Το
γεγονός ότι οι Μηλιώτες πλήρωσαν επιπλέον (περιπλέον) χρήματα αυτό οφείλεται
στους ίδιους διότι αμέλησαν. Και πάλι τους γνωστοποιεί ότι δεν είναι δυνατό να
δανεισθεί με επιτόκιο 5-6%. Δύσκολο να βρει ακόμα και με 9-10%. Επομένως, πρέπει
να αναζητήσουν στο Πήλιο δανειστές. Σχετικά με τα κοινά ζητήματα με το Νεοχώρι,
τους προτρέπει να ενημερώσουν τον προεστό τους, «ἐπειδή αὐτός εἶναι ἀνοίδεος». Στο
τέλος της επιστολής αυτής υπενθυμίζει τους προεστούς των Μηλεών ότι ο επιστάτης

4. Ευχαριστούμε τον τουρκολόγο Κώστα Καμπουρίδη για την ερμηνεία αυτών των
λέξεων.
5. Μακτού< τουρ. maktu· καθορισμένος, ορισμένος.
6. Πουγιάσπρα. Μάλλον πουγγιά+άσπρα. Το πουγγί αριθμούσε 500 γρόσια. Εάν τα πουγιάσπρα είναι γρόσια, τότε τα 10 αντιστοιχούν σε 5.000 γρόσια, τα 12 σε 6.000 γρόσια και τα 15 σε
7.500 γρόσια. Τα ποσά αυτά είναι σημαντικά και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι πρόκειται για άσπρα
(ένα άσπρο είναι 1/120 του γροσίου), οπότε τα 10 πουγιάσπρα αντιστοιχούν σε 41,5 περίπου
γρόσια, τα 12 σε 50 γρόσια και 15 σε 62,5 περίπου γρόσια.
7. Από τα 24 χωριά του Πηλίου τα 14, με πρώτη την Μακρινίτσα, ήταν βακούφια,
δηλαδή αφιερωμένα σε μουσουλμανικά ευαγή ιδρύματα, και τα 10, όπως οι Μηλιές, ήταν
χάσια, δηλαδή τιμάρια των οποίων οι ετήσιες πρόσοδοι, ξεπερνούσαν τα 100.000 άσπρα.
Οι Δημητριείς, αναφερόμενοι στα χάσια του Πηλίου, το 1791, έγραψαν τα εξής: «Τά χάσια
ὁπού εἶναι ὀλιγώτερα δέν συστήνουν ὅλα ἕνα σῶμα καθώς τα βακούφια· ἐπειδή κάθε ἕνα
ἔχει ξεχωριστά τόν ἐδικό του προστάτη, καί εἶναι δεμένα ἄλλα ἀλλοῦ καί ἄλλα ἀλλοῦ. Οἱ
προστάται τους δέν δείχνουν εἰς αὐτά καμιά ὑπεράσπισι, καθώς οἱ τῶν βακουφιῶν, καί εἶναι
ἀκολούθως ὑποκείμενα εἰς πολλά κακά καί ξέφραγα, διά νά εἰπῶ ἔτζι, εἰς τό νά ἐμβαίνῃ κάθε
ἕνας νά ἐξασκῇ τή θηριότητά του. Τούτων τά δοσίματα δέν εἶναι διωρισμένα, ἀμή κρέμονται
ἀπό τή φαντασία τῶν ἀκορέστων Τούρκων, οἱ ὁποῖοι τά ἐπιφορτίζουν κατά τούς καιρούς καί
τά θελήματά τους ὅσα θέλουν(...) καί νά μήν πολυλογῶ, δοκιμάζουν ὅλη τήν αὐστηρότητα τῆς
τυραννίας τῶν κρατούντων (...)». Βλ. Δανιήλ Φιλιππίδης-Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγραφία
Νεωτερική περί της Ελλάδος, επιμέλεια Αικ. Κουμαριανού, «Ερμής», Αθήνα 1970, 104-105.
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(κεχαγιάς)8 του Αμπτή μπέη θέλει να του στείλουν, αυτοί και οι Νεοχωρίτες, από ένα
τόπι αλατζά,9 για τις μεσολαβήσεις του προς τον Αμπτή μπέη (ἐπειδή τόν ἐνοχλοῦμε
πάντοτε).
Όπως βλέπουμε, λοιπόν, είναι έκδηλες η γραφειοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις
των κατεχόντων Οθωμανών με τους υποτελείς τους Έλληνες, οι οποίοι πλήρωναν
ακριβά την μεσολάβηση πολλών ατόμων, προκειμένου να λύσουν τα προβλήματά
τους.
Στις τρεις επιστολές υπάρχουν πολλές τουρκικές λέξεις, μερικές από τις οποίες
έχουν παραφθαρεί τόσο πολύ, στην ελληνική απόδοσή τους, που δεν μπορούμε να
τις αναγνωρίσουμε στα τουρκικά λεξικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν
κάποια σημεία χωρίς πλήρη διευκρίνιση. Ακολούθως προβαίνουμε στην έκδοση των εν
λόγω επιστολών, παραθέτοντας, όπου είναι εφικτό, και κάποια σχόλια.
Ζ/27
Ἔντιμοι προεστώταις τῆς χώρας Μηλιαῖς
Κωνσταντινούπ(ολις) τῇ 18η Μαρτίου 1820
Εὐχαρήστως ἔλλαβον τά γράμματά σας ἀπό 14 / Φευρουαρίου, ἐχάρην διά τό
αἴσιον τῆς ὑγείας σας, ἴδον / τήν ὑποδοχήν τῆς τράτας μας διά λογαρ(ιασμόν) τοῦ
Μοκαδά σας / ἀπό γρ(όσια) 1944 - κ(αί) πάγη καλῶς. ἐλλάβαμεν εἰς σημεί/ωσιν ὁποῦ
ἄν ἐπιτύχωμεν ἀπό τούς κεπιτζίδες10 γρόσια / νά σᾶς τραβήσωμεν πρός 4 κ(αί) 5 τά
% διά λογ(αριασμόν) τοῦ Μοκαδά / σας. πλήν κ(αί) αὐτοί ἐξαιτίας τοῦ ἀνεβασμοῦ
μονάδων / αὐτοῦ ζητοῦν 8 κ(αί) 10 τά % κ(αί) εἰς ἀδειάν σας κ(αί) ῥιγολάν σας /
ἐλάβαμεν κ(αί) τά σταλλέντα μας ἄρτζι11 μαζάρια12 σας πρός τούς / αὐθεντάδες σας,
κ(αί) κατά τήν ὀρδινείαν σας ἐπρόσταξα / εἰς τόν Ἀμπτί μπέϊ ἀράπη(;),κ(αί) μέ αὐτόν
αὐτού ἐπήγαμεν / εἰς τόν χατζή Χαλήλ ἐφέντη σας διά τήν ὑπόθεσιν τοῦ Καστρι/οῦ,13
ἐπρόσταξα λοιπόν κ(αί) εὔγαλαν τά κ[.]ά[.]ος,14 εἰς τά / ὁποῖα ἐμπεριέχονται τά
φιρμάνια, κ(αί) αἱ διανομαῖς τοῦ Βελε/στίνου, τῆς Λαρίσσης κ(αί) ξεχωριστά ἡ
διανομή τοῦ Κατο/χωρίου,15 κ(αί) κατά τάς διανομάς καί φερμάνια, ἀπεφασίσθη /
κ(αί) γίνεται ἕνα φερμάνι, τό ὁποῖον μετά 5 κ(αί) 6 ἡμέρας / εὐγαίνει, κ(αί) [_]16
ὁποῦ τό λάβω μέ τήν πρώτην εὐκαιρίαν / θέλει σᾶς στείλω, σᾶς εἰδοποιῶ ὅμως ἀπό
μέρους τοῦ / αὐφθέντη σας χατζή Χαλήλ ἐφέντη νά μήν δώσετε μήτε / ἕναν παρά ὡς
νά λάβετε τό φερμάνι, τό ὁποῖον γίνεται / δι’ ἐσᾶς καί διά τό Νεοχώρι, κ(αί) θέλει
χρησιμεύση κ(αί) διά τούς / δύω σας. διά τά γαμπάδικα δέν μέ λέγετε//17 τίποτες,
8. Κεχαγιάς< τουρ. kahya· διαχειριστής, επιστάτης, επίτροπος, αντιπρόσωπος.
9. Αλατζάς< τουρ. alaca· ποικιλόχρωμος, χρωματιστό βαμπακερό ύφασμα.
10. Κεπιτζής< τουρ. kepici· άπληστος, πλεονέκτης, φιλάργυρος.
11. Άρτζι< τουρ. arz· παρουσίαση, έκθεση.
12. Μαζάρια< τουρ. mahrar· δικαστική απόφαση.
13. Καστρί· μάλλον το χωριό Καστρί της Αγιάς. Εάν ήταν ο Βόλος έπρεπε να αναφέρεται
ως Κάστρο.
14. Η λέξη αυτή είναι δυσανάγνωστη.
15. Κατωχώρι· οικισμός του Δήμου της Πορταριάς.
16. Η λέξη αυτή είναι δυσανάγνωστη.
17. Τέλος της πρώτης σελίδας της επιστολής.
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Εικ. 1. Η α΄ σελίδα της πρώτης επιστολής του Γιαννάκη Χατζηαναστασίου προς
τους προεστούς των Μηλεών (18.3.1820).
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Εικ. 2. Το τέλος της πρώτης επιστολής του Γιαννάκη Χατζηαναστασίου.

κ(αί) μέ κακοφαίνεται μήν ἤθελε σᾶς φανῆ / κανένας μπομπασίρης,18 διότι τά ἄλλα
χωρία / ἐπλίρωσαν. ἐκτός τό ἐδικόν σας, Νεχώρι κ(αί) Τζαγκαρά/δα δι[..]ία ἑτέρ[]19
προσκυνῶ(;) σας καί μένω.
γηανακης χατζη αναστασἴου
Ζ/28
Πρός τούς Κυρίους δημογέροντας τῶν Μηλιῶν
Κωνστ(αντινούπολις) τῇ 27 Ἀπριλίου 1820
Ἐρωτόντες πρώτον διά τήν περιποθητήν μοι ὑγιάν σας, εἴμαι διά τῆς παρούσης
μου / νά σᾶς φανερώσω, ὅτι θέλετε λάβη ἕν φερμάνη ἀπό Κωνσταντή ἀνοιψιόν μου,
σᾶς βεβαιῶνο / ὅτι μεγάλη δισκολήα ἐτράβηξα ἕως ὁπού νά εὐγῆ, ἀπό τριανταδυό
καλέμια20 καΐτη21 / εὔγάλαμε κ(αί) ἔτζη κατεστήθηκε. θέλετε ἠξεύρη ὅτι διά τά ἔξοδα
μέ κατάστηχον εἰς καϊτιέ / φερμάνη22 κ(αί) πολλά εἶναι γροσία τετρακόσια ὀγδοήντα
τέσσερα κ(αί) μησόν # γρ(όσια) 484, 1/2. ἔκαμα / μία ὁμηλία μέ τόν Ἀπτήν μπεΐ διά
νά σᾶς γένη ἕνα φερμάνη διά τό μαχτού23 σας, λέγωντας / με ὁ Ἀπτήν μπεΐς νά σάς
γράψω διά τά ἔξοδα ὁποῦ ἡμ[π]οροῦν νά γένουν, παγένουν λοιπόν / δέκα δώδεκα

18. Μπομπασίρης· φρουρός της τάξης.
19. Οι λέξεις αυτές είναι δυσανάγνωστες.
20. Καλέμι< καλάμι (γραφίδα)> τουρ. kalem· μολύβι, γραφίδα.
21. Καϊτί< τουρ. kaide· κανόνας, νόμος.
22. Καϊτιέ φερμάνι· φερμάνι για τον προσδιορισμό των φόρων(;).
23. Μαχτού· βλέπε παραπάνω την σημείωση 5.
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Εικ. 3. Η δεύτερη επιστολή του Γιαννάκη Χατζηαναστασίου προς τους προεστούς των Μηλεών (27.4.1820).

Εικ. 4. Η τρίτη επιστολή του Γιαννάκη Χατζηαναστασίου προς τους προεστούς
των Μηλεών (19.5.1820).

267

ἕως δεκαπέντε πουγιάσπρα, κ(αί) ὅταν τό βάλετε εἰς ὁμηλίαν κ(αί) συμ:/βουλευτήτε
μέ φανερώνετε κ(αί) τό ἀκολουθῶ, διά νά μήν τύχη κἄνέ[ν]ας θάνατος εἰς τόν / χατζή
Χαλήλ ἐφέντη κ(αί) μήνετε εἰς κακῶν χέρια.
πρόθυμος τῶν προσταγών σας
σᾶς προσκυνῶ κ(αί) μένω γηανακης χατζηαναστασιου
Ζ/26
Πρός τούς εὐγενεστάτους προεστότας τῶν Μηλεών
Κωνστ(αντινούπολις) τῇ 19 Μαΐου 1820
Ἔλαβα ἕν τιμιόν σας δεδομένον τῆ 26 παρελθόντος ἐξ ἧς ἐχάρην διά/τήν ἀγαθήν μοι
ὑγία των, εὔρον ἐνκκληστά τά γράμματα πρός τούς μπέϊδες / τά ὁποία μεταφραζόντας
τα κατά τήν διαταγήν σας τά ἐπρόσφερα παρακαλώντας τούς / προστάτας διά νά
κάμουν κατά τά ἀρτζιμαζαρηά24 σας, μέ ἀπεκρήθησαν ὅτι / αὐτή ἔγυναν τερτήπη
τοβλέελε, κ(αί) νά εἶναι τοῦ βασιλέως τόπος δέν γύνεται νά / χαλέψουν, σᾶς
προέγραψα διά αὑτά κ(αί) τό ἀμελήσατε καί εἶναι τό πτέξημον ἐδικόν σας / διά
ὅσα πληρώσατε περιπλέον. βλέπο νά μέ προγράψετε μέ προλαβόντα σας / γράμμα
ὅτι νά σᾶς στέλω πόλητσα25 πρός 5 κ(αί) 6%. τό λοιπόν ἐδῶ μόλης εὔρω / 9 κ(αί) 10
τά % κ(αί) ἐκεῖνον δύσκολον νά μετρήση γρόσια, λοιπόν προβλέψετε / ἀπό αὐτοῦ
ὡς ἀγαπάτε, διά τό Νιχόρη πῶς δέν τούς φωνάζετε τί νά συμβουλεύεται / τό κάθε τί
ἐπειδή αὑτός εἶναι ἀνοίδεος κ(αί) εἰς τό νά κάμετε καλόν δέν βλάπτεστε. / τό φερμάνη
ὁποῦ σᾶς ἐπροέστειλα εἶναι κ(αί) διά αὑτοῦ κ(αί) διά τούς Νιχορῆτας, τοῦ / Ἀπτήν
μπέι ὁ κεχαγιάς26 μέ εἶπεν νά σᾶς γράψω ἕνα δυώ φορές νά / σᾶς γράψω διά νά τόν
στείλετε ἕν τόπη ἀλατζά κ(αί) καθώς κ(αί) διά τούς Νιχορήτες / ἐπειδή τόν ἐνοχλούμε
πάντοτε, κ(αί) ἄν ἀγαπάτε στειλετέ του το. σᾶς ἀσπάζομαι ἀδελφικός κ(αί) μενω γηανακης χατζηαναστασἵου

24. Αρτιμαζάρια· δικαστικές αποφάσεις. Βλ. παραπάνω τις σημειώσεις 11 και 12.
25. Πόλιτσα< ιταλ. polizza· συναλλαγματική.
26. Κεχαγιάς· βλέπε παραπάνω την σημείωση 8.
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ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΞΑΡΑ
ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ 1900
ΜΕΡΟΣ Α΄. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Το Ψυχικό είναι από τους πολλούς πεδινούς οικισμούς (υψ. 250 μ.) στα νοτιοδυτικά
της Λάρισας. Το 1881, μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, απετέλεσε οικισμό του
Δήμου της Κραννώνας μέχρι το 1912, οπότε δημιουργήθηκαν οι Κοινότητες με τον
νόμο ΔΝΖ. Με το Β.Δ. της 31.8.1912 (ΦΕΚ Α 262/1912) ιδρύθηκε η Κοινότητα του
Σουλετσίου, μετέπειτα της Κυπαρίσσου, στην οποία υπήχθη και το Ψυχικό. Με το Δ.
της 23.9.1927 (ΦΕΚ Α 207/1927) το Ψυχικό απετέλεσε δική του κοινότητα μέχρι το
1997. Από το 1998 αποτελεί οικισμό του νέου Δήμου της Κραννώνας. Τα πληθυσμιακά
δεδομένα του οικισμού, από το 1881 μέχρι το 2001, έχουν ως εξής:
έτος
κάτοικοι
έτος
κάτοικοι
1881
1920
1928
1940
1951

176
126
242
276
309

1961
1971
1981
1991
2001

340
275
229
176
147

Στις γραμμές που ακολουθούν θα παρουσιάσουμε τις οικογένειες του Ψυχικού του
1900, όπως είναι καταχωρισμένες στο Δημοτολόγιο του Δήμου της Κραννώνας1 αυτού
του έτους. Όπως κάναμε και με τους άλλους οικισμούς, στην παρουσίαση των κατοίκων,
μετά τον αρχηγό της οικογένειας ακολουθεί η σύζυγός του με το επώνυμο του πατέρα
της. Για τον καθένα σημειώνεται ο τόπος και το έτος της γέννησης. Τα παιδιά έχουν
γεννηθεί όλα στο Ψυχικό.
Οι αρχηγοί των οικογενειών του Ψυχικού, το 1900, είναι 31. Από αυτούς 28 είναι
άνδρες και 3 γυναίκες, όλες τους χήρες και χωρίς παιδιά στην οικογενειακή μερίδα τους.
Από τους 28 άνδρες αρχηγούς οικογενειών οι 24, ήτοι ποσοστό 85,7%, είχαν γεννηθεί
στο Ψυχικό. Οι οικισμοί καταγωγής των 4 μετοίκων είναι οι εξής:
1) Μπάμπασι2 των Φαρσάλων
2 άνδρες αρχηγοί οικογενειών (και οι δύο χήροι).
2) Μέγα Ευύδριο των Φαρσάλων 1 άνδρας αρχηγός οικογένειας.
3) Πυργάκια των Φαρσάλων
1 άνδρας αρχηγός οικογένειας.

1. Μέχρι τώρα έχουμε παρουσιάσει τους κατοίκους του Λουτρού, της Κραννώνας, της
Κυπαρίσσου και του Αγ. Γεωργίου (όλοι αυτοί οι οικισμοί ανήκαν στον Δήμο της Κραννώνας),
στους τόμους 49, 50, 51 και 52 του Θεσσαλικού Ημερολογίου.
2. Μπάμπασι· οικισμός μεταξύ της Κρήνης και της Αύρας των Φαρσάλων, ο οποίος
εγκαταλήφθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.
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ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟ 1900
1) Αναγνωστόπουλος Αγγελάκης.3
σύζυγος: Αικατερίνη Θεοδ. Βλαχοπούλου, Ψυχικό 1854.
παιδιά: Αθανάσιος (1878), Βέγγω (1883), Όλγα (1885), Βασίλειος (1888).
2) Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Ζαχαρία, Ψυχικό 1859.
σύζυγος: Βαγγελή Αθαν. Τασιοπούλου, Ψυχικό 1862.
παιδιά: Αικατερίνη (1883), Σωτήριος (1888), Δημήτριος (1891).4
3) Αναγνώστου Ζαχαρίας του Αναγνώστη, Ψυχικό 1823, χήρος.
4) Αρσενόπουλος Δημήτριος του Αρσένη, Ψυχικό 1843.
σύζυγος: Ρίνω Αθαν. Μαλισόβα, Τουρκομουσλί5 της Λάρισας 1850.
παιδιά: Βάγια (1877), Μαρία (1880), Νικόλαος (1882), Κερατζώ (1888).
5) Βλαχόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου, Ψυχικό 1862.
σύζυγος: Δέσπω Τριαντ. Κωνσταντίνου, Ψυχικό 1865.
παιδιά: Βάγια (1887), Σταυρούλα (1890), Κωνσταντίνος (1896), Ανδρέας (1899).
6) Γκέκας Δημήτριος του Βασιλείου, Μπάμπασι6 των Φαρσάλων 1867, χήρος.
παιδιά: Νικόλαος (1895).
7) Γκέκας Βασίλειος του Αποστόλη, Μπάμπασι 1828, χήρος.
παιδιά: Απόστολος (1867), Βαγγελή (1888).
8) Γκουντικόπουλος Γεώργιος του Αποστόλη, Ψυχικό 1868.
σύζυγος: Βαγγελή Στέργιου Παπαδοπούλου, Ψυχικό 1874.
παιδιά: Κωνσταντίνος (1898), Αθανάσιος (1899).7
9) Γκουντικόπουλος Δημήτριος του Αποστόλη, Ψυχικό 1862, χήρος.
10) Ζήσης Ευθύμιος του παπα-Δημήτρη, Ψυχικό 1875.
σύζυγος: Αναστασία Βασιλείου Γκέκα, Ψυχικό 1875.
παιδιά: Δέσπω (1892), Βάγια (1893), Ευαγγελή (1894).
11) Ζήσης Μιχαήλ του Ματθαίου, Ψυχικό 1866.
σύζυγος: Δέσπω Γεωργίου Δημακοπούλου, Πολυνέρι των Φαρσάλων 1872.
παιδιά: Κωνσταντίνος (1890), Βασιλική (1894), Δημήτριος (1900).8
12) Ζήσης Νικόλαος του Παναγιώτη, Ψυχικό 1866, χήρος.
παιδιά: Αχιλλέας (1888), Δημήτριος (1893).
13) Ζήσης Χρήστος του Π., Ψυχικό 1871.
σύζυγος: Παρασκευή Βησσαρίωνα Χριστοδούλου ή Βησσαράκου, Ψυχικό 1873.
παιδιά: Βασίλειος (1899).
14) Κουτσού Γαρουφαλλιά του Παναγιώτη, Μεγ. Ευύδριο των Φαρσάλων, 1840 χήρα.
15) Κωνσταντίνου ή Ντάφος Γεώργιος του Ντάφου, Ψυχικό 1872.
σύζυγος: Αικατερίνη Γεωργίου Νταφοπούλου, Χάλκη της Λάρισας 1877.
3. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τον Αγγελάκη Αναγνωστόπουλο.
4. Ο Σωτήριος και ο Δημήτριος πήραν το επώνυμο Ζαχαριάς.
5. Τουρκομουσλί· οικισμός μεταξύ της Χαράς και της Κυπαρίσσου, ο οποίος μετονομάσθηκε
σε Φιλίκια και εγκαταλήφθηκε την δεκαετία 1950-1960.
6. Βλ. παραπάνω την σημείωση 2.
7. Τα δύο αγόρια της οικογένειας πήραν, μετέπειτα, το επώνυμο Αποστόλου.
8. Τα δύο αγόρια της οικογένειας πήραν, μετέπειτα, το επώνυμο Ματθαίου.
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16) Κωνσταντίνου ή Ντάφος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου, Ψυχικό 1835.
σύζυγος: Αννούλα Θεοδώρου Γκούμα, Αύρα των Φαρσάλων 1850.
παιδιά: Αντώνιος (1878), Βάιος (1880).
17) Λιόλου Κωνσταντίνος του Τριαντάφυλλου, Ψυχικό 1866.
σύζυγος: Μαρία Βησσαρίωνα Τασιοπούλου, Ψυχικό 1865.
παιδιά: Γεώργιος9 (1895), Στεργιάνω (1897).
18) Μανώλη Γραμμάτω του Κωνσταντίνου, Ψυχικό 1840, χήρα.
19) Νταφόπουλος Βησσαρίων του Σωτήρη, Πυργάκια των Φαρσάλων 1868.
σύζυγος: Ανθούλω Αθανασίου Χρήστου, Ψυχικό 1873.
παιδιά: Σοφία (1897), Γιαννούλα (1899).
20) Σκούρα Μαρία του Ιωάννη, Ψυχικό 1820, χήρα.
21) Τασιόπουλος Βησσάριος του Αναστάση, Ψυχικό 1840, χήρος.
22) Χατζόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Ψυχικό 1842.
σύζυγος: Παρασκευή Κων. Μπάλα, Πολυνέρι των Φαρσάλων 1860.
παιδιά: Λεμονιά (1888), Βαγγελή (1890), Όλγα (1893), Αντώνιος (1896).
23) Χρήστου Αθανάσιος, Ψυχικό 1842.
σύζυγος: Μυγδάλω Ζήση Χριστοδούλου, Ψυχικό 1845.
24) Χριστοδούλου Δημήτριος του Ζήση, Ψυχικό 1856, ιερέας, χήρος.
25) Χριστοδούλου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Ψυχικό 1874.
σύζυγος: Παρασκευή Βασιλείου Τασιοπούλου, Ψυχικό 1870.
παιδιά: Αφροδίτη (1894), Κερασίνα (1897).
26) Χριστοδούλου Νικόλαος του Ζήση, Ψυχικό 1859.
σύζυγος: Παγώνα Αρσενίου Αρσενοπούλου, Ψυχικό 1860.
παιδιά: Αχιλλέας (1880), Τασιά (1883), Σωτήριος10 (1886), Θεμιστοκλής (1888).
27) Χριστοδούλου ή Βησσαράκος Δημήτριος του Βησσαρίωνα, Ψυχικό 1876.
σύζυγος: Λεμονιά Κων/νου Κουτρούλη, Αγ. Παρασκευή της Λάρισας, 1876.
παιδιά: Νικόλαος (1883), Γεώργιος (1900).
28) Χριστοδούλου ή Γκουντός Ευάγγελος του Κων/νου, Ψυχικό 1862.
σύζυγος: Ευαγγελή Θεοδώρου Βλαχοπούλου, Ψυχικό 1861.
παιδιά: Χρυσούλα (1888).
29) Χριστοδούλου ή Ζήσης Αθανάσιος του Ζήση, Ψυχικό 1846.
σύζυγος: Μαρία Αθανασίου Γκουντικοπούλου, Ψυχικό 1850.
παιδιά: Απόστολος (1883), Αδάμος (1889), Παντελεήμων (1892).
30) Χριστοδούλου ή Ζήσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Ψυχικό 1875.
σύζυγος: Βαγγελή Χρήστου Γκαντίρη, Κρήνη των Φαρσάλων 1875.
παιδιά: Σταυρούλα (1897), Βασίλειος (1898).
31) Χριστοδούλου ή Ζήσης Ματθαίος του Δημητρίου, Ψυχικό 1839.
σύζυγος: Μαρία Κων/νου Μπλιότσικα, Κυπάρισσος της Λάρισας 1840.
παιδιά: Παναγιώτης (1877), Μιλτιάδης (1887).

9. Ο Γεώργιος πήρε, μετέπειτα, το επώνυμο Τριανταφύλλου.
10. Ο Σωτήριος και ο Θεμιστοκλής πήραν, μετέπειτα, το επώνυμο Ζήσης.
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ΜΕΡΟΣ Β΄. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΟΞΑΡΑ
Ο Δοξαράς, πεδινός επίσης οικισμός, απέχει 4 χλμ. βορειοδυτικά του Ψυχικού (ύψ.
190 μ.). Το 1881, όπως και το Ψυχικό, απετέλεσε οικισμό του Δήμου της Κραννώνας
μέχρι το 1912, οπότε, με το Β.Δ. της 31.8.1912, με το οποίο ιδρύθηκε η Κοινότητα
του Σουλετσίου (Κυπαρίσσου), απετέλεσε οικισμό της κοινότητας αυτής. Με το Δ.
της 10.3.1928 (ΦΕΚ Α 48/1928) ο Δοξαράς απετέλεσε δική του κοινότητα μέχρι το
1997. Από το 1998 αποτελεί και αυτός οικισμό του νέου Δήμου της Κραννώνας. Τα
πληθυσμιακά δεδομένα του οικισμού, από το 1881 μέχρι το 2001, έχουν ως εξής:
έτος
κάτοικοι
έτος
κάτοικοι
1881
1920
1928
1940
1951

283
222
462
589
562

1961
1971
1981
1991
2001

702
599
420
301
367

Μολονότι το 1881 στο Δοξαρά κατοικούσαν 283 άτομα, στο Δημοτολόγιο του 1900
είναι καταχωρισμένες 5 οικογένειες με 26 άτομα. Είναι προφανές ότι οι ακτήμονες του
οικισμού έφυγαν για να βρουν καλύτερη τύχη σε άλλους οικισμούς, αλλά επέστρεψαν
μετά από λίγα χρόνια. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι τα 26 άτομα του 1900 έγιναν 222
το 1920. Από τους 5 οικογενειάρχες του 1900, δύο μόνο είχαν γεννηθεί στον Δοξαρά.
Οι άλλοι τρεις είχαν γεννηθεί στο Λουτρό (2) και στο Μαυροβούνι της Λάρισας (1).
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΟΞΑΡΑ ΤΟ 1900
1) Αναγνώστου ή Νταφούλης Κων/νος του Τριαντάφυλλου, Δοξαράς 1862.
σύζυγος: Ευαγγελή Βασιλείου Κουρτεσιώτη, Δοξαράς 1870.
παιδιά: Λουλούδω (1890), Βάγια (1892), Απόστολος (1899).
2) Κουρτεσιώτης Βασίλειος του Νικολάου, Δοξαράς 1845.
σύζυγος: Ευδοκία Χριστοδούλου Ζήση, Δοξαράς 1850.
παιδιά: Δημήτριος (1879), Σπυρίδων (1882), Νικόλαος11 (1884), Φανιώ (1886),
Αθανάσιος (1890).
3) Ντούμας ή Δραγότης Θεόδωρος του Τριαντάφυλλου, Μαυροβούνι της Λάρισας
1856.
σύζυγος: Βασιλική Αθανασίου Βαρδάκα, Αγ. Ανάργυροι της Λάρισας 1855.
παιδιά: Αννούλα (1880), Χαράλαμπος (1889), Καλλιόπη (1890), Ουρανία (1892).
4) Παπακρίβου Αποστόλης, Λουτρό της Λάρισας.12
παιδιά: Ιωάννης (Λουτρό 1874), Βασίλειος (Λουτρό 1879), Χαράλαμπος (Λουτρό
1892).
5) Παπακρίβου Κων/νος του Αποστόλη, Λουτρό 1869.
σύζυγος: Κερασίνα Κων. Τσαμπασλή, Βούναινα της Λάρισας 1870.
παιδιά: Γεώργιος (1892), Βασιλική (1896), Νικόλαος (1899).

11. Ο Νικόλαος και ο Αθανάσιος πήραν, μετέπειτα, το επώνυμο Ανυφαντής.
12. Ο Αποστόλης Παπακρίβου και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στη ζωή το 1900.
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ΦΟΙΒΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΖΑΚΗΣ

Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΛΟΓΓΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (1925)
ΛΙΓΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΟΓΓΟ
Ο Κοκκινόλογγος είναι ένας οικισμός της ύστερης βυζαντινής εποχής, στα βορειοδυτικά της Βερδικούσιας, ο οποίος στα μέσα του 15ου αιώνα ήταν εγκατελειμμένος
από τους κατοίκους του. Στην αρχαιότερη σωζόμενη απογραφή των Οθωμανών, του
1454/1455,1 αναφέρεται ως έρημο λιβάδι (mezraa) και ανήκε στον τιμαριούχο Σολάκ
Καρατζά, μαζί με τους οικισμούς Κοτσίκοβο,2 Επανοχώρι,3 Βλαχοχώρι,4 Παπαδόπουλο5
και Σαμαρίνα6 των νότιων Χασίων. Πρόκειται, προφανώς, για έναν κτηνοτροφικό
οικισμό, ο οποίος εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του μετά την εισβολή των
Οθωμανών στα τέλη του 14ου αιώνα.
Παρ’ όλα αυτά, στα μέσα του 16ου αιώνα, ο Κοκκινόλογγος κατοικείται, όπως
προκύπτει από το περιεχόμενο της πρόθεσης 401 του Μεγ. Μετεώρου. Στο φ. 62α
της πρόθεσης αυτής αναφέρεται ένας αφιερωτής, σε γραφή μετά το 1520 και πριν
από το 1540.7 Άλλη μία αναφορά του οικισμού συναντούμε στην πρόθεση 421 του
Μεγ. Μετεώρου, σε γραφή του έτους 1592/1593. Στο φ. 61α της πρόθεσης αυτής
αναφέρονται τα ονόματα 8 αφιερωτών του 1592/1593 και άλλων 7 μεταγενέστερης
εποχής.8 Η τελευταία γνωστή σε μας αναφορά του οικισμού γίνεται στο υπ’ αριθ. 100
1. Βλ. Melek Delilbasi-Muzaffer Arikan, Hicri 859 tarihli. Suret-i defter-i sancak-i Tirhala,
Αnkara 2001, 51-53.
2. Κοτσίκοβο· διαλυμένος οικισμός των Τρικάλων, ανάμεσα στους Ταξιάρχες και στο
Πετρωτό. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, Οι οικισμοί της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας κατά την
Τουρκοκρατία, από τον ΙΔ΄ έως τον ΙΘ΄ αιώνα, εκδ. οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004,
350-351.
3. Επανοχώρι· απροσδιόριστος οικισμός στην ευρύτερη περιοχή της Οιχαλίας των
Τρικάλων.
4. Βλαχοχώρι· απροσδιόριστος οικισμός στην ευρύτερη περιοχή της Οιχαλίας των
Τρικάλων.
5. Παπαδόπουλο· διαλυμένος οικισμός των Τρικάλων, ανάμεσα στην Οιχαλία, Διάσελλο
και Αγρελιά. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, ό.π., σ. 453-454.
6. Σαμαρίνα· διαλυμένος οικισμός, ανατολικά-βορειοανατολικά των Τρικάλων, στον ορεινό
όγκο (υψ. 713 μ.) που ονομάζεται Παλαιοσαμαρίνα. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, ό.π., σ. 496-497.
7. Βλ. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην
πρόθεση 401 του Μεγ. Μετεώρου, 1520-1540», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 43 (2003) 114 (αρ. 96)
και 44 (2003) 149.
8. Βλ. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην
πρόθεση 421 του Μεγ. Μετεώρου, 1592/1593 - 19ος αιώνας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 32 (1997)
31 (αρ. 92) και 33 (1998) 139.
18. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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χειρόγραφο του Μεγ. Μετεώρου, των μέσων του 18ου αιώνα. Στο φ. 33α αναφέρεται
το «χωρίω Κοκκινόλογκος, ἀδερφάτο», με τα ονόματα ενός αντρόγυνου.9
Στα 1816 ο Κοκκινόλογγος αναφέρεται ως χειμαδιό δύο μεγαλοκτηνοτρόφων: του
«χωριανού Δήμου Κυριτζούλη», με 710 ζώα, και του «ηγούμενου Δαμιανού από
Γρεβενό κισλαντζή»,10 με 7.901 ζώα.11 Μετά το 1816 δεν έχουμε καμία αναφορά για τον
Κοκκινόλογγο. Φαίνεται πως από τα τέλη του 18ου αιώνα ο οικισμός είχε εγκαταλειφθεί
από τους κατοίκους του και έγινε τσιφλίκι αλβανών μπέηδων, καθώς αυτόν τον καιρό
ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων βρισκόταν στο αποκορύφωμα της δύναμής του.12
ΤΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΛΟΓΓΟΥ
Πριν ασχοληθούμε με το τσιφλίκι του Κοκκινόλογγου, θεωρούμε σκόπιμο να
αναφερθούμε, συνοπτικά, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο επικρατούσε εδώ
πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Με την έναρξη της οθωμανικής κατοχής
εφαρμόσθηκε στις υπόδουλες χώρες η οθωμανική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία
τα πάντα, εκτός από τα βακούφια, ανήκαν στο δημόσιο. Ο σουλτάνος, με απόλυτη
εξουσία, μπορούσε να παραχωρεί όσες γαίες ήθελε σε ιδρύματα, ευκτήριους οίκους
και σε ιδιώτες που του είχαν παράσχει ιδιαίτερες υπηρεσίες. Τελικώς, ο νόμος «περί
γαιών» της 17ης του μήνα Ραμαζάν 1274 (1857) όριζε ότι για την παραχώρηση των
γαιών έπρεπε να εκδοθεί ο σχετικός τίτλος (ταπί). Για την κτήση, όμως, διαρκούς
εξουσίας αρκούσε η συμφωνία (τεσαρούφ). Με το άρθρο 78 του εν λόγω νόμου, για
την κτήση δικαιώματος εξουσίασης αρκούσε η πραγματική κατάσταση της κατοχής
και καλλιέργειας χωρίς αμφισβήτηση και δεν απαιτούνταν η έκδοση τίτλου. Εάν
εκδιδόταν ο τίτλος, θα αποτελούσε μόνο ένα απλό αποδεικτικό στοιχείο13 και όχι
συστατικό στοιχείο του δικαιώματος.14
Μετά τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους και την απελευθέρωση της επαρχίας
Ελασσόνας και της Μακεδονίας, το ελληνικό κράτος, με τον νόμο 147/1914 (άρθρο 2,
παράγ. 4) διατήρησε σε ισχύ τον προαναφερόμενο οθωμανικό νόμο «περί γαιών» της
29ης Ραμαζάν 1274(1857), ο οποίος ρύθμιζε τα θέματα ιδιοκτησίας.15 Ακολούθησε ο

9. Βλ. Κώστας Σπανός, «Ένα μετεωρίτικο χειρόγραφο του 18ου αιώνα (...)», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο, 8 (1985) 19 (αρ. 25) και σ. 46.
10. Κισλαντζής< τουρ. kislanci< kislak· χειμαδιό.
11. Βλ. Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία, ιη΄ και ιθ΄ αιώνες,
«Ερμής», Αθήνα 1982, 137, 139.
12. Ευχαριστούμε τον εκδότη του Θεσσαλικού Ημερολογίου Κώστα Σπανό για την
υπόδειξη των ιστορικών στοιχείων σχετικώς με τον Κοκκινόλογγο.
13. Βλ. την υπ’ αρ. 422/1989 απόφαση του Αρείου Πάγου στην Ελληνική Δικαιοσύνη 1990,
1431.
14. Βλ. την υπ’ αρ. 1070/1992 απόφαση του Αρείου Πάγου στην Εφημερίδα Ελλήνων
Νομικών, 1993,727 και την υπ’ αρ. 446/1992 απόφαση του Αρείου Πάγου, στην Ελληνική
Δικαιοσύνη, 1993, 1343.
15. Βλ. την υπ’ αρ. 469/1969 απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου στην Εφημερίδα
Ελλήνων Νομικών, τ. 30, 873, την υπ’ αρ. 369/1971 απόφαση, επίσης, στην Εφημερίδα Ελλήνων
Νομικών, τ. 38, 534 και την υπ’ αρ. 611/1976 στο Νομικό Βήμα, τ. 25, 4.
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νόμος 2052 της 27/28.2.1920 και ο αγροτικός νόμος με το Ν.Δ. της 4.9.1920. Ο νόμος
2052 αντικατέστησε τα υπ’ αρ. 2466-2470 Διατάγματα της προσωρινής κυβερνήσεως
της Θεσσαλονίκης. Με το Π.Δ της 15/23.7.1932 κωδικοποίησαν σε ενιαίο κείμενο τις
διατάξεις του ως άνω νόμου και του Ν.Δ. της 4.9.1924 αγροτικού νόμου.
Το άρθρο 149 (άρθρο 49 του νόμου 2052) όριζε τα εξής:
1) Στους έχοντες δικαίωμα εγκατάστασης (τεσαρούφ) σε κτήματα τα οποία ανήκαν
στην κατηγορία των δημόσιων γαιών (εραζί-ι- εμιριγιέ), κατά τον νόμο της 17ης
Ραμαζάν 1274 (1857) και τους μεταγενέστερους σχετικούς νόμους, παραχωρούνται τα
4/5 εξ αδιαιρέτου του όλου κτήματος και στο δημόσιο ανήκει το δικαίωμα κυριότητας
(ρεκαμιέ).
2) Σε αντάλλαγμα της παραχωρούμενης κυριότητας του δημοσίου και της κατάργησης
των υπαρχόντων, επί των κτημάτων, περιορισμών και δικαιωμάτων του το Δημόσιο
ανακτά κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου, επί όλου του κτήματος, το παραχωρούμενο στον
μέχρι τώρα εξουσιαστή δικαίωμα εξουσίασης (τεσαρούφ).
3) Ο έχων το δικαίωμα εξουσίασης αποκτά έτσι το δικαίωμα πλήρους και
αμετάκλητης κυριότητας στα 4/5 του κτήματος, εξ αδιαιρέτου, και το Δημόσιο
το δικαίωμα συγκυριότητας και συνδιακατοχής του 1/4 του κτήματος αυτού. Η
διάταξη αυτή της συγκυριότητας του Δημοσίου καταργήθηκε με τον νόμο 4173/15/
19.6.1929.16
Με την Συνθήκη της Λωζάνης (27.7.1923), η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. της 25.8.1923
(άρθρο 30), ρυθμίστηκε το ζήτημα της ιθαγένειας. Οι Τούρκοι που κατοικούσαν στις
απελευθερωμένες περιοχές αυτοδικαίως καθίσταντο υπήκοοι του κράτους στο οποίο
μεταβιβάζονταν τα εδάφη. Στη συνέχεια υπογράφθηκε η σύμβαση ανταλλαγής των
ελληνικών πληθυσμών (30.1.1923),17 σύμφωνα με την οποία οι ορθόδοξοι Χριστιανοί
της Τουρκίας ήλθαν στην Ελλάδα και οι Μουσουλμάνοι της Ελλάδας πήγαν στην
Τουρκία.18 Από την ανταλλαγή αυτή εξαιρέθηκαν οι αλβανοί Μουσουλμάνοι, διότι
θεωρήθηκαν ως εθνική μειονότητα.19
Πώς περιήλθε στους Αλβανούς η περιοχή του Κοκκινόλογγου δεν είναι δυνατόν
να προσδιορίσουμε. Από τον φάκελο, τον οποίο βρήκα στο αρχείο του πατέρα μου,
δικηγόρου Δημ. Καζάκη, προκύπτει ότι το χρονικό διάστημα 1925-1934 ιδιοκτήτες
του τσιφλικίου του Κοκκινόλογγου ήταν οι μη ανταλλάξιμοι μουσουλμάνοι Αλβανοί,
τους οποίους θα αναφέρουμε παρακάτω. Ως εκ τούτου, το κτήμα δεν περιήλθε στο
Ελληνικό Δημόσιο, εκτός από το 1/5 βάσει του νόμου 2052.
Η έκταση του τσιφλικίου του Κοκκινόλογγου, το οποίο, κατά το μεγαλύτερο μέρος
του είναι χειμαδιό, ανερχόταν στις 30.000 στρέμματα, περίπου, και περιελάμβανε
καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκότοπους και δασικές εκτάσεις. Τα όριά του, όπως
περιγράφονται στα συμβόλαια και στα προσύμφωνα, έχουν ως εξής: Ιμπλιάκι,20 Λιβάδι

16. Βλ. Γενική Κωδικοποίησις Ελληνικής Νομοθεσίας, εκδόσεις Ζαχαροπούλου, τ. 14, 582
και 631.
17. Βλ. Γενική Κωδικοποίησις..., τ. 1, 304.
18. Βλ. παραπάνω την σημείωση 16.
19. Βλ. Χρησ. Παπαθεοδώρου, «Οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες», Εστία, φ. 37.817/28.6.2007.
20. Ιμλιάκι< τουρ. emlak· κτήματα, ιδιοκτησία.
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του Παλαιόκαστρου, Λάπατα21 Μονής Μπουνάσιας, Γιάννη Πηγάδι, της Αχελινάδας22
ο Λάκος, Παπά Λιβάδια, Περιβολάκι των Μετεώρων,23 Παπά Λιβάδια Περιβολάκι,
Αλατσιά, σύνορα της Μονής Ανάληψης, Δρόμος, Χωράφια Συκιώτικα, Ιμπλιάκι.
Το κτήμα αυτό είχε διαιρεθεί σε 40/40, κατανεμημένα στους παρακάτω αλβανούς
ιδιοκτήτες, σε ομάδες, ως εξής:
1η ομάδα
α) Χατζελί, χήρα του Τεφήκ Κοστρέτσι, πληρεξούσιος του γιου της Μπεκτάς Τεφήκ
Κοστρέτσι. και β) Μπαϊριέ Ναζίφ Κοστρέτσι, κάτοικοι της Κορυτσάς, κάτοχοι των
2/40.
2η ομάδα
α) Ραγήπ βέης Ρεμτζή Νταϊλιάν, κάτοικος της Ελασσόνας, κάτοχος των 4/5 των
13/40, ο οποίος τα είχε αγοράσει το 1900-1901, αντί 2.955 χρυσών τουρκικών λιρών,
από τους κληρονόμους του Τζελαλεδήν Φετχή Φράσαρη και του Εμίν Νεΐμπεη. β) Το
Ελληνικό Δημόσιο, κάτοχος του 1/5 των 13/40, κατά τον νόμο 2052.
3η ομάδα
α) Νισήμ Κερήμ Αβδούλ Γλύνια. β) Ταρέκ Κερήμ Αβδούλ Γλύνια. γ) Μακμπουλέ,
κόρη του Κερήμ Αβδούλ Γλύνια. δ) Χαϊρέ, σύζυγος του Μαχμούτ Αμπετίν Γλύνα. ε)
Εμινέ, χήρα του Κερήμ Αβδούλ Γλύνα. στ) Χουσεΐν Κερήμ Αβδούλ Γλύνα, ανήλικος
γιος της Εμινέ, όλοι κάτοικοι της Κόνιτσας. και ζ) Ναζιμέ, σύζυγος του Σουλεϊμάν
Κάλιο Ντούμε, κάτοικος της Κολωνίας, κάτοχοι των 8/40.
4η ομάδα
Σεμψιέ, κόρη του Αλή Ρουστέμ Κοστρέτσι και σύζυγος του Τεκή Χασάν Κολίνιου,
κάτοικος της Σκόδρας, κάτοχος του 1/40.
5η ομάδα
α) Τζεμήλ Ελμάζ Γλύνα. β) Φακή Ντεμήρ Αλή Ελμάζ. γ) Τεκή Ντεμήρ Ελμάζ, όλοι
κάτοικοι της Κορυτσάς. δ) Φανάλ Μουχαρέμ Γλύνα. ε) Σαμπριέ, χήρα του Μαλίκ
Φράσαρη. στ) Χαμηδιέ Μουχαρέμ Γλύνα, κάτοικοι του Μπερατίου, κάτοχοι των 6/40,
οι οποίοι, όμως, πώλησαν το μερίδιό τους, το 1922, στον Ιωάννη Γεωρ. Κολοβό, από το
Σπήλαιο των Γρεβενών, αντί 110.000 δραχμών.
Στην περίοδο 1925-1928 έγιναν πέντε μεταβιβάσεις του τσιφλικίου του Κοκκινόλογγου,
από τους αλβανούς ιδιοκτήτες και από τον έλληνα αγοραστή του 1922. Οι μεταβιβάσεις
αυτές έχουν ως εξής:
Α) Η πρώτη ομάδα, κάτοχος των 2/40, με το υπ’ αρ. 8929/3.12.1925 προσύμφωνο
του συμβολαιογράφου της Ελασσόνας Περικλή Γαρδίκη, το οποίο ακολούθως
μετατράπηκε σε οριστικό συμβόλαιο, πώλησε το τμήμα που της ανήκε σε 72 γεωργούς,
κατοίκους της Συκιάς Ελασσόνας, αντί 60.000 δραχμών, οι οποίοι είναι οι εξής:

21. Λάπατα· διαλυμένος ποιμενικός, μάλλον, οικισμός, στην ευρύτερη περιοχή της Μονής
Παλιοκαρυάς, περιοχή που ανήκει στην Κρανιά της Ελασσόνας. Αναφέρεται μόνο μία φορά,
στα μέσα, περίπου, του 18ου αιώνα. Βλ. Κώστας Σπανός, «Ένα μετεωρίτικο χειρόγραφο του
18ου αιώνα (...)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 8 (1985) 19 (αρ. 34) και σ. 30. Ήταν ιδιοκτησία της
Μονής Μπουνάσιας της Δεσκάτης.
22. Αχελινάδα· οικισμός του νομού των Τρικάλων, στα βορειοδυτικά της Βερδικούσιας.
23. Δεν γνωρίζουμε ποια μονή των Μετεώρων είχε ιδιοκτησία στον Κοκκινόλογγο.
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1) Αγριόδημος Γεώργιος Ευθ.
2) Αγριόδημος Δημήτριος Ευθ.
3) Αγριόδημος Δήμος Ευθ.
4) Ανδρόνικος Αθανάσιος Δημ.
5) Ανδρόνικος Ανδρόνης Δημ.
6) Βάλλας Αθανάσιος Ευαγ.
7) Βάλλας Χρήστος Ευαγ.
8) Βάμπος Αθανάσιος Ιω.
9) Βάμπος Παναγιώτης Ιω.
10) Βάμπος Στέργιος Ιω.
11) Βασιλόπουλος Βασίλειος Δημ.
12) Βασιλόπουλος Κων/νος Νικ.
13) Ευαγγελόπουλος Νικόλαος Αθ.
14) Καλαμπούκας Βασίλειος Κων.
15) Καμζέλας Δημήτριος Νικ.
16) Καμζέλας Ιωάννης Νικ.
17) Καμζέλας Νικόλαος Χρ.
18) Καραΐσκος Δημήτριος Αστ.
19) Καρασίμος Αριστείδης Γεωρ.
20) Καρασίμος Δημήτριος Αστ.
21) Καρασίμος Δημήτριος Ιω.
22) Καρασίμος Ηλίας Ιω.
23) Κατσάρας Παναγιώτης Κων.
24) Κατσιαρίμπας Ευθύμιος Γεωρ.
25) Κατσιγιάννη Δέσπω, χήρα του Κων.
26) Κατσιγιάννης Ευάγγελος Νικ.
27) Καψάλης Δημήτριος Γεωρ.
28) Καψάλης Νικόλαος Γεωρ.
29) Κοσύφης Ευθύμιος Αθ.
30) Κουτιλιάγκας Γεώργιος Κων.
31) Κουτιλιάγκας Χρήστος Κων.
32) Κυρίτσης Δημήτριος Ιω.
33) Κυρίτσης Θεόδωρος Ιω.
34) Κυρίτσης Κων/νος Ιω.
35) Λάζος Γεώργιος Αντ.
36) Λάζος Εμμανουήλ Αντ.

37) Λάζος Ιωάννης Αντ.
38) Λιάνος Παναγιώτης Ιω.
39) Μαλίτσας Χρήστος Ιω.
40) Μπαλιάκος Βασίλειος Δημ.
41) Μπαλιάκας Ηλίας Δημ.
42) Μπαντός Ιωάννης Αντ.
43) Μπαντός Ιωάννης Κων.
44) Μπαργιώτας Κων. Παναγ.
45) Μπαργιώτας Παναγιώτης Γεωρ.
46) Νικολαΐδου Μαρία, κόρη του Γεωρ.
47) Νταρής Κων/νος Γεωρ.
48) Ξεσφίγγης Ηλίας Χρ.
49) Ξεσφίγγης Θωμάς Χρ.
50) Πάγγος Αντώνιος Στέρ.
51) Πάγγος Νικόλαος Δημ.
52) Παληγιάννης Ιωάννης Νικ.
53) Παπαευαγγέλου Θεόδωρος Ευαγ.
54) Παπακώστας Χρήστος Νικ.
55) Παπανικολάου Παναγιώτης Μανιάς
56) Πετσέτας Αντώνιος Αθ.
57) Πετσέτας Γεώργιος Αθ.
58) Πρεκατέ Παγώνα, χήρα του Σπ.
59) Σαλιακούρας Κων/νος Δημ.
60) Σαμπάκος Γεώργιος Αθ.
61) Σβάρνας Γρηγόριος Νικ.
62) Σβάρνας Νικόλαος Ιω.
63) Σίμος Αστέριος Σίμου.
64) Σπανός Ιωάννης Βασ.
65) Στεργιούλας Ιωάννης Γεωρ.
66) Τάχατης Νικόλαος Κων.
67) Τσεκούρας Δημήτριος Παν.
68) Τσιτσελής Πέτρος Στέρ.
69) Τσούκας Γεώργιος Ιω.
70) Φώτης Κων/νος Αναστ.
71) Χασιώτης Βασίλειος Ιω.
72) Χασιώτης Δημήτριος Χρ.

Β) Ο ιδιοκτήτης των 4/5 των 13/40 Ραγήπ βέης Ρεμτζή Νταϊλιάν, πώλησε το μερίδιό
του, με το υπ’ αρ. 24986/15.12.1925 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου της Λάρισας
Πανταζή Μουλούλη, σε 99 γεωργοκτηνοτρόφους του Μαυρελίου της Καλαμπάκας,
μέλη του Αγροτικού-Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού του χωριού τους, αντί 700.000
δραχμών. Οι αγοραστές-συνέταιροι, με το ίδιο συμβόλαιο, διαίρεσαν το κτήμα σε
4.000 μερίδια και έλαβε ο καθένας τους, εξ αδιαιρέτου, το αναφερόμενο σ’ αυτόν
μερίδιο, με άνιση διανομή, λόγω, προφανώς, διαφορετικής χρηματικής συμμετοχής. Οι
αγοραστές αυτοί είναι οι εξής:
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Ονοματεπώνυμο αγοραστή
1) Αγοραστός Απόστολος Δημ.
2) Αγοραστός Βασίλειος Κων.
3) Αγοραστός Γεώργιος Δημ.
4) Αγοραστός Ευθύμιος Δημ.
5) Αγοραστός Ιωάννης Δημ.
6) Αποστόλου Απόστολος Αθ. Τζήμα
7) Αποστόλου Κων/νος Αθ.
8) Αποστόλου Χρυσή, σύζ. του Κων.
9) Αποστόλου ή Κρίκης Κων/νος Ευθ.
10) Βασιλείου Αθανάσιος Χρ.
11) Βασιλείου Νικόλαος Ζήση
12) Βράκας Βασίλειος Δημ.
13) Βράκας Δημήτριος Χρ.
14) Βράκας Ιωάννης Γεωρ.
15) Βράκας Χρήστος Δημ.
16) Γάλλος Δημήτριος Κων.
17) Γάλλος Ευθύμιος Ιω.
18) Γάλλος Ιωάννης Δημ.
19) Γάλλος Ιωάννης Ευθ.
20) Γάλλος Ιωάννης Κων.
21) Γάλλος Νικόλαος Κων.
22) Γάλλος Χρήστος Δημ.
23) Γκανταΐφης Αλέξιος Αναστ..
24) Γκανταΐφης Ευθύμιος Κων.
25) Γκοσδοβά Ευαγγελή, χήρα του Βασ.
26) Γκοσδοβάς Αθανάσιος Γεωρ.
27) Γκοσδοβάς Αντώνιος Αθ.
28) Γκοσδοβάς Γεώργιος Δημ.24
29) Γκοσδοβάς Κων/νος Γεωρ.
30) Γκουζιώτης Δημήτριος Ιω.
31) Γκούσιος Αναστάσιος Αθ.
32) Ζαντίρης Κων/νος Ιω.
32) Ζέρβας Αχιλλέας Ευθ.
34) Ζέρβας Γεώργιος Χρ.
35) Ζέρβας Ζήσης Αναγν.
36) Ζέρβας Ιωάννης Ευθ.
37) Ζιώζιος Νικόλαος Γεωρ.
38) Θεοδωράκης Ευάγγελος Θεοδ.
39) Θεοδωράκης Ιωάννης Θεοδ.
40) Θεοδωράκης Χρήστος Αθ.
41) Κατσαρός Νικόλαος Χρ.
42) Κατσαρού Αικατερίνη, χήρα του Χρ.

μερίδια
1.000
1.000
500
2.500
1.000
9.000
3.000
2.250
4.500
4.500
2.000
1.000
4.000
1.000
3.000
11.000
2.500
1.000
3.500
7.000
2.500
1.000
3.000
1.000
1.500
4.500
5.100
4.500
4.500
4.500
1.000
2.500
4.500
5.000
1.000
13.000
18.000
9.000
2.400
6.400
14.000
1.000

24. Στους αγοραστές με τα μερίδια αναφέρεται ο Δημήτριος Γεωρ. Γκοσδοβάς.
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Ονοματεπώνυμο αγοραστή
43) Καψάλης Αναστάσιος Αθ.
44) Καψάλης Ιωάννης Κων.
45) Καψάλης Χρήστος Αθ.
46) Κλεισιάρης Αθανάσιος Γεωρ.
47) Κλεισιάρης Γεώργιος Παναγ.
48) Κλεισιάρης Ιωάννης Παναγ.
49) Κλεισιάρης Κων/νος Ευθ.
50) Κόρδα Αναστασία, χήρα του Αθ.
51) Κόρδας Δημήτριος Χρ.
52) Κόρδας Ιωάννης Ευθ.
53) Κόρδας Πέτρος Πέτρου
54) Λιζέκας Δημήτριος Αθ.
55) Λιούρας Γεώργιος Κων.
56) Λιούρας Κων/νος Ζήση
57) Λιούρας Χαράλαμπος Δημ.
58) Λιούρας Χρήστος Αθ.
59) Μέρμιγκας Παναγιώτης Ευθ.
60) Μούτσος Χρήστος Νικ.
61) Μπότας Ευθύμιος Αθ.
62) Μπότας Κων/νος Δημ.
63) Νίτσιου Χρυσούλα, χήρα του Κων.
64) Ντίνας Πέτρος Κων.
65) Ντίνας ή Θεοδωράκης Βασίλειος Αθ.
66) Ντούρος Δημήτριος παπα-Γεωργίου
67) Παπαθανασίου Γιαννούλα, χήρα του Νικ.
68) Παπαθανασίου Ευθύμιος Δημ.
69) Παπαϊωάννου Παρασκευή, χήρα του Αθ.
70) Παπανικολάου Δημήτριος Γεωρ.
71) Παπανικολάου Ιωάννης Παναγ.
72) Παπανικολάου Νικόλαος Κων.
73) Παπάς Αθανάσιος Γιώτα
74) Παπάς Κων/νος Ιω.
75) Παπάς Νικόλαος Δημ.
76) Πούλιος Δημήτριος Στέρ.
77) Πούλιος Ιωάννης Στέρ.
78) Πούλιος Κων/νος Αθ.
79) Πούλιος Στέργιος Δημ.
80) Σιακαβάρας Αναστάσιος Χρ.
81) Σιακαβάρας Γεώργιος Δημ.
82) Σιακαβάρας Γεώργιος Κων.
83) Σιακαβάρας Ευθύμιος Χρ.
84) Σιακαβάρας Ιωάννης Ευαγ.
85) Σιακαβάρας Κων/νος Ευαγ.
86) Στεργίου Ηλίας Βασ.
87) Στεργίου Ιωάννης Δημ.

μερίδια
2.000
4.500
1.000
4.500
2.250
4.500
10.000
500
10.000
4.500
1.000
2.000
9.000
4.500
1.000
1.000
4.500
13.200
6.500
5.000
3.500
4.000
4.500
3.000
4.500
1.500
2.500
1.500
4.900
4.000
2.250
4.500
2.500
1.500
1.500
3.000
6.500
2.250
1.000
9.000
3.000
2.250
1.750
4.500
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Ονοματεπώνυμο αγοραστή
88) Στεργίου Κων/νος Ευθ.
89) Στεργίου Νικόλαος Βασ.
90) Στεργίου Τριαντάφυλλος Βασ.
91) Τζήμας Γεώργιος παπα-Ιωάννη
92) Τζήμας Χρήστος παπα-Ιωάννη
93) Τσιότας ή Τσιτογιάννης Αναστάσιος Ιω.
94) Τσιώτας Ζήσης Ιω.
95) Χλωρός Ευθύμιος Κων.
96) Χλωρός Νικόλαος Γεωρ.
97) Χλωρός Παναγιώτης Κων.
98) Χρυσάκης Γεώργιος Αναγνώστης Αθ.
99) Ψύρρας Αχιλλέας Αθ.

μερίδια
1.000
2.250
4.700
1.000
2.300
1.000
3.000
7.100
4.500
9.000
2.250
2.000
.................
386.100

Στο ως άνω συμβόλαιο συμπεριελήφθηκε η εξής αναφορά: το 1/5 των 13/40
διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο, βάση του νόμου 2052. Το διεκδικούμενο
αυτό τμήμα του τσιφλικίου, ο πωλητής και οι αγοραστές συμφώνησαν, σε περίπτωση
επιτυχούς έκβασης της δίκης, να περιέλθει στην κυριότητα των αγοραστών, χωρίς άλλο
αντάλλαγμα, και σε περίπτωση αποτυχίας να μην υφίσταται καμία υποχρέωση του
πωλητή για κάποια αποζημίωση.
Γ) Η τρίτη ομάδα, κάτοχος των 8/40, με το υπ’ αρ. 8981/16.12.1925 προσύμφωνο
του συμβολαιογράφου της Ελασσόνας Περικλή Γαρδίκη, το οποίο μετατράπηκε, στη
συνέχεια, σε οριστικό συμβόλαιο, πώλησε το μερίδιό της στους 72 γεωργούς της Συκιάς,
οι οποίοι αναφέρονται στο υπ’ αρ. 8929/3.12.1925 προσύμφωνο της πρώτης ομάδας,
αντί 232.000 δραχμών. Ενώ αναφέρονται τα ίδια άτομα, το επώνυμο μερικών έχει
διαφορετική γραφή: Καμζέλας, τώρα Γκαμζέλας. Κοντιλιάγκος, τώρα Κατζολιάγκας.
Κουτσιαρίμπας, τώρα Κατσιαρίμπας. Πρεκατέ, τώρα Πρακατέ. Τσιτλελής, τώρα
Τσιλελήκας. Ένας αγοραστής του πρώτου προσυμφώνου, ο Θωμάς Χρ. Σεσφίγγης, τώρα
απουσιάζει και στη θέση του αναφέρεται ο αδερφός του Δημήτριος Χρ. Ξεσφίγγης.
Δ) Η Σεμψιέ, κόρη του Αλή Ρουστέμ Κοστρέτσι και σύζυγος του Τεκή Χασάν
Κολίνιου, κάτοχος του 1/40 του κτήματος, με το υπ’ αρ. 8999/21.12.1925 προσύμφωνο του συμβολαιογράφου της Ελασσόνας Περικλή Γαρδίκη, το οποίο μετατράπηκε,
αργότερα, σε οριστικό συμβάλαιο, πώλησε το μερίδιό της στους 72 κατοίκους της
Συκιάς των υπ’ αρ. 8929/3.12.1925 και 8981/16.12.1925 προσυμφώνων, αντί 30.000
δραχμών. Και στο έγγραφο αυτό παρατηρούνται μερικές διαφοροποιήσεις στα ονόματα
των αγοραστών: Ανδρόνης Δημ. Ανδρόνικος, τώρα Ανδρόνικος Δημ. Ανδρόνικος.
Καμψέλας, τώρα Γκαμζέλας. Κουτσιαρίμπας Ευθύμιος, τώρα Κατσιαρίμπας. Λιάνος
Παναγιώτης Ιω., τώρα Λιάκος Παναγιώτης. Ιω. Πρεκατέ, τώρα Πρακατέ. Ο Θωμάς
Χρ. Ξεσφίγγης απουσιάζει και πάλι και στη θέση του αναφέρεται ο αδερφός του
Δημήτριος Χρ. Ξεσφίγγης.
ε) Ο Ιωάννης Γεωρ. Κολοβός, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, είχε αγοράσει το 1922
τα 6/40 από τους έξι αλβανούς κατόχους τους, με το υπ’ αρ. 11.106/18.5.1928 συμβόλαιο
του συμβολαιογράφου της Ελασσόνας Περικλή Γαρδίκη, πώλησε το μερίδιό του σε 82
γεωργούς της Συκιάς, αντί 250.000 δραχμών. Από τους 72 αγοραστές των υπ’ αρ. 8929/
280

3.12.1925, 8981/16.12.1925 και 8999/21.12.1925 προσυμφώνων, δεν συμμετείχαν 22 και
προστέθηκαν 32 νέοι.
Οι μη συμμετέχοντες 22 Συκιώτες είναι οι εξής:
1) Ανδρόνικος Αθανάσιος Δημ.
12) Λιάκος Παναγιώτης Ιω.
2) Βάμπος Αθανάσιος Ιω.
13) Μαλίτσας Χρήστος Ιω.
3) Βάμπος Στέργιος Ιω.
14) Νικολαΐδου Μαρία Γεωρ.
4) Γκαμζέλας Δημήτριος Νικ.
15) Νταρής Κων/νος Γεωρ.
5) Γκαμζέλας Ιωάννης Νικ.
16) Ξεσφίγγης Δημήτριος Χρ.
6) Καραΐσκος Δημήτριος Αστ.
17) Παπανικολάου Παναγιώτης Ιω.
7) Καρασίμος Δημήτριος Αστ.
18) Πετσέτας Γεώργιος Αθ.
8) Καρασίμος Δημήτριος Ιω.
19) Πρακατέ Παγώνα Σπ.
9) Κοσύφης Ευθύμιος Αθ.
20) Σπανός Ιωάννης Βασ.
10) Λάζος Γεώργιος Αντ.
21) Τσιτσελής Πέτρος Στέρ.
11) Λάζος Ιωάννης Αντ.
22) Τσούκας Γεώργιος Ιω.
Οι 32 νέοι αγοραστές από την Συκιά είναι οι εξής:
1) Αγριόδημος Κων/νος Ευθ.
18) Μπαργιώτας Περικλής Ιω.
2) Ανδρώνη Μεταξού, χήρα του Αθ.
19) Νίκου Ανδρέας Αναστ.
3) Βάμπος Αθανάσιος Δημ.
20) Νταούλα Μαρία, χήρα του Αθ.
4) Βασιλόπουλος Δημήτριος Νικ.
21) Παλάντζας Ιωάννης
5) Γράβαλος Νικόλαος Δημ.
22) Παπαϊωάννου ή Παπανικολάου Γεώρ6) Δαρής Ανδρέας Κων.
γιος Δημ.
7) Δαρής Ιωάννης Δημ.
23) Παπακώστας Δημήτριος Νικ.
8) Δεσπούλης Ξενοφών Αναστ.
24) Παπακώστας Ιωάννης Νικ.
9) Ευαγγελόπουλος Ευάγγελος Αθ.
25) Πετσέτας Αθανάσιος Γεωρ.
10) Καραλής Ζήσης Ευθ.
26) Πετσέτας Νικόλαος Ανδ.
11) Καρασίμος Αθανάσιος Δημ.
27) Πιτσιγγιώτης25 Νικόλαος Κων.
12) Καρασίμος Δημοσθένης Ιω.
28) Σίμος Βασίλειος Σίμου
13) Καρασίμου Μαρία, σύζυγος του Στέρ.
29) Σουλιώτης Παναγιώτης Ιω.
14) Κατσάρας Ανδρέας Κων.
30) Τάχατος Χρήστος Κων.
15) Λιόλιος Κων/νος Αστ.
31) Τζιώρας Αθανάσιος Ιω.
16) Μάνης Δημήτριος Γεωρ.
32) Χασιώτης Γεώργιος Δημ.
17) Μιχαλές Μιχαήλ Κων.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι οι μνημονευόμενοι αλβανοί ιδιοκτήτες επώλησαν
τα 30/40 του κτήματος. Για τα υπόλοιπα 10/40 δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Από
μία επιστολή του δικηγόρου Δημ. Καζάκη προς τον συμβολαιογράφο, για την παροχή
στοιχείων, και μία σημείωση με λίαν δυσανάγνωστα ονοματεπώνυμα, προκύπτει
ότι και τα υπόλοιπα 10/40 ανήκαν και αυτά σε Αλβανούς των ίδιων οικογενειών,
διεκδικούμενα από το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει του νόμου 2052· μάλιστα, η Εθνική
Τράπεζα αναφέρεται ως διαχειρίστρια της ανταλλάξιμης περιουσίας. Στον φάκελο του
δικηγόρου δεν υφίστανται δικόγραφα, εκτός από δύο ιδιόγραφες σημειώσεις του, οι
οποίες αναφέρονται στο διεκδικούμενο ποσοστό.
25. Πιτσιγγιώτης· από τα Πιτσιούγγια, το σημερινό Δασοχώρι της Δεσκάτης.
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Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Ακολούθως προβαίνουμε στην έκδοση του πρώτου προσυμφώνου και του μοναδικού
συμβολαίου, τα οποία μας παρέχουν την συνολική, σχεδόν, εικόνα του κτήματος του
Κοκκινόλογγου.
Ἀριθμός 8929
Προσύμφωνον ἀγοραπωλησίας δρ. 60.000
Ἐν Ἐλασσόνι καί ἐν τῷ συμβολαιογραφείῳ μου, κειμένῳ ἐν τῷ παρά τήν ἀγοράν
μαγαζείῳ τοῦ Γεωργίου Πάκα, σήμερον τήν Τρίτην τοῦ μηνός Δεκεμβρίου τοῦ
χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ εἰκοστοῦ πέμπτου ἔτους, ἡμέραν Πέμπτην, ἐνώπιον ἐμοῦ
τοῦ συμβολαιογράφου Ἐλασσόνος Περικλέους Γαρδίκη, κατοίκου καί ἑδρεύοντος
ἐνταῦθα, παρουσίᾳ καί τῶν κάτωθι προσυπογραφομένων μαρτύρων, γνωστῶν
μοι ἐνηλίκων πολιτῶν Ἑλλήνων καί μή ἐξαιρουμένων τῶν Ἰωάννου Κωνσταντίνου
Κανώτα, ἐμπόρου, καί Γεωργίου Ἀθανασίου Δούφα, καφεπώλου, κατοίκων
ἀμφοτέρων Ἐλασσόνος, ἐνεφανίσθησαν οἱ ἐπίσης γνωστοί εἰς ἐμέ καί τούς μάρτυρας
καί ἄσχετοι πρός με καί αὐτούς συγγενείας καί ἐξαιρέσεως, ἀφ’ ἑνός μέν οἱ 1)
Χαντζελί, χήρα Τεφήκ Κοστρέτσι, οἰκοδέσποινα κάτοικος Κορυτσᾶς τῆς Ἀλβανίας,
ἐνεργοῦσα ἐν προκειμένῳ ὡς πληρεξούσιος τοῦ υἱοῦ της Μπεκτάς Τεφήκ Κοστρέτσι,
κτηματίου, κατοίκου Κορυτσᾶς, δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμόν 363 πληρεξουσίου τοῦ
συμβολαιογράφου Φλωρίνης Χρήστου Κώττα, προσαρτωμένου ὧδε ἐν ἀντιγράφῳ
καί, 2) ὁ Λουκᾶς Γεωργίου Σοῦκας, ἔμπορος, κάτοικος Κορυτσᾶς, ἐνεργῶν ἐν
προκειμένῳ ὡς πληρεξούσιος τῆς Μπαϊριές Ναζήφ Κοστρέτσι, οἰκοδεσποίνης,
κατοίκου Κορυτσᾶς, δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμόν 544 τῆς τριακοστῆς πρώτης Ὀκτωβρίου
τρέχοντος ἔτους πληρεξουσίου τοῦ συμβολαιογράφου Κορυτσᾶς Ἰμπραήμ Τάκε,
νομίμως κεκυρωμένου καί προσαρτωμένου ὧδε ἐν πρωτοτύπῳ καί μεταφράσει, καί
ἀφ’ ἑτέρου οἱ 1) Θεόδωρος Ἰωάννου Κυρίτσης. 2) Δημήτριος Ἰωάννου Κυρίτσης. 3)
Δημήτριος Γεωργίου Καψάλης. 4) Ἀνδρώνης Δημητρίου Ἀνδρόνικος. 5) Κωνσταντῖνος
Ἀναστασίου Φώτης, καί 6) Παναγιώτης Γεωργίου Μπαργιώτας, ἅπαντες γεωργοί καί
κάτοικοι τοῦ χωρίου Συκιᾶς, ἐνεργοῦντες ἐν προκειμένῳ δι’ ἑαυτούς καί κατ’ ἐντολήν
καί διά λογαριασμόν /26 καί τῶν λοιπῶν κατοίκων Συκιᾶς ἤτοι τῶν (...)27 ἁπάντων
γεωργῶν καί κατοίκων τοῦ χωρίου Συκιᾶς καί ἐκ τῶν ὁποίων ὡς ἄνω ἐμφανισθέντων
ἡ Χατζελί Τεφήκ Κοστρέτσι, ἀγνοοῦσα τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν καί συνενοουμένη
διά τῆς ἥν ὁμιλεῖ ἀλβανικῆς τοιαύτης ἔφερε μεθ’ ἑαυτῆς διερμηνέα τῆς ἐκλογῆς καί
ἐμπιστοσύνης της τοῦ ἐπίσης γνωστοῦ μοι καί μή ἐξαιρουμένου ἀπό τόν νόμον τόν
Ἰσᾶ Μπεχλιούλ, ἔμπορον κάτοικον Ἐλασσόνος, ἐνήλικον, μωαμεθανόν τό θρήσκευμα
εἰδότα καί λαλοῦντα ἀμφοτέρας τάς γλώσσας, ἑλληνικήν καί ἀλβανικήν, ὅν ὥρκισα
/28 ἐπί τοῦ Κορανίου, κατά τάς σχετικάς διατάξεις τῆς πολιτικῆς δικονομίας ὅτι
θέλει κάμει πιστήν καί ἀκριβῆ ἑρμήνευσιν τῶν θελήσεων καί δηλώσεων τῆς ὡς
ἄνω ἐμφανισθείσης Χαντζελί Τεφήκ Κοστρέτσι ἐκ τῆς ἀλβανικῆς εἰς τήν ἑλληνικήν
γλῶσσαν πρός ἐμέ καί τούς μάρτυρας καί τούς λοιπούς συμβαλλομένους καί τἀνάπαλιν
26. Τέλος της πρώτης σελίδας του υπ’ αρ. 8929/3.12.1925 προσυμφώνου.
27. Παραλείπονται εδώ τα ονόματα των αγοραστών, επειδή τα έχουμε παρουσιάσει
παραπάνω.
28. Τέλος της δεύτερης σελίδας του υπ’ αρ. 8929/3.12.1925 προσυμφώνου.
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ὁλοκλήρου τοῦ περιεχομένου τοῦ παρόντος καί ἐξέθηκαν συνομολογήσαντες τά ἑξῆς:
ὅτι οἱ πρῶτοι τῶν συμβαλλομένων, Μπεκτάς Τεφήκ Κοστρέτσι καί Μπαϊριέ Ναζήφ
Κοστρέτσι, ἔχοντες εἰς τήν ἀποκλειστικήν αὐτῶν συγκατοχήν καί συγκυριότητα
κοινῶς καί ἀδιαιρέτως τά δύο τεσσαρακοστά 2/40 ἐξ ἀδιαιρέτου καί ἕκαστος κατά
τό ἕν τεσσαρακοστόν 1/40 τοῦ εἰς τήν ἐπαρχίαν Ἐλασσόνος κειμένου ἀγροκτήματος, γνωστοῦ ἀνέκαθεν ὑπό τό ὄνομα Κοκ[κινό]λογγος, ἀπαρτιζομένου ἐκ
δασωδῶν ἐκτάσεων καί διαφόρων καλλιεργησίμων καί βοσκησίμων γαιῶν καί
περιλαμβανομένου ἐντός τῶν ἑξῆς ὁρίων: ἤτοι Ἰμπλιάκι, Λειβάδιον Παλαιοκάστρου,
Λάπατα Μονής Μπουνάσης, Γιάννη Πηγάδι τῆς Ἀχελινάδας, τόν Λάκκον κάτω εἰς
Παπᾶ Λειβάδια, Περιβολάκι Μετεώρων, Παπᾶ Λειβάδια Περιβολάκι, Ἁλατσιά,
σύνορα Μονῆς Ἀναλήψεως, δρόμον, χωράφια Συκιώτικα καί κλείει πάλιν εἰς τό
Ἰμπλιάκι.
Τό μερίδιόν των τοῦτο, ὡς ἀνωτέρω περιεγράφη, ἐλεύθερον παντός βάρους καί
τρίτου ἐκνικήσεως29 οἱ διαληφθέντες /30 Χαντζελί Τεφήκ Κοστρέτσι και Λουκᾶς
Γεωργίου Σούκας, ὑπό τήν ἐκτεθεῖσαν ἰδιότητά των ἐνεργοῦντες, συνεφώνησαν
σήμερον νά πωλήσωσιν καί μεταβιβάσωσι κατά πλήρη κατοχήν καί κυριότητα πρός
τούς δευτέρους συμβαλλομένους κατοίκους Συκιᾶς ἀντί συμφωνηθέντος ὁλικοῦ
τιμήματος δραχμῶν ἑξήκοντα χιλιάδων (60.000), τάς ὁποίας ἁπάσας οἱ πωληταί,
ὑπό τήν ἐκτεθεῖσαν ἰδιότητά των, ἐπληρώθησαν καί ἔλαβον παρά τῶν ἀγοραστῶν
σήμερον, μετρηθείσας ἐνώπιόν μου καί τῶν μαρτύρων, καί ὑπό τούς ἑξῆς ὅρους καί
συμφωνίας, ἤτοι:
1) Οἱ ἀγορασταί ὑποχρεοῦνται νά ζητήσωσιν καί λάβωσιν δι’ ἐξόδων των τήν
σχετικήν ἄδειαν παρά τοῦ Ὑπουργείου τῆς Γεωργίας, συντρεχόντων καί τούτων
εἰδικῶς(;) καί τῶν πωλητῶν.
2) Ἀμφότερα τά συμβαλλόμενα μέρη ὑποχρεοῦνται ὅπως ἐντός προθεσμίας εἴκοσι
ἡμερῶν, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐκδοθῆ ἡ σχετική ἄδεια, προσέλθωσιν ἐνώπιόν μου ἤ τοῦ
νομίμου ἀναπληρωτοῦ μου πρός σύνταξιν καί ὑπογραφήν τοῦ ὁριστικοῦ συμβολαίου
ἀγοραπωλησίας.
3) Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν οἱονδήποτε ἐκ τῶν συμβαλλομένων μερῶν ἤθελεν ἀθετήσει
τά συμπεφωνημένα θά ὑποχρεοῦται νά πληρώση εἰς τό ἕτερον μέρος δραχμάς ἑκατόν
χιλιάδας (100.000), λόγῳ ποινικῆς ῥήτρας καί προσυμπεφωνῃμένης ἀποζημιώσεως.
4) Κατά τήν ἡμέραν τῆς συντάξεως τοῦ πωλητηρίου συμβολαίου ὑποχρεοῦνται οἱ
πωληταί νά καταθέσωσι εἰς τό συμβολαιογραφεῖον τάς οἰκείας βεβαιώσεις τῆς παρά
τοῦ Ὑπουργείου τῆς Γεωργίας Γενικῆς Διευθύνσεως Ἀνταλλαγῆς ὅτι δέν ὑπόκεινται
εἰς τήν ἀνταλλαγήν.
5) Εἰς περί /31πτωσιν καθ’ ἥν τό Ἑλληνικόν Δημόσιον ἤθελεν διεκδικήσει τό ἕν
πέμπτον, κατά τήν σχετικήν νομήν, οἱ πωληταί οὐδεμίαν ὑπέχουσιν ὑποχρέωσιν
πρός ἀποζημίωσιν τῶν ἀγοραστῶν τοῦ ἀνωτέρω τιμήματος τῶν (60.000) ἑξήκοντα
χιλιάδων δραχμῶν, θεωρηθησομένου τοιούτου διά τά τέσσερα πέμπτα.
29. Εκνίκηση· η εκ τυχόν ελαττωμάτων ενός μεταβιβαζόμενου ακινήτου διεκδίκησή του από
κάποιον τρίτο.
30. Τέλος της τρίτης σελίδας του υπ’ αρ. 8929/3.12.1995 προσυμφώνου.
31. Τέλος της τέταρτης σελίδας του υπ’ αρ. 8929/3.12.1925 προσυμφώνου.
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6) Ἐπίσης οἱ ἀγορασταί, ἐν περιπτώσει ἀπαλλοτριώσεως, οὐδεμίαν δικαιοῦνται
νά ζητήσωσιν ἐλάττωσιν τοῦ τιμήματος ἤ ἀποζημιώσεως, ἀναλαμβάνοντες τό βάρος
τοῦτο.
7) Πάντες οἱ φόροι, καθώς καί ὁ τοῦ αὐτομάτου ὑπερτιμήματος βαρύνουσιν τούς
ἀγοραστάς.
8) Οἱ πωληταί παρέδωκαν τήν νομήν τῶν πωλουμένων μεριδίων ἀπό τοῦδε πρός τούς
ἀγοραστάς. Οἱ δέ δεύτεροι τῶν συμβαλλομένων Θ. Κυρίτσης, Δ. Κυρίτσης, Δ. Καψάλης,
Ἀ. Ἀνδρόνικος, Κ. Φώτης, Π. Μπαργιώτας, δι’ ἑαυτούς καί ὑπό τήν ἐκτεθεῖσαν
ἰδιότητά των, καταβαλλόντες τό τίμημα ἐκ δραχμῶν ἑξήκοντα χιλιάδων (60.000), ὡς
προεξετέθη, ἀποδέχονται τήν προκειμένην ἀγοράν καί πάντα τά ἀνωτέρω ἐκτεθέντα.
Εἰσεπράχθησαν διά τέλη καί δικαιώματα τοῦ παρόντος δραχμαί χίλιαι διακόσιαι
πέντε.
Ταῦτα συνωμολόγησαν καί συναπεδέξαντο οἱ συμβαλλόμενοι καί εἰς πίστωσιν
συνετάγη τό παρόν, ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον πάντων,
διερμηνευθέν δέ παρά τοῦ ῥηθέντος διερμηνέως καθ’ ἅπαν τό περιεχόμενον αὐτοῦ, ἀπ’
ἀρχῆς μέχρι τέλους, ἐμοῦ τοῦ συμβολαιογράφου ἀναγνώσαντος καί τοῦ διερμη/32νέως
διερμηνεύοντος, καί βεβαιωθέν ὑπογράφεται παρ’ ὅλων καί ἐμοῦ νομίμως ὥς ἕπεται,
πλήν τῶν ἐκ τῶν συμβαλλομένων Θεοδώρου Κυρίτση καί Χαντζελί Τεφήκ Κοστρέτσι
κληθέντων νά ὑπογράψωσιν καί δηλωσάντων ἄγνοιαν γραμμάτων, τῆς δέ τελευταίας
δηλούσης, διά τοῦ διερμηνέως, ἄγνοιας καί τῆς ἀλβανικῆς γραφῆς. Οἱ μάρτυρες
Ἰωάννης Κανώτας
Οἱ ἐκ τῶν συμβαλλομένων
Γεώργ. Δούφας
Λουκᾶς Σούκας
Δ. Καψάλης
Ὁ διερμηνεύς
Ἀνδρων. Ἀνδρόνικος
Ἰσᾶ μπεχλούλ
Κων. Φώτης
Παν. Μπαριώτας
Δ. Κυρίτσης
Ὁ συμβολαιογράφος
Περ. Γαρδίκης
Ἀκριβές αντίγραφον ἐκδοθέν πρός χρῆσιν τῆς ὑπηρεσίας Ἀνταλλαγῆς.
Ἐλασσών 21 Ὀκτωβρίου 1928
Ὁ συμβολαιογράφος Ἐλασσόνος
περ. Γαρδίκης
Μεταγρ. τῇ 15.12.1925
ἐν τόμ. Ε΄ καί ἀριθμ. 42
Ἀριθ. 24986
Πωλητήριον ἀκινήτου δραχ. 700.000
Ἐν Λαρίσῃ καί ἐν τῷ γραφείῳ μου, κειμένῳ ἐν τῷ ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀλεξάνδρας33 μαγαζεῖον
τοῦ ἰδιοκτήτου Ἀντωνίου Πολύζου καί κληρονόμων Γεωργίου Πολύζου, σήμερον
32. Τέλος της πέμπτης σελίδας του υπ’ αρ. 8929/3.12.1925 προσυμφώνου.
33. Η οδός Αλεξάνδρας είναι η σημερινή οδός Κύπρου, στη Λάρισα.
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τήν δεκάτην πέμπτην (15) τοῦ μηνός Δεκεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ
εἰκοστοῦ πέμπτου ἔτους (1925), ἡμέραν Τρίτην, ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ συμβολαιογράφου
Λαρίσης Πανταζῆ Νικ. Μουλούλη, κατοίκου καί ἑδρεύοντος ἐν Λαρίσῃ, παρουσίᾳ
καί τῶν μαρτύρων Κωνσταντίνου Ἰωάννου Φλώρου, δικαστικοῦ κλητῆρος, κατοίκου
Λαρίσης, καί Θεοδώρου Θεοχάρους Μακρυγιάννη, γεωργοκτηματίου, κατοίκου
Σαρχανλάρ,34 γνωστῶν μοι πολιτῶν Ἑλλήνων, ἐνηλίκων καί μή ὑπαγομένων εἰς
νόμιμόν τινα ἐξαίρεσιν, ἐνεφανίσθησαν οἱ γνωστοί ἡμῖν καί μή ἐξαιρούμενοι ἀπό
τόν νόμον, ἀφ’ ἑνός Ραγήπ Βέης Ρεμτζῆ Νταϊλιάν, κτηματίας, κάτοικος Ἐλασσόνος,
καί ἀφ’ ἑτέρου οἱ: 1) Ἰωάννης Κωνσταντίνου Γάλλος. 2) Νικόλαος Κατσαρός.
3) Στέργιος Δημητρίου Πούλιος. 4) Κωνσταντῖνος Εὐθυμίου Κλεισιάρης. καί 5)
Δημήτριος Χρήστου Κόρδας, ἅπαντες γεωργοκτηνοτρόφοι καί κάτοικοι Μαυρελίου,
ἐνεργοῦντες ἐν προκειμένῳ α) δι’ ἑαυτούς ἀτομικῶς καί β) ὡς πληρεξούσιοι τῶν: (...),35
ἁπάντων γεωργοκτηνοτρόφων καί κατοίκων τοῦ χωρίου Μαυρελίου, τῆς ὁμωνύμου
Κοινότητος τοῦ τέως Δήμου Τυμφαίων, τῆς ἐπαρχίας Καλαμπάκας τοῦ νομοῦ
Τρικάλων, δυνάμει τοῦ ἐν ἀντιγράφῳ ἐπισυνημμένου ᾧδε ὑπ’ ἀριθ. 49081 τῆς δεκάτης
τρίτης Δεκεμβρίου ἐνεστῶτος ἔτους (1925) πληρεξουσίου ἐγγράφου, συνταχθέντος
ἐνώπιον τοῦ συμβολαιογράφου καί κατοίκου Τρικάλων Δημητρίου Παπαζαχαρίου
καί γ) κατ’ ἐντολήν καί διά λογαριασμόν τῶν: (...)36 ἁπάντων γεωργοκτηνοτρόφων
καί κατοίκων τοῦ αὐτοῦ χωρίου Μαυρελίου, ἀποτελούντων ἁπάντων [μελῶν] τοῦ
Γεωργοκτηνοτροφικοῦ Συνεταιρισμοῦ Μαυρελίου, ὑπέρ τῶν ὁποίων εἶχε κηρυχθῇ
ἀπαλλοτριωτέον τό κατωτέρω περιγραφόμενον ἀγρόκτημα Κοκκινόλογγος, καί
ἐξέθεσαν συνομολογήσαντες τά ἑπόμενα, ἤτοι: ὁ πρῶτος τῶν συμβαλλομένων
Ραγήπ Βέης Ρεμτζή Νταϊλιάν ἔχει εἰς τήν ἀποκλειστήν καί [_],37κατοχήν, νομήν, καί
κυριότητά του τά τέσσερα πέμπτα τῶν δεκατριῶν τεσσαρακοστῶν, ἐξ ἀδιαιρέτου,
ἑνός κτήματος συγκειμένου ἐκ καλλιεργησίμων καί μή γαιῶν, βοσκοτόπων, λειβαδίων
καί δάσους ἐκτάσεως περίπου τριάκοντα χιλιάδων (30.000) στρεμμάτων, πλέον ἤ
ἔλαττον ἤ ὅσης ἐκτάσεως καί ἄν εἶναι, καλουμένου εἰδικῶς Κοκκινόλογγος, κειμένου
εἰς τήν περιφέρειαν τῆς Κοινότητος Συκιᾶς, τοῦ τέως Δήμου Δομενίκου, τῆς ἐπαρχίας
Ἐλασσόνος, τῆς περιφερείας Εἰρηνοδικείου Ἐλασσόνος καί ὁριζομένου γύρωθεν
μέ περιφέρειαν Μονῆς Ἀναλήψεως, μέ θέσεις Ἰμλιάκι Συκιᾶς, Παλαιόκαστρον,
Παλαιολάπατα, Ἀχελινάδα, Περιβολάκι, Τρία Ἁλώνια, Βάμπου καί μέ περιφέρεια
Μονῆς Ἀναλήψεως καί ὡς εἰδικώτερον διαλαμβάνονται εἰς τό ἐπίσημον ταπεῖον38
ἐξηγμένου ἐκ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ κτηματολογίου Κωνσταντινουπόλεως, περιελθόντων αὐτῷ τῶν τεσσάρων πέμπτων τῶν δέκα τριῶν τεσσαρακοστῶν, ἐξ ἀδιαιρέτου,
τοῦ ὅλου κτήματος ἐξ ἀγορᾶς παρά τῶν κληρονόμων Τζελαλεδήν Φετχῆ Φράσαρη καί

34. Σαρχανλάρ· ο σημερινός οικισμός Μόδεστος της Λάρισας.
35. Παραλείπουμε τα ονόματα των 79 αγοραστών, επειδή τα παρουσιάσαμε παραπάνω
στον αλφαβητικό κατάλογο.
36. Παραλείπουμε τα ονόματα των 16 αγοραστών, επειδή τα παρουσιάσαμε παραπάνω
στον αλφαβητικό κατάλογο.
37. Μία λέξη δυσανάγνωστη.
38. Ταπί< τουρ. tapu· τίτλος ιδιοκτησίας.
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Ἰμίν Νεΐμπεη, κατά τό ἔτος χίλια ἐννεκόσια (1900) ἤ χίλια ἐννεακόσια ἕν (1901) ἀντί
τιμήματος λιρῶν ὀθωμανικῶν χρυσῶν δύο χιλιάδων ἐννεακοσίων πεντήκοντα πέντε
(2.955) δυνάμει ἐπισήμων τίτλων τοῦ ὀθωμανικοῦ αὐτοκρατορικοῦ κτηματολογίου,
ἐκδοθέντων ἐπ’ ὀνόματί τους καί ὑποβληθέντων εἰς τό Ὑπουργεῖον τῆς Γεωργίας, περί
ὧν γίνεται μνεία:
1) Εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 132177 τῆς τετάρτης Ἰανουαρίου παρελθόντος ἔτους (1924)
ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου τῆς Γεωργίας διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3676 τῆς δεκάτης Ὀκτωβρίου
τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ εἰκοστοῦ ἔτους (1920) τοῦ δασάρχη Κατερίνης,
ἀντίγραφον τοῦ ὁποίου νομίμως κεκυρωμένον προσαρτᾶται ὧδε. 2) Εἰς τήν ἀπό
εἰκοστῆς πρώτης (21) Ἰουνίου 1326, καθ’ ἡμᾶς (1910), χίλια ἐννεακόσια δέκα,
μετάφρασιν ἐπίσημον τοῦ οἰκ/39ονομικοῦ ἐφόρου τῆς Ὑποδιοικήσεως Ἐλασσόνος,
μεταφρασθεῖσαν ἐκ τοῦ τουρκικοῦ εἰς τήν ἑλληνικήν παρά τοῦ ἑρμηνέως παρά τῷ
Εἰρηνοδικείῳ Ἐλασσόνος τήν τριακοστήν (30) Σεπτεμβρίου ἐνεστῶτος ἔτους (1925),
τό γνήσιον δέ τῆς ὑπογραφῆς, τοῦ ἑρμηνέως Ἰωάννου Ζαγλάρη, ἐπεκυρώθη παρά τοῦ
εἰρηνοδίκου Ἐλασσόνος, ὡς ἐξάγεται ἐκ τοῦ ἐπισυνημμένου ᾧδε ἀντιγράφου τῆς ἐν
λόγῳ μεταφράσεως.
Τά τέσσερα πέμπτα τῶν δεκατριῶν τεσσαρακοστῶν, ἐξ ἀδιαιρέτου, τοῦ ὅλου
κτήματος Κοκκινόλογγος, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμόν 26.760 τῆς δεκάτης τρίτης Ὀκτωβρίου
ἐνεστῶτος ἔτους (1925) προσυμφώνου συμβολαίου, συνταχθέντος ἐνώπιον τοῦ
συμβολαιογράφου καί κατοίκου Ἀθηνῶν Βασιλείου Ἰωάννου Σκολιοῦ ὑπεσχέθη
οὗτος νά μεταβιβάση κατά κατοχήν καί κυριότητα πρός τούς δευτέρους ᾧδε
συμβαλλομένους δι’ ἑαυτούς καί ὑφ’ ἅς παρίστανται ἀνωτέρω ἰδιότητάς των καί
ἀκτημόνους καλλιεργητάς καί κτηνοτρόφους τοῦ χωρίου Μαυρελίου, ἀποτελοῦντες
ἕναν Ἀγροτικοκτηνοτροφικόν Συνεταιρισμόν δι’ ἐπισήμου ἀγοραπωλητηρίου συμβολαίου ἀντί συμπεφωνημένου τιμήματος δραχμῶν ἐν ὅλῳ ἑπτακοσίων χιλιάδων
(700.000) ὑπό τούς ἐν αὐτῷ προσέτι ἀναφερομένους ὅρους καί συμφωνίας καί
οὕτινος ἀντίγραφον νομίμως κεκυρωμένον προσαρτᾶται ᾧδε.
Ἤδη, ὁ πρῶτος ᾧδε συμβαλλόμενος Ρεγήπ Βέης Ρεμτζῆ Νταϊλιάν, δυνάμει καί
πρός ἐκπλήρωσιν τῶν ὅρων καί συμφωνιῶν τοῦ ἄνω μνημονευομένου προσυμφώνου
συμβολαίου, τά τέσσαρα πέμπτα τῶν δεκατριῶν τεσσαρακοστῶν, ἐξ ἀδιαιρέτου,
τοῦ ὅλου εἰρημένου κτήματος Κοκκινόλογγος, ὑπό τά ὡς ἄνω ὅρια αὐτοῦ καί
ὡς εἶναι [_],40 εὑρίσκεται σήμερον καί ὅπερ ἐγγυᾶται ἐλεύθερον παντός βάρους
δουλείας,41 ὑποθήκης προικῴου δικαίου, προσημειώσεως, κατασχέσεως, οἱασδήποτε
ἑτέρας ὑποχρεώσεως καί ἐκνινήσεως42 τρίτου, πωλεῖ καί μεταβιβάζει, διά τοῦ
παρόντος, κατά κατοχήν καί κυριότητα πρός τούς δευτέρους ᾧδε ἑκατόν43 ἐν ὅλῳ
συμβαλλομένους καί ἀποδεχομένους τήν προκειμένην ἀγοραπωλησίαν καί οἵτινες
39. Τέλος της τρίτης σελίδας του υπ’ αρ. 24986/15.12.1925 συμβολαίου.
40. Μία λέξη δυσανάγνωστη.
41. Δουλεία· το εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο ακίνητο, με το οποίο αποκτάται μερική
εξουσία σ’ αυτό προς εξυπηρέτηση ενός ωρισμένου ακινήτου (πραγματική δουλεία) ή ενός
προσώπου (προσωπική δουλεία).
42. Βλ. παραπάνω την σημείωση 29.
43. Οι αγοραστές δεν είναι 100 αλλά 99.
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τό ἐν λόγῳ κτῆμα διήρεσαν εἰς τετρακοσίας χιλιάδας44 μερίδας, ἐξ ἀδιαιρέτου, ἀπό
κοινοῦ καί ἐκ συμφώνου καί ἔλαβον ἕκαστος τούτων τάς ἑξῆς, ἐξ ἀδιαιρέτου, μερίδας
(...).45 μεθ’ ὅλων ἐν γένει τῶν ἐπ’ αὐτῶν προσωπικῶν καί πραγματικῶν δικαιωμάτων,
τίτλων καί συναφῶν ἐν γένει ἀγωγῶν των, συνεκχωρουμένης τῆς δευτέρας ἀγορᾶς
ἀντί συμπεφωνημένου εὐλόγου καί δικαίου τιμήματος δραχμῶν ἐν ὅλῳ ἑπτακοσίων
χιλιάδων (700.000) ἐξ ὧν δραχμάς μέν διακοσίας ἐνενήκοντα χιλιάδας (290.000)
κατέβαλον οἱ ἀγορασταί κατά τήν εἰς ἕκαστον τούτων ἀναλογοῦσαν ἀνωτέρω μερίδα
καί ἔλαβεν ὁ πωλητής κατά τήν σύνταξιν καί ὑπογραφήν τοῦ εἰρημένου προσυμφώνου
συμβολαίου, λόγῳ ἀρραβῶνα, ἅς οὗτος τῇ συνεναίσει τῶν ἀγοραστῶν συμψηφίζει
ἔναντι τοῦ ἀνωτέρω τιμήματος, δραχμάς τετρακοσίας δέκα χιλιάδας (410.000)
κατέβαλον οἱ ἀγορασταί ἐπίσης κατά τήν εἰς ἕκαστον τούτων ἀναλογοῦσαν ἀνωτέρω
μερίδαν, διά τῶν εἰρημένων πληρεξουσίων των, ἐνεργούντων δι’ ἑαυτούς καί κατ’
ἐντολήν καί διά λογαριασμόν ἁπάντων τῶν ἄνω ἀγοραστῶν, ἀναφερομένων διά
χρημάτων αὐτῶν τε καί τῶν εἰρημένων ἐντολέων, μετρηθείσας αὐτῷ σήμερον ἐνώπιόν
μου καί τῶν μαρτύρων ἅς οὗτος ἔλαβεν σώας καί ἀνελλιπεῖς.
Ὅτι ἐν τῇ προκειμένῃ ἀγοραπωλησίᾳ, συμπεριλαμβάνεται καί τό ἕτερον ἕν πέμπτον
τῶν δέκα τριῶν τεσσαρακοστῶν τῶν ἐξ ἀδιαιρέτου τοῦ αὐτοῦ ἀνωτέρω κτήματος
Κοκκινολόγγος, τό ὁποῖον διεκδικεῖ τό Δημόσιον τῆς Ἑλλάδος διά τοῦ νόμου 2052.
Εἰς περίπτωσιν δέ κάθ’ ἥν καί τό μερίδιον τοῦτο, ἤτοι τό ἕν πέμπτον τῶν δεκατριῶν /46
τεσσαρακοστῶν, ἐξ ἀδιαιρέτου, ἤθελεν ἀναγνωρίσει τό Δημόσιον ἤ ἤθελεν παραιτηθῆ
τῆς διεκδικήσεως τούτου θέλει περιέλθη ἄνευ οὐδενός ἑτέρου τιμήματος εἰς τούς
αὐτούς ἀνωτέρω ἀγοραστάς, κατά κατοχήν, νομήν καί κυριότηταν.
Καί οὕτως ὁ μέν πωλητής Ραγήπ Βέης Ρεμτζῆ Νταϊλιάν ἀποξενοῦται καί
ἀπεκδύεται τοῦ λοιποῦ παντός ἐν γένει δικαιώματος κυριότητος καί κατοχῆς ἐπί τοῦ
ἀναλογοῦντος αὐτῷ, ἐξ ἀδιαιρέτου, μεριδίου τοῦ ἀνωτέρω κτήματος Κοκκινόλογγος,
παραιτούμενος τοῦ δικαιώματος τῆς διαρρήξεως τῆς προκειμένης ἀγοραπωλησίας ὡς
καί τῆς ἐν λόγῳ ὑπερόγκου βλάβης ἀγωγῆς καί τῆς ἐκ ταύτης σχετικῆς ἐκτάσεώς του,
οἱ δέ ἀγορασταί καθίστανται ἐπ’ αὐτῆς κατά τήν εἰς ἕκαστον τούτων ἀναλογοῦσαν ἐξ
ἀδιαιρέτου μερίδαν τέλειοι κύριοι καί κάτοχοι, δυνάμενοι νά διακατέχωσιν, νέμωσιν
καί διαθέτωσιν τοῦτο κοινῶς καί ἀδιαιρέτως καί κατά τήν εἰς ἕκαστον τούτων
ἀναλογοῦσαν ἀνωτέρω μερίδα ὡς βούλονται καί κατά πλῆρες ἰδιοκτησίας δικαίωμα
καί ἅπερ μερίδια ἐξ ἀδιαιρέτου [_]47 ὅτι κατεῖχεν καί ἐξουσίαζεν ὁ πωλητής τῆς
τελείας ἀρεσκείας των, παρέλαβεν τήν κυριότητα καί κατοχήν.
Γίνεται μνεία ὅτι προσαρτᾶται ᾧδε, ἐν ἀντιγράφῳ νομίμως κεκυρωμένῳ, τό ἀπό
24ης Νοεμβρίου παρελθόντος ἔτους (1924) πιστοποιητικόν τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ
Ἀνταλλαγῆς τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἐξ οὗ ἐμφαίνεται ὅτι ὁ πωλητής, ὡς Ἀλβανός
44. Το άθροισμα των μερίδων είναι 386.100 και όχι 400.000. Ο Ευθύμιος Χρ. Σιακαβάρας
ενώ στο πρώτο μέρος του συμβολαίου αναφέρεται ως αγοραστής, στο δεύτερο μέρος, όπου οι
αγοραστές με τις μερίδες τους, παραλείπεται.
45. Παραλείπουμε τα ονόματα των αγοραστών με τις μερίδες τους, επειδή τα παρουσιάσαμε
παραπάνω στον αλφαβητικό κατάλογο.
46. Τέλος της έβδομης σελίδας του υπ’ αρ. 24.986/15.12.1925 συμβολαίου.
47. Μία λέξη δυσανάγνωστη.
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τήν καταγωγήν, δέν ὑπάγεται εἰς ἀνταλλαγήν. Ὅτι ἡ προκειμένη πώλησις ἐπετράπη
διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 138690 τῆς ἕκτης Νοεμβρίου ἐνεστῶτος ἔτους (1925) ἀποφάσεως
τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας, τῆς ὁποίας ἀντίγραφον νομίμως κεκυρωμένον ᾧδε,
ἀντίγραφον δέ τῆς ἀποφάσεως ταύτης ἐδημοσιεύθη κατά νόμον εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. 1093
τῆς 27ης Νοεμβρίου ἐνεστῶτος (1925) φύλλον τῆς ἐνταῦθα ἐκδιδομένης ἡμερησίας
ἐφημερίδος «Ἡ Ἐλευθερία», ἀντίτυπον τῆς ὁποίας προσαρτᾶται ᾧδε.
Ὑπ’ ἐμοῦ δέ τοῦ συμβολαιογράφου ὑπεμνήσθη τοῖς συμβαλλομένοις ὁ περί
μεταγραφῆς νόμος καί αἱ συνέπειαι τῆς παραλείψεώς του. Γίνεται, ἐπίσης, μνεία ὅτε
προσαρτᾶται ᾧδε ἡ ὑπ’ ἀριθ. 9187 τῆς ἐνάτης Δεκεμβρίου ἐνεστῶτος ἔτους (1925)
βεβαίωσις τοῦ προϊσταμένου Γραφείου Ἐποικισμοῦ Λαρίσης, ἐξ οὗ ἐμφαίνεται ὅτι οἱ
ἀγορασταί εἶναι ἀκτήμονες καλλιεργηταί καί κτηνοτρόφοι, /48 ἑπομένως ἡ προκειμένη
ἀγοραπωλησία δέν ὑπόκειται εἰς πληρωμήν φόρου αὐτομάτου ὑπερτιμήματος. Ἐπίσης
γίνεται μνεία ὅτι διά τό ὑπερβάλλον τέλος χαρτοσήμου, ἐκ δραχμῶν ἑπτά χιλιάδων
ἑκατόν (7.100) καί δραχμῶν χιλίων τετρακοσίων εἴκοσι (1.420) ὑπέρ ἐσωτερικοῦ
ἀναγκαστικοῦ δανείου καί κυμαινομένου χρέους, ἐξεδόθησαν τά ὑπ’ ἀριθμούς
3860 και 3861 καί ἀπό σημερινῆς χρονολογίας δύο γραμμάτια παραλαβῆς τοῦ
ἐνταῦθα Ἐπαρχιακοῦ Ταμείου, ἅπερ προσαρτῶνατι ᾧδε. Κατεβλήθησαν διά τέλη καί
δικαιώματα δραχμαί ἐν ὅλῳ δέκα χιλιάδες ἐννεακόσιαι πεντήκοντα ἐννέα καί 60/100
(10.959 καί 60/00).
Ταῦτα συνωμολογησάντων καί συναποδεξαμένων τῶν συμβαλλομένων συνετάχθη
τῇ αἰτήσει των καί εἰς πίστωσιν τῶν ἄνω τό παρόν, ἀποτελούμενον ἐκ φύλλων
χαρτοσήμων, ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον τῶν
συμβαλλομένων καί τῶν μαρτύρων καί βεβαιωθέν ὑπογράφεται παρ’ αὐτῶν καί ἐμοῦ,
ἐκτός τοῦ Δημητρίου Κόρδα, ὅστις προσκληθείς ἵνα ὑπογράψη ὡμολόγησεν ἄγνοιαν
γραμμάτων.
Οἱ μάρτυρες
Οἱ ἐγγράμματοι συμβαλλόμενοι
Κ. Φλῶρος
Ρ. Νταϊλιάν
Θεοδ. Μακρυγιάννης
Ι. Κ. Γάλλος
Ν. Χ. Κατσαρός
Ν. Πούλιος
Κ. Κλεισιάρης
Ὁ συμβολαιογράφος
Π. Ν. Μουλούλης
Ἀκριβές ἀντίγραφον ἐν Λαρίσῃ αὐθημερόν.
Ὁ συμβολαιογράφος
Π. Ν. Μουλούλης
Ἀκριβές ἀντίγραφον ἐξ ὁμοίου κατατεθημένου ἐν τῷ ἀρχείῳ μου, πρός χρῆσιν τῆς
ἀνταλλαγῆς.
Ἐλασσών 20 Ὀκτωβρίου 1928
Ὁ μεταγραφοφύλ. συμβολαιογράφος, Ἐλασσόνος
Περικλῆς Γαρδίκης

48. Τέλος της όγδοης σελίδας του υπ’ αρ. 24.986/15.12.1925 συμβολαίου.
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΛΩΡΟΥ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ1
Ο 16ος αιώνας αποτέλεσε περίοδο ανάπτυξης και προόδου, όχι μόνο για την Ευρυτανία, αλλά γενικότερα για την οθωμανική αυτοκρατορία.2 Ήδη από τις απαρχές τής
οθωμανικής κατάκτησης, το 14ο αιώνα, παρατηρείται το φαινόμενο της μετανάστευσης των πεδινών και παράλιων πληθυσμών προς την ορεινή ενδοχώρα και το εξωτερικό.3 Η φυγή του πεδινού πληθυσμού και η μετοίκησή του στην ορεινή Ελλάδα (οροσειρά της Πίνδου, Όλυμπο, Άγραφα κ.λπ.) οδήγησε στην ανάπτυξη και ίδρυση νέων
πολυπληθών οικισμών.4 Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, αλλά και της εξάπλωσης
των Τούρκων στα πεδινά, αναπτύσσεται η κτηνοτροφία και οι σχετικές με αυτήν τέχνες όπως, η κατεργασία μαλλιού και δερμάτων, η υφαντική κ.ά. Στην ανάπτυξη αυτή
συμβάλλει και ο θεσμός του αρματολικίου,5 ένα είδος ημιαυτόνομου καθεστώτος,6 το
οποίο συνίστατο στη σύσταση ένοπλης φρουράς για την πάταξη της ληστείας, εξασφα-

1. Το παρόν άρθρο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Ιστορικό – Αρχαιολογικό Συνέδριο
με θέμα «Η Ευρυτανία και τα μνημεία της», Καρπενήσι 19-21 Οκτώβρη 2000. Αφορμή για την
επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε η συντήρηση τεσσάρων εικόνων του 16ου αιώνα από τα Βραγγιανά της Ευρυτανίας. Η 7η Ε.Β.Α. στις κατά καιρούς περιοδείες της έχει εντοπίσει και άλλες αξιόλογες εικόνες του 16ου αιώνα στην Ευρυτανία, εδώ, όμως, παρουσιάζονται
έργα που είτε φέρουν επιγραφή, είτε συντηρήθηκαν, οπότε κατέστη δυνατό να αποτελέσουν
αντικείμενο μελέτης. Από τη θέση αυτή οφείλω να ευχαριστήσω τον πρώην προϊστάμενο της
7ης Ε.Β.Α. κ. Λάζαρο Δεριζιώτη και τη συνάδελφο κ. Σταυρούλα Σδρόλια για την παραχώρηση
υλικού και την πολύτιμη συνεισφορά τους στην προετοιμασία της ανακοίνωσης αυτής.
2. Έχοντας πλέον οργανωθεί διοικητικά, ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός απέφερε σημαντικά κέρδη στην αυτοκρατορία. Βλ. Α.Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού,
19762, τ. Β, 426· Ε. Ζαχαριάδου, «Η συγκέντρωση χορηγικών κεφαλαίων κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα», 15ο Περ. Συμπ. ΧΑΕ (1995) 28.
3. Μ. Α. Γκιόλιας, Συμβολή στην Ιστορία των Αγράφων, Αθήνα 1986, 18-21, όπου και σχετική βιβλιογραφία· Α. Σαββίδης, «Τα προβλήματα για την οθωμανική κατάληψη και την εξάπλωση των κατακτητών στο θεσσαλικό χώρο», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 28 (1995) 57 κ.ε.
4. Γκιόλιας, Συμβολή, 22-23· Β. Κρεμμυδάς, Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής
Κοινωνίας, 1976, 72, 92-96· Δ. Καρύδης, «Πόλη και χωριό στην πρώιμη Τουρκοκρατία», Αρχαιολογία, 65 (Δεκ. 1997) 12· Δ. Καρύδης – M. Kiel, «Σαντζάκι του Ευρίπου, 15ος – 16ος αι.
(Συνθήκες και χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής διαδικασίας των πόλεων και των χωριών)»,
Τετράμηνα, 28-29 (1985) 1876 κ.ε.
5. Στοιχεία για το θεσμό του αρματολικίου στην Ευρυτανία: Γκιόλιας, Ιστορία της Ευρυτανίας στους Νεότερους Χρόνους, Αθήνα 1999, 228 κ.ε.
6. Για το θεσμό του αρματολικίου: Ι. Βασδραβέλλης, Αρχείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
1952, 87· Α.Ε. Βακαλόπουλος, ό.π., τ. Β1, 322-324.
19. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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λίζοντας την ασφαλή μετακίνηση από περιοχή σε περιοχή, παράγοντας πολύ σημαντικός για την μεταφορά των κοπαδιών στα πεδινά, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά
και τη διακίνηση των προϊόντων. Τα Άγραφα καταγράφονται ως αρματολίκι ήδη από
το 1425.7 Τα προνόμια που απολαμβάνει το αρματολίκι των Αγράφων συμπληρώνονται και διασφαλίζονται με την υπογραφή της Συνθήκης του Ταμασίου το 1525,8 η
οποία ανάμεσα σε άλλα, αναγνώριζε διοικητική αυτονομία στα χωριά των Αγράφων
και επέτρεπε την ελεύθερη επικοινωνία ορεινών και πεδινών περιοχών με αποτέλεσμα
την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και του εμπορίου.
Ο σταδιακός εκχρηματισμός της οικονομίας οδήγησε σε νέες οικονομικοκοινωνικές
συνθήκες τον 16ο αιώνα και την ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου στην Πίνδο, που περιλαμβάνει και άλλους βιοτεχνικούς κλάδους, όπως οπλοποιία, μεταλλουργία, κατεργασία ξύλου.9 Οι Ευρυτάνες συναλλάσσονται με Εβραίους, Ιταλούς και άλλους εμπόρους
σε διάφορες θεσσαλικές και μη πόλεις.10 Στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών
ανάμεσα στην Ευρυτανία και στις γύρω περιοχές εντάσσεται και η κατασκευή της
γέφυρας Κοράκου το 1515, που ένωνε την βόρεια περιοχή των Αγράφων με την Άρτα
και την Ήπειρο.11 Το Καρπενήσι λόγω της δημογραφικής και εμποροβιοτεχνικής της
ανάπτυξης απετέλεσε το διοικητικό κέντρο. Ορίστηκε ως πρωτεύουσα του ομώνυμου
καζά και έδρα πολλών δημοσιονομικών υπαλλήλων, ενώ από τις αρχές ήδη του 16ου
αι. έχει επιλεγεί ως μόνιμη έδρα της Επισκοπής Λιτζάς και Αγράφων.12
Ανασταλτικός παράγοντας σ’ αυτή την ανάπτυξη είναι η ύπαρξη τιμαρίων13 και οι
αυξημένες απαιτήσεις ορισμένων σπαχήδων που οδήγησαν, εκτός από τους εμπορικούς

7. Τα προνόμια της περιοχής κατοχύρωσε ο Μωάμεθ Β΄ με φιρμάνι που φύλαγε στην Κωνσταντινούπολη, Σαββίδης, ό.π., σ. 57 σημ. 15· Ε. Μπουκουβάλας, Το αρματολίκι των Αγράφων,
Αθήνα 1980-1981, 1-2· Βακαλόπουλος, ό.π., τ. Α, 264-268· Κ. Σάθας, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, 6 (1884) 12 κ.ε.
8. Χ. Καλοκαιρινός, «Η Συνθήκη Ταμασίου 1525», Πανθεσσαλικόν Λεύκωμα, Ι (1927) 245·
Σάθας, ό.π., σ. 314· Alexander, J.C., Toward a History of Post Byzantine Greece. The Ottoman
Kanunnames for the Greek Lands, circa 1500 – circa 1600, Athens 1985, 133, 299· Κ. Ν. Σπυρόπουλος, «Τα Άγραφα της Θεσσαλίας», Θεσσαλικά Χρονικά, 2 (1931) 172.
9. T. Stojanovic (μετ. Ν. Μαμαρέλη), «Ο κατακτητής ορθόδοξος βαλκάνιος έμπορος», Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών, Αθήνα 1979, 289-366· Σ. Ασδραχάς, «Φορολογία και
εκχρηματισμός στην οικονομία των βαλκανικών χωρών», Μνήμων, 8 (1980) 1-8˙ Γκιόλιας, Ιστορία της Ευρυτανίας, 31 κ.ε. · Ο ίδιος, «Οι λειτουργίες του κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου
της Ευρυτανίας και των Αγράφων κατά την Τουρκοκρατία», στα Πρακτικά του Συνεδρίου
με θέμα, Σύναξις, Ευγένιος ο Αιτωλός και η Εποχή του, Καρπενήσιον 12-14 Οκτωβρίου 1984,
Αθήνα 1986, 349, 355. Στο εξής, Σύναξις.
10. Tr. Stojanovich, ό.π., σ. 310.
11. Γκιόλιας, Συμβολή, 40.
12. Γκιόλιας, Σύναξις, 355.
13. N. Belticeanu, «Timariotes chretiens en Thessalie (1454/55)», Sud-Est Forschungen, 44
(1985) 76-77. Γύρω στα 1521 τα Άγραφα αποτελούσαν χάσι του Φερχάτ πασά. Γκιόλιας, Συμβολή, 30 κ.ε., όπου παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για πολλές περιοχές και σχετική βιβλιογραφία.
290

λόγους, σε εκτεταμένη μετανάστευση, κυρίως προς την Κωνσταντινούπολη.14 Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, με εξαίρεση την καταπίεση των τοπικών αξιωματούχων, ο 16ος
αιώνας υπήρξε παραγωγική περίοδος που δημιούργησε διαδικασίες ανάπτυξης και
επέτρεψε τη συγκέντρωση κεφαλαίων, οδηγώντας σε νέες πολιτισμικές συνθήκες που
συνέδραμαν στην ίδρυση και ανακαίνιση ναών και μοναστηριών και τον εμπλουτισμό
τους με πολύτιμα αντικείμενα-έργα τέχνης.15 Η συνέχεια της πολιτισμικής αυτής ανάπτυξης διαγράφεται τον 17ο αιώνα με την ίδρυση των σημαντικών σχολών εγκυκλίου
και ανωτέρας παιδείας όπως αυτές του Καρπενησίου και των Μεγάλων Βραγγιανών16
και την ανακαίνιση ή διακόσμηση ενός μεγάλου αριθμού μνημείων.17
Τα Μεγάλα Βραγγιανά θεωρούνταν, την περίοδο εκείνη, μία από τις σημαντικότερες
κοινότητες των Αγράφων, με ανθηρές βιοτεχνίες και εμπόριο. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, την υφαντική, την κατασκευή και το εμπόριο κάπας και
σπαθιών.18 Τα ονόματα σημαντικών οικογενειών μνημονεύονται σε επιγραφές εκκλησιών και επιστολές λογίων,19 ενώ η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας ώθησαν τον Ευγένιο Γιαννούλη στην ίδρυση της Σχολής της Γούβας ή αλλιώς Ελληνομουσείο Αγράφων το 1661.20 Η παράδοση αναφέρει ότι στην κοινότητα υπήρχαν
εικοσιτέσσερες εκκλησίες. Ανεξάρτητα από τον αρχικό αριθμό των εκκλησιών πάντως,
καταγράφονται πέντε τουλάχιστον ναοί που καταστράφηκαν, σε κάποιες περιπτώσεις
μαζί με ολόκληρους συνοικισμούς,21 ενώ το πλούσιο αρχαιολογικό υλικό που σώζεται
14. Το μεταναστευτικό ρεύμα γίνεται πιο έντονο τον 17ο αι., κατά τον οποίο η γενικότερη
οικονομική ανάπτυξη της οθωμανικής αυτοκρατορίας οδηγεί στη διεύρυνση των αγορών στις
αναπτυσσόμενες πόλεις. Το 1605 βρίσκουμε τους Ευρυτάνες εγκατεστημένους στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Ανατολική Ρωμυλία και τη
Βλαχία. Γκιόλιας, Ιστορία της Ευρυτανίας, 155 κ.ε. και 182 με αναλυτική παράθεση στοιχείων.
Ι. Βασδραβέλλης, ό.π., σ. 4 και 109-193· Κ. Μαμώνης, «Αγραφιώτες στη Φιλιππούπολη», Μνημοσύνη, 9 (1982) 167-179.
15. Όπως στη Μονή της Τατάρνας, ευεργέτης της οποίας είναι ο μέγας διερμηνέας Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ή Σκαρλάτος που καταγόταν από το Καρπενήσι. M. Theocharis, «Nikolas
Mavrocordato, Bienfaiteur du Monastere de Tatarna», Byzantinische Neugriechische Jahrbucher,
XX (1968) 319-340· Ι. Κουμουλίδης – Λ. Δεριζιώτης – Στ. Σδρόλια, Το μοναστήρι της Τατάρνας,
Ιστορία και κειμήλια, Αθήνα 1991, 15, στο εξής, Κουμουλίδης, Τατάρνα· Σδρόλια, «Οι κτήτορες της Μονής του Βλασίου των Αγράφων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 37 (2000) 102.
16. Και οι δύο σχολές ιδρύθηκαν από τον Ευγένιο Γιαννούλη, του Καρπενησίου το 1645 και
των Μ. Βραγγιανών το 1661. Βλ. Γκιόλιας, Σύναξις, 356 κ.ε.
17. Γενική ιστορική επισκόπηση για την περιοχή των Αγράφων περιλαμβάνει η Στ. Σδρόλια
στην υπό έκδοση διδακτορική της διατριβή, με θέμα: Οι τοιχογραφίες της Μονής Πέτρας (1625)
και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων το 17ο αιώνα, 7-19. Στο εξής, Ναοί Αγράφων.
18. Τα Μ. Βραγγιανά άνθησαν το 16ο και 17ο αι., ενώ τον επόμενο αι. είχαν πέσει σε δημογραφική και κοινωνική παρακμή, όπως έγραφε το 1723 ο Αναστάσιος Γόρδιος: Θεσσαλικά
Χρονικά, 7-8 (1958) 222.
19. Γκιόλιας, Σύναξις, 358 κ.ε.
20. Γκιόλιας, Σύναξις, 358 κ.ε.· Σδρόλια, Ναοί Αγράφων, 16.
21. Χ. Αλεξάκης, Βραγγιανά Αγράφων και Ελληνομουσείον Αγράφων, Αθήναι 1991,
129-135· Στ. Γουλούλης, «Επιγραφικά από τους ναούς των Βραγγιανών Ευρυτανίας», Ιστορικογεωγραφικά, 2 (1987-88), 89-90˙ Γ. Π. Παυλίδης, «Επίσκεψις εις την έδραν της Σχολής των
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στους υπάρχοντες ναούς αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία της ακμής της κοινότητας.
Τα μνημεία του 16ου αι. που σώζονται στον ευρυτανικό χώρο, όπως τον ορίζουμε
γεωγραφικά σήμερα, δεν είναι πολλά. Ωστόσο, στην άλλοτε ευρύτερη περιοχή των
Αγράφων22 διατηρείται ένας σημαντικός αριθμός μνημείων, τα περισσότερα από τα
οποία περιλαμβάνονται σήμερα στο γεωγραφικό διαμέρισμα του νομού της Καρδίτσας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μονές της Πελεκητής (1529), Ρεντίνας (ανακαινίστηκε το 1555), Κορώνας (1587), Πέτρας (1593), καθώς και οι μονές Σπινάσας (Νεράιδας),
Αγίας Τριάδας στη Φυλακτή, Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στο Παλιούρι και η Κοίμηση
στην Πορτή23 που χρονολογούνται στα τέλη του 16ου αιώνα.
Το γεγονός ότι δεν σώθηκαν αρκετά μνημεία προγενέστερα του 17ου αιώνα οφείλεται τόσο σε ιστορικές συγκυρίες όσο και σε φυσικά φαινόμενα. Η συμμετοχή των
οπλαρχηγών στις κατά καιρούς εξεγέρσεις εναντίον των Τούρκων είχε καταστροφικές επιπτώσεις για τις κοινότητες και τα μνημεία εν γένει. Η Μονή της Τατάρνας
καταστράφηκε λίγα χρόνια μετά την αποπεράτωσή της (1555-6)24 στα αντίποινα των
Τούρκων για την εξέγερση που διοργάνωσε ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος το 1601.25 Πολλά
μνημεία, όπως η Αγία Τριάδα του Καρπενησίου και ο Άγιος Αθανάσιος του Νεοχωρίου της Φθιώτιδας καταστράφηκαν κατά τον βενετοτουρκικό πόλεμο (1684-1699).26
Τα τελευταία ανακαινίστηκαν αμέσως μετά. Αντίστοιχες καταστροφές επήλθαν με τα
Ορλωφικά το 1770,27 ενώ πολλά πλήγματα δέχτηκαν κατά καιρούς τα χωριά από τοπικές εξεγέρσεις και λεηλασίες,28 με αποκορύφωμα τη λεηλασία του Σκόνδρα το 1823,
οπότε καταστράφηκε και ένα μεγάλο μέρος της Κοινότητας των Βραγγιανών. Το καταστροφικό έργο συνεχίζουν τα φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμοί και κατολισθήσεις.
Τον 16ου αιώνα καταγράφονται δύο μεγάλοι σεισμοί, ο πρώτος το 1544 και ο δεύτε-

Αγράφων», Θεσσαλικά Χρονικά, 7-8 (1958) 234-235, 238-239, 241, 269.
22. Για τα όρια του καζά των Αγράφων: Γκιόλιας, Ιστορία της Ευρυτανίας, 228 κ.ε.· Γκιόλιας, Σύναξις, 355· Ι. Γιαννόπουλος, Η Διοικητική Οργάνωση της Στερεάς Ελλάδας κατά την
Τουρκοκρατίαν (1393-1821), Αθήνα 1971, 69 κ.ε.
23. Στοιχεία για τα μνημεία των θεσσαλικών Αγράφων, Στ. Σδρόλια, «Τοιχογραφίες του
17ου αιώνα στους ναούς των θεσσαλικών Αγράφων», Θεσσαλία, Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας, 1975-1990, Αποτελέσματα και Προοπτικές. Πρακτικά Συνεδρίου, Λυών 17-22
Απριλίου 1990, Αθήνα 1994, τ. Β, 403 κ.ε.
24. M. Theoharis, ό.π., σ. 329, σημ. 24· Κουμουλίδης, Τατάρνα, 15.
25. Γκιόλιας, Σύναξις, 269 κ.ε.· Χ. Κρικώνης, «Διονύσιος Β΄ ο Φιλόσοφος, μητροπολίτης Λαρίσης – Τρίκκης. Πρωτοπόρος αγωνιστής της ελληνικής παλλιγενεσίας στη Δυτική Θεσσαλία»,
Τρικαλινά, 17 (1997) 123 κ.ε.
26. Γκιόλιας, Σύναξις, 277 κ.ε.· Σάθας, Η κατά τον ΙΖ΄ αι. επανάστασις της ελληνικής
φυλής, 1684-1715, Αθήναι 1865, 12-17· Κ. Ντόκου, Η Στερεά Ελλάς κατά τον ενετοτουρκικό
πόλεμο (1684-1699) και ο Σαλώνων Φιλόθεος, Αθήναι 1975. Για τη δράση της Μ. Τατάρνας,
Κουμουλίδης, Τατάρνα, 17.
27. Αλεξάκης, ό.π., σ. 129· Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 3 (Βενετία 1872) 284 κ.ε.· Γκιόλιας, Ιστορία της Ευρυτανίας, 299 κ.ε.
28. Αλεξάκης, ό.π., σ. 131-135, όπου αναφέρεται σε λεηλασίες και καταστροφές που προκλήθηκαν από τους Τούρκους που κυνηγούσαν τον Κατσαντώνη και τους άντρες του το 1806
και 1823 στα Βραγγιανά.
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ρος το 1566,29 ενώ ένας ακόμα μνημονεύεται το 1743.30 Από τις κατολισθήσεις, συχνό
φαινόμενο για την περιοχή, καταστράφηκαν συνοικισμοί σε διάφορα χωριά, όπως τα
Άγραφα, τα Μ. Βραγγιανά, η Στεφανιάδα, η Καρυά, η Τατάρνα, η Δρακότρυπα κ.ά.,
με αποτέλεσμα είτε την άμεση καταστροφή των μνημείων, είτε τη σταδιακή φθορά τους
από την εγκατάλειψη.31 Επίσης το 1877 καταγράφεται καθίζηση, από την οποία καταστράφηκαν «παλιές» εκκλησίες.32 Τέλος, οι επιδημίες33 και η μετοίκηση σε κοντινή,
συχνά, απόσταση αποτελούν επίσης λόγους εγκατάλειψης.
Με το παρόν άρθρο προσπαθούμε να ανασυνθέσουμε μία εικόνα του πολιτιστικού
πλούτου του 16ου αιώνα, ιχνηλατώντας πίσω από τα αποτυπώματα που μας άφησε.
Ι. Μ. Προυσού: Η δεύτερη φάση τοιχογράφησης του παρεκκλησίου της Παναγίας
τοποθετείται το 1518,34 σύμφωνα με την επιγραφή πάνω από τη νότια θύρα του παρεκκλησίου.35 Στην αποτοιχισμένη, σήμερα, επιγραφή αναφέρονται επίσης τα ονόματα
των ζωγράφων Γεωργίου Παπαδόπουλου και του γιου του Δημητρίου. Ο διάκοσμος
του 16ου αιώνα καταλαμβάνει το χώρο της κόγχης του Ιερού και περιλαμβάνει την
Πλατυτέρα με το Χριστό ανάμεσα σε δύο αγγέλους, στο τεταρτοσφαίριο, και από
κάτω, όπως συνηθίζεται για το χώρο αυτό, τους συλλειτουργούντες ιεράρχες Γρηγόριο, Χρυσόστομο, Βασίλειο και Αθανάσιο Αλεξανδρείας με την παράσταση του Μελισμού ανάμεσά τους (εικ. 1, 2). Στο μέτωπο της κόγχης η Δέηση με το Χριστό ανάμεσα
στην Παναγία και στον Πρόδρομο.
Μονή Τατάρνας:36 Η μονή είναι αφιερωμένη στην Παναγία Φανερωμένη. Παρά
τις αναφορές για βυζαντινή φάση,37 η ίδρυσή της τοποθετείται με βεβαιότητα τον

29. P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, Vienna 1 (1975) 539-540, 2 (1977) 586·
N. N. Ambraseys, «A note on two litlle known 16th-18th century earthquakes in Central Greece»,
Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επιστημονικές ανακοινώσεις – Διαλέξεις, 2
(1992-1994)· Αθήνα 1994, 75 κ.ε.· Σδρόλια, Ναοί Αγράφων, 18 κ.ε., όπου γίνεται αναφορά και
σε άλλα ευρυτανικά χωριά που υπέστησαν καταστροφές, καθώς και εκτενής βιβλιογραφία.
30. Κουμουλίδης, Τατάρνα, 17.
31. Σδρόλια, Ναοί Αγράφων, 18.
32. W. J. Woodhouse, Aetolia, its Geography, Topography and Antiquities, Oxford 1987, 38· D.
Quinn, «Χριστιανικαί Επιγραφαί εν τη Πινδική χώρα», Αρμονία, 1902, 74· Παυλίδης, ό.π., σ.
234-269· Γουλούλης, ό.π., σ. 89· Κουμουλίδης, Τατάρνα, 19· Π. Βασιλείου, Χωριά της Ευρυτανίας που καταστράφηκαν και ερημώθηκαν, Αθήναι, 1969.
33. Γενικά για τις επιδημίες πανώλης: Κ. Κωστής, Στον καιρό της Πανώλης, εικόνες από
τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14ος – 19ος αιώνας, Ηράκλειο 1995· Σδρόλια, Ναοί
Αγράφων, 19, σημ. 49, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία.
34. Η πρώτη τοποθετείται στα τέλη του 12ου αρχές 13ου αιώνα. Α. Παλιούρας, Το Μοναστήρι της Παναγίας στον Προυσό, Αθήνα 1997, 56. Γενικά στοιχεία για τη μονή επίσης, Κ.
Άμαντος, «Η Μονή Προυσού», Ελληνικά, 6 (1933) 237-259.
35. Π. Η. Πουλίτσας, «Επιγραφαί, ενθυμήσεις και σιγίλια εξ Ευρυτανίας», ΕΕΒΣ, 3 (1926)
264-265, 268-269.
36. Για τη μονή βλέπε, Κουμουλιδης, Τατάρνα· Δ. Λουκόπουλος, Στ’ Άγραφα ένα ταξίδι,
Αθήνα 1929, 116-129· Λ. Καρασμάνη, Ιστορικαί ευρυτανικαί σελίδες, Λαμία 1931, 49-72· Π.
Βασιλείου, Το μοναστήρι της Τατάρνας Ευρυτανίας, Αθήνα 19782.
37. Σδρόλια, Ναοί Αγράφων, 9 σημ. 14.
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Εικ. 1. ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ. Η κόγχη του Ιερού Βήματος.

Εικ. 2. ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ. Λεπτομέρεια της κόγχης του Ιερού Βήματος.
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Ιανουάριο του 1556, ημερομηνία συγγραφής της Ιδρυτικής του Διάταξης.38 Από ενθυμήσεις γνωρίζουμε ότι το καθολικό αποπερατώθηκε το 1580 και οι τοιχογραφίες του
φιλοτεχνήθηκαν το 1600.39 Η μονή λεηλατήθηκε, καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε σε
διάφορες φάσεις έως το 1963 και, όπως αναφέρεται, στον ίδιο πάντα αρχιτεκτονικό
τύπο. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους σώζονται τα σχεδιαγράμματα του ετοιμόρροπου προεπαναστατικού κτίσματος, που έκανε ο βαυαρός μηχανικός L. Kaestel και τα
σχέδια του αρχιτέκτονα Klein Knocht που αφορούσαν στην ανέγερση του επόμενου
κτίσματος, της περιόδου 1841-44 (εικ. 3).40 Η μελέτη συντάχθηκε με εντολή του Όθωνα
και έξοδα της μονής, σύμφωνα με τον προηγούμενο αρχιτεκτονικό τύπο.41 Βάσει των
σχεδίων αυτών, το αρχικό καθολικό ανήκε στον αγιορείτικο τύπο, δηλαδή στον τύπο
του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο και χορούς στο βόρειο και νότιο τοίχο. Στα δυτικά έφερε ευρύχωρο νάρθηκα, τη λιτή, και στα ανατολικά, εκατέρωθεν της
κόγχης του Ιερού, μικρότερες κόγχες, τα λεγόμενα τυπικάρια. (Πρόκειται για διεύρυνση της πρόθεσης και του διακονικού). Εκτός από τον κεντρικό τρούλο, δύο τρούλοι
κάλυπταν τα τυπικάρια και δύο τη λιτή.42
Στο σκευοφυλάκιο της σημερινής μονής σώζεται ένας μικρός, σε σχέση με τα προϋπάρχοντα, αλλά σημαντικός αριθμός κειμηλίων.43 Από τις εικόνες αναφέρουμε δύο του
τέμπλου, την εικόνα του αγίου Γεωργίου (1598-9)44 και της Γεννήσεως της Θεοτόκου
(1593-4) που είχε φιλοτεχνήσει ο ζωγράφος Λάμπος, γνωστός στην περιοχή των Αγράφων και από άλλα μεταγενέστερα έργα του, όπως το βημόθυρο του Αγίου Δημητρίου
στο Τροβάτο και τα αποστολικά της Μονής Πέτρας.45 Δυστυχώς, δεν σώζεται καμία
από τις δύο εικόνες. Στον 16ο αιώνα χρονολογείται η ξύλινη, αργυρένδυτη εικόνα της
Παναγίας Ταταρνιώτισσας (εικ. 4), που βρίσκεται στο προσκυνητάρι τού καθολικού.

38. Βασιλείου, Τατάρνα, 74 κ.ε., 139 κ.ε. Το ιδρυτικό έγγραφο φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο της μονής.
39. Πουλίτσας, ό.π., αρ. 38-39.
40. Το τελευταίο κατέπεσε ολοκληρωτικά το 1963 με την κατασκευή της λίμνης των Κρεμαστών. Το 1970 άρχισε να κτίζεται το υπάρχων κτίσμα σε απόσταση 500 μ. από το παλαιό.
Φωτογραφίες από τα ερείπια, βλ. στον Κουμουλίδη, Τατάρνα, 18. Τα ερείπια επισκέφθηκε και
η αρχαιολόγος Μ. Θεοχάρη το 1955. Μ. Θεοχάρη, «Εκκλησιαστικά άμφια της Μονής Τατάρνης», Θεολογία, 27 (1956) 123-124.
41. Κουμουλίδης, Τατάρνα, 19 κ.ε.
42. Ο συγκεκριμένος αρχιτεκτονικός τύπος συναντάται την ίδια περίοδο (16ο αι.) στο Άγιο
Όρος, στη Θεσσαλία (Μ. Φλαμουρίου), στη Στερεά Ελλάδα (Μ. Γαλατάκη, Εύβοια, 1556).
43. Η ανασύσταση της μονής και η διάσωση των κειμηλίων της οφείλεται στις αδιάκοπες
και ακαταπόνητες προσπάθειες του ηγουμένου της, πατέρα Δοσιθέου.
44. Πουλίτσας, ό.π., σ. 169, αρ. 53, όπου αναφέρεται και η επιγραφή. Την εικόνα του αγίου
Γεωργίου παρουσίασε πρώτος ο Quinn (ό.π., σ. 75, αρ. 62-63), το 1902, αναφέροντας ότι απεικονίζει τον άγιο Δημήτριο. Επίσης, Βασιλείου, Τατάρνα, 127, αρ. 1.
45. Στ. Σδρόλια, ΑΔ 38 (1983) Β2 Χρονικά, 218· Η ίδια, «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του καθολικού της Μονής Πέτρας στο Καταφύγι Καρδίτσας και οι εικόνες του ζωγράφου Λάμπου»,
Δώρον, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ν. Νικονάνο, Θεσσαλονίκη 2006. Για τον ζωγράφο
Λάμπο, βλ. επίσης, Γκιόλια, Συμβολή, 115· Ν. Δ. Καλογερόπουλου, Μεταβυζαντινή και Νεοελληνική τέχνη, 1926, 111-112.
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Εικ. 3. ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ. Σχέδια από τις κατόψεις της (από το βιβλίο του Π.
Βασιλείου, Το μοναστήρι της Τατάρνας Ευρυτανίας).
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Η ρωσική εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου, δώρο του αρχιμανδρίτη του Πανάγιου
Τάφου Δαμασκηνού, που εκείνη την περίοδο διέμενε στη Ρωσία,46 φέρει στην πίσω όψη
αφιερωματική επιγραφή του Δαμασκηνού με χρονολογία 1599. Ο αρχιεπίσκοπος Δομενίκου και Ελασσόνος και Μεγάλων Αρχαγγέλων της Μόσχας Αρσένιος δώρισε στη

Εικ. 4. ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΑΤΑΡΝΑΣ. Η Παναγία Ταταρνιώτισσα.
46. Πουλίτσας, ό.π., σ. 171, αρ. 64· Βασιλείου, Τατάρνα, 128, αρ. 9· Κουμουλίδης, Τατάρνα,
22, εικ. 49.
297

μονή δύο ρωσικής προελεύσεως εικόνες,47 την Εις Άδου Κάθοδο, που χρονολογείται με
επιγραφή στην πίσω όψη το 1602, και το Όραμα του αγίου Σεργίου του εν Ραντονέζ48
του 16ου αιώνα. Στη δεύτερη παριστάνεται το όραμα του αγίου που είδε την Παναγία
να τον εμψυχώνει λίγο πριν από το θάνατό του. Δώρο του ιδίου είναι και ένας χειρόγραφος κώδικας του 1596, που περιέχει τρεις λειτουργίες.49 Στη μονή σώζονται ακόμα
ένα τετραευαγγέλιο του 1514 και πατριαρχικά σιγίλια του 1556 και 1586.50
Από τα πιο σημαντικά κειμήλια της μονής είναι ο χρυσοκέντητος επιτάφιος του
μοναχού Αρσενίου με την παράσταση του επιτάφιου θρήνου κεντημένη σε κόκκινο
μεταξωτό ύφασμα.51 Στο κάτω μέρος του επιταφίου δίνεται το έτος δημιουργίας του,
1584, και το όνομα του κεντητή Αρσενίου.52 Το ίδιο έτος χρονολογείται και ο χρυσοκέντητος αέρας που είναι αφιέρωμα του πρεσβυτέρου Αποστόλου Λούπου και της συνοδείας αυτού, σύμφωνα με την αφιερωματική επιγραφή. Ο αέρας φέρει την παράσταση
του Χριστού αμνού και τις ουράνιες δυνάμεις γύρω του και αποδίδεται επίσης στον
κεντητή Αρσένιο.53 Στον 16ο αιώνα χρονολογείται και ένα εγκόλπιο από ελεφαντοστό, το οποίο αποτελείται από δύο ανάγλυφα, αμφιπρόσωπα, πλακίδια στρογγυλού
σχήματος.54
Ο Quinn, ανάμεσα στις άλλες επιγραφές που συγκέντρωσε κατά την περιήγησή του
στην Ευρυτανία, αναφέρει τη χρονολογία 1591 «επί της θύρας του ναού του Αγίου
Δημητρίου»55 στην κοινότητα της Χρύσως.56 Η μαρτυρία για ύπαρξη ναού του 16ου
αιώνα στη Χρύσω επιβεβαιώνεται από παλαιότερες καταγραφές του αρχαιολόγου Δ.
Πάλλα,57 ότι σε τέμπλο του 18ου αι., το οποίο μεταφέρθηκε «στη νεόχτιστη εκκλησία»,

47. Κουμουλίδης, Τατάρνα, 134, εικ. 52, 53.
48. Ο άγιος Σέργιος ήταν από τις μεγαλύτερες μορφές του ρωσικού μοναχισμού κατά τον
14ο αι. και ανακηρύχθηκε άγιος το 1422.
49. Κουμουλίδης, Τατάρνα, 134, εικ. 126-127.
50. Κουμουλίδης, Τατάρνα, εικ. 122.
51. Κουμουλίδης, Τατάρνα, εικ. 82-83.
52. Ο Αρσένιος είναι φημισμένος τεχνίτης του τέλους του 16ου αι. Ανήκει στο εργαστήρι
της Μονής του Βαρλαάμ και εργάστηκε κυρίως για τις μονές της Πίνδου, αλλά και για την
Πελοπόννησο (επιτάφιοι της Παραμυθιάς και της Μονής Ταξιαρχών στο Αίγιο). Βλ. Θεοχάρη,
ό.π., σ. 139, σημ. 1. Δικά του έργα είναι το αντιμήνσιο και ο επιτάφιος που σώζονται στο Μεγ.
Μετέωρο. Ν. Βέης, «Σύνταγμα επιγραφικών μνημείων Μετεώρων», Βυζαντίς, 1 (1909) 617. Το
όνομα του Αρσενίου και ορισμένα από τα δώρα που στέλνει στο μοναστήρι αναφέρονται σε
μία λειτουργική, που έστειλε μαζί με τα δώρα και δημοσιεύει ο Πουλίτσας, ό.π., αρ. 96: 175,
178-179. Επίσης, Βασιλείου, Τατάρνα, 136-137, αρ. 35, 36, 37.
53. Πουλίτσας, ό.π., σ. 174, αρ. 86· Κουμουλίδης, Τατάρνα, 139, εικ. 85· Θεοχάρη, ό.π., σ.
19-21, εικ. 24-27.
54. Κουμουλίδης, Τατάρνα, 140, εικ. 93.
55. Quinn, ό.π., σ. 72.
56. Σημειώνει, επίσης, ότι οι κάτοικοι υποδείκνυαν ως παλαιότερο ναό της κοινότητας το
ναό των Ταξιαρχών.
57. Οι καταγραφές σώζονται στο ημερολόγιο του Δ. Πάλλα, το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο Συνέδριο του Καρπενησίου (βλ. σημ. 1) από τη συνάδελφο κ. Π. Φουντά.
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υπήρχαν δύο εικόνες, του Χριστού και της Παναγίας, με επιγραφή ΑΦ…, δηλαδή 15…,
η υπόλοιπη χρονολογία ήταν ήδη κατεστραμμένη. Στα αρχεία των καταγραφών της
7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων εντοπίσαμε δύο εικόνες της Παναγίας και
του Χριστού (εικ. 5, 6) που προέρχονται από την περιοχή και είναι έργα του ίδιου
ζωγράφου και οι δύο. Στην εικόνα της Παναγίας διακρίνεται ακόμα η επιγραφή με τα
γράμματα ΑΦ.

Εικ. 5. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ. Εικόνα της Παναγίας.
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Εικ. 6. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ. Εικόνα του Χριστού.

Στα τέλη του 16ου αιώνα μπορεί να χρονολογηθεί η Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Τροβάτο, αφού γύρω στα 1612 ο διδάσκαλος του Γένους όσιος Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός συμπλήρωσε εκεί την «εγκύκλιο» παιδεία και διδάχτηκε βυζαντινή
μουσική.58 Καθοδηγητής του Γιαννούλη αναφέρεται ο μοναχός Αντώνιος, ο οποίος
μνημονεύεται πρώτος στο δίπτυχο της πρόθεσης της μονής.59
58. Τις πληροφορίες δίδει ο λόγιος Αναστάσιος Γόρδιος, μαθητής του Ευγ. Γιαννούλη, που
το 1703 συνέταξε τον βίο του διδασκάλου του. Α. Γόρδιος, «Βίος Ευγένιου Ιωαννουλίου του
Αιτωλού», Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, του Κ. Ν. Σάθα, 3 (1872) 423-479 και Νέος Ελληνομνήμων, 4 (1907) 27-82.
59. Σδρόλια, ΑΔ, 38 (1983), Β2 Χρονικά, 218.
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Στο καθολικό της Μονής της Αγίας Τριάδας στον οικισμό Πετράλωνα (πρώην Σάικα) υπήρχε παλαιότερα μία εικόνα του 159860 με τη Φιλοξενία του Αβραάμ (συμβολική
απεικόνιση της Αγίας Τριάδας).61 Η παρουσία της ομώνυμης με τη μονή εικόνας αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη ναού από τα τέλη του 16ου αιώνα.
Η ανέγερση του ναού του Αγίου Δημητρίου στα Βραγγιανά, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, μπορεί να τοποθετηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα. Από
τον τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού σώζεται ένα πολύ μικρό τμήμα στο ανατολικό
τμήμα του κυρίως ναού και στη νότια στοά. Οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού ανήκουν
στη δεύτερη φάση τοιχογράφησης, ενώ της στοάς έχουν χρονολογηθεί στο 16ο αιώνα.62
Η χρονολογία κατασκευής του τέμπλου ZϞS = 1588, που αναγράφεται πάνω στην εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα, στη σειρά της Μεγάλης Δέησης, επιβεβαιώνει την
πρώιμη χρονολόγηση του ναού63 (εικ. 7). Στην επιγραφή αναφέρεται και το όνομα του

Εικ. 7. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ, Άγ. Δημήτριος. Ο Χριστός Παντοκράτωρ από τα αποστολικά.
60. Κ. Σπανός, «Η Αγία Τριάδα Σάικας Αγράφων», Στερεά Ελλάς, 43 (Αύγουστος 1972) 17.
61. Ο ναός φέρει τοιχογραφίες του 1641, έργα του Ιωάννη «ευτελή» και του «έτερου» Ιωάννη. Σδρόλια, Ναοί Αγράφων, 37.
62. Για το ναό, τις τοιχογραφίες και το τέμπλο, βλ. Σδρόλια, Ναοί Αγράφων, 76-77 και 336,
όπου και βιβλιογραφία.
63. Τη χρονολογία πάνω στην εικόνα του Παντοκράτορα κατέγραψε και αναφέρει και ο
Πάλλας στο ημερολόγιό του, μαζί με την παρατήρηση ότι οι τοιχογραφίες του νάρθηκα χρονολογούνται, επίσης, στο 16ο αι.
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αφιερωτή Λάμπου, που δεν ταυτίζεται όμως με τον συνώνυμο ζωγράφο των εικόνων
της Τατάρνας.64 Εκτός από τον Παντοκράτορα, έργα του ίδιου ζωγράφου αποτελούν
και τα υπόλοιπα εικονίδια της Μεγάλης Δέησης και των Λυπηρών (εικ. 8).
Στο ημερολόγιο καταγραφών του Δ. Πάλλα65 αναφέρονται τρεις ακόμη εικόνες του
16ου αιώνα, που προέρχονται από τον Άγιο Γεώργιο των Βραγγιανών και πιστοποιούν την ύπαρξη ναών στην κοινότητα την περίοδο αυτή. Πρόκειται για την εικόνα του
Χριστού, στον τύπο του Παντοκράτορα, με αφιερωματική επιγραφή 1577, την εικόνα
της Παναγίας Γλυκοφιλούσας της Επίσκεψης και την Εις Άδου Κάθοδο, που σύμφωνα
με τον Πάλλα είναι όμοιες με τη χρονολογημένη εικόνα του Παντοκράτορα. Δυστυχώς
οι εικόνες δεν βρέθηκαν στις μετέπειτα καταγραφές της Υπηρεσίας.
Από τα Βραγγιανά προέρχονται και οι τέσσερες εικόνες,66 οι οποίες στάθηκαν αφορμή για την παρούσα ανακοίνωση. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί
από ποιο ναό της κοινότητας προέρχονται, αφού μεταφέρθηκαν πολλές φορές προκειμένου να προστατευθούν.

Εικ. 8. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ, Άγ. Δημήτριος. Μεγάλη Δέηση, απόστολοι.
64. Ο ζωγράφος Λάμπος φιλοτέχνησε τις εικόνες της Μονής Τατάρνας, στις οποίες έχουμε
ήδη αναφερθεί (βλέπε πιο πάνω, σ. 293-297).
65. Βλέπε πιο πάνω την σημείωση 57.
66. Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Νίκο Στούμπο σε συνεργασία με την 7η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
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Η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα (εικ. 9, 10) έχει διαστάσεις 90 x 67 x 2,5 εκατοστά. Το ξύλο αποτελείται από δύο τεμάχια που συνδέονται με δύο τρέσες στην πίσω
όψη. Η προετοιμασία έγινε σε ασβεστοκονίαμα και φέρει ύφασμα στα σημεία σύνδεσης. Σε χρυσό βάθος εικονίζεται ο Χριστός στηθαίος, στον τύπο του Παντοκράτορα.
Είναι μετωπικός, ευλογεί και κρατά ανοικτό ευαγγέλιο, στο οποίο αναγιγνώσκουμε:
Ο ΤΡΩΓΩΝ ΜΟΥ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΙΝΩΝ ΜΟΥ ΤΟ ΑΙΜΑ (Ιω. 6:56). Δυστυχώς η
υπόλοιπη επιγραφή είναι δυσανάγνωστη. Η μορφή φορά πορφυρό χιτώνα που κοσμεί
πλατιά, χρυσή, κατακόρυφη ταινία (clavus) και βαθυγάλαζο ιμάτιο που αφήνει ακάλυπτο το δεξί χέρι και τμήμα του στέρνου. Το περίγραμμα του ένσταυρου φωτοστέφανου
φέρει στικτή διακόσμηση. Στις κεραίες του σταυρού αναγράφεται με κιννάβαρι: Ο ΩΝ.
Στις γωνίες της εικόνας, μέσα σε κόκκινα μετάλλια, διακρίνονται τα χρυσά μονογράμματα IC XC. Το εικονογραφικό θέμα του Παντοκράτορα με το ανοικτό ευαγγέλιο είναι από τα πιο παραδοσιακά θέματα της βυζαντινής τέχνης. Οι στικτοί φωτοστέφανοι,
που τους συναντούμε από την παλαιολόγεια ήδη περίοδο, κυριαρχούν ευρέως στην

Εικ. 9. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα.
303

Εικ. 10. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Λεπτομέρεια της εικόνας του Χριστού Παντοκράτορα.

πρώιμη φάση της Κρητικής Σχολής.67 Επίσης, δεν είναι άγνωστοι σε βορειοελλαδικά
εργαστήρια, καθώς και σε έργα σλαβικής προέλευσης.68
Το πλάσιμο γίνεται με βαθυκάστανες σκιές που ξανοίγουν προς το λαδί για να
αποφευχθούν οι έντονες αντιθέσεις με τις φωτεινές επιφάνειες που διαμορφώνονται
με υπορόδινους τόνους, στα μάγουλα, και λεπτογραμμένα λευκά φώτα, στα εξέχοντα

67. Ο Βοκοτόπουλος και ο Χατζηδάκης υποστηρίζουν ότι ο φωτοστέφανος με στικτό διάκοσμο αποτελεί δυτικό δάνειο που ενσωματώνουν οι κρητικοί ζωγράφοι στην πρώιμη φάση
της Κρητικής Σχολής και επικρατεί έως και τα μέσα του 16ου αιώνα, οπότε και εξαφανίζεται
για ένα διάστημα, για να επανέλθει, ελαφρώς διαφοροποιημένος, κατά τα μέσα του 17ου αιώνα. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990, 9, 103· Χατζηδάκης, «Debuts de l’ école
cretoise et la question de l’ école dite italogrecque», Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Βενετία
1974, 169 κ.ε., ανατύπωση στον τόμο: Etudes sur la peinture postbyzantine, London 1976, 180-1,
199-200. Ωστόσο, έχουμε παραδείγματα στικτών φωτοστεφάνων από την παλαιολόγεια περίοδο, όπως η εικόνα της Θεοτόκου Οδηγήτριας από τη Βέροια, που χρονολογείται στο τέλος του
14ου – αρχές του 15ου αιώνα.
68. Χρ. Μπαλτογιάννη, Συλλογή Οικονομοπούλου, Αθήνα 1985, 44, όπου αναφέρεται
στους στικτούς φωτοστέφανους των βορειοελλαδικών εργαστηρίων. Επίσης, ένας μεγάλος
αριθμός εικόνων με στικτούς φωτοστέφανους βορειοελλαδικής, κρητικής και σερβικής προέλευσης, εντοπίζεται στους συγκεντρωτικούς τόμους των μονών του Αγίου Όρους: Μ. Χιλανδαρίου, Μ. Ξενοφώντος, Μ. Παντοκράτορος και στις εικόνες που περιλαμβάνονται στη Συλλογή
Βελιμέζη. Ν. Χατζηδάκης, Εικόνες Συλλογής Βελιμέζη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1997.
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σημεία. Η εικόνα είναι ζωγραφισμένη με σταθερά περιγράμματα, ευρείς ώμους και
στέρνο, πλούσια πτυχολογία με γεωμετρικές, πειθαρχημένες πτυχές. Χαρακτηριστικά
που παραπέμπουν σε κρητικά πρότυπα, όπως η εικόνα του Μιχαήλ Δαμασκηνού στο
Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών και του Θεοφάνη από τη Μονή Παντοκράτορος στο Άγιο
Όρος, που τοποθετούνται χρονολογικά στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα.69
Άγιος Γεώργιος: (εικ. 11, 12). Η εικόνα έχει διαστάσεις 69 x 51 x 3 εκ., αυτόξυλο,
χρυσό πλαίσιο που απολήγει σε κόκκινη ταινία, εξωτερικά, και περιτρέχεται από ανάγλυφη, σχοινοειδή, χρυσή ταινία εσωτερικά. Η ετοιμασία έγινε σε ασβεστοκονίαμα. Το
άνω δεξί τμήμα έχει αποκοπεί, το κάτω αριστερό είναι εντελώς κατεστραμμένο.

Εικ. 11. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Εικόνα του αγίου Γεωργίου.
69. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, Αθήνα 1998, 174, εικ. 51· Α.
Δρανδάκη, Εικόνες 14ος – 18ος αι., Συλλογή Ρ. Ανδρεάδη, 70, αρ. 12.
20. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Εικ. 12. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Λεπτομέρεια της εικόνας του αγίου Γεωργίου.

Πάνω σε χρυσό βάθος η επιγραφή: Ο Άγιος Γε[ώργιος] ο Μέγ[ας]. Κάτω από την κοιλιά του αλόγου διαβάζουμε: Δέησις του δούλου του Θεού Δημητρίου Παπαδόπουλου70
ΖΡ = 1592.
Ο άγιος Γεώργιος, καβάλα σε άσπρο άλογο, σκοτώνει με το δόρυ του το φτερωτό
δράκο, ενώ με το αριστερό χέρι κρατά το χαλινάρι του αλόγου που ανασηκώνεται στα
μπροστινά του πόδια. Ο καστανός θώρακας, με τη γαλάζια διακόσμηση, έρχεται σε
αντίθεση με τον πορφυρό, στο κόκκινο του κιννάβαρι, ανεμίζοντα μανδύα. Χαρακτηριστική λεπτομέρεια η προσπάθεια απόδοσης της σέλας από το ζωγράφο. Στο βάθος
υψώνονται δύο ορεινοί, έντονα σχηματοποιημένοι, όγκοι. Το συγκεκριμένο σχέδιο της
στικτής διακόσμησης στην περιφέρεια του φωτοστέφανου είναι αρκετά συνηθισμένο
για την εποχή.71 Η απόδοση της μορφής οριοθετείται με μαύρα περιγράμματα. Τα γυμνά
μέρη πλάθονται με σκούρο καφέ προπλασμό, περιορισμένα ωχρορόδινα σαρκώματα
και λίγα, μικρά, λευκά φώτα στα προεξέχοντα μέρη. Ο τύπος αυτός του έφιππου αγίου

70. Τα ονόματα Γεώργιος και Δημήτριος Παπαδόπουλος συναντήσαμε ξανά στην επιγραφή
των τοιχογραφιών της Μονής του Προυσού, οι οποίες όμως φιλοτεχνήθηκαν σχεδόν ογδόντα
χρόνια πριν από την εικόνα του αγίου Γεωργίου. Στην επιγραφή του Προυσού με το όνομα
Δημήτριος αναφερόταν ο υιός.
71. Γίνεται του συρμού ιδιαίτερα στον 17ο αι.: εικόνα αγίου Πέτρου: Συλλογή Βελιμέζη,
266, αρ. 28, εικ. Παναγίας Καρδιώτισσας: Μπαλτογιάννη, Εικόνες Μήτηρ Θεού, Αθήνα 1994,
πιν. 57, σε παραλλαγή το β΄ μισό του 15ου αι. πιν. 33 και α΄ μισό 16ου αι. πιν. 47.
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δημιουργήθηκε στην Κρήτη, από τους ζωγράφους του 15ου αιώνα, πάνω σε πρότυπα
της εποχής των Παλαιολόγων,72 και χρησιμοποιήθηκε από τους ορθόδοξους αγιογράφους σε όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Η εικόνα μας παρουσιάζει πολλές εικονογραφικές ομοιότητες με την αντίστοιχη εικόνα του αγίου Γεωργίου στο Μουσείο της Αντιβουνιώτισσας στην Κέρκυρα,73 που
χρονολογείται γύρω στο 1500. Όμοια είναι η απόδοση της υποσκευής με την υπερυψωμένη σέλα και των χαλινών γύρω από τα καπούλια του αλόγου,74 η ασπίδα, τα λεπτοφτιαγμένα χέρια του αγίου.75 Στα προαναφερόμενα παραδείγματα στο άνω δεξί τμήμα,
το οποίο λείπει από την εικόνα μας, προβάλλει μέσα από τεταρτοκύκλιο το χέρι του
Θεού. Εικονογραφική ομοιότητα, ιδιαίτερα ως προς το τοπίο, διακρίνουμε και στην
εικόνα του 16ου αι. από τη Σκήτη της Αγίας Άννας, στο Άγιο Όρος,76 με τη διαφορά ότι
τα βράχια στην εικόνα της Σκήτης αποδίδονται φυσιοκρατικά, ενώ στην εικόνα των
Βραγγιανών έντονα σχηματοποιημένα.
Οι δύο εικόνες που εξετάσαμε εντάσσονται στην παράδοση της Κρητικής Σχολής,
ωστόσο τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά όπως η επιπεδότητα και η σχηματοποίηση των
όγκων, η στυλιζαρισμένη γραμμικότητα στην πτυχολογία και κάποια αδεξιότητα στη
σχεδιαστική απόδοση, όπως στο χέρι του Χριστού, προδίδουν έργα επαρχιακής τέχνης,
που αντιγράφουν πιστά το πρότυπό τους.
Διαφορετική παράδοση φαίνεται ότι ακολουθούν οι δύο επόμενες εικόνες που φέρουν την ίδια δυσανάγνωστη επιγραφή με χρονολογία 1575. Και οι δύο εικόνες έχουν
διαστάσεις 0,83 x 0,61 x 0,03 μ., αυτόξυλο, χρυσό πλαίσιο που περιτρέχεται εσωτερικά
από μία ανάγλυφη σχοινοειδή ταινία και απολήγει, εξωτερικά, σε κόκκινο περίγραμμα.
Η προετοιμασία έχει γίνει σε λεπτό στρώμα ασβεστοκονιάματος. Στην πίσω όψη φέρουν δύο τρέσες αποτετμημένες στα άκρα. Πρόκειται για έργα του ίδιου ζωγράφου.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος: (εικ. 13, 14). Σε χρυσό βάθος, όχι καλά διατηρημένο,77
με κεφαλαία κόκκινα γράμματα αναγράφεται [Ο Α]ΓΙΟΣ ΙΩΑ(ΝΝΗΣ) ΘΕΟΛΟ[ΓΟΣ].
Ο άγιος Ιωάννης παριστάνεται, σε χρυσό και πράσινο βάθος, ολόσωμος και ένθρονος,
ελαφρώς στραμμένος προς τ’ αριστερά, να κρατά ανοικτό ευαγγέλιο. Γύρω από το κεφάλι στικτό φωτοστέφανο με φολιδωτή διακόσμηση.78 Ο ζωγράφος χρησιμοποιώντας
72. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, Αθήνα 1977, 75. Για παλαιολόγειες εικόνες του τύπου αυτού, βλ. Μ. Σωτηρίου, Εικόνες της Μονής Σινά, τ. Α΄, 233.
73. Βοκοτόπουλος, Κέρκυρα, 23, εικ. 12, αρ. 10.
74. Αντίστοιχη απόδοση και στην εικόνα του αγίου Ευσταθίου των μέσων του 16ου αι.: M.
Chatzidakis, Icones des Saint George des Grecs et de la collection de l’ Institut, Venice 1962, 22.
75. Ο Βοκοτόπουλος που δημοσιεύει την εικόνα της Αντιβουνιώτισσας τη συσχετίζει με
άλλες γνωστές εικόνες της Κρητικής Σχολής, όπως την εικόνα του Αγγέλου στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας, την αντίστοιχη στο ναό τα Άγια των Αγίων της Πάτμου, που επαναλαμβάνει αρχέτυπο της παλαιολόγειας εποχής, και την εικόνα της συλλογής Τσακίρογλου.
76. Θησαυροί του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 19972, 152, αρ. 2.81.
77. Για την περιορισμένη χρήση του χρυσού στο βάθος από τα βορειοελλαδικά εργαστήρια,
βλ. Χρ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες Συλλογής Οικονομόπουλου, 69.
78. Στικτούς φωτοστεφάνους με την ίδια φολιδωτή διακόσμηση εντοπίσαμε σε σλαβικές
εικόνες, συγκεκριμένα σε εικονίδια αποστολικών από τη Βουλγαρία, που χρονολογούνται στο
τέλος του 16ου αρχές 17ου αιώνα, πίν. 87-89. V. Pandourski, Art treasures in the ecclesiastical
Museum of History and Archaeology, Sofia 1977, πιν. 87-89 και 53.
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Εικ. 13. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Εικ. 14. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Λεπτομέρεια της εικόνας του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
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κόκκινο και πράσινο χρώμα, σποραδικά, μιμείται φωτοστέφανο που κοσμείται με πολύτιμους λίθους. Ενδεχομένως στο αρχικό πρότυπο το φωτοστέφανο να ήταν διάλιθο.
Ο άγιος φορεί κυπαρισσί χιτώνα και βαθύ πράσινο ιμάτιο. Ο ξύλινος βαρύς θρόνος
φέρει καμπύλο ερεισίνωτο, που φαίνεται από το πλάι, έτσι ώστε η δεξιά άκρη της
κουπαστής της ράχης να προβάλλεται μπροστά, ενώ η αριστερή να υποχωρεί προς τα
πίσω. Η απλή κόσμησή του αποτελείται από χρυσογραφίες και δύο σειρές από λαξευτά
κολονάκια. Στο ανοικτό βιβλίο διαβάζουμε παράφραση από τους πρώτους στίχους του
ευαγγελίου του: «ΕΝ ΑΡΧΗ Ε/ΝΕ Ο ΛΟΓΟΣ/ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ/ ΕΝΕ ΛΟΓΟΣ/ ΠΡΟΣ
Τ(ΟΝ) ΘΕΟ(Ν) ΘΕΟΣ/ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ/ ΕΝΕ Ο ΛΟ/ΓΟΣ». Πάνω στο γκρι υποπόδιο
μία δυσερμήνευτη σλαβική επιγραφή, πιθανόν στην παλαιοβουλγαρική γλώσσα79 και η
χρονολογία ΖΠΓ = 1578. (εικ. 15)
Τα χαρακτηριστικά της μορφής με τις ομαλές χρωματικές μεταβάσεις, από τις λαδοπράσινες σκιές στο σταρένιο σάρκωμα, τις ρόδινες κηλίδες στις παρειές και την κόκκινη γραμμή, που ακολουθεί εσωτερικά το περίγραμμα της μύτης, τις ψιμυθιές πάνω από
τα φρύδια και γύρω από τους κανθούς των ματιών, προέρχονται από την παλαιολόγεια παράδοση. Η απόδοση της κόμμωσης και της γενειάδας, αν και σχηματοποιημένη,

Εικ. 15. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Λεπτομέρεια της εικόνας του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

79. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Ε. Τσιμπίδα για τις πληροφορίες σχετικά με τις επιγραφές.
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είναι καλλιγραφημένη με κυματιστές παράλληλες γραμμές. Στην ίδια παράδοση οφείλεται και η πλατιά πτυχολογία των ενδυμάτων που διαμορφώνεται με διαβαθμίσεις
του ίδιου χρώματος και λιγοστά λευκά φώτα στις γωνίες των πτυχώσεων. Συγγενικά
τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, με το πρόσωπο της εξεταζόμενης εικόνας, έχουν οι
μορφές των αποστόλων Μάρκου και Ματθαίου στην εικόνα που εκτέθηκε στην έκθεση Holy Image, Holy Space (πρώτο μισό 14ου αι.),80 του αγίου Ιωάννη Προδρόμου
από εικόνα στη Μονή Βατοπεδίου (τρίτου τετάρτου 14ου αι.),81 του αγίου Νικολάου
στο θαύμα της Αρτέμιδος από τον τοιχογραφικό διάκοσμο του Αγίου Νικολάου του
Ορφανού.82 Τα ίδια στοιχεία αναγνωρίζουμε, επίσης, και στην εικόνα του αγίου Θεοδώρου από τη Βέροια, που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα και
εντάσσεται στο ίδιο με την εικόνα μας παλαιολόγειο κλίμα,83 καθώς και σε τρεις εικόνες από τη Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, που χρονολογούνται στο τρίτο
τέταρτο του 16ου αιώνα και αποδίδονται σε μακεδονικό εργαστήριο.84
Ιδιαίτερη σημασία έχει η προοπτική απόδοση του θρόνου με το συμπαγές, καμπύλο
ερεισίνωτο,85 το οποίο επίσης συναντούμε σε εντοίχια και φορητά έργα της παλαιολόγειας περιόδου.86 Κοινά εικονογραφικά γνωρίσματα παρουσιάζει η εικόνα των
Βραγγιανών με μια εικόνα Δέησης του πρώτου τετάρτου του 15ου αιώνα από τη
Μονή Ξενοφώντος,87 ως προς το συμπαγές καμπύλο ερεισίνωτο, τη μορφή του Χριστού
που αποδίδεται με άνεση στο μεγαλοπρεπή θρόνο, το πράσινο και χρυσό βάθος που
διατηρείται από την ύστερη παλαιολόγεια τέχνη. Αντίστοιχα αποδίδεται ο θρόνος και
σε μία εικόνα του Αγίου Γεωργίου, με σκηνές από το βίο του, από τη Μονή του Αγίου
Παύλου στο Άγιο Όρος. Η εικόνα χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο του 16ου αιώνα
και αποδίδεται σε σερβικό εργαστήριο.88

80. M. Acheimastou-Potamianou, ed., Holy Image – Holy Space, Icons and Frescoes from
Greece, 185-186, αρ. 21-22.
81. Άγιο Όρος, 88, 89 αρ. 2.22.
82. Α. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1986, 239, έγχρωμη φωτογραφία από το θαύμα της Αρτέμιδος.
83. Παπαζώτος, Βυζαντινές Εικόνες της Βέροιας, Αθήνα 1995, 69, πιν. 104.
84. Εικόνες Μονής Παντοκράτορος, Άγιον Όρος 1998, 213 κ.ε., εικ. 113, 114, 115.
85. Ο τύπος με τα λοξά, προοπτικά επίπεδα χρησιμοποιείται από τον 15ο αιώνα και στον
κρητικό κύκλο εικόνων, ακολουθεί όμως διαφορετικό δρόμο, με πολύπλοκους θρόνους, ξυλόγλυπτα κοσμημένα ερεισίνωτα με ερεισίχερα και μαλακά μαξιλάρια, κατ’ επίδραση της δυτικής
τέχνης. Χατζηδάκης, Πάτμος, 133, αρ. 87· Μ. Μπορμπουδάκης (στον κατάλογο της έκθεσης),
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, Αθήνα 1986, 90, αρ. 93.
86. Τσιτουρίδου, ό.π., σ. 79, πίν. 63· E. Georgitsoyianni, Les peintures murales du Vieux Catholicon du Monastere de la transfiguration aux Meteores (1483), Athene 1993, πιν. 30. Αντίστοιχη είναι η απόδοση του θρόνου σε δύο εικόνες από το Σινά του 14ου – 15ου αι. και σε
σύγχρονές τους ρωσικές εικόνες: Σωτηρίου, Σινά, αρ. 222· Konrad Onasch, Icons, A.S. Barnes
and Company, New York, πίν. 24, 29, 33, 44, 64 και Djuric, Icones de Yougoslavie, αρ. 46.
87. Ι. Μ. Ξενοφώντος – Εικόνες, Άγιο Όρος 1998, 90-1, εικ. 27.
88. Εικόνες Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος 1998, 90, εικ. 32.
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Ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: (εικ. 16, 17).
Σε χρυσό κάμπο δίπλα από τα κεφάλια των αγίων επιγράφονται τα ονόματά τους με
ελληνικούς και σλαβικούς χαρακτήρες. Οι ιεράρχες παριστάνονται όρθιοι και μετωπικοί, υψώνουν το δεξί χέρι σε ευλογία και κρατούν με το αριστερό ανοικτό και κλειστό
ευαγγέλιο αντίστοιχα. Φορούν τον αρχιερατικό σάκκο, που κοσμείται με ένσταυρους
κύκλους και πολύτιμους λίθους στην χρυσή ταινία της παρυφής, ωμοφόριο και επιτραχήλιο. Διπλό εγχάρακτο περίγραμμα με εμπίεστη στικτή διακόσμηση διαμορφώνει

Εικ. 16. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Εικόνα των αγίων
Γρηγορίου του Θεολόγου και Αθανασίου Αλεξανδρείας.
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Εικ. 17. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Λεπτομέρεια της εικόνας των αγίων
Γρηγορίου του Θεολόγου και Αθανασίου Αλεξανδρείας.

τους φωτοστεφάνους. Τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά των μορφών σκιαγραφούνται στον γνωστό από την Ερμηνεία του Διονυσίου εκ Φουρνά τύπο του φαλακρού, πλατυγένη γέροντα.89 Η τεχνοτροπική απόδοσή τους ακολουθεί τα γνωρίσματα
που περιγράψαμε αναλυτικά στην εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
Τη ρυθμική ενότητα των λεπτοφτιαγμένων ιεραρχών διασπούν επιμέρους διαφοροποιήσεις, όπως το κλειστό και ανοικτό ευαγγέλιο (με ελληνική ανορθόγραφη επιγραφή) και ο τρόπος που ευλογούν οι δύο μορφές. Τα άκαμπτα αρχιερατικά ενδύματα
σχηματίζουν ένα ενιαίο επίπεδο, πίσω από το οποίο εξαφανίζονται τα σώματα. Ακόμα
και οι πτυχώσεις στο ωμοφόριο αποδίδονται τόσο στυλιζαρισμένα που δημιουργούν
διακοσμητική, τελικά, εντύπωση. Η παραδοσιακή για τα δύσκαμπτα ενδύματα πτυχολογία διατηρείται και στα ποδήρη στιχάρια. Στο βάθος, εκτός από το χρυσό και
καφέ κάμπο, διακρίνεται συμπαγές αρχιτεκτόνημα, στην όψη του οποίου ανοίγονται
τοξωτά παράθυρα.
Η απεικόνιση των ιεραρχών με σάκκους συνηθίζεται στην παλαιολόγεια παράδοση.90 Στα μεταβυζαντινά χρόνια οι σάκκοι εντοπίζονται στη ζωγραφική παράδοση

89. Ερμηνεία, 154.
90. Ch. Walter, «Art and Ritual», Variorum Reprints, 7 (London 1982) 9-19.
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της λεγόμενης «Σχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδας», όπως τη συναντούμε στη Μονή
Φιλανθρωπινών,91 στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίστα,92 στη Μονή Ντήλιου93
και στη Βαρλαάμ,94 αλλά και στην τέχνη της Μακεδονίας και των όμορων περιοχών.95
Στις λιγοστές κρητικού τύπου εικόνες, που δημοσιεύονται, διαμορφώνεται ήδη από
νωρίς διαφορετική αντίληψη, ως προς την απόδοση των ενδυμάτων. Στις κρητικές εικόνες συνηθίζονται τα πολυσταύρια φελόνια. Οι πτυχώσεις του ενδύματος, καθώς και
οι διακοσμητικοί σταυροί ακολουθούν τις κινήσεις του σώματος, ενώ στα παλαιότερα
πρότυπα οι σταυροί αποδίδονταν μονοκόμματοι, ανεξάρτητα από την καμπύλη της
πτυχής.96 Οι λεπτοφτιαγμένες ψιλόλιγνες μορφές της εικόνας μας και ο τρόπος ένδυσής
τους θυμίζουν πιο πρώιμες απεικονίσεις που διατηρούν το αρχαϊκό σχήμα της ύστερης
παλαιολόγειας τέχνης.
Οι εικονογραφικοί αρχαϊσμοί στις δύο εικόνες, σε συνδυασμό με τα τεχνοτροπικά
χαρακτηριστικά, οδηγούν σε συντηρητικά πρότυπα, πιθανώς του 15ου αιώνα, τα
οποία παραπέμπουν σε μεθόδους της ύστερης παλαιολόγειας τέχνης και αποτελούν
χαρακτηριστικά μακεδονικών εργαστηρίων του 16ου αιώνα.97 Διευκρινίζεται ότι ο
όρος «Μακεδονία» περιλαμβάνει τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, όπως νοείται στην
ιστορική εκείνη περίοδο που ο βυζαντινός πολιτισμός και η Ορθοδοξία αποτελούσαν
στοιχεία κοινής πολιτιστικής έκφρασης.98 Έργα αντίστοιχης τεχνοτροπίας αποδίδονται σε τοπικά εργαστήρια του βορειοελλαδικού χώρου, αλλά και σε σερβικά, ρωσικά
ή βουλγαρικά.

91. Παλιούρας, Νήσος, πίν. 264, 256.
92. Σταυροπούλου, 4 α, β.
93. Παλιούρας, 372.
94. Αδημοσίευτο.
95. Παλιούρας, Νήσος, πίν. 264 και Ποταμιάνου, Φιλανθρωπινών, 222-223.
96. Ενδεικτικά: Χατζηδάκης, Πάτμος, 40· Ποταμιάνου, Βυζ. Μουσείο, 56· Βυζαντινή και
Μεταβυζαντινή Τέχνη, αρ. 133, σ. 130 και αρ. 147, σ. 143. Εικόνες Μονής Παντοκράτορος, σ.
133, εικ. 70.
97. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της μακεδονικής τέχνης του 16ου αιώνα, βλ. Χ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες Συλλογής Οικονομοπούλου, 48 κ.ε. Κ. Καλαμαρτζή - Κατσαρού, «Εικόνες
16ου – 18ου αι.», στον τόμο, Εικόνες Μονής Παντοκράτορος, 206 κ.ε. Στον τόμο, Το κάλος
της μορφής. Μεταβυζαντινές εικόνες ΙΕ΄ - ΙΗ΄ αιώνων, Αθήνα 1995α αναφέρονται εικόνες που
αποδίδονται σε μακεδονικά εργαστήρια, όπως ο άγιος Δημήτριος, οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, η Σταύρωση από τα λυπηρά κ.ά., σ. 207, 216, εικ. 30, 31, 52. Επίσης, στον τόμο, Εικόνες από
τις ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας, Θεσσαλονίκη 2006, περιλαμβάνονται αρκετές εικόνες
που αποδίδονται σε βορειοελλαδικά εργαστήρια. Στις αρχές του 16ου αι., στη Μακεδονία, ένας
μεγάλος αριθμός μνημείων και εικόνων εντάσσονται στον απόηχο της παλαιολόγειας περιόδου
και μόλις από το τρίτο τέταρτο του αιώνα αυτού φαίνεται ότι η τέχνη δέχεται επιρροές από τα
σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα. Παπαζώτος, Εικόνες Βέροιας, 75.
98. Καλαμαρτζή - Κατσαρού, Εικόνες Μονής Παντοκράτορος, 206· Θ. Παπαζώτος, Η Βέροια και οι ναοί της (11ος – 18ος αι.), Αθήνα 1994, 277 κ.ε.
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Εύλογες απορίες σχετικά με την προέλευση των εικόνων δημιουργεί ο συνδυασμός
ελληνικών και σλαβικών χαρακτήρων στις επιγραφές. Η ανάμιξη των χαρακτήρων, σε
συνδυασμό με τις παραφράσεις και τις ανορθόγραφες ελληνικές επιγραφές των λειτουργικών κειμένων, οδηγεί στην άποψη ότι μάλλον πρόκειται για έργο τοπικού μακεδονικού εργαστηρίου και μαρτυρεί τη διακίνηση των εικόνων στο βαλκανικό χώρο.
Εικόνες με μικτές ή αμιγώς σλαβικές επιγραφές δωρίζονταν συχνά ως αφιερώματα σε
μεγάλα κυρίως μοναστήρια,99 δεδομένων και των θρησκευτικών, πολιτικών και εμπορικών δεσμών των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας με τις παραδουνάβιες χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη το μεταναστευτικό κύμα και τις εμπορικές σχέσεις των Ευρυτάνων με
τις σλαβόφωνες περιοχές το 16ο αιώνα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο οι εικόνες να
φιλοτεχνήθηκαν μετά από παραγγελία κάποιου Έλληνα του εξωτερικού.

99. Εικόνες Μ. Χιλανδαρίου, σ. 30, 38, 48, πίν. 117, 134 κ.ά.· Μπαλτογιάννη, Εικόνες Συλλογής Οικονομοπούλου, 70, πίν. 74· Μ. Βασιλάκη, Εικόνες Ι. Μ. Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος 1998,
90, εικ. 32-38, 117 κ.ε., εικ. 58-71· Ι. Ταβλάκης, Το εικονογραφικό πρόγραμμα στις τράπεζες των
μονών του Αγίου Όρους (αδημ. διδ. διατριβή), Ιωάννινα 1997, 139 κ.ε., εικ. 72-78. Υπενθυμίζονται και τα αφιερώματα του Αρσενίου στη Μονή της Τατάρνας, τα οποία αναφέρονται πιο
πάνω (σ. 297-298).
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ΜΙΧ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ*
2ο

Β. ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΑΨΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Καταγόταν από τη Ραψάνη, ένα από τα χωριά του Κάτω Ολύμπου, οι κάτοικοι
του οποίου ασχολούνταν με την νηματουργία και το εμπόριο. Ο Ελευθέριος Μιχαήλ
και άλλοι τρεις αδελφοί του ασχολούνταν με το εμπόριο. Ήταν άνθρωπος με
πνευματικές αναζητήσεις. Φίλοι του υπήρξαν οι γνωστοί λόγιοι: Νικηφόρος Θεοτόκης,
Αθανάσιος Πάριος, Άνθιμος Ολυμπιώτης, Κωνσταντίνος Κούμας, Άνθιμος Γαζής,
Γρηγόριος Κωνσταντάς, κ.ά. Με το Νικηφόρο Θεοτόκη ανταλλάσσουν επιστολές
στις οποίες εξετάζονται θεολογικά ζητήματα.53 Οι άλλοι αδελφοί του, ο Παναγιώτης
και ο Γεώργιος Μιχαήλ, μένουν στη Λειψία ως αντιπρόσωποι της επιχείρησης και ο
Νικόλαος στην πατρίδα. Τον τελευταίο συνάντησε ο σουηδός περιηγητής J. Björnstähl
στα Αμπελάκια το 1779 και του έκανε εντύπωση η ευγένεια του χαρακτήρα και το ότι
γνώριζε γερμανικά, καθόσον έζησε στη Λειψία για δεκαπέντε χρόνια.54 Στην πρώτη
«Κοινή Συντροφία» των εμπόρων από τα Αμπελάκια (1777-1794) ο Νικόλαος Μιχαήλ
ορίστηκε ως ένας από τους αντιπροσώπους της εταιρίας στο εξωτερικό.55 Ασφαλώς,
το πιο επιφανές μέλος της οικογένειας Μιχαήλ υπήρξε ο γνωστός επίσκοπος του
Πλαταμώνος Διονύσιος.56 Επίσης, αδελφή των Μιχαήλ ήταν η μητέρα των γνωστών
λογίων Μιχαήλ και Δημητρίου Γοβδελά, οι οποίοι κατάγονται, επίσης, από τη Ραψάνη.
Ο Ελευθέριος Μιχαήλ χρηματοδότησε δύο βιβλία με εκκλησιαστικό περιεχόμενο.
Το πρώτο βιβλίο είναι η Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου...57 Τυπώ* Συνέχεια από τον τόμο 51 (2007) 113-126.
53. Βλ. Ιωάννης Οικονόμου Λαρισσαίος, Επιστολαί Διαφόρων 1759-1824, εκδ. Γ.
Αντωνιάδης, Αθήνα 1964, 501-508, επ. 234/16.4.1784, 235/8.9.1784.
54. Βλ. J. J. Björnstähl, Το οδοιπορικό της Θεσσαλίας 1779, μετάφραση, προλεγόμενα,
σημειώσεις Μεσεβρινός, «Τα τετράδια του Ρήγα», Θεσσαλονίκη 1973, 123.
55. Βλ. Ηλίας Νικολόπουλος, Δομές και θεσμοί στην Τουρκοκρατία. Τα Αμπελάκια και ο
κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός του ελλαδικού χώρου, «Κάλβος», Αθήνα 1988, 327.
56. Βλ. Απ. Γλαβίνας, «Ο επίσκοπος Πλαταμώνος Διονύσιος Μιχαήλ», Γρηγόριος ο
Παλαμάς, 681 (Θεσσαλονίκη 1973) 159-177.
57. Ο πλήρης τίτλος: Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ κατά τήν δεκάτην πέμπτην τοῦ Δεκεμβρίου. Ἐρανισθεῖσα
μέν ὑπό τοῦ Ἱεροσοφολογιωτάτου Κυρίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Παρείου, διά δαπάνης τοῦ
Λογιωτάτου Κυρίου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ παρ’ οὗ καί εἰς τήν ΣΕΒΑΣΜΙΑΝ ΜΟΝΗΝ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ἀνετέθη ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ, Ὅπου ἡ πάντιμος ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
εὑρίσκεται. Ὑπό τήν Ἐπαρχίαν, δηλονότι, τοῦ Πανιεροσοφολογιωτάτου Ἁγίου Πλαταμῶνος
καί Λυκοστομίου, Κυρίου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. ἐν ΛΕΙΨΙΑ Τῆς σΑΞΟΝΙΑς. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ
Σόμμερ αψπδ΄.
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θηκε στη Λειψία, το 1784, από το τυπογραφείο Σόμμερ. Συγγραφέας του βιβλίου είναι
ο γνωστός λόγιος Αθανάσιος Πάριος. Το βιβλίο αφιερώνεται από το χορηγό του στη
Μονή του Κλήμεντος (των Κλημάδων για τους ντόπιους), όπου φυλαγόταν η κάρα του
αγίου. Η μονή αυτή, κτισμένη κοντά στο χωριό Καρυά του Κάτω Ολύμπου,58 ανήκε
στην Επισκοπή του Λυκοστομίου και Πλαταμώνος, της οποίας ο επίσκοπος Διονύσιος
ήταν αδελφός του Ελευθερίου.
Στο δεύτερο βιβλίο, εκτός από τον Ελευθέριο Μιχαήλ, χρηματοδότης της έκδοσης
ήταν και ο αμπελακιώτης έμπορος Αβράμιος χατζη-Δημητρίου. Πρόκειται για το
βιβλίο Επιστολαί Συνεσίου του Κυρηναίου...59 Τυπώθηκε στη Βιέννη, το 1792, από το
τυπογραφείο του Γ. Βεντότη. Οι Επιστολές συνοδεύονται από σχόλια του γνωστού
λογίου Νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη. Την επιμέλεια για την έκδοσή τους, συνολικά, έχει
φροντίσει ο φωτισμένος λόγιος Γρηγόριος Κωνσταντάς,60 δάσκαλος στα Αμπελάκια
και γνώριμος των εμπόρων της περιοχής.
Οι Επιστολές του Συνεσίου (επισκόπου Κυρήνης της Β. Αφρικής), γραμμένες τον
4ο αι. μ.Χ., αποτελούσαν, για τη χριστιανική φιλολογία, κλασικό έργο: μνημείο
λόγου, πρότυπο επιστολογραφικού ύφους, χρήσιμο και κατάλληλο για τα (ανώτερα)
σχολεία. Επιπλέον, είχε συντηρήσει την ιδεολογία της ελληνιστικής και χριστιανικής
(βυζαντινής) μοναρχίας. Από αυτή την ιδεολογία και πολιτική σκέψη «εκδηλώθηκε
και ανελίχθηκε ο πολιτικός στοχασμός του [ελληνικού] Διαφωτισμού», σημειώνει
εύστοχα ο Π. Κιτρομηλίδης.61 Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Νεόφυτου Δούκα
για το εκδοτικό εγχείρημα του Κωνσταντά: «(...) Ἕλλην πρός Ἕλληνας, Ἕλληνα
συγγραφέα [ἐδίδει] (...)».62
Σ’ αυτό το βιβλίο, ο επιμελητής του Γρηγόριος Κωνσταντάς απευθύνει προσφώνηση
προς τον δραστήριο επίσκοπο του Πλαταμώνος Διονύσιο, αδελφό του χορηγού
Ελευθερίου Μιχαήλ. Δηλώνοντας ο δάσκαλος την πίστη του στη δύναμη της παιδείας,
επαινεί την φιλοπρόοδο προσπάθεια του επισκόπου για την πνευματική αναγέννηση
των Ελλήνων. Ανάμεσα στα άλλα γράφει: «(...) εἰδώς, ὡς μετά φιλοσοφίας οὐδέν,
ὅ,τι μή βέλτιον καί λέγεται καί πράττεται, οὔτε θεῖον, οὔτε ἀνθρώπινον. Ἀμέλει καί
Μουσεῖα πανταχοῦ καθιδρύων, καί στίφη μουσοτρόφων καί φιλολόγων περί σαὑτόν

58. Βλ. Δημ. Α. Ζυγούρης, «Το μοναστήρι των Κλημάδων», Σελίδες από την Ιστορία της
Καρυάς, Λάρισα 1995, 37-114.
59. Ο πλήρης τίτλος: ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ἐκδοθεῖσαι σπουδῇ τε καί ἐπιστασίᾳ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ, Καί συνδρομῇ ἐν μέρει τῶν ἐντιμοτάτων κυρίων Ἐλευθερίου Μιχαήλ
Ραψανιώτου, καί Ἀβραμίου Χατζῆ Δημητρίου Ἀμπελακιώτου. ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ ΑΟΥΣΤΡΙΑΣ. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου τοῦ Βενδότου αψϞβ΄.
60. Βλ. Κ. Στάικος, Τα τυπωμένα στη Βιέννη ελληνικά βιβλία 1749-1800. Ίδρυμα Ελληνικού
Πολιτισμού (δίγλωσση έκδοση), Αθήνα 1996, 197.
61. Βλ. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, «Τα Νέα - Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 2003, τ. 2ος,
27 (Η πολιτική Σκέψη).
62. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, «Ερμής», Αθήνα 1980, 226.
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ἑκασταχόθεν ἀγείρων, τόν χρυσοῦν ἡμῖν ἐκεῖνον αἰῶνα τόν πάλαι ἀνακαλέσαι
σπουδάζεις (...)».63

Γ. ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
Το όνομα του Στέργιου Χατζηκώστα δεν ήταν άγνωστο στους μελετητές της ιστορίας
των ελληνικών βιβλίων που εκδόθηκαν στα χρόνια του ελληνικού Διαφωτισμού. Στο
βιβλίο του Ρήγα Βελεστινλή Ηθικός Τρίπους πληροφορούμαστε, από την προσφώνηση
του συγγραφέα του, ότι χρηματοδότης της έκδοσης ήταν ο Στέργιος Χατζηκώστας, που
καταγόταν από την περιοχή του Ολύμπου.64 Η έρευνα μας έδειξε ότι ο Χατζηκώστας
γεννήθηκε το 1760 στο σημερινό χωριό Καλλιπεύκη (πρώην Νεζερός) του Κάτω
Ολύμπου. Από μικρός είχε εγκατασταθεί στη Βιέννη και ασχολούνταν με το εμπόριο.
63. Βλ. Απ. Γλαβίνας, ό.π., σ. 170.
64. Γ. Λαδάς - Αθ. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία ετών 1796-1799, Αθήνα 1973, 77.
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Μετείχε στα κοινά της ελληνικής Κοινότητας «τῶν ἐν τῇ Βιέννῃ πραγματευομένων
Τουρκομεριτῶν», δηλαδή των Ελλήνων με τουρκική υπηκοότητα, οι οποίοι είχαν ως
έδρα τους το ναό του Αγ. Γεωργίου.65 Από το 1798 εκλεγόταν, επανειλημμένα, στη
διοίκησή της (1798, 1803, 1806), στην οποία συναντούμε ονόματα εμπόρων από τα
Αμπελάκια, τον Τύρναβο, τη Ραψάνη, την Τσαριτσάνη, την Κοζάνη. Σε ένα πρακτικό
της «αδελφότητας», με χρονολογία 2(14) Φεβρουαρίου 1806, υπογράφει ως «Στέργιος
Χ”[ατζῆ] Κώνστας ἐκ Νιζεροῦ», στοιχείο που μας προέτρεψε να γνωρίσουμε τον
ακριβή τόπο της καταγωγής του.66 Ο Στέργιος Χατζηκώστας υπήρξε φίλος του Ρήγα,
όπως γίνεται φανερό με τη χρηματοδότηση του βιβλίου και τη θερμή προσφώνηση που
επισυνάπτει ο πρωτομάρτυρας Βελεστινλής. Με την ίδια θέρμη, που συμπαραστάθηκε
στο Ρήγα, θα γίνει αργότερα μέλος της Φιλικής Εταιρείας των Ελλήνων της Βιέννης.
Ο Στέργιος Χατζηκώστας υπήρξε χορηγός της έκδοσης του βιβλίου Ηθικός Τρίπους
(Βιέννη 1797). Πρόκειται για «ένα τρίπτυχο διασκευών από δημοφιλή λογοτεχνικά
έργα της εποχής του»:67 το θεατρικό, Τα Ολύμπια, του Ιταλού Μεταστάσιο, το έμμετρο
διήγημα Η Βοσκοπούλα των Άλπεων, του Γάλλου Μαρμοντέλ, και το ειδύλλιο Ο
Πρώτος Ναύτης, του Γερμανού Γκέσνερ.68 Ο Ρήγας μετέφρασε τα δύο πρώτα έργα και
ο συναγωνιστής του Αντώνης Κορωνιός το τρίτο. Ο μεγάλος Θεσσαλός επιμελήθηκε
συνολικά την έκδοση του βιβλίου δίνοντας τον τίτλο του, Ηθικός Τρίπους, ενώ οι
τίτλοι από τα τρία έργα παρατίθενται διαδοχικά στις σελίδες του.69 Προσφωνώντας
τον φίλο του Χατζηκώστα, αναφέρεται στο περιεχόμενο του βιβλίου «ἐμπεριέχον τρία
τινά... πρῶτον, τήν εἰλικρινεστάτην φιλίαν, δεύτερον τήν γυναικείαν σωφροσύνην καί
τρίτον τήν φυσικήν ἁπλότητα». Ήταν ένα τρίπτυχο ηθικών εννοιών στην υπηρεσία
του μαχόμενου Διαφωτισμού.70 Από φιλολογική άποψη, τα τρία έργα διέπονται από
τις τάσεις του κλασικισμού και του πρώιμου ρομαντισμού, όπως εκδηλώθηκαν στην
ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Τέχνη της εποχής.
65. Βλ. Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, Ο εν Βιέννη ναός του Αγίου Γεωργίου και η Κοινότης
των οθωμανών υπηκόων, επιμέλεια-εισαγωγή-ευρετήριο Χαρ. Χοτζάκογλου, Βιβλιοπωλείο
των Βιβλιοφίλων Κ. Χ. Σπανός, Αθήναι 1997, 174.
66. Βλ. Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, ό.π., σ. 49.
67. Βλ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης (επιμέλεια), Ρήγα Βελεστινλή άπαντα τα σωζόμενα, τ. Γ.
Ηθικός Τρίπους, επιμέλεια Ines Di Salvo, εισαγωγή Άννα Ταμπάκη, έκδοση της Βουλής των
Ελλήνων, Αθήνα 2000.
68. Ρήγας Βελεστινλής, Ο Ηθικός Τρίπους, Βιέννη 1793, επιμέλεια-εισαγωγή-ευρετήριο Δημ.
Καραμπερόπουλος, έκδοση της Επ. Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 2001
[σ. 1-2].
69. Οι πλήρεις τίτλοι: ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ εἰς τήν ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ Ἐν Βιέννη 1797 ΠΑΡΑ ΜΑΡΚΟΥ
ΠΟΥΛΙΟΥ - Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ - Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ Ποίημα εἰς δύο
Ἄσματα ΓΕΣΝΕΡΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ποιητοῦ Μεταφρασθέν εἰς τήν ἡμετέραν παρά ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΧΙΟΥ. Το πρώτο έργο, Τα Ολύμπια, είχε εκδοθεί νωρίτερα αυτοτελώς και
στη συνέχεια συσταχώθηκε, για εμπορικούς λόγους, με το Καλενδάριον του έτους 1797, το
οποίο κυκλοφόρησε στο τέλος του 1796. Βλ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ρήγα..., τ. Γ, 23.
70. Το επίθετο ηθικός έχει την σημασία του όρου της εποχής του: ήθος· συμπεριφορά,
τρόπος.
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Όπως προκύπτει από τα κατάλοιπα των αρχείων του Ρήγα, μεγάλες ποσότητες είχαν
αγοράσει έλληνες έμποροι, φίλοι του, και έτσι υπολογίζουμε ότι το βιβλίο εκδόθηκε
σε 1.000 αντίτυπα.71 Ας σημειωθεί ότι η έκδοση ενός βιβλίου απαιτούσε ένα σεβαστό
ποσό, το οποίο μόνο ένας οικονομικά εύρωστος, όπως προφανώς ήταν ο Χατζηκώστας,
μπορούσε να διαθέσει.
Ο Αδαμάντιος Κοραής, από τους πρώτους που έκαναν γνωστά τη δράση και το
μαρτυρικό θάνατο του Ρήγα και των συντρόφων του, θα γράψει (1805) ότι από
λογοτεχνική (γλωσσική) άποψη τα έργα του βιβλίου δεν ήταν αξιόλογα, με εξαίρεση
την προσφώνηση του Βελεστινλή προς τον χορηγό της έκδοσης (και Θεσσαλό
συμπατριώτη του) δηλαδή τον Στέργιο Χατζηκώστα: «(...) μ’ ἄρεσεν ἡ προσφωνητική
ἐπιστολή, ὡς ἑλληνικῶς προσφωνοῦσα».72
Γράφοντας σε απλή γλώσσα, ο Ρήγας αποκαλεί τον Στέργιο Χατζηκώστα ειλικρινέστατο φίλο του. Με αφοπλιστική ευθύτητα εξαίρει τα εθνικά συναισθήματά του,
μνημονεύει με ιδιαίτερη θέρμη την ολύμπια καταγωγή του και εύχεται να τον μιμηθούν
και άλλοι «συμπολίται»:
Τῷ τιμιωτάτῳ καί χρησιμωτάτῳ κυρίῳ
Στεργίῳ Χατζη-Κώνστα Ὀλυμπιώτη
ΦΙΛΕ ΜΟΥ!
Δέν ἔχω σκοπόν μέ κολακείας καί μέ ὑπουλότητας νά πλέξω ἐγκώμια, ἐκθειάζοντας
τό ὑποκείμενόν σου, ἀλλά μέ ἐλευθέραν ἀδελφικήν παρρησίαν, ἀφήνοντας ὅλα τά ἄλλα
προτερήματά σου, λέγω μόνον πώς ἐκ ψυχῆς ἀγαπᾶς τό ἔθνος σου. Θέλεις τήν προκοπήν
του, τό καλόν του, τήν δόξαν, τήν...,*73 ἀλλά τί νά περιτολογῶ; Δέν εἶναι καμμία εἰς
τοῦτο ἀπορία, ὅτι ἕνας καθαρός ἀπόγονος τῶν Ἑλλήνων, ἕνας ὅπου διετήρησεν
ἀμίαντα, τρόπον τινά, εἰς τήν περιωπήν τοῦ Ὀλύμπου τά πατρῶα ἤθη, νά μή νομίζει
πρώτην καί τελευταίαν εὐδαιμονίαν του τήν εὐεξίαν τοῦ ἔθνους του. Τοιοῦτος λοιπόν
εἶσαι, καί ἡ μόνη μου ἔφεσις εἶναι νά σέ μιμηθοῦν ὅλοι οἱ φίλτατοι συμπολῖται μας.
Σοί προσφωνῶ τό βιβλιάριον τοῦτο, ἐμπεριέχον τρία τινά: πρῶτον, τήν εἰλικρινεστάτην φιλίαν, δεύτερον, τήν γυναικείαν σωφροσύνην, καί τρίτον τήν φυσικήν
ἁπλότητα, μεγάλων μέν ἀνδρῶν γεννήματα, μικρόν δέ τεκμήριον τῆς ἐμῆς πρός τό
ὑποκείμενόν σου ἀγάπης, μεθ’ ἧς εἰμί...».

Δ. ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
α) ΙΒΟΣ ΔΡΟΣΙΝΟΣ
Ο πατέρας του Δροσινός Χατζη-Ίβου υπήρξε ο «γενάρχης» της αμπελακιώτικης
νηματουργίας. Αυτός πρωτόμαθε την τέχνη της κόκκινης βαφής στα εργαστήρια του
71. Βλ. Κων. Άμαντος, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήναι 1930, επανέκδοση
της Επ. Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1997, 163.
72. Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, Αλληλογραφία Κοραή, Αθήνα 1996, τ. Β,
242.
73. Σύμφωνα με την αποκατάσταση την οποία πρότεινε ο Λ. Βρανούσης (Άπαντα των
Νεοελλήνων Κλασικών. Ρήγας, Αθήνα 1968, 294) «ἐλευθερίαν του». Τήν άποψη αυτή
ασπάζονται και άλλοι μελετητές.
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Τυρνάβου και της Λάρισας και την μετέφερε πρώτος στην πατρίδα του, τα Αμπελάκια.
Ο Ίβος Δροσινός Χατζη-Ίβου74 υπήρξε από τους πλουσιότερους αμπελακιώτες
εμπόρους της εποχής του. Πατέρας και γιος με τη συντροφία τους συμμετείχαν στην
(πρώτη) «Κοινή Συντροφία» (1777-1794) των Αμπελακιωτών. Ο πατέρας Δροσινός
Χατζη-Ίβου και ο Ιωάννης Μαύρος (Σβαρτς) ορίσθηκαν επικεφαλής της εταιρίας.75 Για
κάποια περίοδο αποχώρησε, ενώ δεν μετείχε στη δεύτερη «Κοινή Συντροφία» (17951799). Η εταιρία ήταν δηλωμένη στα εμπορικά ημερολόγια της Βιέννης από το 1789.
Από το 1802 η εμπορική εταιρία του Δροσινού Χατζη-Ίβου συνεταιρίστηκε με εκείνη
του Γεωργίου Δημητρίου Σβαρτς με την επωνυμία Δροσινός Χατζη-Ίβου Σφαρτς και
Συντροφία.76 Η νέα εταιρία, μαζί με δύο άλλες (βλ. παρακάτω), αποτέλεσαν την τρίτη
«Κοινή Συντροφία» (1805-1812). Η εταιρία του Δροσινού, με τη μορφή κοινής εταιρίας
ή ξεχωριστής «συντροφίας», υπήρξε από τις δυναμικότερες των Αμπελακιωτών. Η
οικονομική κατάσταση και κοινωνική θέση του κατέστησαν τον Δροσινό παράγοντα
της περιοχής. Μετά από αίτημα των συντεχνιών της Λάρισας, ο Ίβος Δροσινός
παρενέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τις υπερβολικές χρηματικές απαιτήσεις
του τοπικού μητροπολίτη Πολύκαρπου.77
Ο Ίβος Δροσινός χρηματοδότησε μόνος του, εξολοκλήρου, το γνωστό βιβλίο Γεωγραφία Νεωτερική... (Βιέννη 1791),78 το οποίο έγραψαν από κοινού οι μηλιώτες
λόγιοι Γρηγόριος Κωνσταντάς και Δανιήλ Φιλιππίδης. Το βιβλίο αποτελεί συναγωγή
γεωγραφικής ύλης, βασισμένο σε πληροφορίες από ξένα πρότυπα ή από αυτοψία
(όπως π.χ. συμβαίνει με τη Θεσσαλία). Γραμμένο σε απλή γλώσσα και εύληπτο ύφος,
προδρομικό για την εποχή του, δεν είχε την υποδοχή που του ταίριαζε. Η συστηματική
μελέτη του ελληνικού Διαφωτισμού απέδειξε ότι στη Γεωγραφία των θεσσαλών
λογίων συμπυκνώνονται όλα τα στοιχεία του κινήματος που γονιμοποίησε την εθνική
αυτοσυνειδησία των Ελλήνων: μελέτη του αισθητού κόσμου χωρίς προλήψεις, κριτική
στάση στα καθιερωμένα κοινωνικά σχήματα και θεσμούς, νέα ηθική στις ανθρώπινες
σχέσεις.79
74. Το όνομα Ίβος είναι σπάνιο. Ο άγιος Ίβος είναι από τους πρώτους μάρτυρες της
Καθολικής Εκκλησίας. Στο κέντρο της Ρώμης υπάρχει ένας παλιός ναός του.
75. Βλ. Ηλίας Νικολόπουλος, ό.π., σ. 188-261.
76. Βλ. Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Τεχνίτες και τεχνικές βαφής νημάτων. Από τη Θεσσαλία
στην Κεντρική Ευρώπη (18ος - αρχές 19ου αι.). Επίμετρο· η Αμπελακιώτικη Συντροφία (1805),
εκδόσεις «Ηρόδοτος», Αθήνα 2003, 230-234. Τα μέλη της εταιρείας, το 1805, καταγράφονται
αναλυτικά στη σ. 243.
77. Βλ. Ιωάννης Οικονόμου Λαρισσαίος, ό.π., σ. 173-178, επ. 131-135 των ετών 1812 και
1813.
78. Βλ. Δανιήλ Φιλιππίδης - Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική. Επιμέλεια Αικ.
Κουμαριανού, «Ερμής», Αθήνα 1988. Ο πλήρης τίτλος: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ, Ἐρανισθεῖσα
ἀπό διαφόρους συγγραφεῖς, παρά Δανιήλ ἱερομονάχου καί Γρηγορίου ἱεροδιακόνου τῶν
Δημητριέων. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἐπιστασίᾳ τῶν ἰδίων, καί φιλοτίμῳ χρηματικῇ
συνδρομῇ τοῦ ἐντιμοτάτου κυρίου Ἴβου Δροσινοῦ Χατζῆ Ἴβου τοῦ ἐξ Ἀμπελακίων. ΤΟΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ Τήν Εὐρωπέϊκη Τουρκία, Ἰταλία, Σπάνια, Πορτουγαλλία, καί Φράντζα.
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ Παρά τῷ εὐγενεῖ κυρίῳ Θωμᾶ τῷ Τράττνερ. 1791.
79. Βλ. Δανιήλ Φιλιππίδης - Γρηγόριος Κωνσταντάς, ό.π., σ. 61 (εισαγωγή).
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Ο αμπελακιώτης χορηγός υπήρξε φίλος του Κωνσταντά,80 μάλλον από την πρώτη
περίοδο παραμονής τού δασκάλου στη Βιέννη (1788-1792). Οι φιλικές σχέσεις
που ανέπτυξε με τους αμπελακιώτες εμπόρους και η ανταπόκριση που βρήκε από
αυτούς στην έκδοση των βιβλίων του (Συνεσίου Επιστολαί, Γεωγραφία Νεωτερική)
συνετέλεσαν, εκτός των άλλων, να δεχτεί τις προσκλήσεις τους για το σχολείο τους και
να εγκατασταθεί στα Αμπελάκια για εφτά, περίπου, χρόνια (1795-1802).81
Ο Ίβος Δροσινός μαζί με άλλους τρεις εμπόρους, το Μιχαήλ Δήμου, τον Θέμελη
Χρήστου και τον Δημήτριο Ψαρά χρηματοδότησαν την έκδοση και ενός άλλου βιβλίου.
Πρόκειται για το βιβλίο Περιγραφή του Παντός... (Βιέννη 1792),82 που επιμελήθηκε ο
γνωστός έλληνας τυπογράφος Γεώργιος Βεντότης. Για τους τρεις χορηγούς ελάχιστα
στοιχεία συγκεντρώσαμε. Τον Θέμελη Χρήστου βρίσκουμε στη Βιέννη (1801) επίτροπο
στον ορθόδοξο ναό της Αγ. Τριάδας, άρα είχε πάρει την αυστριακή υπηκοότητα. Ο
Δημήτριος Ψαράς είχε εγκατασταθεί στη Βιέννη (1783) και ήταν επίτροπος στον άλλο
ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου συγκεντρώνονταν οι τουρκομερίτες Έλληνες.83
Το μικρό σε μέγεθος βιβλίο Περιγραφή του Παντός... στόχευε να είναι χρήσιμο
εκπαιδευτικό εργαλείο, αφού «αποτελεί ουσιαστικά μία εικονογραφημένη Φυσική
Ιστορία που απευθύνεται σε μαθητευόμενους και ταυτόχρονα έχει τον χαρακτήρα
μιας απλοϊκά γραμμένης Φυσικής Εγκυκλοπαίδειας για απαίδευτους».84 Το βιβλίο
συνόδευαν και 51 χαλκογραφίες που επιβάρυναν σοβαρά την έκδοσή του. Με το
μόνιμο άγχος που «κατατρέχει τους έλληνες ουμανιστές τυπογράφους», ο Γ. Βεντότης
ευχαριστεί, στον πρόλογό του, τους χορηγούς, όχι μόνο για την έκδοση του βιβλίου
αλλά και για τη βοήθειά τους στη σύσταση του τυπογραφείου. Μεταξύ των άλλων
γράφει: «(...) ἄν ἔλειπεν ἡ δαψιλῆς (ἀγκαλά καί ἀκίνδυνος) συνδρομή τῆς Ὑμετέρας
Τιμιότητος ἀπό τό νά μέ βοηθήση νά συστήσω τήν Ἑλληνικήν Τυπογραφίαν, οὔτε τό
παρόν βιβλίον ἤθελεν ἐκδοθῆ, οὔτε ἄλλα ἐπωφελῆ, ὅπου μελετῶ νά ἐκδόσω (...)».85 Και
εύχεται και άλλοι ομογενείς να μιμηθούν τους τέσσερις εμπόρους.
β) ΣΦΑΡΤΖ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
Ένα άλλο βιβλίο, το οποίο χρηματοδότησαν Αμπελακιώτες είναι το δίτομο έργο
ενός γάλλου συγγραφέα, τα Στοιχεία της Γενικής Ιστορίας... (Βιέννη 1806),86 που μετέ80. Βλ. Ιωάννης Οικονόμου Λαρισσαίος, ό.π., σ. 30, επ. 16/29.4.1795.
81. Δανιήλ Φιλιππίδης - Γρηγόριος Κωνσταντάς, ό.π., σ. 4 (εισαγωγή).
82. Ο πλήρης τίτλος: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ἤτοι Ἱστορία φυσική, μέ εἰκονογραφίας
πρός μαθήτευσιν τῶν νέων. Συλλεχθεῖσα παρά Γεωργίου Βεντότη τοῦ Ζακυνθίου, καί παρ’
αὐτοῦ ἀφιερωθεῖσα τοῖς τιμιωτάτοις Συνδρομηταῖς τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας. ΤΟΜΟΣ Α,
αψϞβ΄. ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ ΑΟΥΣΤΡΙΑΣ 1792. Ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφία Γεωργίου Βεντότη.
[σ. 3]: Τοῖς Τιμιωτάτοις Συνδρομηταῖς τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας ΚΥΡΙΟΙΣ ΚΥΡΙΟΙΣ ΙΒΩ
ΔΡΟΣΙΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΥ, ΘΕΜΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΩ ΨΑΡΑ.
83. Βλ. Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, ό.π., σ. 249.
84. Βλ. Κ. Στάικος, ό.π., σ. 188.
85. Ολόκληρη την προσφώνηση, βλ. Γ. Λαδάς - Αθ. Χατζηδήμος, ό.π., σ. 156-161.
86. Ο πλήρης τίτλος: Στοιχεῖα τῆς Γενικῆς Ἱστορίας Παλαιᾶς τε καί Νεωτέρας. Συντεθέντα
μέν εἰς τήν Γαλλικήν Διάλεκτον παρά τοῦ Ἀββά Μιλλιότ, Μεταφρασθέντα δέ εἰς τήν ἡμετέραν
ὑπό Γρηγορίου Ἱερ. Κωνσταντᾶ τοῦ Μηλιώτου καί Ζήσου Κάβρα Ἰατροῦ Τοῦ ἐξ Ἀμπελακίων.
Εἰς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων. Ἐνετίησι. Παρά Πάνῳ Θεοδοσίου. Ἔτει σωτηρίῳ 1806.
21. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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φρασαν γνωστοί λόγιοι, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς και ο αμπελακιώτης γιατρός Ζήσης
Κάβρας.87 Οι μεταφραστές του, ενώ σημειώνουν στο τέλος του προλόγου ότι «(....)
ἐδαπανήσαμεν ἐκ τῶν στερημάτων μας (...)», αφιερώνουν το βιβλίο σε «επώνυμους»
αμπελακιώτες εμπόρους. Πρόκειται για την εταιρία «Σφαρτζ και Συντροφία».
Την επωνυμία «Σφαρτζ και Συντροφία» έφεραν εταιρίες που συγκροτήθηκαν μετά
το θάνατο των αδελφών Ιωάννη και Κώστα Σβαρτζ (οι Φορτσήδες ήταν οι «γενάρχες»
της πρώτης επώνυμης Συντροφίας) και μετείχαν συγγενείς των οικογενειών τους.
Φαίνεται ότι η εμπορική αξία του ονόματος της αμπελακιώτικης εταιρίας ήταν πολύ
μεγάλη. Αυτή η εταιρία «Σφαρτζ και Συντροφία», που χρηματοδότησε το παραπάνω
βιβλίο, ιδρύθηκε το 1805. Αποτελούνταν κυρίως από τρεις άλλες εταιρίες, οι οποίες
απετέλεσαν την αποκαλούμενη τρίτη «Κοινή Συντροφία» (1805-1812).
Πρόκειται για ένα βιβλίο «παγκόσμιας» ιστορίας, η οποία αρχίζει με την εβραϊκή
ιστορία και συνεχίζει με την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και των ρωμαϊκών χρόνων.
Η μετάφραση σταμάτησε στους δύο τόμους και δεν ολοκλήρωσε τη συνέχεια της
γαλλικής έκδοσης. Στην πρώτη σελίδα υπάρχει μία αφιέρωση στους χορηγούς τής
έκδοσης: «Ἀγαθῇ τύχῃ - τῇ νεοσυντάκτῳ ἐμπορικῇ ἑταιρείᾳ τῶν ἐξ Ἀμπελακίων φίλων
καί πατριωτῶν Ἴβου Δροσινοῦ, Χ. Πρασσᾶ, Μηζιβείρη, Σφαρτζ, κλ. κλ. κλ. τῶν ὑπ’
ὀνόματι νῦν Σφάρτζ καί Συντροφίᾳ γνωριζομένῃ. Γρηγόριος καί Ζήσης φιλίας τε καί
χάριν εὐγνωμοσύνης ἀνατιθέασι ταύτην τήν βίβλον». Στον πρόλογο, όπου διαφαίνεται
ξεκάθαρα το πνεύμα του ελληνικού Διαφωτισμού, οι μεταφραστές, μεταξύ των άλλων,
γράφουν ότι πρόκειτα για ένα «(...) βιβλίον ἀκανθῶδες (....) τούς νέους νά ἀσκῶσι
τό κριτικόν (...)». Στο τέλος αναφέρονται στις δικές τους προσπάθειες και στις
προσδοκίες, τις οποίες έχουν για το βιβλίο, σημειώνοντας: «Τέλος ἡμεῖς ἐκοπιάσαμεν,
ἐδαπανήσαμεν ἐκ τῶν στερημάτων μας, ἐδείξαμεν τόν ὑπέρ τοῦ κοινοῦ συμφέροντος
ζῆλον μας, συνεισφέρομεν τῇ πατρίδι τόν ὀφειλόμενον ἔρανον. Ἡ πατρίς ἀδεκάστως
σκεψαμένη τήν ἡμετέραν πρόθεσιν, ἄς δείξη ἤ ἐπωφελεῖς τῷ κοινῷ, ἤ ματαίους τούς
κόπους μας. Ἔρρωσθε».88
γ) ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
Άρχισε την εμπορική του δράση στα 1813 (μετά τη διάλυση της τρίτης «Κοινής
Συντροφίας») με δική του εταιρία, μετέχοντας με άλλους αμπελακιώτες εμπόρους σε
«συντροφίες».89 Στη διετία 1815-1816 εκλέχθηκε μέλος της διοίκησης των Ελλήνων, που
ήταν οθωμανοί υπήκοοι και είχαν έδρα το ναό του Αγ. Γεωργίου, και αναδείχθηκε σε
κυρίαρχη μορφή ανάμεσα στους συμπατριώτες του που διέμεναν στη Βιέννη. Ήταν
από τους πρώτους που προσπάθησε να εκσυγχρονίσει την παραγωγή του εισάγοντας
μηχανές και χρησιμοποιώντας νήμα από την Αγγλία. Οι προσπάθειες, οι δικές του αλλά
και των άλλων συμπατριωτών του, απέτυχαν. Στα 1821, λίγο πριν αρχίσει η μεγάλη
Επανάσταση, όσες αμπελακιώτικες «συντροφίες» είχαν απομείνει, όπως του Δρόσου
Κομνηνού και των Σβαρτς, είχαν φτάσει στο τέλος τους.

87. Βλ. Νίκος Βλάχος, «Θεσσαλοί γιατροί (ΙΖ΄-ΙΘ΄ αι.)», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, 3
(Βόλος 1974) 16-19.
88. Βλ. Στοιχεῖα τῆς Γενικῆς Ἱστορίας..., σ. ι΄.
89. Βλ. Ηλίας Νικολόπουλος, ό.π., σ. 239, 249, 261.
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Η πρώτη σελίδα του βιβλίου Στοιχεία της Γενικής Ιστορίας (Βιέννη 1806).

Το βιβλίο που επιχορηγεί ο Δρόσος Κομνηνός έχει τον τίτλο Σύνοψις όλων
των Επιστημών... (Βιέννη 1805).90 Το έργο είναι μετάφραση από τα γαλλικά και
απευθύνεται σε παιδιά. Είναι βιβλίο γνώσεων και περιέχει απλούς επιστημονικούς
ορισμούς, καθώς και ελληνική μυθολογία. Συγγραφέας του είναι ο λόγιος Θεόδωρος
Ράκος (τέλη 18ου αι. - μέσα του 19ου αι.) από τα Τρίκαλα. Υπήρξε μαθητής του
οικονομοδιδασκάλου Δημητρίου Πολυζώη, όταν δίδασκε στα Αμπελάκια (1790-1803).
Εκτός από το παραπάνω βιβλίο μετέφρασε άλλα δύο: Ηθικόν βιβλιάριο..., του Ι. Κ.
Κάμπη (Βιέννη 1805) και Γαλλικός Εμπορικός Κώδιξ (Παρίσι 1820).

90. Ο πλήρης τίτλος: Σύνοψις ὅλων τῶν Ἐπιστημῶν. Εἰς χρῆσιν τῶν Παίδων, μεταφρασθεῖσα
ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ ἰδιώματος εἰς τήν καθομιλουμένην Ἑλληνικήν Διάλεκτον ὑπό Θεοδώρου
Ράκου Τρικκέως καί τύποις ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ ἐντιμοτάτου κυρίου Δρόσου Κομνηνοῦ ἐξ
Ἀμπελακίων. Ἐν Βιέννη 1805. Παρά Γεωργίου Βεντότη.
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δ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ο Δημήτριος Ευθυμίου (και αργότερα Ευθυμιάδης) ήταν, αρχικά, ιδιοκτήτης ενός
νηματοβαφείου (κιρχανές). Μαζί με άλλους βιοτέχνες και εμπόρους από τα Αμπελάκια
συνέστησαν με τις «συντροφίες» τους την αποκαλούμενη πρώτη «Κοινή Συντροφία»,
στα 1777. Μετά τη διάλυσή της, ο Ευθυμίου με τη «συντροφία» του Γεωργίου
Σβαρτς σύστησαν τη δεύτερη «Κοινή Συντροφία» (1794-1799). Εκείνα τα χρόνια της
ευημερίας του έχτισε το «αρχοντικό» του91 και στήριξε τις προσπάθειες του τόπου
του για πρόοδο. Ο Δ. Ευθυμίου χρηματοδότησε το βιβλίο Ηθικόν Βιβλιάριον του Ι.
Κ. Κάμπη (Βιέννη 1805).92 Μεταφραστής είναι ο λόγιος Θεόδωρος Ράκος ο Τρικκεύς,
που αναφέραμε αμέσως πιο πάνω. Το βιβλίο περιέχει αφιερωτική επιστολή «Τῷ
ἐντιμωτάτῳ κυρίῳ Εὐθυμίῳ Δημητρίῳ, Ἀμπελακιώτῃ». Πρόκειται για έργο από την
ινδική κουλτούρα, προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά δεδομένα από τον γερμανό λόγιο
Κάμπε (J. H. Campe), που περιέχει κανόνες κοινωνικής και ηθικής αγωγής για παιδιά.
Τμήματα του έργου είχαν εκδοθεί, παλαιότερα, με δύο διαφορετικούς στα ελληνικά
τίτλους.93 Αυτή η μετάφραση του Θ. Ράκου τυπώθηκε ξανά (Νεάπολη 1815).
Στις φιλογενείς ποσπάθειες των αμπελακιωτών εμπόρων, για αρωγή σε εκδόσεις,
πρέπει να εντάξουμε και τη συμμετοχή τους στην έκδοση του Λεξικού της Ελληνικής
Γλώσσης, το οποίο σκόπευε να αρχίσει ο Α. Γαζής στα 1804. Το συμφωνητικό
υπογράφουν εκτός από τους τρεις λογίους, Α. Γαζή, Κ. Κούμα και Στέφ. Οικονόμο, και
οι εξής πέντε Αμπελακιώτες: Δημήτριος Ιωάννου Σβαρτζ, Ιωάννης Χρόνια Δροσινού,
Ιωάννης Χ”Κώνστα, Δρόσος Χ”Ζαφειρίδης, Ευθύμιος Γκορτζιώτης.94 Για διάφορους
λόγους η έκδοση δεν έγινε, αλλά, τελικά, το βιβλίο τυπώθηκε από τον Α. Γαζή με δικά
του έξοδα αργότερα.95

91. Νικ. Μουτσόπουλος, «Τα θεσσαλικά Αμπελάκια», Ηώς, 92-97 (Αθήναι 1966) 189-191˙
Αναστ. Διαμαντοπούλου, «Αμπελάκια», Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Θεσσαλία
- Ήπειρος, «Μέλισσα», 6(Αθήνα 1988) 144-145.
92. Ο πλήρης τίτλος: Ἠθικόν Βιβλιάριον Συγγραφέν γερμανιστί ὑπό Ι.Χ. Κάμπη τοῦ
Ἠθικωτάτου καί μεταφρασθέν εἰς τήν καθομιλουμένην Διάλεκτον ὑπό Θεοδώρου Ράκου
Τρικκέως, καί τύποις ἐκδοθέν Δαπάνῃ τοῦ ἐντιμωτάτου κυρίου Εὐθυμίου Δημητρίου ἐξ
Ἀμπελακίων. Ἐν Βιέννη τῆς Ἀούστριας ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ, Γ. Βενδότη 1805.
93. Βλ. Φ. Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, Βιβλιογραφικό Εργαστήρι Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1998, 45.
94. Βλ. στο περιοδικό Ηώς, 92-97 (1966) 52.
95. Βλ. Φ. Ηλιού, ό.π., σ. 247-248.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΣΚΙΑΧΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ
Από τότε που ο άνθρωπος ρίχτηκε στην καλλιέργεια της γης, από τότε κιόλας άρχισε
και τον άλλον αγώνα του: πώς να προστατέψει τα προϊόντα του από τη βουλιμία
των αγριμιών και των πουλιών. Στις δυνατότητές του ήταν, βέβαια, η φύλαξη των
καλλιεργειών του, αλλά και πάλι αδυνατούσε από τα πράγματα να βρίσκεται, σε
εικοσιτετράωρη βάση, στα κτήματά του με την καινούργια σοδειά. Επινόησε έτσι
κάποια ομοιώματά του· κατασκευές από πανί, συνήθως, τσουβάλια κ.τ.τ., αλλά και
από συνδυασμούς ξύλων ή το άλλο μηχανικό εύρημα: μικρά ξυλάκια κρεμασμένα με
λεπτό σύρμα από ένα στεφάνι και με τενεκέ στη μέση, ώστε με το φύσημα του αγέρα
να χτυπούν τη λαμαρίνα και να γίνεται θόρυβος. Τα πουλιά και τα αγρίμια τρόμαζαν
και απομακρύνονταν.
Επινοήθηκαν, λοιπόν, τα σκιάχτρα (από το σκιάζω - σκιάζομαι· τρομάζω τρομάζομαι) ή σκιάζαρα, ο αποτρεπτικός ρόλος των οποίων οδηγεί τον αγρότη σε
διάφορες, πρωτότυπες κάποτε, κατασκευές, ακόμα και αποκρουστικές ή και κωμικές
κάποιες φορές. Έτσι, τα περισσότερα που συναντούμε στη Θεσσαλία, όπως και αλλού
βέβαια, είναι ανθρωπόμορφα και ποντάρουν στην όραση (ανθρωπόμορφα σκιάχτρα).
Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα αφορούν στην ακοή (σκιάχτρα με ηχητική
ενέργεια).1
1. ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΣΚΙΑΧΤΡΑ
Πρόκειται για ομοιώματα ανθρώπων, σε υπερβολικό μέγεθος πολλές φορές ώστε
να επιβάλλεται περισσότερο, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται
άχυρα ή ξερά χόρτα και φθαρμένες στολές αντρών: μία φουστανέλα ή βράκα (όπου
φοριούνταν), ή ένα κουρελιασμένο παντελόνι. Γεμίζουν, λοιπόν, το εσωτερικό τους με
άχυρα ή ξερά χόρτα (πολλές φορές με φτέρες και σπάνια με πριονίδι), το δένουν και
το ράβουν, όπου χρειάζεται, δημιουργώντας και χέρια τεντωμένα είτε στα πλάγια είτε
μπροστά, για τη μεγαλύτερη επιβολή στα αγρίμια και στα πουλιά. Ιδιαίτερη προσοχή
δίνουν στο κεφάλι: νεροκολοκύθα, συνήθως, με ζωγραφισμένα επάνω της μάτια, μύτη
και στόμα, και το απαραίτητο καπέλο. Το ομοίωμα τούτο το στήνουν σε χοντρά
ξύλα που μπήγουν στη γη, όρθιο και σε εμφανές σημείο του αγρού με καλλιέργειες,
ιδιαίτερα και απαραίτητα στα αμπέλια. Εδώ, μάλιστα, είναι ιδιαίτερη η φροντίδα
της προστασίας, φτάνει να θυμηθούμε τους παλιούς αμπελοφύλακες, τους λεγόμενους
δραγάτες, που και τη νύχτα ακόμα μπορούσαν να ξαγρυπνούν επάνω στη δραγασιά
τους.

1. Βλ. Νικ. Ι. Σφακιανός, «Παραδοσιακοί τρόποι προστασίας της γεωργικής μας παραγωγής.
Τα αγροτικά φόβητρα (σκιάχτρα)», Λαογραφία, ΛΕ (Αθήναι 1990) 311.
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Στο χώρο των ανθρωπόμορφων σκιάχτρων εντάσσονται και κάποια άλλα διαφορετικής μορφής. Ένα φθαρμένο πουκάμισο, λογουχάρη, γεμάτο με άχυρα ή παλιόρουχα
με πριονίδι μέσα, το οποίο κρεμάνε σε ψηλό παλούκι, ή κρανία από γίδες ή μία μασέλα
από γαϊδορομούλαρο,2 ή ένα σκοτωμένο πουλί (γεράκι, κοράκι κ.λπ.), που κρεμούσαν

Εικ. 1. Σκιάχτρο με κεφάλι από νεροκολοκύθα μέσα σε κλήματα, στην περιοχή
του Κατηγιώργη του Προμυρίου.
2. Ο παππούς μου Γιάννης Δ. Χατζής συνήθιζε να υψώνει στο μποστάνι του, στον Πλατανιά,
έως το 1960 ακόμα, ένα κρανίο γαϊδάρου ως σκιάχτρο. Άνοιγε, μάλιστα, και το κατωσάγωνο
ώστε να προβάλλονται τα δόντια.
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ψηλά ώστε να αιωρείται στον αγέρα, ή μία μεγάλη ψαροουρά ψηλά σε κοντάρι
μπηγμένο στέρεα στο χώμα ή και κρεμασμένη από το κλωνάρι ενός δέντρου. Πολλές
φορές, είτε για ανθρώπινα ομοιώματα πρόκειτα είτε όχι, ξεχωρίζει κανείς και κάποια
φιλοπαίγμονα ή και σκωπτική διάθεση κι ακόμα μία αξιοπρόσεχτη, σε σύλληψη,
φαντασία και εκτέλεση των σκιάχτρων. «Πολλές φορές τα σκιάχτρα, παρατηρεί ο
Κίτσος Μακρής,3 είναι καμωμένα με κέφι. Είναι μία μορφή κοινωνικής σάτιρας αυτά
τα κωμικά αντρείκελα με ημίψηλο ή με λουλούδι στη μπουτονιέρα». Αρκετές φορές,
πάλι, κρεμούν στα τεντωμένα «χέρια» διάφορα αντικείμενα: ένα τενεκεδάκι, δυο-τρεις
λουρίδες (σήμερα και χαλασμένες μαγνητοταινίες), ώστε να αναδιπλώνονται με το
φύσημα του αγέρα και να δίνουν μία πνοή ζωής στο αντρείκελο, ένα παλιοπάπουτσο,
μία πετσέτα κλπ. Ο αγροδίαιτος του Προμυρίου Κώστας Βαλούκος συνήθιζε να
στερεώνει στην προέκταση του αριστερού «χεριού» του σκιάχτρου του στο παραθαλάσσιο μποστάνι του, ένα κουδούνι (εικ. 2).

Εικ. 2. Σκιάχτρο σε μποστάνι, στο χώρο του ακρωτηρίου Σηπιάδα του Πηλίου.

3. Βλ. Κίτσος Μακρής, Βήματα, Αθήνα 1979, 146.
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Φυσούσε ο γραιολεβάντης, το «χέρι» ανεβοκατέβαινε κι έτσι ακουγόταν ήχος.
Είναι πάμπολλες οι κατασκευαστικές επινοήσεις τού λαϊκού ανθρώπου, γύρω από
τα σκιάχτρα, και σε κάθε περίπτωση έβλεπε κανείς ένα μεράκι στην εκτέλεση, γενικά
όμως όλα τοποθετούνται, νομίζω, σε έναν χώρο πρωτογονισμού. «Αριστουργήματα,
ωστόσο, χαρακτηρίζονται σε παλιό περιοδικό,4 που θα τα... ζήλευαν πολλοί μοντέρνοι
καλλιτέχνες του καιρού μας». Γενικά, όμως, η μορφή των αντρεικέλων αυτών είναι
αποκρουστική και προκαλεί, συνήθως, κάποιο τρόμο στο πρώτο αντίκρισμα. Θυμάμαι,
για παράδειγμα, το φόβο που νιώθαμε παιδαρέλια στην Κατοχή, όταν περνούσαμε
από το μεγάλο αμπέλι του μπαρμπα-Στάθη Κρούπη σε κάποια αγροτική περιοχή
τού Κατηγιώργη· ένας τεράστιος «γορίλας»-σκιάχτρο με τεντωμένα χέρια, ακοίμητος
φρουρός, θα ’λεγες, του τόπου γύρω. Κάποιες φορές αλλάζαμε μονοπάτι! Αλλά και
κάποιες μανάδες επικαλούνταν το σκιάχτρο για να εξαναγκάσουν τα μικρά παιδιά
στην τροφή τους! «Φάε το φαΐ σου, γιατί θα ’ρθει το σκιάχτρο να σ’ το φάει...»!
2. ΣΚΙΑΧΤΡΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Στην κατηγορία τούτη ανήκουν όλα τα πρόχειρα αντικείμενα που υψώνουν αγρότες
στις καλλιέργειές τους για να κρατήσουν μακριά από αυτές πουλιά κι αγρίμια. Εύκολη
η εξασφάλιση όλων αυτών· ένας γκαζοτενεκές, κάποιο παλιοτσούβαλο, κάποιο ράκος,
μαντίλι κλπ., που στερεώνουν στην κορυφή ενός πάσσαλου μπηγμένου στη γη ή
κρεμούν στα κλωνάρια ενός δέντρου. Μία σειρά, επίσης, από σπάγγο (σήμερα και από
πλαστικές ταινίες, μαγνητοταινίες κλπ.) δεμένο σε παλούκια ή κλωνάρια με χαλαρή
μορφή ώστε να κινείται στο φύσημα του αγέρα. Ταινίες, ακόμα, γυαλιστερές ώστε
να αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου, αλλά και παλιοκαθρέφτες, εδώ κι εκεί, και
σπασμένα τζάμια, με τον ίδιο στόχο επίσης.
3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΚΙΑΧΤΡΑ
Η πιο απλή μορφή τέτοιου σκιάχτρου είναι ένας γκαζοτενεκές κρεμασμένος σε
κλωνάρι με μία, επίσης, κρεμασμένη πέτρα να εφάπτεται στον τενεκέ. Με το φύσημα
του αγέρα ταρακουνιέται ο τενεκές, χτυπάει την πέτρα και δημιουργείται θόρυβος που
διώχνει πουλιά κι αγρίμια.5 Πιο επιμελημένη όμως μορφή είναι η άλλη κατασκευή· ένας
γκαζοτενεκές, αναρτημένος με σύρμα από το κέντρο μιας στεφάνης, και γύρω-γύρω
κρεμασμένα ξυλάκια ώστε να χτυπούν με την πίεση του αγέρα πάνω στη λαμαρίνα
και να δημιουργείται θόρυβος. Ή μία λαμαρίνα, χαλαρά στερεωμένη σε σανίδα, έτσι
ώστε να πάλλεται και να βγάζει ήχο, ή ένας έλικας, καμωμένος και με χαρτί ακόμα,
στερεωμένος ψηλά σε ανοιχτό χώρο για να περιστρέφεται και να προκαλεί θόρυβο με
το φύσημα και του ελαφρού, έστω, αγέρα.

4. Ο τίτλος του περιοδικού είναι σχισμένος. Το άρθρο υπογράφει κάποιος Αρίων.
5. Ο Κώστας Σπανός, εκδότης του Θεσσαλικού Ημερολογίου, μας είπε ότι στη Δεσκάτη
τρόμαζαν τις κίσσες, που λεηλατούσαν τα καλαμπόκια, κρεμώντας τενεκέδες στα δέντρα,
στους οποίους έκλειναν χελώνες! Αυτές, προσπαθώντας να βγουν, θορυβούσαν διαρκώς και
τρόμαζαν τις κίσσες.
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Για την απομάκρυνση, πάντως, των πουλιών και των αγριμιών συνήθιζαν να
ρίχνουν κατά διαστήματα και ντουφεκιές κοντά στις καλλιέργειες, ακόμα και τη
νύχτα, ή να προκαλούν διάφορους θορύβους. Τέτοιες προκλήσεις θορύβων περνούν σε
εφαρμογή στους ελαιώνες του Πηλίου και της περιοχής του Αλμυρού, όταν κοπάδια
από ψαρόνια ή και γλάρους πέφτουν κυνηγώντας τον ελαιόκαρπο.
4. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΚΙΑΧΤΡΑ
Έως το τέλος της δεκαετίας του 1930 χρησιμοποιούνταν, στους ελαιώνες του Πηλίου
και της περιφέρειας του Αλμυρού, η ασετυλίνη εναντίον κυρίως του δάκου. Την
ασετυλίνη τοποθετούσαν σε υποτυπώδη λάμπα από ευτελή λαμαρίνα, αγορασμένη
από το εμπόριο ή κατασκευασμένη σε φανοποιείο. Η λάμπα στερεωνόταν στο κέντρο
μιας άλλης λαμαρίνας, στρογγυλοκομμένης σαν ταψί, και πριν νυχτώσει, άναβαν τη
λάμπα ώστε το φως να προσελκύει τα βλαβερά έντομα της ελιάς και να καίγονται.
5. ΣΚΙΑΧΤΡΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Το είδος αυτό των σκιάχτρων εφαρμοζόταν σε αγρούς με καλλιέργειες χωρίς δέντρα
ή έστω με την ύπαρξη ελάχιστων. Εδώ έδεναν χαλαρά δυο-τρία καλάμια σε οριζόντιο
ξύλο, στερεωμένο σε δύο αντικριστά παλούκια. Κάθε πουλί, τώρα, που πήγαινε να
πατήσει το ευκολοκίνητο καλάμι, ταλαντευόταν και έφευγε. Τα καλάμια μπορούσαν
να τα δέσουν, πάλι χαλαρά, σε ένα ξύλο στερεωμένο σε ξερό κλαδί ή και σε μία μεγάλη
πέτρα ακόμα. Μπορούσαν, όμως, να στήσουν κι ένα πιο απλό είδος ντραμάλας με
καλάμι, δεμένο οριζόντια και χαλαρά σε κάποιο ξεροκλώναρο. Έτσι, αν ένα πουλί
πατούσε στην μιαν άκρη τού καλαμιού, θα σηκωνόταν απότομα η άλλη και, φυσικά,
θα τρόμαζε και θα απομακρυνόταν. «Τα στοιχεία της επιτυχίας των μικρών αυτών
ευρημάτων, παρατηρεί ο Κίτσος Μακρής, είναι η ζωή που τους δίνει η κίνηση και η
έκπληξη που προκαλεί η λειτουργία τους. Υπάκουα επαναλαμβάνουν το ρόλο τους
κάθε φορά που θα προκληθούν».6
6. ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗ ΣΚΙΑΧΤΡΑ
Εξοικειωμένος με το σύμβολο του σταυρού και ο θεσσαλός αγρότης, δεν μπορούσε
παρά να δώσει και μιαν ανάλογη κατάθεση στον καλλιεργούμενο αγρό του· να
κατασκευάσει σκιάχτρα σταυροειδή και να τα υψώσει σε εμφανές σημείο του. Το
σκιάχτρο-σταυρός εδώ λειτουργεί αποτρεπτικά, διώχνει πέρα τους εχθρούς τού
μόχθου του. Με άλλα λόγια, επιδίωξη του αγρότη είναι η απομάκρυνση κάθε εχθρού
όχι με τη δύναμη της εικόνας, όπως συμβαίνει στις άλλες μορφές των σκιάχτρων, αλλά
με τη μυστική και ακαθόριστη δύναμη του σταυρού.
Πάμπολλα μέσα επιστρατεύει ο αγρότης και πάμπολλες επινοήσεις μετέρχεται
για να προστατέψει τη σοδειά του. «Τα αγροτικά αυτά φόβητρα, παρατηρεί ο Δημ.
Σ. Λουκάτος, έχουν την τεχνολογική και οικονομική ιστορία τους από τα αρχαία

6. Βλ. Κίτσος Μακρής, ό.π., σ. 147.
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Εικ. 3. Σκιάχτρο, σε σχήμα σταυρού, με στάχυα σε σιτόσπαρτο χωράφι της Δυτ.
Θεσσαλίας (Η φωτογραφία είναι του Δημήτρη Λέτσιου, 1967).

ελληνικά χρόνια».7 Στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή, κατασκεύαζαν «αγάλματακαρικατούρες του θεού των περιβολιών Πρίαπου για να διώχνουν τα πουλιά και τα
έντομα από τα αμπέλια, τους οπωρώνες και τα λαχανικά τους».8 Αλλά και σε άλλες
χώρες εφαρμοζόταν, από τους αρχαίους χρόνους, η συνήθεια των σκιάχτρων. Στην
Αμερική, για παράδειγμα, οι Ινδιάνοι, πολύ πριν φτάσει εκεί ο Κολόμβος, έστηναν
σκιάχτρα στα καλλιεργούμενα κτήματά τους «για να δώχνουν τα έντομα και τα
πουλιά».9 Τέλος, στην Ισπανία «οι χωρικοί πριν από αιώνες, έφτιαναν σκιάχτρα για
να προστατέψουν τους ορυζώνες».10
Στους καιρούς μας ατόνησε η κατασκευή των επιμελημένων ανθρωπόμορφων,
κυρίως, σκιάχτρων αλλά δεν εξέλιπε. Γίνεται απλά και πρόχειρα, μες στη βιασύνη των
αγροτών, για ευρύτερες καλλιέργειες με τη βοήθεια της μηχανής. Τα απλούστερα, όμως,
σκιάχτρα, έως σήμερα, παρουσιάζονται περισσότερο σε αμπέλια και σε μποστάνια

7. Βλ. Δημ. Σ. Λουκάτος, «Αγροτικά σήματα βοσκοαπαγορεύσεων στον ελληνικό χώρο»,
Λαογραφία, ΛΑ (Αθήναι 1976-1978) 28· πρβ. Νικ. Ι. Σφακιανός, ό.π., σ. 306.
8. Βλ. Ανώνυμος, «Η παράδοση των σκιάχτρων», εφημ. Ενημέρωση, Βόλος, 17.10.1980.
9. Βλ. παραπάνω την σημείωση 7.
10. Βλ. παραπάνω την σημείωση 7.
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όταν φέρνουν ώριμους καρπούς. Πρόχειρα και χωρίς τέχνη. Ένας γκαζοτενεκές,
λογουχάρη, να κρέμεται σε ένα κλαδί ή σε παλούκι, μία νεροκολοκύθα παραπέρα,
πέντε-δέκα φαρδιές κορδέλες, κρεμασμένες κι αυτές, να κυματίζουν στον αέρα, μία
τριμμένη φόρμα περασμένη σε δυο ξύλα, σε σχήμα σταυρού, ένα παλιοπουκάμισο
σε κλαδί ή σε παλούκι, ένα ψόφιο μεγάλο πουλί να κρέμεται σε ξέφωτο μέρος, μία
πλαστική κούκλα κ.λπ., αντανακλούν και σήμερα την προαιώνια αγωνία του αγρότη
να προστατέψει, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά, την παραγωγή του.
ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ
Μέσα στους νέους προσανατολισμούς της εποχής μας, το σκιάχτρο αντιμετωπίζεται
και ως έργο τέχνης! Πρόχειρο παράδειγμα αποτελεί η προβολή του σκιάχτρου μέσα
από την ιστορική Πινακοθήκη του Αβέρωφ στο Μέτσοβο, το καλοκαίρι του 2006.
Επιλέχτηκε το σκιάχτρο ως ένα προσφιλές θέμα στο χώρο των τεχνοκριτικών, ακόμα
και ξένων, το οποίο μάλιστα θέμα απασχόλησε το διήμερο Συνέδριο της Πινακοθήκης
του Αβέρωφ, όπου μετείχαν εθνολόγοι, φιλόσοφοι, αρχαιολόγοι, ψυχολόγοι και άλλοι
επιστήμονες. «Η προσέγγιση του θέματος, σημείωνε η ιστορικός και κοινωνιολόγος
της Τέχνης Χρύσα Δραντάκη, αντιμετωπίστηκε από τους καλλιτέχνες μέσα από
τον πολυδιάστατο συμβολισμό τού σκιάχτρου ή ως στοχασμός και απάντηση πάνω
στις έννοιες του φόβου, της αγωνίας, του τρόμου, της ελπίδας για προστασία, του
φυλαχτού, που οι θεατές καλούνται να εξερευνήσουν και να προσεγγίσουν μέσα στο
φυσικό χώρο, αλλά και μέσα στο χώρο της τέχνης».11
Αλλά και ο καθηγητής της Λαογραφίας Δημ. Σ. Λουκάτος διευρύνει την πρότασή
του για μία γενικότερη μελέτη των σκιάχτρων, σημειώνοντας: «Σκέφτομαι μάλιστα
(...) και το άλλο θέμα της μελέτης των σκιάχτρων, που στήνονται για να εμποδίσουν
τον άλλο εχθρό της βλάστησης και της γεωργικής παραγωγής, τα πουλιά. Τα αγροτικά
αυτά “φόβητρα” έχουν την τεχνολογική και οικονομική ιστορία τους, από τα αρχαία
ελληνικά χρόνια, και μπορούν επίσης να αποτελέσουν το θέμα μιας ολοκληρωμένης
μονογραφίας, συγκριτικής ιδιαίτερα προς τα άλλα Βαλκάνια και φωτογραφικά
τεκμηριωμένης».12

11. Βλ. Χρύσα Δραντάκη, «Η Τέχνη ταξιδεύει στην ελληνική περιφέρεια», Η Θεσσαλία,
Βόλος, 30.7.2006.
12. Βλ. Δημ. Σ. Λουκάτος, ό.π., σ. 28.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΛΕΛΗΣ

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ
ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΤΟ 1862
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Την νύχτα της 10ης προς την 11η Οκτωβρίου 1862, η προσωρινή κυβέρνηση της
Ελλάδας, με πρόεδρο τον Δημ. Βούλγαρη και μέλη τον Κων. Κανάρη και τον Μπενιζέλο
Ρούφο, εξέδωσε ένα ψήφισμα με το οποίο κατάργησε την βασιλεία του Όθωνα και την
αντιβασιλεία της Αμαλίας. Η προσωρινή κυβέρνηση θα διοικούσε το κράτος ώσπου να
συγκληθεί η Εθνική Συνέλευση, η οποία θα προέβαινε στην εκλογή του νέου βασιλιά.
Η κυβέρνηση αυτή, όμως, «λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τήν πανταχόθεν πολυειδῶς δηλωθεῖσαν
θέλησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἵνα προβῆ αὐτός οὗτος ἀμέσως εἰς τήν ἐκλογήν βασιλέως»,
προκήρυξε, με ένα ψήφισμα (19 Νοεμβρίου 1862) και πριν από την σύγκλιση της Εθνικής
Συνέλευσης, δημοψήφισμα για την εκλογή του νέου βασιλιά. Δεν ορίσθηκε ενιαία,
για όλη την επικράτεια, ημέρα ψηφοφορίας αλλά δόθηκε σε κάθε Δήμο δεκαήμερη
προθεσμία, η οποία θα άρχιζε από την τρίτη ημέρα της δημοσίευσης σε καθέναν από
αυτούς του ψηφίσματος. Δεν προβλέφθηκε υποβολή υποψηφιοτήτων· κάθε έλληνας
πολίτης, ο οποίος είχε συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του, μπορούσε να γράφει
το όνομα του προσώπου, που προτιμούσε για βασιλιά, στο δημόσιο πρωτόκολλο του
κάθε Δήμου, υπό την επιτήρηση μιας τριμελούς επιτροπής.1
Για το δημοψήφισμα αυτό και την εκλογή των μελών της Εθνικής Συνέλευσης
συντάχθηκαν και στην Φθιώτιδα οι σχετικοί εκλογικοί κατάλογοι. Ένας από αυτούς
είναι ο κατάλογος των θεσσαλών ψηφοφόρων, οι οποίοι ήταν εγκαταστημένοι στη
Λαμία και σε διάφορους φθιωτικούς οικισμούς. Τον κατάλογο αυτό εντόπισα στα
Γ.Α.Κ. (Αρχείο του Λαδά, φάκ. 77) και τον αξιοποίησα, στη μελέτη μου, για τους
αναγνώστες του Θεσσαλικού Ημερολογίου.
Ο εκλογικός κατάλογος αποτελείται από 10 διπλές κόλλες αναφοράς, δηλαδή
εκτείνεται σε 20 σελίδες. Στις πρώτες 17 σελίδες είναι καταχωρισμένα τα ονόματα
των 500 εκλογέων και στις 3 τελευταίες τέσσερες πράξεις: δύο της πενταμελούς
επιτροπής κατάρτισης του καταλόγου, της 25.11.1862, μία αχρονολόγητη για τον
διορισμό της εφορευτικής επιτροπής και μία, της 1.12.1862, της εφορευτικής επιτροπής,
με την οποία καλούνται οι Θεσσαλοί της επαρχίας Φθιώτιδας να ψηφίσουν «ὑπέρ
τῶν πληρεξουσίων», στις 6.12.1862, στον χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου της
Λαμίας.
Την επιτροπή αποτέλεσαν πέντε άτομα: ο αγωνιστής του 1821 Γεώργιος Ζαχείλας,
από τον Όλυμπο, ο εκδότης της εφημερίδας Φάρος της Όθρυος Ευθύμιος Οικονομίδης,2
ο δημοσιογράφος Σταμάτης Κατσανάκης, από τα Φάρσαλα, ο υπαστυνόμος Δημήτριος
1. Βλ. ΙΕΕ, 13 (Αθήνα 1977) 220-222.
2. Ο Ευθύμιος Οικονομίδης ήταν από τα Τρίκαλα, αλλά στον εκλογικό κατάλογο των
Θεσσαλών του 1862 δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομά του. Βλ. Δημ. Νάτσιος, «Ο θεσσαλός
λόγιος Ευθ. Οικονομίδης Τρικκεύς (; -1888)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 2 (1981, β΄ έκδοση 1996)
136-139.
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Γουργιωτάκης, από την Ανάβρα του Αλμυρού, και ένας ακόμα, πρώτος στη σειρά,
την υπογραφή τού οποίου δεν μπόρεσα να αποκρυπτογραφήσω. Η επιτροπή, αφού
συνέταξε τον εκλογικό κατάλογο (χωρίς αλφαβητική κατάταξη των εκλογέων), στις
23.11.1862, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε λάβει, κάλεσε όλα τα μέλη του Σωματείου
των Θεσσαλών της επαρχίας Φθιώτιδας να προσέλθουν στο πρώην Δημοτικό Σχολείο
της Λαμίας, την Κυριακή 25.11.1862, στις 11 π.μ., για να λάβουν γνώση του περιεχομένου
του καταλόγου και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, για την εγγραφή ατόμων
που δεν έπρεπε να εγγραφούν ή την παράλειψη κάποιων άλλων.
Οι τέσσερες προαναφερόμενες πράξεις έχουν ως εξής:
1η/23.11.1862
ἀρ. 2

Ἡ
Ἐπί τῆς Συντάξεως τοῦ Καταλόγου Ἐπιτροπή
Διακηρύττει
Πρός ἅπαντας τούς εἰς τό Σωματεῖον τῶν Θεσσαλῶν ὅτι / συνταχθέντος κατά
τό ἄρθρ. 6 τῶν ὁδηγιῶν τοῦ / καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου καί /
ἐγκατεστημένων Θεσσαλῶν τῆς ἐπαρχίας Φθιώτιδος, / προσκαλοῦνται κατά τό 7
ἄρθρ. τῶν αὐτῶν ὁδη/γιῶν οἱ ἐκλογεῖς ἅπαντες τῆς περιφερείας ἵνα πα/ρευρεθῶσι εἰς
τό ἐνταῦθα Δημοτικόν Σχολεῖον (Ταμεῖον) / τήν εἰκοστήν πέμπτην λήγοντος μηνός,
ἡμέραν / Κυριακήν καί ὥραν ἑνδεκάτην π.μ., ὅπως / εἰς ἐπήκοον αὐτῶν ἀναγνωσθῇ ὁ
ῥηθείς κατάλογος / καί ἐπιφέρῃ ἕκαστος τάς παρατηρήσεις του περί ἐγγρα/φῆς τυχόν
ἀνικάνων ἤ παραλείψεως ἱκανῶν.
Ἐν Λαμίᾳ τήν εἰκοστήν τρίτην Νοεμβρίου τοῦ 1862 / ἑξηκοστοῦ δευτέρου ἔτους.
Ἡ Ἐπιτροπή
Θ. [_]
Γ. Ζαχίλας
Εὐθύμιος Οἰκονομίδης
Σ. Ἀ. Κατσανάκης
Ἀγ. Γουργιωτάκης
2η/25.11.1862
ἀρ. 3
Σήμερον τήν εἰκοστήν πέμπτην τοῦ μηνός Νοεμβρίου τοῦ 1862, ἑξηκοστοῦ δευτέρου
ἔτους, ἡμέραν καί ὥραν 11 πρ. μ. ἐν Λαμίᾳ καί ἐν τῷ Δημοτικῷ Σχολείῳ (Ταμείῳ)
συνελθόντων τῶν ἀνηκόντων εἰς τό Σωματεῖον τῶν Θεσσαλῶν ἐκλογέων τῆς
ἐκλογικῆς περιφερείας, συμφώνως μέ τήν ἀνωτέρω διακήρυξιν τῆς ἐπιτροπῆς, ἕν τῶν
μελῶν αὐτῆς ἀνέγνω, μεγαλοφώνως καί εὐκρινῶς εἰς ἐπήκοον ὅλων, τόν συνταχθέντα
κατάλογον τῶν ἐγκατεστημένων εἰς τήν ἐπαρχίαν Φθιώτιδος ἐκλογέων ἀνηκόντων εἰς
τό Σωματεῖον τῶν Θεσσαλῶν, μή δέ γενομένης παρατηρήσεώς τινος ἐκ μέρους τῶν
ἐκλογέων περί ἐγγραφῆς ἀνικάνων ἤ παραλείψεις ἱκανῶν, ἡ ἐπιτροπή κηρύττει τόν
κατάλογον ὁριστικόν.
Ἡ Ἐπιτροπή
Θ. [_]
Γ. Ζαχίλας
Εὐθύμιος Οἰκονομίδης
Σ. Ἀ. Κατσανάκης
Δημ. Γουργιωτάκης
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3η/25.11.1862
ἀρ. 4
Ἐν Λαμίᾳ καί ἐν τῷ αὐτῷ ἀνωτέρῳ τόπῳ καί χρόνῳ προτάσεως γενομένης εἰς τούς
ἐκλογεῖς περί ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς κατά τό ἄρθρ. 9 τῶν αὐτῶν ὁδηγιῶν, πάντες οἱ
ἐκλογεῖς ἐξελέξαντο ἐφορευτικήν ἐπιτροπήν τούς κ.κ. Δημ. Χατζηνικολάου, Ῥίζον
Κομνιάδην, Ῥίζον Μπακογιάννην, Εὐαγγέλην Παναγιώτου καί Ἀθαν. Παπαδόπουλον,
ὅθεν συνετάχθη ἡ παροῦσα ἔκθεσις, ἥτις ἀναγνωσθεῖσα ὑπεγράφη παρά τῶν συνελθόντων ἐκλογέων τῶν γνωριζόντων γράμματα μόνον.
Κώστας Πλατίνας
Εὐθ. Οἰκονομίδης
Α. Χατζηνικολάου
Κωνσταντῖνος Ναουμίδης
Ἀθ. Παπαδόπουλος
Γ. Αθ. Δημουλάς
Ἀποστ. Δ. Τσιρκόπουλος
Ῥίζος Μπακογιάννης
Ἰω. Κ. [_]
[_ _]
Ῥίζος Κ. Κομνιάδης
Ἰω. Δ. σουφαδίτης
Ἐλ. Ὀλύμπιος
Δ. Παναγιώτου
Ἰωάννης Ῥίζου Μπόζου
[_ _]
[_ _]
Νικ. Ἀναγνωστόπουλος
Σ. Α. Κατσανάκης
Δ. Συνεφάκης
Γ. Ζαχίλας
Δημ. [..]γάδης
Κ. Παπαθανασίου
4η/1.12.1862
ἀριθ. 5
Ἡ ἐπί τῆς κάλπης ἐκλεχθεῖσα ἐπιτροπή τοῦ Σωματείου τῶν Θεσσαλῶν
Προσκαλεῖ τούς ἔχοντας δικαίωμα ψήφου συμπατριώτας των κατά τόν συνταχθέντα
καί ὁριστικόν καταστέντα ἐκλογικόν κατάλογον νά προσέλθωσι τήν ἐρχομένην
πέμπτην (6 ἀρξαμένου μηνός) ἀπό τήν 10ην ὥραν πρ. μ. μέχρι τῆς 4ης ὥρας μ.μ. εἰς
τό ἐνταῦθα πρώην Δημοτικόν Σχολεῖον (Ταμεῖον) ὅπως ψηφοφορήσωσιν ὑπέρ τῶν
πληρεξουσίων, συμφώνως μέ τάς γενικάς ὁδηγίας τῶν κεντρικῶν ἐπιτροπῶν τῶν
Σωματείων.
Ἐν Λαμίᾳ τήν Αην Δεκεμβρίου τοῦ 1862 ἔτους
Ἡ Ἐπιτροπή
Δημ. Χ΄΄Νικολάου
Ῥίζος Κ. Κομνιάδης
Δημ. Παναγιώτου
Ῥίζος Μπακογιάννης
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟ 1862
Τα ονόματα των θεσσαλών εκλογέων της Φθιώτιδας δεν έχουν καταχωρισθεί με
αλφαβητική σειρά και γι’ αυτό δημιούργησα έναν νέο κατάλογο με απόλυτη αλφαβητική
σειρά. Μετά το ονοματεπώνυμο, σημείωσα την πατρίδα, την ηλικία, το επάγγελμα και
στην παρένθεση τον τόπο διαμονής τού κάθε εκλογέα, στοιχεία προερχόμενα από
τον πρωτότυπο κατάλογο. Στην περιφέρεια της Θεσσαλίας συμπεριλαμβάνεται και
η περιοχή του Δομοκού, η οποία τελούσε υπό οθωμανική κατοχή μέχρι το 1881, ενώ
η περιοχή της Σούρπης και του Πτελεού της Μαγνησίας ανήκε στη Φθιώτιδα, διότι
είχε ελευθερωθεί το 1830. Από τους 500 εκλογείς, οι 40 προέρχονται από τον Δομοκό
και τους γύρω οικισμούς του, για 29 αναφέρεται ως πατρίδα ο Όλυμπος,3 για 3 η
3. Δύο από αυτούς, ο Αριστείδης Περραιβός και ο Θεμιστοκλής Περραιβός, ήταν από την
Πούρλια, τους παλιούς Πόρους, πάνω από τον Πλαταμώνα.
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Θεσσαλία και για άλλους 3 τα Χάσια. Συνολικά, με βάση την περιοχή καταγωγής τους,
οι εκλογείς κατατάσσονται ως εξής:
Από τον νομό της Καρδίτσας κατάγονταν
93 εκλογείς.
Από τον νομό της Λάρισας κατάγονταν
100 εκλογείς.
Από τον νομό της Μαγνησίας κατάγονταν
130 εκλογείς.
Από τον νομό των Τρικάλων κατάγονταν
99 εκλογείς.4
Από την περιοχή του Ολύμπου κατάγονταν
29 εκλογείς.
Από την επαρχία του Δομοκού κατάγονταν
40 εκλογείς.
Από την Θεσσαλία, αόριστα, κατάγονταν
3 εκλογείς.
Από 4 οικισμούς, ομώνυμους σε 2 νομούς κατάγονταν 6 εκλογείς5
σύνολο 500 εκλογείς
Οι 500 εκλογείς κατάγονταν από 71 οικισμούς και από 3 περιοχές (Θεσσαλία,
Όλυμπος, Χάσια). Οι 345 από αυτούς, ήτοι ποσοστό 68,8%, κατάγονταν από τους
παρακάτω 10 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του Ολύμπου:
1) Γούρα-Ανάβρα του Αλμυρού
76 εκλογείς
2) Τρίκαλα
43
»
3) Καλύβια-Μεγ. Καλύβια των Τρικάλων 40
»
4) Παλαμάς της Καρδίτσας
39
»
5) Λάρισα
39
»
6) Όλυμπος
29
»
7) Βόλος
27
»
8) Δομοκός
22
»
9) Καρδίτσα
17
»
10) Φάρσαλα
13
»
σύνολο 345
»
Αναλυτικά, ο τόπος καταγωγής των εκλογέων φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟ 1862
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ
α/α όνομα του οικισμού στον κατάλογο
1 Αβαρίτζα
2 Αγιά
3 Αγόριανη
4 Άκιτσι
5 Αλήφακας
6 Αλμυρός

σημερινό όνομα του οικισμού
Μελιταία του Δομοκού
Αγιά της Λάρισας
Εκκάρα του Δομοκού
Μικροθήβες του Αλμυρού
Καρυές του Δομοκού
Αλμυρός

άτομα
2
2
2
5
6
8

4. Εδώ πρόσθεσα και τους 3 που έχουν πατρίδα τα Χάσια.
5. Πρόκειται για τους εξής οικισμούς: Κανάλια του Βόλου-Κανάλια της Καρδίτσας. Κρανιά
της Καρδίτσας-Κρανιά των Τρικάλων-Κρανιά της Λάρισας - Κρανιά της Ελασσόνας. Λασποχώρι
(Λεύκη) της Καρδίτσας-Λασποχώρι (Ομόλιο) της Λάρισας. Μουσαλάρι (Συκιές) του ΠαλαμάΜουσαλάρι (Ροδιά) του Τυρνάβου. Νεοχώρι του Δομοκού - Νεοχώρι της Καρδίτσας.
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α/α όνομα του οικισμού στον κατάλογο
7 Αρτουάνι
8 Βασιλί
9 Βελέσι6
10 Βελεστίνο
11 Βλοχός
12 Βόλος
13 Βρύνια
14 Γκερλί
15 Γούρα
16 Δαμάσι
17 Δεμενίκος
18 Δομοκός
19 Δράκια
20 Ελασσόνα
21 Ζάρκο
22 Θεσσαλία
23 Θραψίμι
24 Ιμπισλέρι-Μεσλέρι
25 Κακλιντζί
26 Καλαμπάκα
27 Καλλιφώνι
28 Καλύβια
29 Καμινάδες
30 Κανάλια
31 Καρδίτσα
32 Καστράκι
33 Κελελέρι
34 Κοσκινά
35 Κρανιά
36 Λάρισα
37 Λασποχώρι
38 Μακρινίτσα
39 Ματαράγκα
40 Μεσδάνι
41 Μοσχολούρι
42 Μουσαλάρι

σημερινό όνομα του οικισμού
άτομα
Ελευθεροχώρι του Βελεστίνου
1
Βασιλί των Φαρσάλων
1
Πεδινό της Καρδίτσας
1
Βελεστίνο
4
Βλοχός της Καρδίτσας
2
Βόλος
27
Βρύνενα του Αλμυρού
2
Αρμένιο της Λάρισας
6
Ανάβρα του Αλμυρού
76
Δαμάσι του Τυρνάβου
2
Δομένικο της Ελασσόνας
1
Δομοκός
22
Δράκια του Βόλου
1
Ελασσόνα
3
Ζάρκο των Τρικάλων
4
Θεσσαλία
3
Θραψίμι της Καρδίτσας
7
Ελληνικό των Φαρσάλων
3
Αχίλλειο των Φαρσάλων
1
Καλαμπάκα
7
Καλλιφώνι της Καρδίτσας
2
Μεγ. Καλύβια των Τρικάλων
40
Καμινάδες της Καρδίτσας
1
Κανάλια του Βόλου ή της Καρδίτσας 1
Καρδίτσα
17
Καστράκι της Καλαμπάκας
2
Κιλιλέρ της Λάρισας
1
Κοσκινάς της Καρδίτσας
1
Κρανιά της Καρδίτσας
ή της Λάρισας ή των Τρικάλων
1
Λάρισα
39
Λεύκη των Σοφάδων
ή Ομόλιο της Λάρισας
2
Μακρινίτσα του Βόλου
1
Ματαράγκα της Καρδίτσας
1
Αγναντερό της Καρδίτσας
2
Μοσχολούρι της Καρδίτσας
3
Συκιές του Παλαμά
ή Ροδιά του Τυρνάβου
1

6. Υπάρχει και το ημιορεινό Βελέσι της Καρδίτσας, η σημερινή Δαφνοσπηλιά.
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α/α όνομα του οικισμού στον κατάλογο
43 Μπαγιασλάρι<Μπαϊσλάρι
44 Μπακράτσι-Βακράτσι
45 Μπαλταλάρι
46 Μπολί
47 Μυρίχοβο
48 Νιχώρι
49 Νταουκλί
50 Ντεμερλί-Δεμερλί
51 Ντερβένι
52 Όλυμπος
53 Ομβριακή
54 Παλαμάς
55 Παραπράσταινα
56 Πλάτανος
57 Πούρλια
58 Πουσλάρι<Τοπουζλάρι
59 Πυργετός
60 Ράχουβα<Ράκοβα
61 Ράψιανη
62 Σεμικλί
63 Σκάρμουτσα
64 Σκήτη
65 Σοφάδες
66 Τζαρίτζανη
67 Τζιαμάσι
68 Τρίκαλα
69 Τύρναβος
70 Φανάρι
71 Φάρσαλα
72 Χάρμενα
73 Χάσια
74 Χιλιαδού

σημερινό όνομα του οικισμού
άτομα
Τερψιθέα της Λάρισας
3
Ζάππειο της Λάρισας
8
Κυψέλη των Σοφάδων
1
Αστρίτσα του Παλαμά
1
Αγία Τριάδα της Καρδίτσας
1
Νεοχώρι του Δομοκού
ή της Καρδίτσας
1
Ξυνιάδα του Δομοκού
3
Σταυρός των Φαρσάλων
5
Καλαμάκι του Δομοκού
1
Όλυμπος
27
Ομβριακή του Δομοκού
1
Παλαμάς της Καρδίτσας
39
Προάστιο της Καρδίτσας
1
Πλάτανος του Αλμυρού
5
Πόροι της Κατερίνης
2
Πλατύκαμπος της Λάρισας
1
Πυργετός της Λάρισας
1
Ψαθοχώρι της Καρδίτσας
1
Ραψάνη της Λάρισας
3
Πολυνέρι των Φαρσάλων
1
Θαυμακός του Δομοκού
1
Σκήτη της Αγιάς
1
Σοφάδες της Καρδίτσας
6
Τσαριτσάνη της Ελασσόνας
1
Ανάβρα της Καρδίτσας
2
Τρίκαλα
43
Τύρναβος
4
Φανάρι της Καρδίτσας
3
Φάρσαλα
13
Χάρμα της Καρδίτσας
1
Χάσια
3
Φυλλιαδώνα του Δομοκού
2
σύνολο 500

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Όπως είναι γνωστό, η Θεσσαλία παρέμεινε υπό οθωμανική κατοχή μέχρι το 1881.
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι θεσσαλοί αγωνιστές του 1821 δεν επέστρεψαν
στα χωριά τους και εγκαταστάθηκαν στην ελεύθερη Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρος
τους εγκαταστάθηκε στη Λαμία.7 Μετά το 1830, αρκετοί Θεσσαλοί κατέφυγαν στη

7. Βλ. Γεώργιος Κ. Λέλης, «354 ασπροποταμίτες αγωνιστές του 1821 εγκατεστημένοι στη
Νότια Ελλάδα το 1833», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 44 (2003) 307-318.
22. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Φθιώτιδα, ιδιαίτερα μετά την επανάσταση του 1854, καθώς ήταν όμορη περιοχή με την
Θεσσαλία. Καταφεύγοντας στη Λαμία ζητούσαν και τους χορηγούσαν την ελληνική
ιθαγένεια. Στο σωζόμενο βιβλίο με τις πράξεις απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας
σε Έλληνες της οθωμανικής επικράτειας υπάρχουν καταχωρισμένα τα ονόματα 92
Θεσσαλών.8 Από αυτούς μόνο 7 εντόπισα στον εκλογικό κατάλογο του 1862, όπως
θα φανεί στην παρουσίασή του. Επιπλέον, αναφέρω ότι στη Λαμία απεβίωσαν 25
Θεσσαλοί, μέχρι το 1883, από τους οποίους μόνο ο Γεώργιος Ζαχείλας αναφέρεται
στον εκλογικό κατάλογο.9
Εκτός από έναν Θεσσαλό, του οποίου δεν αναφέρεται ο τόπος εγκατάστασης οι άλλοι
499 κατοικούσαν σε 27 οικισμούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η Αμαλιάπολη
και η Σούρτη του Αλμυρού που βρέθηκαν στην ελληνική επικράτεια από το 1830,
υπαγόμενοι στην επαρχία της Φθιώτιδας. Περισσότεροι από τους μισούς Θεσσαλούς,
269 εκλογείς (53,8%), είχαν εγκατασταθεί στη Λαμία και οι 442 (88,4%) στους παρακάτω 7 οικισμούς.
Λαμία
269 εκλογείς
Κόμμα
55
»
Ιμήρμπεη-Ανθήλη 42
»
Μεξιάτες
22
»
Αμούρι
21
»
Καλύβια
19
»
Μοσχοχώρι
14
»
σύνολο 442
»
Αναλυτικά οι 27 οικισμοί όπου κατοικούσαν οι θεσσαλοί εκλογείς του 1862 είναι οι
εξής:
α.α όνομα του οικισμού στον κατάλογο σημερινό όνομα του οικισμού
αριθμός
εκλογέων
1. Αγία Τριάδα
Αγία Τριάδα
3
2. Αλπόσπιτα
Αλεπόσπιτα
1
3. Αμούρι
Αμούρι
21
4. Αμαλιάπολη
Αμαλιάπολη
1
5. Γραμμένη Ράχη
Γραμμένη
4
6. Δαμάστα
Δαμάστα (Άνω ή Κάτω)
8
7. Δρακοσπηλιά
Θερμοπύλες
1
8. Ιμίρμπεη
Ανθήλη
42
9. Καλύβια
Καλύβια
19
10. Καραβίδια
Καραβίδια
1
11. Καστρί
Καστρί
3
12. Κόμμα
Κόμμα
55
8. Βλ. Δημ. Θ. Νάτσιος, «Θεσσαλοί που απέκτησαν ελληνική ιθαγένεια στη Λαμία, 18501859», Θεσσαλική Εστία, 26 (Λάρισα 1977) 89-91· 27 (1977) 142-143· 28 (1977) 183-184.
9. Δημ. Θ. Νάτσιος, «Θεσσαλοί αγωνιστές του ’21 αποβιώσαντες στη Λαμία», Η Λάρισα και
η περιοχή της από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Λαρισαϊκών
Σπουδών, Λάρισα 1997, 395-406.
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α.α όνομα του οικισμού στον κατάλογο σημερινό όνομα του οικισμού
13. Κομποτάδες
14. Κωσταλέξι
15. Λαμία
16. Λιανοκλάδι
17. Λογγίτζι
18. Μεγ. Βρύση
19. Μεξιάτες
20. Μοσχοχώρι
21. Μουσταφάμπεη
22. Σαρμουσακλί
23. Σούρπη
24. Στύρφακα
25. Ταράτσα
26. Υπάτη
27. Φραντζί
- χωρίς αναφορά του τόπου διαμονής

Κομποτάδες
Κωσταλέξης
Λαμία
Λειανοκλάδι
Λογγίτσι
Μεγ. Βρύση
Μεξιάτες
Μοσχοχώρι
Ηράκλεια
Ροδίτσα
Σούρπη
Στίρφακα
Ταράτσα
Υπάτη
Φραντζής

αριθμός
εκλογέων
2
6
269
6
1
4
22
14
2
8
1
1
2
1
1
1
σύνολο 500

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟ 1862
Από τους 500 θεσσαλούς εκλογείς μόνο για έναν δεν αναφέρεται το επάγγελμα.10Από
τους άλλους 499, οι 227 (45,4%) είναι γεωργοί και ακολουθούν οι έμποροι (28), οι
υπηρέτες (28) και οι σαμαράδες (19). Μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονται ένας
δασοφύλακας, ένας δημοδιδάσκαλος, ένας δημοσιογράφος, ένας δικηγόρος, ένας
έφορος, ένας καθηγητής, ένας μουσικός, πέντε στρατιωτικοί, τρεις αστυνομικοί, δύο
φαρμακοποιοί και ένας φοιτητής. Αναλυτικά οι εκλογείς με βάση το επάγγελμά τους
έχουν ως εξής:
1) αγωγιάτης
15
10) δημοσιογράφος
1
2) άεργος
4
11) δικηγόρος
1
3) ανθρακέας
1
12) έμπορος
28
4) ανυφαντής
1
13) επιστάτης
5
5) βουκόλος
2
14) εργάτης
16
6) βυρσοδέψης
11
15) εργοδούλος
10
ταμπάκης11
1
16) έφορος
1
7) γεωργός
227
17) καθηγητής
1
12
8) δασοφύλακας
1
18) καλαντζής
2
9) δημοδιδάσκαλος
1
19) καπνοπώλης
5

10. Είναι ο ίδιος για τον οποίο δεν αναφέρεται ο τόπος διαμονής του.
11. Ταμπάκης<τουρ. tabac· βυρσοδέψης.
12. Καλαντζής<τουρ. kalayci· κασσιτερωτής, γανωματής.
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20) κηπουρός
21) κλητήρας
δικαστικός κλητήρας
22) κρεοπώλης
23) κτηματίας
24) λαναράς
25) λαχανοπώλης
μανάφης
26) μάγειρας
27) μαθητής
28) μαραγκός
29) μεταξουργός
καζάζης13
30) μεταπράτης
31) μουσικός
32) μυλωνάς
33) ξενοδόχος
πανδοχέας
34) οπλοποιός
35) παντοπώλης
μπακάλης
36) παπουτσής
μπαλωματής

4
2
1
1
4
2
3
1
1
3
3
2
3
6
1
10
2
1
1
2
4
9
1

τσαγκάρης
37) περιβολάρης
38) πεταλωτής
39) ποιμένας
40) ρακοπώλης14
41) ράφτης
φραγκοράφτης15
42) σαμαράς
σαράτσης16
43) στρατιωτικός
δέκαρχος
στρατιώτης
44) συνταξιούχος
45) σχοινάς
46) τυπογράφος
47) υπάλληλος
48) υπαστυνόμος
χωροφύλακας
49) υπηρέτης
50) φαρμακοποιός
51) φοιτητής
52) χρυσοχόος
53) ψωμάς

2
3
5
3
1
12
1
2
17
4
1
2
1
2
1
4
1
2
28
2
1
2
1

Ακολούθως παραθέτω τον εκλογικό κατάλογο του 1862. Επειδή ο πρωτότυπος
κατάλογος δεν συντάχθηκε με αλφαβητική σειρά και είναι δύσκολο να εντοπίσουμε
έναν εκλογέα, θεώρησα σκόπιμο να δημιουργήσω έναν νέο κατάλογο, με απόλυτη
αλφαβητική σειρά των επωνύμων των εκλογέων. Μετά το επώνυμο του εκλογέα έθεσα
την πατρίδα, την ηλικία, το επάγγελμα και μέσα σε παρενθέσεις τον τόπο διαμονής
του.
Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ
ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟ 1862
1) Αγγελάκη Αθανάσιος, από τον Παλαμά, 38 ετών, γεωργός (Αμούρι).
2) Αγγελάκης Βασίλειος, από τον Παλαμά, 38 ετών, γεωργός (Κόμμα).
3) Αγγελή Βάγιας, από τον Παλαμά, 35 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
4) Αγγελή Ευάγγελος, από τον Παλαμά, 70 ετών, γεωργός (Κόμμα).
5) Αγγελή Στυλιανός, από τα Τρίκαλα, 30 ετών, τυπογράφος (Λαμία).
6) Αγγελή Τριαντάφυλλος, από τον Παλαμά, 26 ετών, γεωργός (Κόμμα).

13. Καζάζης<τουρ. kazaz· μεταξάς, εργοστασιάρχης μεταξιού.
14. Ρακοπώλης· αυτός που πουλάει ρακή (τσίπουρο).
15. Φραγκοράφτης· ο ράφτης ευρωπαϊκών ενδυμάτων (πανταλονιού, σακακιού κ.ά.).
16. Σαράτσης<τουρ. sarac· σελοποιός, σαμαράς.
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7) Αγγελίδης Γεώργιος, από το Βόλο, 30 ετών, έμπορος (Αμαλιάπολη).
8) Αγγελίδης Γεώργιος, από την Λάρισα, 30 ετών, φοιτητής (Λαμία).
9) Αγγελόπουλος Βασίλειος, από τα Τρίκαλα, 40 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
10) Αγγέλου Κώστας, από τον Παλαμά, 48 ετών, γεωργός (Κόμμα).
11) Αγγέλου Νικόλαος, από τον Παλαμά, 45 ετών, γεωργός (Κόμμα).
12) Αγοραστός Χρήστος, από την Κρανιά, 62 ετών, στρατιωτικός (Λαμία).
13) Αγραφιώτης Γεώργιος, από τον Όλυμπο, 22 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
14) Αγραφιώτης Δήμος, από τα Τρίκαλα, 40 ετών, εργάτης (Λαμία).
15) Άγριος Ρίζος Γ., από την Γούρα, 55 ετών, έμπορος (Λαμία).
16) Αδάμου Νικόλαος, από τα Τρίκαλα, 27 ετών, έμπορος (Λαμία).
17) Αθανασίου Αναγνώστης, από την Αγόριανη, 38 ετών έμπορος (Λαμία).
18) Αθανασίου Αναγνώστης, από την Γούρα, 26 ετών, καπνοπώλης (Λαμία).
19) Αθανασίου Απόστολος, από τον Αλμυρό, 45 ετών, εργάτης (Λαμία).
20) Αθανασίου Γεωργούλης, από το Δεμερλί, 59 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
21) Αθανασίου Δημήτριος, από τα Καλύβια, 22 ετών, γεωργός (Αμούρι).
22) Αθανασίου Δημήτριος, από τα Τρίκαλα, 40 ετών γεωργός (Καλύβια).
23) Αθανασίου Ιωάννης, από τον Αλμυρό, 24 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
24) Αθανασίου Κυριάκος, από τα Φάρσαλα, 35 ετών, γεωργός (Ταράτσα).
25) Αθανασίου Κων/νος, από τα Φάρσαλα, 25 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
26) Αθανασίου Κώστας, από το Τζιαμάσι, 65 ετών, γεωργός (Καραβίδια).
27) Αθανασίου Νικόλαος, από τα Καλύβια, 27 ετών, γεωργός (Καλύβια).
28) Αθανασίου Χρήστος, από τον Αλμυρό, 27 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
29) Αθανασίου Χρήστος, από το Καστράκι, 45 ετών, εργάτης (Λαμία).
30) Αθανασίου Χρήστος, από τα Τρίκαλα, 40 ετών, μανάφης (Λαμία).
31) Ακρίβαινας Νικόλαος, από την Λάρισα, 38 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
32) Ακρίβος Νικόλαος, από την Λάρισα, 35 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
33) Ακρίβου Αθανάσιος, από το Γκερλί, 35 ετών, γεωργός (Κόμμα).
34) Ακρίβου Βασίλειος, από την Λάρισα, 42 ετών, μεταπράτης (Λαμία).
35) Ακρίβου Δημήτριος, από την Λάρισα, 35 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
36) Ακρίβου Δημήτριος, από το Μπαγιασλάρ, 27 ετών, μυλωνάς (Λαμία).
37) Ακρίβου Δημήτρης, από τα Τρίκαλα, 40 ετών, γεωργός (Κόμμα).
38) Ακρίβου Ζήσης, από το Μπαγιασλάρ, 32 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
39) Ακρίβου Φώτης, από τους Καμινάδες, 26 ετών, γεωργός (Κόμμα).
40) Αληφακιώτης Γεώργιος, από τον Αλήφακα, 50 ετών, γεωργός (Λαμία).
41) Αληφακιώτης Κώστας, από τον Αλήφακα, 30 ετών, κηπουρός (Λαμία).
42) Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, από τον Βόλο, 27 ετών, έμπορος (Λαμία).
43) Αναγνώστου Γεώργιος, από το Βελεστίνο, 30 ετών, γεωργός (Λαμία).
44) Αναγνώστου Κων/νος, από την Καρδίτσα, 40 ετών, μυλωνάς (Λαμία).
45) Αναστασίου Απόστολος, από τον Παλαμά, 55 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
46) Αναστασίου Δημήτριος, από την Θεσσαλία, 66 ετών, συνταξιούχος (Λαμία).
47) Αναστασίου Ευθύμιος, από τον Παλαμά, 55 ετών, λαχανοπώλης (Λαμία).
48) Αναστασίου Φώτης, από τον Δομοκό, 35 ετών, καπνοπώλης (Λαμία).
49) Αναστασόπουλος Άγγελος, από τον Παλαμά, 45 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
50) Αντωνίου Αθανάσιος, από το Θραψίμι, 40 ετών, γεωργός (Γραμμένη Ράχη).
51) Αντωνίου Αναγνώστης, από το Θραψίμι, 30 ετών, γεωργός (Γραμμένη Ράχη).
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52) Αντωνίου Γεώργιος, από το Θραψίμι, 42 ετών, γεωργός (Γραμμένη Ράχη).
53) Αντωνίου Κων/νος, από την Καρδίτσα, 27 ετών, εργοδούλος (Λαμία).
54) Αντωνίου Κων/νος, από τον Τύρναβο, 75 ετών, κλητήρας (Υπάτη).
55) Αντωνίου Ταξιάρχης, από την Καρδίτσα, 23 ετών, υπηρέτης (Ιμήρμπεη).
56) Αντωνόπουλος Αντώνιος, από το Θραψίμι, 85 ετών, γεωργός (Γραμμένη Ράχη).
57) Αποστόλου Ευάγγελος, από το Μπολί, 25 ετών, εργάτης (Λαμία).
58) Αποστόλου Ιωάννης, από τον Όλυμπο, 22 ετών, μαθητής (Λαμία).
59) Αργύρη Κων/νος, από την Θεσσαλία, 30 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
60) Αργυρόπουλος Κων/νος, από τον Όλυμπο, 40 ετών, εργάτης (Λαμία).
61) Αργυρόπουλος Ευθύμιος, από τα Καλύβια,, 30 ετών, γεωργός (Καλύβια).
62) Αρσένου Ζήσης, από τους Σοφάδες, 45 ετών, γεωργός (Κόμμα).
63) Αρχοντής Βασίλειος, από τον Παλαμά, 35 ετών, γεωργός (Κόμμα).
64) Αρχοντής Ιωάννης, από τον Παλαμά, 25 ετών, γεωργός (Κόμμα).
65) Αρχοντής Χρήστος, από τον Παλαμά, 30 ετών, γεωργός (Κόμμα).
66) Βαλτίνας17 Κώστας, από τα Τρίκαλα, 35 ετών, έμπορος (Λαμία).
67) Βασιλείου Αθανάσιος, από τα Τρίκαλα, 40 ετών, ράφτης (Μοσχοχώρι).
68) Βασιλείου Αντώνιος, από τα Φάρσαλα, 22 ετών, καζάσης (Λαμία).
69) Βασιλείου Απόστολος, από την Καλαμπάκα, 45 ετών, εργάτης (Λαμία).
70) Βασιλείου Γρηγόριος, από το Κακλιντζί, 27 ετών, γεωργός (Κομποτάδες).
71) Βασιλείου Γρηγόριος, από τον Όλυμπο, 40 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
72) Βασιλείου Ευάγγελος, από τον Παλαμά, 25 ετών, γεωργός (Κόμμα).
73) Βασιλείου Νικόλαος, από τα Τρίκαλα, 40 ετών, γεωργός (Κόμμα).
74) Βασιλείου Χρήστος, από τα Τρίκαλα, 27 ετών, γεωργός (Κόμμα).
75) Βελέντζας Θρασύβουλος, από τον Αλμυρό, 35 ετών, έφορος (Λαμία).
76) Γαλανόπουλος Κανάκης, από τον Όλυμπο, 32 ετών, έμπορος (Λαμία).
77) Γαρούφαλος Ιωάννης, από το Βελεστίνο, 22 ετών, γεωργός (Λαμία).
78) Γάτζιος Γεώργιος, από τον Όλυμπο, 30 ετών, στρατιωτικός (Λαμία).
79) Γερονίκου Αναγνώστης, από τα Καλύβια, 35 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
80) Γεωργάκη Κώστας, από τον Αλήφακα, 32 ετών, άεργος (Λαμία).
81) Γεωργίου Αγγέλης, από τον Παλαμά, 28 ετών, εργάτης (Λαμία).
82) Γεωργίου Άγγελος, από τον Βόλο, 30 ετών, καλαντζής (Λαμία).
83) Γεωργίου Αθανάσιος, από την Καλαμπάκα, 25 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
84) Γεωργίου Αναστάσιος, από τα Καλύβια, 26 ετών, σαράτσης (Λαμία).
85) Γεωργίου Ανδρέας, από την Γούρα, 23 ετών, σαράτσης (Λαμία).
86) Γεωργίου Αντώνιος, από την Λάρισα, 35 ετών, άεργος (Αγία Τριάδα).
87) Γεωργίου Απόστολος, από τον Δομοκό, 22 ετών, σαράτσης (Λαμία).
88) Γεωργίου Αποστόλης, από το Ντερβένι, 25 ετών, γεωργός (Λαμία).
89) Γεωργίου Αστέριος, από τους Σοφάδες, 45 ετών, γεωργός (Κόμμα).
90) Γεωργίου Βάγιος, από το Μυρίχοβο, 40 ετών, γεωργός (Κόμμα).
91) Γεωργίου Βησσαρίων, από τα Φάρσαλα, 26 ετών, εργάτης (Αμούρι).
92) Γεωργίου Δημήτριος, από την Αγιά, 30 ετών, καπνοπώλης (Λαμία).
93) Γεωργίου Δημήτριος, από το Βελεστίνο, 40 ετών, γεωργός (Σαρμουσακλί).

17. Στην 3η πράξη, της 25.11.1862, υπέγραψε ως «Παλτίνας».
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94) Γεωργίου Δημήτριος, από την Γούρα, 25 ετών, ποιμένας (Μεξιάτες).
95) Γεωργίου Δημήτριος, από τα Καλύβια, 35 ετών, γεωργός (Λαμία).
96) Γεωργίου Δημήτριος, από τα Καλύβια, 40 ετών, μεταπράτης (Λαμία).
97) Γεωργίου Δήμος, από τον Παλαμά, 26 ετών, γεωργός (Κόμμα).
98) Γεωργίου Εμμανουήλ, από την Λάρισα, 60 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
99) Γεωργίου Ιωάννης, από τον Δομοκό, 24 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
100) Γεωργίου Ιωάννης, από τα Καλύβια, 25 ετών, γεωργός (Καλύβια).
101) Γεωργίου Κων/νος, από την Γούρα, 40 ετών, ποιμένας (Μεξιάτες).
102) Γεωργίου Κων/νος, από τα Καλύβια, 40 ετών, γεωργός (Καλύβια).
103) Γεωργίου Κώστας, από την Γούρα, 35 ετών, γεωργός (Λαμία).
104) Γεωργίου Κώστας, από τον Παλαμά, 50 ετών, ανυφαντής (Κόμμα).
105) Γεωργίου Νικόλαος, από την Καρδίτζα, 42 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
106) Γεωργίου Παναγιώτης, από τα Τρίκαλα, 38 ετών, γεωργός (Κόμμα).
107) Γεωργίου Ρίζος, από την Χιλιαδού, 45 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
108) Γεωργίου Σπύρος, από τα Τρίκαλα, 38 ετών, καπνοπώλης (Λαμία).
109) Γεωργίου Σταμουλάς, από τα Τρίκαλα, 34 ετών, γεωργός (Αγία Τριάδα).
110) Γεωργίου Τριαντάφυλλος, από την Καρδίτσα, 32 ετών, γεωργός (Στύρφακα).
111) Γεωργίου Τριαντάφυλλος, από το Ντερελί, 45 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
112) Γεωργίου Φώτης, από τον Δομοκό, 55 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
113) Γεωργίου Χρήστος, από τον Αλμυρό, 24 ετών, ράφτης (Λαμία).
114) Γεωργούλα Μάρκος, από την Καρδίτσα, 26 ετών, εργοδούλος (Λαμία).
115) Γιαννακού Χρήστος, από την Λάρισα, 26 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
116) Γιαννούλης Γεώργιος, από τα Καλύβια, 32 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
117) Γιοβάνης Ευθύμιος, από την Γούρα, 30 ετών, σαράτζης (Λαμία).
118) Γιωτόπουλος Δημήτριος, από τα Φάρσαλα, 42 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
119) Γκλάβας Δημήτριος, από την Λάρισα, 38 ετών, μυλωνάς (Λαμία).
120) Γκοτέλας Δημήτριος, από τον Παλαμά, 30 ετών, γεωργός (Κόμμα).
121) Γκοτίδης Ευστάθιος, από τον Δομοκό, 22 ετών, γεωργός (Καλύβια).
122) Γκοτίδης Θεόδωρος, από τον Δομοκό, 25 ετών, γεωργός (Καλύβια).
123) Γκουρόπουλος Ματθαίος, από την Καρδίτσα, 27 ετών, γεωργός (Αμούρι).
124) Γκουτζιαμάνης Γεώργιος, από τον Όλυμπο, 26 ετών, πεταλωτής (Λαμία).
125) Γκουτζαμάνης Νικόλαος, από τον Όλυμπο, 24 ετών, πεταλωτής (Λαμία).
126) Γουγουλόπουλος Δημήτριος, από την Λάρισα, 32 ετών, υπάλληλος (Λαμία).
127) Γούλας Ιωάννης, από το Λασποχώρι, 55 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
128) Γουργιανίτης Βασίλειος, από την Γόργιανη, 60 ετών, γεωργός (Κωσταλέξι).
129) Γουργιωτάκης Δημήτριος Ευστ., από την Γούρα, 40 ετών, κτηματίας (Λαμία).
130) Γουργιωτάκης Ευστάθιος, από την Γούρα, 36 ετών, κτηματίας (Λαμία).
131) Γραμμάτος Μιχαήλ, από την Καλαμπάκα, 24 ετών, μαραγκός (Λαμία).
132) Γρεπής Θεόδωρος, από το Άκετσι, 34 ετών, γεωργός (Δαμάστα).
133) Δελμαύρας(;) Αθανάσιος, από το Δαμάσι, 60 ετών, περιβολάρης (Λαμία).
134) Δημητρίου Αγγελής, από το Καλλιφώνι, 28 ετών, μυλωνάς (Μεξιάτες).
135) Δημητρίου Ακρίβος, από το Μπαγιασλάρ, 55 ετών, μυλωνάς (Λαμία).
136) Δημητρίου Αναγνώστης, από το Βόλο, 23 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
137) Δημητρίου Αργύρης, από την Γούρα, 25 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
138) Δημητρίου Βάγιας, από την Καρδίτσα, 22 ετών, γεωργός (Αμούρι).
343

139) Δημητρίου Βασίλειος, από το Μπεσλέρι, 30 ετών, αγωγιάτης (Ιμήρμπεη).
140) Δημητρίου Βέλκος, από τα Χάσια, 54 ετών, δασοφύλακας (Λαμία).
141) Δημητρίου Γεώργιος, από τα Καλύβια, 26 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
142) Δημητρίου Γεώργιος, από την Λάρισα, 36 ετών, γεωργός (Δαμάστα).
143) Δημητρίου Γιαννούλας, από τον Όλυμπο, 38 ετών, λαχανοπώλης (Λαμία).
144) Δημητρίου Δήμος, από την Αβαρίτζα, 48 ετών, παπουτσής (Λαμία).
145) Δημητρίου Ευάγγελος, από τα Καλύβια, 24 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
146) Δημητρίου Ευστάθιος, από την Γούρα, 26 ετών, καπνοπώλης (Λαμία).
147) Δημητρίου Ζήσης, από την Λάρισα, 50 ετών, εργάτης (Λαμία).
148) Δημητρίου Θεόδωρος, από την Γούρα, 35 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
149) Δημητρίου Ιωάννης, από τα Τρίκαλα, 45 ετών, μεταπράτης (Λαμία).
150) Δημητρίου Κων/νος, από την Γούρα, 23 ετών, παπουτσής (Λαμία).
151) Δημητρίου Κων/νος, από την Λάρισα, 60 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
152) Δημητρίου Λάμπρος, από την Γούρα, 40 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
153) Δημητρίου Νικόλαος, από το Μοσχολούρι, 26 ετών, γεωργός (Σαρμουσακλί).
154) Δημητρίου Πολύμερος, από την Γούρα, 45 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
155) Δημητρίου Ρίζος, από την Γούρα, 26 ετών,γεωργός (Λαμία).
156) Δημητρίου Στέριος, από το Καλλιφώνι, 45 ετών, μυλωνάς (Μεξιάτες).
157) Δημητρίου Χαρίσης, από την Καρδίτσα, 39 ετών, εργοδούλος (Λαμία).
158) Δημητρίου Χρήστος, από το Ζάρκο, 30 ετών, υπηρέτης (Μεγ. Βρύση).
159) Δημητρίου Χρήστος, από το Ιμπισλέρ, 39 ετών, γεωργός (Μεγ. Βρύση).
160) Δημολής Κώστας, από την Ομβριακή, 38 ετών, σαμαράς (Λαμία).
161) Δημουλάς Γεώργιος, από την Γούρα, 28 ετών, σαράτσης (Λαμία).
162) Δημούλης Κώστας, από την Γούρα, 26 ετών, έμπορος (Λαμία).
163) Ελευθερίου Μιχαήλ, από την Ραψάνη, 46 ετών, πεταλωτής (Λαμία).
164) Εμμανουήλ Γεώργιος, από την Λάρισα, 28 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
165) Εμμανουήλ Δημήτριος, από την Λάρισα, 30 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
166) Εμμανουήλ Κων/νος, από την Λάρισα, 30 ετών, έμπορος (Λαμία).
167) Εμμανουήλ Κων/νος, από την Λάρισα, 35 ετών, λαναράς (Λαμία).
168) Ευαγγέλη Αλέξιος, από τον Παλαμά, 30 ετών, εργάτης (Λαμία).
169) Ευαγγέλη Ανδρέας, από τον Παλαμά, 26 ετών, γεωργός (Κόμμα).
170) Ευαγγέλη Δημήτριος, από τα Τρίκαλα, 56 ετών, σχοινάς (Λαμία).
171) Ευθυμίου Απόστολος, από το Μπακράτσι, 25 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
172) Ευθυμίου Γεώργιος, από τον Βλοχό, 40 ετών, γεωργός (Ταράτσα).
173) Ευθυμίου Γεώργιος, από το Μπαλταλάρι, 30 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
174) Ευθυμίου Γεώργιος, από το Νταουκλί, 39 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
175) Ευθυμίου Γεώργιος, από τους Σοφάδες, 35 ετών, σαμαράς (Λαμία).
176) Ευθυμίου Δημήτριος, από τον Βλοχό, 38 ετών, χωροφύλακας (Λαμία).
177) Ευθυμίου Ευάγγελος, από την Καρδίτσα, 30 ετών, γεωργός (Αμούρι).
178) Ευθυμίου Ευάγγελος, από τους Σοφάδες, 40 ετών, ψωμάς (Λαμία).
179) Ευθυμίου Κων/νος, από το Μεσδάνι, 28 ετών, γεωργός (Λιανοκλάδι).
180) Ευθυμίου Κώστας, από τον Πυργετό, 22 ετών, γεωργός (Λαμία).
181) Ευθυμίου Νικόλαος, από τα Καλύβια, 25 ετών, γεωργός (Καλύβια).
182) Ευσταθίου Λάμπρος, από την Γούρα, 30 ετών, ράφτης (Λαμία).
183) Ζαγγανάς Δημήτριος, από την Γούρα, 36 ετών, βυρσοδέψης (Λαμία).
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184) Ζαρκινός Χρήστος, από το Ζάρκο, 26 ετών, γεωργός (Λαμία).
185) Ζαχαρής Κώστας Ευσταθίου, από την Γούρα, 23 ετών, σαράτζης (Λαμία).
186) Ζάχος Νίκος, από τα Τρίκαλα, 36 ετών, μουσικός (Λαμία).
187) Ζάχου Δημήτριος, από τα Τρίκαλα, 38 ετών, γεωργός (Κομποτάδες).
188) Ζαχείλας Γεώργιος,18 από τον Όλυμπο, 55 ετών, στρατιωτικός (Λαμία).
189) Ζαχείλας Δημήτριος Παν., από την Ραψάνη, 35 ετών, μαθητής (Λαμία).
190) Ζαχείλας Μιχάλης Ιω., από τον Όλυμπο, 27 ετών, έμπορος (Λαμία).
191) Ζήση Δημοσθένης, από τον Δεμενίκο, 24 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
192) Ζήσης Αθανάσιος, από το Ντεμερλί, 22 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
193) Ζήσης Απόστολος, από τα Φάρσαλα, 38 ετών, γεωργός (Δαμάστα).
194) Ζησόπουλος Ιωάννης, από τα Τρίκαλα, 23 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
195) Ζιώνης Ιωάννης Δ., από την Γούρα, 28 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
196) Θεοδώρου Αλέξιος, από τα Τρίκαλα, 30 ετών, ράφτης (Λαμία).
197) Θεοδώρου Ιωάννης, από τον Παλαμά, 30 ετών, υπηρέτης (Κόμμα).
198) Θεοδώρου Ιωάννης, από τους Σοφάδες, 42 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
199) Θωμόπουλος Κων/νος, από την Βρύνια, 25 ετών, μαθητής (Λαμία).
200) Ιωάννου Αλέξιος, από την Καλαμπάκα, 34 ετών, έμπορος (Λαμία).
201) Ιωάννου Απόστολος, από τον Παλαμά, 35 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
202) Ιωάννου Βάιος, από το Κελελέρι, 35 ετών, γεωργός (Κόμμα).
203) Ιωάννου Γαροφαλής, από το Βελεστίνο, 50 ετών, γεωργός (Λαμία).
204) Ιωάννου Γεώργιος, από την Γούρα, 28 ετών, παπουτσής (Λαμία).
205) Ιωάννου Γεώργιος, από την Ματαράγκα, 55 ετών, γεωργός (Λαμία).
206) Ιωάννου Δημήτριος, από τα Καλύβια, 26 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
207) Ιωάννου Δημήτριος, από το Μεσδάνι, 50 ετών, γεωργός (Λιανοκλάδι).
208) Ιωάννου Δημήτριος, από το Νταουκλί, 27 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
209) Ιωάννου Δημήτριος, από τον Όλυμπο, 30 ετών, γεωργός (Κόμμα).
210) Ιωάννου Δημήτριος, από τον Πλάτανο, 22 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
211) Ιωάννου Ευστάθιος, από τον Βόλο, 23 ετών, βουκόλος (Λαμία).
212) Ιωάννου Κων/νος, από την Παραπράσταινα, 48 ετών, γεωργός (Λιανοκλάδι).
213) Ιωάννου Κώστας, από την Γούρα, 24 ετών, καζάσης (Λαμία).
214) Ιωάννου Μαργαρίτης, από την Λάρισα, 45 ετών, ράφτης (Λαμία).
215) Ιωάννου Μιχαήλ, από τον Πλάτανο, 38 ετών, μυλωνάς (Λαμία).
216) Ιωάννου Νικόλαος, από τα Καλύβια, 26 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
217) Καββάδης Ιωάννης Αλ., από την Γούρα, 30 ετών, μεταξουργός (Λαμία).
218) Κακλητζής Ρίζος, από την Γούρα, 40 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
219) Καλαντζής Φώτης, από το Θραψίμι, 56 ετών, γεωργός (Καστρί).
220) Καλιμόπουλος Αθανάσιος, από τον Πλάτανο, 28 ετών, γεωργός (Λαμία).
221) Καλιοντσής Αθανάσιος, από τον Όλυμπο, 35 ετών, έμπορος (Λαμία).
222) Καλογιάννης19 Κων/νος, από το Ζάρκο, 32 ετών, έμπορος (Λαμία).
18. Ο Γεώργιος Ζαχείλας πέθανε στη Λαμία, στις 28.11.1883, σε ηλικία 80 ετών. Βλ. Δημ. Θ.
Νάτσιος «Θεσσαλοί αγωνιστές, ...», ό.π., σ. 397, 404.
19. Ο Κώστας Καλογιάννης απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια στη Λαμία, τον Απρίλιο
του 1858. Αναφέρεται ως άγαμος 30 ετών. Βλ. Δημ. Θ. Νάτσιος, «Θεσσαλοί που απέκτησαν
ελληνική...», ό.π., τ. 27 (1973) 143.
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223) Καλομοίρης Δημήτριος, από την Γούρα, 54 ετών, παπουτσής (Λαμία).
224) Καλτής Γεώργιος, από την Γούρα, 35 ετών, γεωργός (Λαμία).
225) Καλτής Κων/νος, από τον Δομοκό, 35 ετών, γεωργός (Καλύβια).
226) Καραγιαννόπουλος Κων/νος, από τον Όλυμπο, 28 ετών, ράφτης (Λαμία).
227) Καραγκούνης Βασίλειος, από τα Καλύβια, 40 ετών, γεωργός (Φραντζί).
228) Καραγιαννούλης Κων/νος, από τον Βόλο, 42 ετών, ξενοδόχος (Λαμία).
229) Καραδαμόπουλος Χρήστος, από τον Παλαμά, 29 ετών, γεωργός (Μεγ. Βρύση).
230) Καραθανάσης Κων/νος, από τα Τρίκαλα, 24 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
231) Καραΐσκος Αθανάσιος, από την Γούρα, 48 ετών, βυρσοδέψης (Λαμία).
232) Καραΐσκος Δημήτριος, από την Λάρισα, 28 ετών, γεωργός (Ιμίρμπεη).
233) Καραΐσκος Ξενοφών, από τα Τρίκαλα, 30 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
234) Καρακωστόπουλος Στέργιος, από τον Πλάτανο, 30 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
235) Καραμίχος Γιοβάνης, από την Γούρα, 28 ετών, γεωργός (Κωσταλέξι).
236) Καραμίχος Ιωάννης, από την Γούρα, 70 ετών, γεωργός (Κωσταλέξι).
237) Καρανασιόπουλος Ακρίβος, από το Μπακράτσι, 24 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
238) Καρανασιόπουλος Βησσαρίων, από το Μπακράτσι, 24 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
239) Καρανασιόπουλος Κώστας, από το Μπακράτσι, 30 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
240) Καρανασιόπουλος Νάσιος, από το Μπακράτσι, 40 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
241) Καραχάλιος Αντώνιος, από την Καρδίτσα, 30 ετών, εργοδούλος (Λαμία).
242) Κατζανάκης Σταμάτης, από τα Φάρσαλα, 36 ετών, δημοσιογράφος (Λαμία).
243) Κατωχωρίτης Δημήτριος, από το Βόλο, [_ _], [ _ ], [ _ ].
244) Κατωχωρίτης, Κώστας, από τον Βόλο, 35 ετών γεωργός (Σαρμουσακλί).
245) Κεπελής Στέφος, από τον Τύρναβο, 40 ετών, ράφτης (Λαμία).
246) Κιάφας Δημήτριος, από τα Τρίκαλα, 40 ετών, οπλοποιός (Λαμία).
247) Κόκκινος Γεώργιος, από το Θραψίμι, 36 ετών, γεωργός (Καστρί).
248) Κοκόνης Κων/νος, από τα Τρίκαλα, 24 ετών, γεωργός (Αμούρι).
249) Κοκοτάκος Χριστόδουλος, από την Γούρα, 35 ετών, γεωργός (Λαμία).
250) Κομματάς Αθανάσιος, από τον Παλαμά, 26 ετών, γεωργός (Κόμμα).
251) Κομματάς Τριαντάφυλλος, από τον Παλαμά, 24 ετών, γεωργός (Κόμμα).
252) Κομνιάδης Κομνηνός, από την Γούρα, 40 ετών, επιστάτης (Λαμία).
253) Κομνιάδης Ρίζος, από την Γούρα, 50 ετών, έμπορος (Λαμία).
254) Κοντός Γεώργιος, από την Γούρα, 50 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
255) Κόντος Ταξιάρχης, από τα Τρίκαλα, 27 ετών, εργοδούλος (Μεξιάτες).
256) Κορδάρας Παναγιώτης, από την Καρδίτσα, 40 ετών, γεωργός (Αμούρι).
257) Κορμελάκης Θωμάς, από τον Παλαμά, 45 ετών, γεωργός (Λαμία).
258) Κοτλοπούλης Βάγιος, από το Βελέσι, 25 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
259) Κουγελόπουλος Γεώργιος, από την Γούρα, 35 ετών, ταμπάκης (Λαμία).
260) Κούκος Αλέξιος, από το Άκιτσι, 38 ετών, γεωργός (Δαμάστα).
261) Κουκοτάκος Δημήτριος, από την Γούρα, 28 ετών, γεωργός (Λαμία).
262) Κουκουβίνος Σταύρος, από τον Βόλο, 29 ετών, φραγκοράφτης (Λαμία).
263) Κουρούτος(;) Ιωάννης, από τα Τρίκαλα, 35 ετών, γεωργός (Κόμμα).
264) Κουτζιμανόπουλος Αντώνιος, από την Λάρισα, 35 ετών, παντοπώλης (Λαμία).
265) Κουτρούμπας Αθανάσιος, από τον Παλαμά, 28 ετών, γεωργός (Κόμμα).
266) Κούτσικος Γεώργιος, από την Καρδίτσα, 28 ετών, γεωργός (Λιανοκλάδι).
267) Κούτσικος Δημήτριος, από τον Όλυμπο, 27 ετών, σαράτσης (Λαμία).
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268) Κούτσικος Κων/νος, από την Καρδίτσα, 45 ετών, γεωργός (Λιανοκλάδι).
269) Κόψας Κων/νος, από το Μοσχολούρι, 50 ετών, γεωργός (Λιανοκλάδι).
270) Κυρατζούς Ιωάννης, από το Ντεμερλί, 28 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
271) Κυριαζή Κων/νος, από τα Καλύβια, 30 ετών, γεωργός (Κόμμα).
272) Κυριακίδης Νικόλαος, από τον Βόλο, 21 ετών, ράφτης (Λαμία).
273) Κυρίτζης Δημήτριος, από την Γούρα, 23 ετών, παπουτσής (Λαμία).
274) Κύρκος Αθανάσιος, από τα Καλύβια, 25 ετών, γεωργός (Κόμμα).
275) Κύρκου Δημήτριος, από τα Καλύβια, 30 ετών, γεωργός (Καλύβια).
276) Κύρκου Μάνθος, από τον Όλυμπο, 32 ετών, εργάτης (Λαμία).
277) Κωδωνόπουλος Δημήτριος, από τον Πλάτανο, 40 ετών, μεταπράτης (Λαμία).
278) Κωνσταντίνου Αθανάσιος, από την Γούρα, 23 ετών σαράτζης (Λαμία).
279) Κωνσταντίνου Αθανάσιος, από το Πουζλάρι, 25 ετών, παπουτσής (Λαμία).
280) Κωνσταντίνου Αναστάσιος, από το Καστράκι, 30 ετών, γεωργός (Λαμία).
281) Κωνσταντίνου Γεώργιος, από την Λάρισα, 25 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
282) Κωνσταντίνου Γεώργιος, από την Λάρισα, 26 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
283) Κωνσταντίνου Γεώργιος, από το Νταουκλί, 40 ετών, μεταπράτης (Λαμία).
284) Κωνσταντίνου Γεώργιος, από το Σεμικλί, 22 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
285) Κωνσταντίνου Γεώργιος, από τα Τρίκαλα, 25 ετών, εργάτης (Κόμμα).
286) Κωνσταντίνου Γκέκας, από τα Φάρσαλα, 38 ετών, μυλωνάς (Λαμία).
287) Κωνσταντίνου Δημήτριος, από τον Δομοκό, 30 ετών, γεωργός (Καλύβια).
288) Κωνσταντίνου Δημήτριος, από τον Δομοκό, 26 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
289) Κωνσταντίνου Δημήτριος, από τα Καλύβια, 40 ετών, γεωργός (Κόμμα).
290) Κωνσταντίνου Δημήτριος, από την Λάρισα, 25 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
291) Κωνσταντίνου Δημήτριος, από την Λάρισα, 28 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
292) Κωνσταντίνου Δημήτριος, από τον Παλαμά, 24 ετών, γεωργός (Κόμμα).
293) Κωνσταντίνου Ευάγγελος, από την Λάρισα, 30 ετών, γεωργός (Κόμμα).
294) Κωνσταντίνου Ευθύμιος, από τον Κοσκινά, 38 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
295) Κωνσταντίνου Ευθύμιος, από το Νιχώρι, 24 ετών, γεωργός (Κωσταλέξι).
296) Κωνσταντίνου Ζήσης, από την Γούρα, 25 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
297) Κωνσταντίνου Ζήσης, από την Γούρα, 26 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
298) Κωνσταντίνου Ιωάννης, από την Γούρα, 30 ετών, καζάζης (Λαμία).
299) Κωνσταντίνου Ιωάννης, από την Γούρα, 23 ετών, μπαλωματής (Λαμία).
300) Κωνσταντίνου Ιωάννης, από την Δράκια, 40 ετών, κρεοπώλης (Λαμία).
301) Κωνσταντίνου Νικόλαος, από την Γούρα, 26 ετών, βυρσοδέψης (Λαμία).
302) Κωνσταντίνου Νικόλαος, από τον Δομοκό, 26 ετών, γεωργός (Καλύβια).
303) Κωνσταντίνου Ξενοφών, από τα Τρίκαλα, 30 ετών, ράφτης (Λαμία).
304) Κωνσταντίνου Παναγιώτης, από τον Δομοκό, 30 ετών, γεωργός (Αμούρι).
305) Κωνσταντίνου Παντελής, από τα Τρίκαλα, 25 ετών, χωροφύλακας (Λαμία).
306) Κωνσταντίνου Σταμούλης, από τον Δομοκό, 35 ετών, περιβολάρης (Λαμία).
307) Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλος, από την Λάρισα, 35 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
308) Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλος, από τον Όλυμπο, 20 ετών, σαράτσης (Λαμία).
309) Κώστα Ιωάννης, από τα Τρίκαλα, 35 ετών, εργοδούλος (Λαμία).
310) Λαλάνης Δημήτριος, από το Ζάρκο, 38 ετών, υπάλληλος (Λαμία).
311) Λάμπρου Κώστας, από τον Όλυμπο, 24 ετών, στρατιώτης (Λαμία).
312) Λαναράς Ρίζος, από την Γούρα, 60 ετών, λαναράς (Λαμία).
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313) Λαρίσης Αναστάσιος, από την Λάρισα, 34 ετών, γεωργός (Δρακοσπηλιά).
314) Λιάκος Δημήτριος, από την Καλαμπάκα, 25 ετών, εργάτης (Λαμία).
315) Λουκόπουλος Αναγνώστης, από τον Αλμυρό, 27 ετών, ράφτης (Λαμία).
316) Λύτρας Γεώργιος, από την Γούρα, 50 ετών, μπακάλης (Λαμία).
317) Λύτρας Δημήτριος, από την Γούρα, 25 ετών, έμπορος (Λαμία).
318) Μάνος Ρίζος, από την Γούρα, 40 ετών, βυρσοδέψης (Λαμία).
319) Μαντζανόπουλος Ιωάννης Δ., από τον Βόλο, 40 ετών, μπακάλης (Λαμία).
320) Μαντσοράνης Νικόλαος, από τον Βόλο, 63 ετών, κτηματίας (Λαμία).
321) Μαργαρίτου Αριστείδης, από την Λάρισα, 24 ετών, στρατιώτης (Λαμία).
322) Μαρούγγας Θεόδωρος, από τα Τρίκαλα, 50 ετών, επιστάτης (Λαμία).
323) Ματζαβίνος Θεόδωρος, από τον Παλαμά, 25 ετών, γεωργός (Κόμμα).
324) Μητσακόπουλος Αθανάσιος, από τον Βόλο, 30 ετών, καλαντζής (Λαμία).
325) Μιμής Ρίζος Ιωάννη, από την Γούρα, 60 ετών, σαράτσης (Λαμία).
326) Μολοχάδης Δημήτριος, από τον Βόλο, 40 ετών, έμπορος (Λαμία).
327) Μπαζούρης Κώστας, από τον Βόλο, 30 ετών, έμπορος (Λαμία).
328) Μπακογιάννης Ρίζος, από την Γούρα, 55 ετών, πανδοχέας(;) (Λαμία).
329) Μπάλας Αναστάσιος Ευστ., από την Γούρα, 22 ετών, βυρσοδέψης (Λαμία).
330) Μπαρμπούτης Ευθύμιος, από την Ράχωβα, 25 ετών, εργάτης (Λαμία).
331) Μπαρμπούτης Χρήστος, από τα Χάσια, 40 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
332) Μπασδέκης [ _ ], από τον Βόλο, 42 ετών, έμπορος (Λαμία).
333) Μπίλης Ευστάθιος, από την Γούρα, 55 ετών, βυρσοδέψης (Λαμία).
334) Μπλάγγας Γεώργιος, από την Λάρισα,20 35 ετών, μπακάλης (Λαμία).
335) Μποζνάκης Νικόλαος, από την Γούρα, 22 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
336) Μπόζου Ιωάννης Ρίζου, από την Γούρα, 30 ετών, παπουτσής (Λαμία).
337) Μπόλης Γεώργιος Ευ., από την Γούρα, 25 ετών, σαράτσης (Λαμία).
338) Νάνου Γεώργιος, από τα Χάσια, 28 ετών, σαράτσης (Λαμία).
339) Νάνου Δημήτριος, από τον Όλυμπο, 30 ετών, σαράτσης (Λαμία).
340) Νάνου Κώστας, από τον Όλυμπο, 26 ετών, σαράτσης (Λαμία).
341) Ναουμίδης Κώστας, από τον Βόλο, 56 ετών, χρυσοχόος (Λαμία).
342) Νασόπουλος Κων/νος, από τα Καλύβια, 25 ετών, γεωργός (Καλύβια).
343) Νικολάου Αθανάσιος, από τα Τρίκαλα, 30 ετών, γεωργός (Καλύβια).
344) Νικολάου Αστέριος, από τον Παλαμά, 30 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
345) Νικολάου Βασίλειος, από την Καλαμπάκα, 40 ετών, μεταπράτης (Λαμία).
346) Νικολάου Δημήτριος, από τον Δομοκό, 26 ετών, γεωργός (Κόμμα).
347) Νικολάου Δημήτριος, από τα Τρίκαλα, 30 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
348) Νικολάου Ευθύμιος, από τα Καλύβια, 24 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
349) Νικολάου Παναγιώτης, από τον Δομοκό, 30 ετών, επιστάτης (Λαμία).
350) Νικολάου Στέφανος, από τον Παλαμά, 28 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
351) Νικολάου Τριαντάφυλλος, από το Μπακράτσι, 38 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).

20. Ο Γεώργιος Ιωάννη Μπλάγγας κατέφυγε στη Λαμία το 1846, όπου απέκτησε την
ελληνική ιθαγένεια τον Αύγουστο του 1858. Αναφέρεται ως άγαμος, γεννημένος το 1832 στο
Χασακλάρι (Καζακλάρι· σημερινός Αμπελώνας) της Λάρισας. Βλ. Δημ. Θ. Νάτσιος, «Θεσσαλοί
που απέκτησαν ελληνική...», ό.π., τ. 28 (1977) 183.
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352) Νίκου Απόστολος, από τον Όλυμπο, 35 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
353) Νούλας Βάιος, από τα Τρίκαλα, [.]ο ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
354) Οικονομίδης Απόστολος, από τα Τρίκαλα, 39 ετών, δικ. κλητήρας (Λαμία).
355) Οικονόμου Γρηγόριος, από τον Δομοκό, 30 ετών, κλητήρας (Λαμία).
356) Οικονόμου Ιωάννης, από τα Καλύβια, 25 ετών, ξενοδόχος (Κόμμα).
357) Ολύμπιος Αθανάσιος, από τον Όλυμπο, 35 ετών, εργάτης (Λαμία).
358) Ολύμπιος Ελευθέριος, από την Ραψάνη, 36 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
359) Παναγιώτου Γεώργιος, από το Αρτουάνι, 22 ετών, ράφτης (Σαρμουσακλί)
360) Παναγιώτου Δημήτριος, από το Λασποχώρι, 35 ετών, γεωργός (Κόμμα).
361) Παναγιώτου Ευαγγέλης, από την Ελασσόνα, 35 ετών, έμπορος (Λαμία).
362) Παναγιώτου Ηλίας, από τα Καλύβια, 26 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
363) Παναγιώτου Νικόλαος, από τον Όλυμπο, 28 ετών, στρατιωτικός (Λαμία).
364) Παναγιώτου Τριαντάφυλλος, από τα Τρίκαλα, 30 ετών, γεωργός (Μουσταφάμπεη).
365) Παπαβασίλη Δημήτριος, από τον Παλαμά, 22 ετών, γεωργός (Κόμμα).
366) Παπαγγέλης Ιωάννης, από τα Καλύβια, 22 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
367) Παπαδημητρίου Κων/νος, από την Λάρισα, 40 ετών, έμπορος (Λαμία).
368) Παπαδόπουλος Αθανάσιος, από την Λάρισα, 28 ετών, υπάλληλος (Λαμία).
369) Παπαδόπουλος Ματθαίος, από την Λάρισα, 55 ετών, γεωργός (Λαμία).
370) Παπαδόπουλος Χρήστος, από την Λάρισα, 36 ετών, γεωργός (Κόμμα).
371) Παπαδόπουλος Κώστας, από το Άκιτσι, 28 ετών, γεωργός (Σαρμουσακλί).
372) Παπαθανασίου Ιωάννης, από την Ελασσόνα, 27 ετών, πεταλωτής (Λαμία).
373) Παπαθανασίου21 Κώστας, από την Ελασσόνα, 30 ετών, πεταλωτής (Λαμία).
374) Παπακων/νου Αναστάσιος, από την Αβαρίτσα, 32 ετών, γεωργός (Λογγίτζι).
375) Παπαναστασίου Γεώργιος, από τον Βόλο, 35 ετών, κηπουρός (Λαμία).
376) Παπανικολάου Ανδρέας, από την Καλαμπάκα, 40 ετών, ράφτης (Λαμία).
377) Παπαζιδόπουλος Χρήστος, από την Σκήτη, 45 ετών, γεωργός (Σαρμουσακλί).
378) Παπαπαναγιώτου Κώνστας, από τα Τρίκαλα, 28 ετών, γεωργός (Μουσταφάμπεη).
379) Παπατριανταφύλλου Ευαγγέλης, από τα Καλύβια, 26 ετών, γεωργός (Καλύβια).
380) Παπατριανταφύλλου Ιωάννης, από τα Καλύβια, 30 ετών, γεωργός (Καλύβια).
381) Παρρήσης Αθανάσιος, από την Λάρισα, 28 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
382) Παρρήσης Γεώργιος, από την Λάρισα, 30 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
383) Πατρίκαλος Βασίλειος, από τον Παλαμά, 40 ετών, γεωργός (Κόμμα).
384) Πατρίκαλος Δημήτριος, από τον Παλαμά, 35 ετών, γεωργός (Κόμμα).
385) Πατρίκαλος Ευάγγελος, από τον Παλαμά, 35 ετών, γεωργός (Κόμμα).
386) Πατρίκαλος Νικόλαος, από τον Παλαμά, 30 ετών, γεωργός (Κόμμα).
387) Παύλου Γεώργιος, από τα Τρίκαλα, 39 ετών, γεωργός (Αγία Τριάδα).
388) Παύλου Δημήτριος, από το Ιμπισλέρ, 37 ετών, γεωργός (Μεγ. Βρύση).
389) Παύλου Ιωάννης, από τα Φάρσαλα, 34 ετών, μάγειρας (Λαμία).

21. Ο Κώστας Παπαθανασίου κατέφυγε στη Λαμία το 1850, όπου απέκτησε την ελληνική
ιθαγένεια τον Δεκέμβριο του 1859. Αναφέρεται ως άγαμος, γεννημένος το 1831. Βλ. Δημ. Θ.
Νάτσιος, «Θεσσαλοί που απέκτησαν ελληνική...», ό.π., τ. 28 (1977) 183.
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390) Περγάνης Αθανάσιος, από την Γούρα, 30 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
391) Περγάνης Γεώργιος, από την Γούρα, 90 ετών, μυλωνάς (Λαμία).
392) Περγάνης Δήμος, από την Γούρα, 40 ετών, μυλωνάς (Λαμία).
393) Περγάνης Σταμάτης, από την Γούρα, 25 ετών, γεωργός (Αλπόσπιτα).
394) Περραιβός Αριστείδης, από την Πούρλια, 25 ετών, δέκαρχος (Λαμία).
395) Περραιβός Βασίλειος, από την Θεσσαλία, 40 ετών, φαρμακοποιός (Λαμία).
396) Περραιβός Θεμιστοκλής, από την Πούρλια, 50 ετών, κτηματίας (Λαμία).
397) Πέτζας Ακρίβος Δ., από την Γούρα, 27 ετών, βυρσοδέψης (Λαμία).
398) Πέτζας Αναστάσιος Δ., από την Γούρα, 30 ετών, βυρσοδέψης (Λαμία).
399) Πολιτόπουλος Ιωάννης Δ., από την Αγιά, 24 ετών, μαραγκός (Λαμία).
400) Πολυμερόπουλος Κώστας, από τον Δομοκό, 24 ετών, άεργος (Λαμία).
401) Πολυμερόπουλος Κώστας, από το Μοσχολούρι, 25 ετών, γεωργός (Σαρμουσακλί).
402) Πολυχρόνη Ρίζος, από την Γούρα, 25 ετών, ποιμένας (Μεξιάτες).
403) Πουλιάδης22 Κων/νος, από τον Αλμυρό, 30 ετών, φαρμακοποιός (Λαμία).
404) Πουλιόπουλος Ιωάννης, από τα Καλύβια, 25 ετών, γεωργός (Καλύβια).
405) Πούλιος Αθανάσιος, από τα Καλύβια, 60 ετών, γεωργός (Καλύβια).
406) Ραγκούτας Βασίλειος, από τον Δομοκό, 55 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
407) Ραγκούτας Δημήτριος, από τον Δομοκό, 25 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
408) Ρήγας Ιωάννης, από τον Βόλο, 25 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
409) Ρηγόπουλος Δημήτριος, από τον Βόλο,23 30 ετών, έμπορος (Λαμία).
410) Ριζόπουλος Αργύρης(;), από τον Βόλο, 40 ετών, μπακάλης (Λαμία).
411) Ριζόπουλος Παναγιώτης, από την Χιλιαδού, 26 ετών, γεωργός (Κωσταλέξι).
412) Ρίζου Αναγνώστης, από τα Τρίκαλα, 35 ετών, γεωργός (Κόμμα).
413) Ρίζου Γεώργιος, από την Γούρα, 23 ετών, σαράτσης (Λαμία).
414) Ρίζου Δημήτριος, από το Γκερλί, 37 ετών, γεωργός (Αμούρι).
415) Ρίζου Ιωάννης, από την Γούρα, 45 ετών, μεταξουργός (Λαμία).
416) Ρίζου Ιωάννης, από την Γούρα, 50 ετών, βυρσοδέψης (Λαμία).
417) Ρίζου Κώστας, από το Γκερλί, 30 ετών, γεωργός (Αμούρι).
418) Ρίζου Κώστας, από την Γούρα, 26 ετών, σαράτσης (Λαμία).
419) Σαμαράς Δημήτριος, από την Γούρα, 30 ετών, γεωργός (Λαμία).
420) Σάντος Γεώργιος, από τα Καλύβια, 35 ετών, παντοπώλης (Λαμία).
421) Σετραζέμης Αθανάσιος, από το Μουσαλάρι, 45 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
422) Σιάντης Θεόδωρος, από την Γούρα, 40 ετών, βυρσοδέψης (Μεξιάτες).
423) Σιρβέτης Κώστας, από το Άκιτσι, 38 ετών, γεωργός (Δαμάστα).
424) Σκανδάλης Ευάγγελος, από τον Παλαμά, 38 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
425) Σκαρμίζιος Δήμος, από τα Τρίκαλα, 50 ετών, σχοινάς (Λαμία).
22. Ο Κων. Πουλιάδης απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια στη Λαμία τον Νοέμβριο του
1851. Αναφέρεται ως Κώστας Πολυάδης, άγαμος και μαθητής, γεννημένος το 1828. Βλ. Δημ. Θ.
Νάτσιος, «Θεσσαλοί που απέκτησαν ελληνική...», ό.π., τ. 28 (1977) 183.
23. Ο Δημ. Ρηγόπουλος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια τον Αύγουστο του 1852.
Αναφέρεται ως άγαμος, γεννημένος το 1825 στην Μακρυράχη του Βόλου. Βλ. Δημ. Θ. Νάτσιος,
«Θεσσαλοί που απέκτησαν ελληνική...», ό.π., τ. 28 (1977) 183.
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426) Σοφαδίτης Ιωάννης Δ., από τους Σοφάδες, 50 ετών, έμπορος (Λαμία).
427) Σπαθής Ιωάννης, από την Σκάρμιτσα, 48 ετών, έμπορος (Λαμία).
428) Σταμούλης Παρίσης, από το Δαμάσι, 55 ετών, λαχανοπώλης (Λαμία).
429) Στάνης Γεώργιος, από τα Καλύβια, 60 ετών, γεωργός (Καλύβια).
430) Σταυρίδης Γεώργιος, από το Μπακράτσι, 33 ετών, ανθρακέας (Λαμία).
431) Στεργιόπουλος Αθανάσιος, από τα Καλύβια, 28 ετών, γεωργός (Κόμμα).
432) Στεργιόπουλος Φώτης, από τα Καλύβια, 25 ετών, γεωργός (Κόμμα).
433) Στεργίου Αθανάσιος, από τον Όλυμπο, 36 ετών, έμπορος (Λαμία).
434) Στεργίου Αναγνώστης, από τον Όλυμπο, 50 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
435) Στεργίου Αντώνιος, από τον Όλυμπο, 30 ετών, έμπορος (Λαμία).
436) Στεργίου Βησσαρίων, από την Καρδίτσα, 27 ετών, εργοδούλος (Λαμία).
437) Στρατίκης Βάγιος, από τον Παλαμά, 28 ετών, γεωργός (Κόμμα).
438) Στράτος Δημήτριος, από την Καρδίτσα, 25 ετών, άεργος (Λαμία).
439) Συνεφάκης Δημήτριος, από την Λάρισα, 28 ετών, δικηγόρος (Λαμία).
440) Συνέφης Δημήτριος, από την Λάρισα, 49 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
441) Συνιόρης Απόστολος, από την Βρύνια, 28 ετών, υπάλληλος (Σούρπη).
442) Ταραράς Κων/νος, από το Βασιλί, 40 ετών, επιστάτης (Ιμήρμπεη).
443) Τασιόπουλος Αναγνώστης,24 από τα Καλύβια, 32 ετών, γεωργός (Κόμμα).
444) Τασιόπουλος Αστέριος, από τα Καλύβια, 65 ετών, γεωργός (Κόμμα).
445) Τασογιαννόπουλος Γεώργιος, από τον Δομοκό, 32 ετών, υπηρέτης (Λαμία).
446) Τζάκαρος Μήτρος, από το Άκιτσι, 38 ετών, γεωργός (Δαμάστα).
447) Τζακισμένος Γεώργιος, από το Θραψίμι, 65 ετών, γεωργός (Καστρί).
448) Τζανάκης Ιωάννης, από τα Καλύβια, 50 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
449) Τζανόπουλος Αναστάσιος, από τον Βόλο, 35 ετών, εργοδούλος (Λαμία).
450) Τζάντος Εμμανουήλ, από τον Βόλο, 30 ετών, μαραγκός (Λαμία).
451) Τζιάκας Βασίλειος, από τα Τρίκαλα, 26 ετών, εργοδούλος (Δαμάστα).
452) Τζιάκας Γεώργιος, από τα Τρίκαλα, 32 ετών, εργοδούλος (Δαμάστα).
453) Τζιάμης Δημήτριος, από τα Φάρσαλα, 25 ετών, αγωγιάτης (Λαμία).
454) Τζιγαρίδας Κώστας, από τα Φάρσαλα, 34 ετών, γεωργός (Αμούρι).
455) Τζίγγας Θεόδωρος, από το Μπακράτσι, 50 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
456) Τζιοβάρας Αθανάσιος, από τον Όλυμπο, 40 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
457) Τζιρκόπουλος Απόστολος Δ., από τα Τρίκαλα, 30 ετών, επιστάτης (Λαμία).
458) Τζιώνης Δημήτριος, από τον Δομοκό, 60 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
459) Τζουκαλάς25 Ευστάθιος Κ., από την Γούρα, 60 ετών, χρυσοχόος (Λαμία).
460) Τζουκνίδας Βασίλειος, από τον Δομοκό, 25 ετών, γεωργός (Αμούρι).
461) Τζουκνίδας Γεώργιος, από το Γκερλί, 36 ετών, γεωργός (Αμούρι).
462) Τζουκνίδας Κώστας, από το Γκερλί, 22 ετών, γεωργός (Αμούρι).
24. Ο Αναγνώστης Ν. Τασιόπουλος κατέφυγε στη Λαμία το 1854, όπου απέκτησε την
ελληνική ιθαγένεια τον Οκτώβριο του 1859. Αναφέρεται ως έγγαμος, γεννημένος το 1827. Βλ.
Δημ. Θ. Νάτσιος, «Θεσσαλοί που απέκτησαν ελληνική...», ό.π., τ. 28 (1977) 183.
25. Ο Ευστάθιος Κων. Τζουκαλάς αναφέρεται στις 18.9.1843 να κατοικεί στο χωριό του
Γούρα-Ανάβρα του Αλμυρού. Βλ. Βασ. Μπάκας, «Δύο επιτροπικά συνταχθέντα στην Επισκοπή
του Θαυμακού», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 40 (2001) 272.
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463) Τζουτζαραγγόπουλος Μήτρος, από τα Χάρμενα, 26 ετών, γεωργός (Αμούρι).
464) Τουρναβίτης Απόστολος Γ., από τον Τύρναβο, 50 ετών, παπουτσής (Λαμία).
465) Τριανταφύλλου Δημήτριος, από τον Δομοκό, 22 ετών, παπουτσής (Λαμία).
466) Τριανταφύλλου Δημήτριος, από τον Παλαμά, 35 ετών, γεωργός (Κόμμα).
467) Τριανταφύλλου Ιωάννης, από το Τζαμάσι, 42 ετών, δημοδιδάσκαλος (Λαμία).
468) Τριανταφύλλου Κων/νος, από τον Αλήφακα, 60 ετών, κηπουρός (Λαμία).
469) Τριανταφύλλου Στέργιος, από την Γούρα, 25 ετών, γεωργός (Κωσταλέξι).
470) Τρικαλίτης Αθανάσιος, από τα Τρίκαλα, 32 ετών, κηπουρός (Λαμία).
471) Τριμποπούκης Γεώργιος Α., από τα Καλύβια, 26 ετών, γεωργός (Κόμμα).
472) Τρίχας Ιωάννης, από την Γούρα, 26 ετών, σαράτσης (Λαμία).
473) Τσασόπουλος Ευαγγέλης, από την Γούρα, 45 ετών, βυρσοδέψης (Λαμία).
474) Τσιγαρίδας Γεώργιος, από τα Φάρσαλα, 36 ετών, γεωργός (Αμούρι).
475) Τσίγκας Κων/νος, από την Λάρισα, 30 ετών, γεωργός (Ιμήρμπεη).
476) Τσιμπενίκος Δημήτριος, από την Λάρισα, 27 ετών, υπηρέτης (Ιμήρμπεη).
477) Φαναριώτης Γεώργιος, από το Φανάρι, 25 ετών, γεωργός (Αμούρι).
478) Φαναριώτης Γεώργιος, από το Φανάρι, 26 ετών, γεωργός (Αμούρι).
479) Φαναριώτης Δημήτριος, από το Φανάρι, 26 ετών, γεωργός (Μεξιάτες).
480) Φλασκάκης Αντώνιος, από τον Βόλο,26 36 ετών, έμπορος (Λαμία).
481) Φλασκάκης Ιωάννης, από τον Βόλο, 27 ετών, τσαγκάρης (Λαμία).
482) Φλώρος Γεώργιος, από την Μακρινίτσα, 42 ετών, χωροφύλακας (Λαμία).
483) Φραγγόπουλος Αριστείδης, από την Γούρα, 26 ετών, τσαγκάρης (Λαμία).
484) Φραγγόπουλος Σταύρος, από την Γούρα, 30 ετών, έμπορος (Λαμία).
485) Φώτη Στέργιος, από την Καρδίτσα, 27 ετών, εργάτης (Λαμία).
486) Χαρμενιώτης Βασίλειος, από τα Καλύβια, 24 ετών, γεωργός (Αμούρι).
487) Χαρμενιώτης Γεώργιος, από τα Κανάλια, 24 ετών, γεωργός (Αμούρι).
488) Χατζή Αθανάσιος, από τα Καλύβια, 24 ετών, κτηματίας (Μοσχοχώρι).
489) Χατζή Κώστας Αθανασίου, από τα Καλύβια, 25 ετών, γεωργός (Μοσχοχώρι).
490) Χατζηϊωάννου Αναγνώστης, από το Γκερλί, 55 ετών, γεωργός (Κόμμα).
491) Χατζηκυπαρίσης Κώστας, από την Τζαρίτζανη, 30 ετών, ρακοπώλης (Λαμία).
492) Χατζηνικολάου Δημήτριος, από τον Βόλο, 42 ετών, καθηγητής (Λαμία).
493) Χατζηνικολάου Στέργιος, από τον Τύρναβο, 40 ετών, έμπορος (Λαμία).
494) Χατζηρήγας Ιωάννης, από τον Βόλο, 42 ετών, κτηματίας (Λαμία).
495) Χριστοδούλου Βασίλειος, από τον Αλήφακα, 55 ετών, περιβολάρης (Λαμία).
496) Χριστοδούλου Δημήτριος, από το Ντεμερλί, 25 ετών, γεωργός (Λαμία).
497) Χρήστου Τέγος, από τα Τρίκαλα, 40 ετών, γεωργός (Κόμμα).
498) Χρίστου Δημήτριος, από τον Αλμυρό, 30 ετών, γεωργός (Σαρμουσακλί).
499) Χρίστου Χαράλαμπος, από τα Φάρσαλα, 31 ετών, γεωργός (Λαμία).
500) Ψημένος Κων/νος, από την Γούρα, 25 ετών, γεωργός (Λαμία).

26. Ο Αντώνιος Ν. Φλασκάκης απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια στη Λαμία, τον Αύγουστο
του 1852. Αναφέρεται ως άγαμος, υποδηματοποιός, γεννημένος στη Ζαγορά το 1826. Βλ. Δημ.
Θ. Νάτσιος, «Θεσσαλοί που απέκτησαν ελληνική...», ό.π., τ. 28 (1977) 183.
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ΘΩΜΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

ΟΙ ΑΦΙΕΡΩΤΕΣ ΟΧΤΩ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ 37 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΣΙΚΟΥ
(16ος ΑΙΩΝΑΣ)
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η πρόθεση 37 της Μονής του Δουσίκου είναι ένα πλούσιο αρχείο τοπωνυμίων
και βαφτιστικών ονομάτων του 16ου αιώνα, καθώς περιέχει μερικές χιλιάδες
ονόματα αφιερωτών από πολλούς θεσσαλικούς, ηπειρωτικούς, μακεδονικούς και
φθιωτικούς οικισμούς. Ανάμεσα στους πολλούς οικισμούς συμπεριλαμβάνονται και
118 καρδιτσιώτικοι.1 Από τους οικισμούς αυτούς θα παρουσιάσω εδώ μόνο οχτώ και
θα ασχοληθώ με τα ονόματα των αφιερωτών τους. Από την θέση αυτή εκφράζω τις
ευχαριστίες μου στον κ. Μέμο Τσελίκα, διευθυντή του ΙΠΑ/ΜΙΕΤ, και στον κ. Θανάση
Ζάχο, υπεύθυνο τις φιλμοθήκης, για την παραχώρηση και αποστολή των σχετικών
φωτοαντιγράφων της πρόθεσης 37, και στον κ. Κώστα Σπανό, εκδότη του Θεσσαλικού
Ημερολογίου, για την μεταγραφή των φύλλων της πρόθεσης και την κατάταξη των
ονομάτων.
ΟΙ ΟΧΤΩ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Οι οχτώ καρδιτσιώτικοι οικισμοί, με τα ονόματα των αφιερωτών τους που θα
ασχοληθώ, είναι οι παρακάτω:
1) Άγιος Γεώργιος (αρ. ροδ΄ - 174), στο φ. 164ν, με 5 αφιερωτές, από τους οποίους
μία μοναχή.
2) Βουνέσι (αρ. ρξη΄ - 168). Το σημερινό Μορφοβούνι, στα φ. 161r - 162ν, με 97
αφιερωτές, από τους οποίους τρεις ιερείς, δύο μοναχοί και πέντε μοναχές.
3) Γόλτζα (αρ. ρξθ΄ - 169). Ο σημερινός Άγιος Ακάκιος, στο φ. 162ν, με 12 αφιερωτές,
από τους οποίους ένας ιερέας και ένας ιερομόναχος.
4) Κερασία (αρ. ρξγ΄ - 163). Η Κερασιά, στο φ. 154r, με 28 αφιερωτές, από τους
οποίους ένας ιερέας, ένας μοναχός και τρεις μοναχές.
5) Μεσινικόλα (αρ. ροβ΄ - 172). Ο Μεσινικόλας, στο φ. 163ν, με 24 αφιερωτές, από
τους οποίους δύο ιερείς, ένας μοναχός και τρεις μοναχές.
6) Μούρκου (αρ. ροα΄ - 171). Διαλυμένος οικισμός στην πεδινή περιοχή των
Καναλίων, με 5 αφιερωτές.
7) Μπλάσδου (αρ. ρογ΄ - 173). Το σημερινό Μοσχάτο, στο φ. 164r, με 25 αφιερωτές,
από τους οποίους δύο ιερείς και δύο μοναχές.
8) Στούγκου (αρ. ρξε΄ - 165). Το σημερινό Κρυονέρι, στα φ. 155ν-156r, με 108
αφιερωτές, από τους οποίους δύο ιερείς και τρεις μοναχές.

1. Βλ. Κώστας Σπανός, «Οι καρδιτσιώτικοι οικισμοί του 16ου αιώνα στην πρόθεση 37 της
Μονής του Δουσίκου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 37 (2000) 113-119. Κάποια τυπογραφικά
λάθη, ως προς τον αριθμό των αφιερωτών, τα διορθώνω εδώ σιωπηρώς.
23. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ
Από τους παραπάνω οχτώ οικισμούς αναφέρονται τα ονόματα 304 αφιερωτών, από τα
οποία το 1/3 και πλέον είναι από το Στούγγου (Κρυονέρι). Από τους 304 αφιερωτές 165
είναι άνδρες, 117 γυναίκες, 5 μοναχοί και 17 μοναχές. Οι 165 άνδρες φέρουν 46 ονόματα
και οι 117 γυναίκες 53. Μεταξύ των 99 ονομάτων συμπεριλαμβάνονται μερικά σπάνια:
Αρμενόπουλος, Ξύφος, Στασινός, Συναδηνός, Συρόπουλος· Αννούδω, Αυγούστω, Λύμπω < Ολύμπω, Ρήγω, Σηλύβρω, Φιλάνδρου, Φοινίκω. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός
ότι μεταξύ των αφιερωτών μόνο δύο έχουν ξένο όνομα: ένας άνδρας (Γκίνης· ο Γιάννης
στα αρβανίτικα) και μία γυναίκα (Σούλτω· υποκοριστικό της Σουλτάνας).
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
α) Τα ονόματα από την εκκλησιαστική παράδοση (25/46)
Αβράμιος. Άγγελος. Αθανάσιος. Αναστάσιος. Ανδρέας. Αποστόλης. Βασίλειος.
Γεώργιος. Δημήτριος. Ευστάθιος. Θεόδωρος. Θωμάς. Ιακουμής < Γιακουμής < βενετ.
Giacomo˙ Ιάκωβος. Ιωάννης. Κυριάκης. Λάμπος < Χαράλαμπος. Μανουήλ. Μιχαήλ.
Νικόλαος. Παναγιώτης. Παράσχος. Παρούσης < Παρουσία. Πέτρος. Στέφανος.
Χριστόφορος.
β) Τα ονόματα από την λαϊκή παράδοση (9/46)
Αργύρης. Δρόσος. Ξάνθος. Πούλος < Πουλημένος. Ρίζος. Σταμάτιος. Τριαντάφυλλος.
Χαρίτος. Χρύσος < χρυσός.
γ) Τα ονόματα από την Ιστορία (10/46)
Αλέξανδρος. Αλέξιος. Ανδρόνης < Ανδρόνικος. Αρμενόπουλος.2 Σίμος.3 Σκαρλάτος.
Στασηνός.4 Συναδηνός.5 Συρόπουλος. Φράγκος.
δ) Τα ονόματα από επαγγέλματα (1/46)
Αρμαγάς < αρμεγάς ή από το Αρμάγος < Αρμάος < arma, βανετικός τύπος του ιταλικού armato· οπλισμένος.6
ε) Τα ακατάταχτα ονόματα (1/46)
Ξύφος.7
Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
1) Αβράμιος
1
5) Αλέξιος
2) Άγγελος
1
6) Αναστάσιος
3) Αθανάσιος
2
7) Ανδρέας
4) Αλέξανδρος
2
8) Ανδρόνης

1
1
2
1

2. Ο Κων. Αρμενόπουλος είναι νομομαθής και λόγιος (1320-1380) της βυζαντινής
αυτοκρατορίας. Στο έργο του Εξάβιβλος κωδικοποίησε το βυζαντινό αστικό δίκαιο, το οποίο
ήταν σε χρήση για πολλούς αιώνες.
3. Το όνομα Σίμος αναφέρεται σε θεσσαλικές επιγραφές από τον 3ο αι. π.Χ.
4. Από το επώνυμο της βυζαντινής οικογένειας των Στασηνών.
5. Από το επώνυμο της βυζαντινής οικογένειας των Συναδηνών.
6. Βλ. Θανάσης Δ. Κωστάκης, «Κυκλαδικά επώνυμα λατινικής προελεύσεως, κατάλοιπα
δυτικών εποικισμών (13ος-16ος αι.)», Ονόματα, 19 (Αθήνα 2007) 239.
7. Ίσως είναι λάθος αντιγραφής του μοναχού, γραφέα της πρόθεσης, αντί του ονόματος
Ξάφος < Χ’ρυσάφος < Χρυσάφος < Χρυσάφης.
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9) Αποστόλης
8
29) Παναγιώτης
10) Αργύρης
1
30) Παράσχος
11) Αρμαγάς
4
Παράσχης
12) Αρμενόπουλος
1
31) Παρούσης
13) Βασίλειος
2
32) Πέτρος
14) Γεώργιος
9
33) Πούλος
Γεργούσης
2
34) Ρίζος
15) Δημήτριος
19
35) Σίμος
16) Δρόσος
2
36) Σκαρλάτος
17) Ευστάθιος
4
Σκάρλος
18) Θεόδωρος
10
37) Σταμάτιος
19) Θωμάς
1
Σταμούλης
20) Ιακουμής
2
38) Στασινός
21) Ιωάννης
15
39) Στέφανος
Γκίνης
1
40) Συναδηνός
22) Κυριάκης
1
41) Συρόπουλος
23) Λάμπος
2
42) Τριαντάφυλλος
24) Μανουήλ
2
Φίλος
25) Μιχαήλ
3
43) Φράγκος
26) Νικόλαος
5
44) Χαρίτος
27) Ξάνθος
2
45) Χρύσος
28) Ξύφος
1
46) Χριστόφορος
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

1
1
1
2
1
4
5
1
5
2
5
2
1
3
1
2
2
2
4
4
6
1

α) Τα ονόματα από την εκκλησιαστική παράδοση (10/53)
Αννούδω < Άννα. Αποστόλω. Βασίλω. Δέσπω < Δέσποινα. Θεοδώρα. Θωμαή. Κύρω.
Λάμπω < Χαραλάμπω. Μαρία. Σοφία.
β) Τα ονόματα από την λαϊκή παράδοση (25/53)
Αγόρω. Ασημίνα. Βαμπούλω.8 Βαρσάμω. Ζώη < Πολυζώη ή Ζωή. Θαλάσσω. Καλή.
Κονδύλω. Κουμπούλω. Κρουστάλλω. Μέρσω < Μερσίνα. Μόσχω. Νεράντζω. Ξανθή.
Παγώνω. Περιστέρα. Πλούμπω < Πλούμω < πλουμί· στολίδι. Ρίζω. Ρόιδω. Σταματού
< Σταματία. Φιλάνδρου < Φιλάνδρω.9 Φοινίκω < φοινικούς· πορφυρός. Χρυσάνθη.
Χρυσάφω. Χρύσω < χρυσή.
γ) Τα ονόματα από την Ιστορία (11/53)
Δάφνη. Δούκω < Δούκας. Ευδοκία. Κόμνω < Κομνηνή. Λύμπω < Ολύμπω. Μαργαρώνα.10

8. Βαμπούλω < μεσν. βαβούλι (μπουμπούκι) < λατ. valvulus. Βλ. Κώστας Σπανός,
«Βαμπούλω· ένα σπάνιο όνομα των Θεσσαλών των νεότερων χρόνων», Εκπαιδευτική Κιβωτός,
2 (Λάρισα 2007) 37-39 και Μετέωρα, 56-60 (Τρίκαλα 2007) 231-232.
9. Το όνομα Φιλάνδρω αναφέρεται τρεις φορές στο Δαμάσι του Τυρνάβου το 1613/1614. Βλ.
Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση
215 της Μονής του Βαρλαάμ 1613/1614 - 19ος αιώνας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 24 (1993) 171.
10. Από το όνομα της ηρωίδας του ιπποτικού μυθιστορήματος Ιμπέριος και Μαργαρώνα,
το οποίο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1553. Βλ. Κ. Κρουμβάχερ, Ιστορία της Βυζαντινής
Λογοτεχνίας, εκδόσεις Γρηγοριάδη, Αθήναι 19742, τ. 3, 167.
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Σγούρω < Σγούρος < Σγουρός. Σκαρλάτω. Στατήρα. Σηλύβρω < Σηλυβρία. Φιλίππω.
δ) Τα ονόματα από αξιώματα (6/53)
Αρχόντω. Αυγούστω. Αφέντω. Κυράτζω < μεσν. Κυράτσα < κυρά. Ρήγω < Ρήγας.
Σούλτω < Σουλτάνα.
ε) Τα ονόματα από επαγγέλματα (1/53)
Ζωγράφω.
Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
1) Αγόρω
3
29) Μαργαρώνα
1
2) Αννούδω
1
30) Μαρία
1
3) Αποστόλω
3
31) Μέρσω
1
4) Αρχόντω
7
32) Μόσχω
1
5) Ασημίνω
1
33) Νεράντζω
3
6) Αυγούστω
2
34) Ξανθή
1
7) Αφέντω
1
Ξάνθω
1
8) Βαμπούλω
1
35) Παγώνω
2
9) Βαρσάμω
1
36) Περιστέρα
1
10) Βασίλω
2
37) Πλούμπω
4
11) Δάφνη
1
38) Ρήγω
1
Δάφνω
1
39) Ρίζω
1
12) Δέσπω
1
40) Ρόιδω
1
13) Δούκω
2
41) Σγούρω
1
14) Ευδοκία
1
42) Σκαρλάτω
1
15) Ζωγράφω
1
43) Σούλτω
1
16) Ζώη
1
44) Σοφία
1
17) Θαλάσσω
1
45) Σταματού
1
18) Θεοδώρα
2
Σταμούλω
3
Θόδω
1
Στάμω
11
19) Θωμαή
4
46) Στατήρα
2
20) Καλή
5
47) Συλίβρω
2
21) Κονδύλω
2
48) Φιλάνδρου
1
22) Κόμνω
1
49) Φιλίππω
2
23) Κουμπούλω
1
50) Φοινίκω
7
24) Κρουστάλλω
1
Φοίνω
1
25) Κυράτζω
2
51) Χρυσάνθη
1
26) Κύρω
3
52) Χρυσάφω
4
27) Λάμπω
2
53) Χρύσω
3
28) Λύμπω
1
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
α) Των ανδρών
Δαμασκηνός
Ιωαννίκιος
Λαυρέντιος
Λεόντιος
Ραφαήλ
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1
1
1
1
1

β) Των γυναικών
Αγάθη
Αθανασία
Αναστασία
Βηριγκία
Δαμασκηνή

1
1
1
1
1

Καλλινίκη
Μαγδαληνή
Μακαρία
Σκαρλάτη
Συγκλητική
Σωσάννα
Σωφονία
Χριστίνα
Χριστοδούλη

2
1
1
1
1
3
1
1
1

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 37
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΧΤΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
φ. 154r
χωρίον κερασία ρξγ΄
ῥαφαήλ μοναχοῦ. ἀποστόλη. σωσάννας (μον)αχῆς. ἀργύρι. Γεωργίου. συναδινοῦ
ἱερέως. ῥήζου ἱερέως. χρύσου. σίμου. λάμπος. πέτρου. ἰωάννου. σκαρλάτου. φίλου.
παράσχου. καλλινίκης μοναχῆς. παροῦσι. δημητρίου. σκαρλάτου. ἰακουμή. ῥήζου.
βασιλείου. ἀποστόλη. ἀρχόντος. σωφονίας μοναχῆς. ἀναστασίου. ἀθανασίου.
ἀλεξάνδρου.
φ. 155ν
χωρίον στούγγου ρξε΄
θεοδώρου. χρύσου. εὐσταθίου. ἰω(άνν)ου. ῥήζου. ἀρχόντος. μαγδαληνῆς μοναχῆς.
ξάνθος. σταματίου. θεοδώρου. ἰω(άνν)ου. βασίλος. καλῆς. θεοδώρου. στασινοῦ.
αὐγοῦστος. δημητρίου. θωμαΐς. σταματοῦς. Γεωργίου ἱερέως. λάμπος. μόσχος.
εὐσταθίου. πλούμπος. ἰω(άνν)ου. θεοδώρου. πλούμπος. δημητρίου. φράγκου. χαρίτου.
καλῆς. δοῦκος. ἀρχόντος. σκαρλάτου. Γεωργίου. θεοδώρας. χρύσου. χρυσάφος.
μανουήλ. Γεωργίου. σγούρος. ἀποστόλι. σκαρλάτου. φιλάνδρου. μιχαήλ. Γεωργίου.
εὐδοκίας. παναγιώτου. θωμαΐς. θωμαΐς. στεφάνου. καλῆς. δημητρίου. φράγκου. χρύσου.
κύρος. χρύσου. χαρίτου. ἀρχόντος. ἰωάννου. βαρσάμος, σκαρλάτος. θωμαΐς. θεοδώρου.
αὐγούστος. συροπούλου.
φ. 156r
βασίλος. καλῆς. φράγκου. σταμοῦλος. ἰωάννου. νεράντζος. παροῦσι. ἰωάννου.
κυράτζος. σκαρλάτου. δημητρίου. σταμοῦλος. χρύσου. ἀποστόλη. στάμος. συλίβρος.
εὐσταθίου. νεράντζος. θεοδώρου. σκάρλου. βασιλείου. ἀποστόλος. κυράτζος.
σταμούλη. σταμούλη. φράγγου. σκαρλάτης (μον)αχῆς. θεοδώρου. ἀθανασίου.
ζωγράφος. τριανταφύλλου. σκαρλάτου. νεράντζος. χριστοφόρου ἱερέως. σοῦλτος.
ἀποστόλη. λήμπος. ἀνδρόνου. χρυσάφος. δαμασκηνῆς μοναχῆς. Γεωργίου. Μέρσος.
φ. 161r
χωρίον βουνέσι ρξη΄
ἰωάννου. νικολάου. κυριάκη. μαρίας. βαμπούλος. νικολάου. Γεργοῦσι. πούλου.
ἀλεξίου. δημητρίου. στεφάνου. φοῖνος. σταματίου. Γεργοῦσι. θωμᾶ ἱερέως. σταματίου.
λεοντίου μοναχοῦ. θεοδώρου. πλούμπος. φίλου. θόδος. νικολάου. πούλου. καλῆς.
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χριστίνας (μον)αχῆς. Γεωργίου. δαῦνης. λάμπου. χρύσου. ἀρχόντος. θεοδώρου. στάμος.
ἀγάθης μοναχῆς. ἰω(άνν)ου. σωσάννης μοναχῆς. ξάνθου. στάμος - ἰω(άνν)ου. στάμος.
φοινίκος. θαλάσσος. κόμνος. ἀθανασίας μοναχῆς. συλίβρος. θεοδώρας. αναστασίας
μοναχῆς. κονδῆλος. στάμος. φοινίκος. στατῆρας. ἀρμαγᾶ. ἰωάννου. δημητρίου.
φιλίππος. στάμος. ρῆγος. ἀρχόντος. ἀρμαγᾶ. στάμος. χαρίτου. ξανθῆς. δημητρίου.
στεφάνου. δαῦνος. δρόσου. δημητρίου. ἀγόρος. ἀποστόλος. κρουστάλος. δημητρίου.
φ. 161ν
ἀρμαγᾶ. φοινίκος. χρυσάφος. φοινίκος. ἀνδρέου. μαργαρώνας. ἀρμενοπούλου.
λαβρεντίου μοναχοῦ. δημητρίου. ἀγόρος. ξύφου. κύρος. ἀγόρος. ἀποστόλος. ῥήζου.
δέσπος. ξάνθου. χρυσάνθης. κουμπούλος. ἀσυμίνος. ἀφέντους. δημητρίου. χρύσος.
ἀλεξάνδρου ἱερέως. περιστέρας πρεσ(βυτέρας). ἀβραμίου ἱερέως. χρύσος πρεσ(βυτέρας).
φ.162ν
χωρ(ίον) γόλτζα ρξθ΄
πούλου. δημητρίου. κύρος. θεοδώρου. σταματίου. αποστόλη. γκίνη. νικολάου.
νικολάου. δαμασκηνοῦ ἱερομονάχου. δημητρίου. ῥήζου ἱερέως.
φ. 163r
χωρ(ίον) μοῦρκου ροα΄
στατῆρας. στάμος. μιχαήλ. Γεωργίου. στάμος.
φ. 163ν
χωρίον μεσινικόλα ροβ΄
συγκλητικής μοναχῆς. μακαρίας μοναχῆς. τριανταφύλλου. παράσχη. ἰω(άνν)ου.
ἀποστόλη. ἰωανικίου μοναχοῦ. δοῦκος. χρυσάφος. ῥώιδος. δημητρίου. φοινίκος.
ἀρχόντος. συροπούλου ἱερέως. μανουήλ. κονδῆλος. ἀνούδος. παγῶνος. Γεωργίου.
δημητρίου. φοινίκος. παγῶνος. ἀρμαγᾶ ἱερέως. βηριγκίας μοναχῆς.
φ. 164r
χωρ(ιόν) μπλάσδου ρογ΄
πούλου. σωσάννης μοναχῆς. λάμπου. σοφίας. νικολάου. σταμούλος. δρόσου.
δημητρίου. ζώης. αποστόλη. ἰω(άνν)ου. ἀγγέλου. καλινίκης μοναχῆς. στάμος. εὐσταθίου.
ῥήζος. πλούμπος. δημητρίου. σταματίου. ἰωάννου. ἰωάννου ἱερέως. φοινίκος. χαρίτου.
στάμος. ἰωάννου ἱερέως.
φ. 164ν
χωρ(ίον) ἅγιος γεώργιος ροδ΄
μιχαήλ. χριστοδούλης μοναχῆς. δημητρίου. φιλίππος. ἀνδρέου.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ

ΤΟ ΘΡΗΝΙΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Το Πάσχα αποτελεί τη σημαντικότερη γιορτή των Ελλήνων, διότι η Ανάσταση έχει
συνδεθεί με την ίδια την ιστορική πορεία του λαού και του τόπου μας. Ξεχωριστή θέση
στην εβδομάδα των Παθών κατέχει η Μεγάλη Παρασκευή, οπότε κορυφώνεται το θείο
δράμα. Την μέρα αυτή τα χωριά έχουν πένθος, ενώ στα σπίτια τηρούνται ήθη και έθιμα
που σχετίζονται με την απώλεια στενού συγγενούς. Πέραν της αυτονόητης νηστείας
(τη μέρα αυτή δεν τρώνε ούτε λάδι), η οικογένεια δεν στρώνει τραπέζι (τα μέλη τρώνε
ξεχωριστά), δεν εργάζονται (προπαντός απαγορεύεται να κρατούν καρφιά, σφυριά ή
άλλα εργαλεία), ενώ η καμπάνα του χωριού κτυπά όλη τη μέρα πένθιμα. Τα αγόρια,
με καλάθια στα οποία κρέμεται μία κορδέλα μαύρη, σε μικρές παρέες των δύο, το πολύ
τριών, παιδιών περιέρχονται τα σπίτια τραγουδώντας το Σήμερα μαύρος ουρανός,
χωρίς αστεϊσμούς, γέλια ή παιχνίδια.
Πρόκειται για ένα θρηνητικό άσμα το οποίο τραγουδούσαν ολόκληρο, μέχρι τις
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Συνήθως σταματούσαν στο σημείο της Σταύρωσης,
ή όπου ολοκληρωνόταν το κέρασμα των παιδιών και ακουγόταν η ευχή «και του
χρόνου» εκ μέρους του νοικοκύρη. Αν η νοικοκυρά αργούσε να κεράσει τα παιδιά,
το τραγούδι συνεχιζόταν μέχρι τέλους. Το τραγούδι αυτό, με μικρές παραλλαγές
(συνήθως με λιγότερους στίχους), το τραγουδούσαν στα αγραφιώτικα χωριά, ενώ
ανάλογου περιεχομένου απαντάμε και στα χωριά του θεσσαλικού κάμπου. Στη μορφή
που το παραθέτουμε προέρχεται από το Μορφοβούνι, την έκταση του οποίου (56
στίχοι!) τη χρωστάμε στον αείμνηστο δάσκαλο Θωμά Κυρίτση,1 ο οποίος κατέγραψε
τα λαογραφικά του Μορφοβουνίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, διασώζοντας
πολύτιμο υλικό. Όμοιο σε περιεχόμενο, αλλά με λιγότερους στίχους (25), είναι και
το τραγούδι της Μεγάλης Παρσκευής που καταγράψαμε στο χωριό Πρόδρομος της
Καρδίτσας, γεγονός που μαρτυρά ότι ήταν ίδιο το τραγούδι στα πεδινά και στα ορεινά
χωριά της Καρδίτσας.
Το τραγούδι εντυπωσιάζει για την έκταση και αποτελεί εξαιρετικό ποίημα, το οποίο
μιμείται τα παλαιά δημοτικά· ωστόσο υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να είναι λόγιο,
διότι το εντοπίσαμε σε δύο εκδόσεις (Σαλίβερου 1888 και Αν. Κωνσταντινίδη 1892)
με τίτλο «Καλημέρα (κάλανδα)», όπου συνυπάρχουν λόγια και παραδοσιακά, χωρίς
συγκεκριμένα να διευκρινίζεται αν είναι παραδοσιακό ή λόγιο. Από την ανάγνωση
συμπεραίνουμε ότι το τραγούδι της Μεγ. Παρασκευής πρέπει να διαδόθηκε σε όλη την
Ελλάδα μέσω των σχολείων και της Εκκλησίας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι, από τη στιγμή
που τραγουδιέται στον τόπο μας για περισσότερο από έναν αιώνα, εντάχθηκε ήδη
στην παράδοσή του.

1. Βλ. Θωμάς Κυρίτσης, Λαογραφική μελέτη Μορφοβουνίου, Μορφοβούνι 1960 (ανέκδοτη,
ευρισκόμενη στο αρχείο μου).
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Ο ανώνυμος ποιητής δεν μένει μόνο στην περιγραφή και στις συνθήκες της Σταύρωσης.
Παρακολουθεί την ανθρώπινη αντίδραση της μάνας-Παναγίας, περιγράφει την
αγωνία και τον πόνο της, για να καταλήξει στην Ανάσταση και στην συνάντηση με το
γιο της. Η μάνα-Παναγία αντιδρά, όπως κάθε μάνα που μαθαίνει την χειρότερη είδηση
που μπορεί ποτέ να ακούσει, το θάνατο του παιδιού της. Το κείμενο είναι δυνατό˙
κυριαρχεί η ένταση των συναισθημάτων, ο πλούτος και η δύναμη των εικόνων. Μέσα
από αυτά τα στοιχεία, καλαντιστές και νοικοκύρης βιώνουν έντονα το θείο δράμα.
Βέβαια, το «κατέβασμα στον Άδη» και η συνομιλία με το νεκρό, είναι διαχρονικό
θέμα, από την αρχαία ελληνική γραμματεία, στα ακριτικά και τέλος, στα δημοτικά
τραγούδια. Το θρηνητικό άσμα της Μεγάλης Παρακευής έχει ως εξής:
Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα,
σήμερα όλοι χλίβουνται2 κι τα βουνά λυπούνται.
Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Οβραίοι,
οι άνομοι κι τα σκυλιά κι οι τρισκαταραμένοι
για να σταυρώσουν το Χριστό, των πάντων Βασιλέα.
Κι ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι,
να λάβει δείπνο μυστικό να τον συλλάβουν όλοι.
Τον έλαβαν, τον σύλλαβαν και στο χαλκιά τον πάνε.
- Χαλκιά, χαλκιά, φκειάσε καρφιά, φκειάσε τρία πιρόνια
κι εκείνος ο παράνομος βαρεί και φκιάνει πέντε.
- Συ Φαραέ που τα ’φκιαξες, πρέπει να μας διατάξεις.
- Εγώ, παιδιά μ’, που τα ’φκειαξα, εγώ θα σας διατάξω.
Τα δυο μπήξτε στας χείρας του, τ’ άλλα τα δυό στα πόδια,
το πέμπτο το φαρμακερό, μπήξτε το στην καρδιά του
να τρέξει αίμα και νερό να λιγωθεί η καρδιά του.
Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα.
Σήμερα αγγέλοι κι αρχάγγελοι, όλοι μαυροφορούνται.
Σήμερα πάνε κι έρχονται στης Παναγιάς την πόρτα.
Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν στο θρονί της,
την προσευχή της έκανε για το μονογεννή της.
Ακούει βροντές, ακούει φωνές, απ’ αρχαγγέλου στόμα:
- Φτάνουν, κυρά, οι προσευχές, φτάνουν και οι μετάνοιες.
Το γιο σου τον επιάσανε οι άνομοι Εβραίοι.
Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε τούτο το λόγο λέει:
- Ποιος αγαπάει το Χριστό, όλοι μαζί μου ελάτε.
Η Μάρθα, η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα
και τ’ Ιακώβου η αδελφή, οι τέσσερες αντάμα,
πήραν τη στράτα το στρατί, στρατί το μονοπάτι
και το στρατί τους έβγαλε μέσ’ στου ληστή την πόρτα.
- Άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του Πιλάτου.
Κι η πόρτα από το φόβο της, ανοίγει μοναχή της.

2. Χλίβομαι· Θλίβομαι
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Κοιτάν δεξιά, κοιτάν ζερβά, κανένα δεν γνωρίζουν
κοιτάνε δεξιότερα, βλέπουν τον αϊ-Γιάννη.
- Αϊ-Γιάννη μου και Πρόδρομε και βαπτιστή του γιου μου,
μην είδες το παιδάκι μου και το διδάσκαλό σου;
- Ποιος έχει χείλη να το πει, καρδιά να μολογήσει,
ποιος έχει χειροπάλαμα για να σου τον εδείξει;
- Έχεις και χείλη να μου πεις, καρδιά να μολογήσεις,
έχεις και χειροπάλαμα για να μου τον εδείξεις.
- Βλέπεις εκείνο τον γυμνό, τον παραπονεμένο,
όπου φορεί στην κεφαλή ακάνθινο στεφάνι;
Εκείνος είναι ο γιόκας σου και ο διδάσκαλός μου.
Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε, έπεσε να πεθάνει.
Σταμνί νερό της ρίξανε, τρία κανάτια μούστο
και τρία με ροδόσταμο για να της έρθει ο νους της.
Κι όταν της ήρθε ο λογισμός κι όταν της ήρθε ο νους της
ζητά γκρεμό να γκρεμιστεί, νερό να πάει να πέσει˙
ζητά μαχαίρι να σφαγεί, να φύγ’ από τον κόσμο.
Κανένας δεν της μίλησε, να την παρηγορήσει.
Μόνο ο Χριστός της μίλησε, απ’ το σταυρό απάνω:
- Μη σφάζεσαι, μανούλα μου, σφάζονται οι μάνες όλες.
Μανούλα κάνε υπομονή και διάφορο3 θα έχεις.
Σύρε μάνα στο σπίτι σου, σύρε στο σπιτικό σου.
Βάλε κρασί στο μαστραπά, κουλούρια στο πανέρι
και το Μεγάλο Σάββατο, έλα να μ’ απαντήσεις,
την Κυριακίτσα το πρωί, θα πουν Χριστός Ανέστη.
Κι τ’ χρόν’.
Σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται σε μία ειδική έκδοση (βιβλίο
και cd) και το αποδίδει ο γράφων στον «ηχό» που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες
γενιές. Στο cd περιλαμβάνονται συνολικά 47 κάλαντα και άλλα τραγούδια, ενώ στο
βιβλίο υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό.4

3. Διάφορο· κέρδος, όφελος.
4. Βλ. Παναγιώτης Νάνος, -Ροδάνθη Νάνου, Αγραφιώτικα κάλαντα και εθιμικά τραγούδια,
έκδοση ΕΣΠΑ, Καρδίτσα 2007.
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΑΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Τα δημοτικά τραγούδια από το χωριό Βασιλική των Τρικάλων καταγράφηκαν
έπειτα από επιτόπια έρευνα σε ηλικιωμένους κατοίκους-πληροφορητές την άνοιξη
του 1994. Τα τραγούδια παραδόθηκαν από τους πληροφορητές στο γλωσσικό ιδίωμα
του χωριού. Η ιδιωματική μορφή των τραγουδιών αποτυπώνεται και στο γραπτό
κείμενο που παρατίθεται εδώ και στο οποίο διατηρήθηκε η ορθογραφία της κοινής
νεοελληνικής με κάποιες γραφηματικές συμβάσεις, ώστε να αποδοθεί -όσο γίνεται πιο
πιστά- το ιδίωμα και ταυτόχρονα το γραπτό κείμενο να είναι οικείο στον αναγνώστη.
Τα φωνήεντα και τα σύμφωνα διατηρούν την ορθογραφία και την προφορά τους,
το ίδιο και τα δίψηφα φωνήεντα. Το σύμβολο (’) δίπλα σε σύμφωνο δηλώνει μία ιδιαίτερη κατηγορία συμφώνων, τα λεγόμενα παχιά συριστικά, τα ουρανικά και τα
ουρανικοποιημένα.1 Τέτοια σύμφωνα, πολλές φορές, προκύπτουν στο ιδίωμα από την
αποβολή του άτονου «ι», ένα φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζει τα βόρεια ιδιώματα.2
Π.χ. βάφει>βάφ’. μάτι>μάτ’. πάρει>πάρ’. μαγεὐει>μαγεύ’=μαγέβ’ κόψει>κόψ’=κὀπσ’.
Το άτονο ι στην ακολουθία Σ(ύμφωνο)+ι (άτονο)+Φ(ωνήεν) της κοινής νεοελληνικής
έχει τις εξής εξελίξεις στο ιδίωμα:
Α) Αποβάλλεται και αφήνει ίχνη του στο προηγούμενο σύμφωνο, το οποίο τρέπεται
σε ουρανικοποιημένο, πχ. σαριά>σαρ’ά. Αν το προηγούμενο σύμφωνο είναι παχύ
συριστικό ή ουρανικό έχουμε αποβολή μόνο του άτονου ι π.χ. ίσιος>ίσ’ιους>ίσ’ους.
νιός>ν’ός. σειόμαι>σ’ειόμι>σ’όμι.
Β) Τρέπεται σε ουρανικό σύμφωνο: Σ+ι(άτονο)+Φ>Σ+Σ’+Φ. Το νέο σύμφωνο που
προκύπτει θα δηλώνεται γραφηματικά με Σι=«Σ’»: κορμιά>κουρμνιά=κουρμν’ά.
καρφιά>καρφκιά=καρφκ’ά.
Η γραφή Σ ι(άτονο)Φ θα έχει πάντα την φωνητική αξία «Σ’Φ»: πχ. αυλάκια=αυλάκ’α. σειόμι=σ’όμι. ελιά>ιλιά=ιλ’ά. νιός=ν’ός. κορμιά>κουρμνιά=κουρμν’ά.
ισιάζω>ισιάζου=ισ’άζου.
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Με πλάγια γράμματα αποδίδονται λέξεις ή φράσεις που παρεμβάλλονται στο
ποιητικό κείμενο κατά την ασματική του εκτέλεση, τα λεγόμενα τσακίσματα. Σε κάθε
τραγούδι που υπάρχουν τσακίσματα δίδουμε στην αρχή την πλήρη μορφή της πρώτης

1. Για τα σύμφωνα αυτά αναλυτική εξέταση, βλ. Ευάγ. Πετρούνιας, Νεοελληνική
γραμματική και συγκριτική ανάλυση, Θεσσαλονίκη, 1984, 218 κ.εξ.
2. Βλ. Μαν. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική, ιστορική εισαγωγή, Θεσσαλονίκη,
1981, 247-252.
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στροφής του τραγουδιού (με τα εμβόλιμα τσακίσματα). Με τον ίδιο τρόπο εκτελούνται
και οι υπόλοιποι στίχοι.3
ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ
Τα τραγουδούσαν και τα χόρευαν οι γυναίκες στην πλατεία του οικισμού την
εορταστική περίοδο από τα Χριστούγεννα έως τα Φώτα.
1
Όλ’ις οι βε- Βιργούλα μου- ούλ’ις οι βέργις είν’ι δω.
Ούλ’ις οι βέργις είν’ι δω, δική μ βιργούλα δε ν’ι δω.
Δική μ βιργούλα δε ν’ι δω,
πάησ’ι σ’τη βρύσ’η για ν’ιρό.
Πάνου κι γω απού κουντά,
να της θιλώσου του ν’ιρό,
να της τσακίσου του σταμν’ί.
Να πάει σ’τη μάνα τς κλαίγουντα,
κι στου μπατέρα τς δέρνουντα.
- Βιργούλα μ πού ν’ η στάμνα σου,
πού είν’ι του σταμνάκι σου;
- Μάνα μου παραπάτησα,
κι πέσα κι την’ έσπασα.
2
Του παλ’ικάρ’ βαρέθηκι σ’της λ’υγιρής τη μπόρτα.
Σα γκίν’ησ’ι του αίμα του σα σιγανό πουτάμι
κ η μάνα του του μάζουν’ι σ’ ένα χρυσό λ’ιέν’ι.4
Σ’την’ ικκλ’σιά του πάιν’ι για να του λ’ειτουργήσ’ει.
- Παπά μ λ’ειτρούγα του καλά να φύγουν οι αμαρτίις.
3
Για βγάτι ν αγναντέψουμι τις Αγραφκιουτουπούλ’ις
που κατιβαίν απ τ Άγραφα κι ρουιβουλάν στους κάμπους.
Άλλ’ις πεινούν κι άλλ’ις διψούν κι άλλ’ις παντρειά γυρεύουν.
Μνια γαλαν’ή, μνια έμουρφη κι μνια παρδαλουμάτα
ούτι πεινάει, ούτι διψάει, ούτι παντρειά γυρεύει.
Σ’έρν’ει φυσ’έκια σ’τη μπουδγιά, μπαρούτχια στου μαντίλ’ι.
4
Σ’τη μπόρτα κι στ αλών’ι μου
κι όξου στου πιριβόλ’ι μου
τρανός χουρός που γέν’ιτι,

3. Οφείλω πολλές ευχαριστίες στον κ. Κώστα Σπανό, εκδότη του Θεσσαλικού Ημερολογίου, για την παραχώρηση σελίδων του περιοδικού του σε έναν νέο ερευνητή της θεσσαλικής
λαογραφικής και γλωσσικής παράδοσης.
4. Λιένι< λιγένι· μεταλλική λεκανίδα.
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τρανός κι αδιπλαγύριστους.5
Να ᾽χα ν’ιράτζιου να ᾿ριχνα
να πιδικλώσου του χουρό.
Να ιδώ τη γκόρ’ απ αγαπώ.
Δε ντην’-ι-γλ’έπου στου χουρό,
δε ντην’-ι-γλ’έπου στουλ’ιζ’μέν’η.
5
Καλ’ύβα, παλιουκάλ’υβα μι δάφν’ις σ’κιπαζ’μέν’η.
Μι δάφν’ις, μι βασ’ιλ’ικό, μι δγυό χειρές λουλούδγια.
Κι μέσα κόρη κάθιτι, στουν αργαλειό υφαίν’ει.
Έχ’ ασημένιουν αργαλειό κι φιλ’ντισ’ένιου χτέν’ι
κι τη σαΐτα πό ριχν’ι ούλου μαργαριτάρι.
6
Σ’τη Γραίνια βγαίν’ ένα ν’ιρό, του λ’έν ασ’ημουν’έρι.
Του πιν τα λάφκια κι ψουφούν, τ αρκούδγια κι λ’υσιάζουν.
Να το ᾽πιν’ι κ η μάνα μου, να μη μι κάν’ κι μένα!
Σα μ έκαν’ι τι μου θιλ’ι, σα μ έχει τι μου θέλ’ει;
Ιγώ στα ξ’ένα πιρπατού, στα ξ’ένα θα πιθάνου!
ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
7
Άγιους Βασ’ίλ’ης έρχιτι, Γινάρης ξ’ημιρών’ει.
- Βασ’ίλ’η μ πούθι έρχισ’ι κι πούθι κατιβαίν’εις;
- Ιγώ απ τα ξ’ένα έρχουμι κι στα δικά μου πάου.
- Σαν’ έρχι’σι απ την ξ’ιν’ιτχειά, πεζ μας ένα τραγούδι.
- Ιγώ τραγούδ’ δεν’ έμαθα, την αλφαβήτα ξ’έρου.
Κι στου ραβδί ακούμπησ’ι να πει την αλφαβήτα.
Κι του ραβδί ήταν χλουρό κι απόλυσ’ι κλουνάργια,
κλουνάργια, χρυσουκλώναρα, χρυσά, μαλαματένια.
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
8
Όπχοιους δε χουρεύ’ απόψ’ι του Θιού κατάρα να ᾽χει.
Να τουν ξ’ιραθούν τα χέργια, να του μπέσουν τα πουδάργια.
9
Του παπά μας του γουμάρι
σ’τη γκουπριά γκυλιότι ψόφκιου.
Κάθιτι παπάς κι κλ’αίει,
παπαδγιά μοιργιουλουγάει.
- Σώπα, σώπα ρε παπά μου,
του κιφάλ’ι του καρδάρα
5. Αδιπλαγύριστους· διπλογυριστός, με δύο χορευτικούς κύκλους.
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για να πήζουμι του γάλα.
Τ’ άντιρά του για τριχιά,
να φουρτώσουμι προικιά.
Κι τα κόκκαλα πιρόνια,
για να τρων τα μακαρόνια
10
- Πέντι μήν’ις έξ’ αδράχτχια,
πότι τα �γν’ισ’ις μαρή;
Πού θα πας να τα κριμάσ’εις;
- Πί στου ντύλου6 απ του βαέν’.
Το �μαθαν κι τα πουντίκια
πάιναν κι του τρυπούσαν.
11
Τα καβούργια κάνουν γάμου
κάτου στου γυαλό στουν άμμου
κι μι ακάλ’ισαν να πάου,
να χουρέψου κι να φάου.
Βρίσκου του λαγό χουρεύει
κι τη γάτα σ’υγκαθάει.7
Κ ι σκαντζόχοιρους, ου ρήγας
κάθουνταν στου κριβατάκι
κι κουνάει του πουδαράκι.
- Βρε σκαντζόχοιρι, βρε ρήγα,
τι μου κάν’εις μι του μάτι;.
- Τι σ’ι ζ’ήλ’ιψα χιλώνα
τα πουδάργια τα σκαζ’μένα,
του λ’ιμό του ζγκουργιαζ’μένου;
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Τα τραγουδούν και τα χορεύουν μόνο οι γυναίκες στην πλατεία του οικισμού, τις
τρεις ημέρες της Λαμπρής.
12
Ήρθ η Λαμπρή κ η Πασχαλιά κ οι πίσ’ημις οι μέρις.
Βγαίνουν τα ίτσια που τη γης, λουλούδγια που τα δέντρα.
Βγαίν’ει κ η Δέσπου η ουρφαν’ή σ’τη μπόρτα της κι κλ’αίει.
Κ η μάνα της τη ρώτησε κ η μάνα της τη λ’έει.
- Δέσπου δεν αρματών’ισ’ι,8 να στουλισ’τείς, ν αλλάξ’εις;
- Μα τι καλό από �χου γω να στουλιστώ ν αλλάξου;

6. Τύλος· η ξύλινη κάνουλα του βαρελιού.
7. Συγκαθάω· κάνω χαδιάρικα κουνήματα.
8. Αρματώνομαι· φορώ την αρμάτα, την επίσημη ενδυμασία.
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Μένα μι κλ’αίει του πιδί, δε μπόρ’ να του λουφάξου.
- Μηλιά Δέσπου στη μπόρτα σου, μηλιά στου παραθύρι.
Κόψ’ι δγυό μήλα π τη μηλιά κι δως του να μιρώσ’ει.
Κι α δε μιρώσ’ει μι τ’ αυτό, σκάψ’ι, παράχουσ’έ του.
Φκιάσ’ι τα ν’ύχια σου τσαπχιά, τις απαλάμις φκυάργια.
13
Κάτου στουν Άγιου Θόδουρου, στουν Άγιου Κουσταντίνου
παν’ηγυρίτσ’ι γένουνταν, μιγάλου παν’ηγύρι.
Σαν του δις γιε μ κι σ’ άρισ’ι, σ’τείλ’ι τις προυξ’ιντάδις.
Βάλ’ι τουν Άγιου Θόδουρου, τουν Άγιου Κουσταντίνου.
Κι α δε σ’ι σώσν τη μπρουξ’ινειά, σ’ύρι κι μαναχός σου.
14
Κάτου στ Αργουστόλ’ιζμα, Δέσ’ποινα, μαρ Παναγιά,
κι στου Χριστό του ντόπου, μα του Χριστός Αν’έσ’τη.
Κι στου Χριστό του ντόπου, μα τ Αλ’ηθώς Αν’έσ’τη.
Ικεί σ’κιν’τζ’εύουν9 του Χριστό οι σ’κύλου οι Ουβραίοι.
Τουν σ’κ’έν’τζ’ιβαν, του μπαίδιβαν, μι ξ’ύδι του μπουτίζουν.
Κ η Παναϊά δεν’ ήξ’ιρν’ι κι λούζ’ει τα μαλλιά της.
15
Ένα πιδί τουρκόπουλου, ένα πιδί του βασιλ’έ,
μνια ρουμνιουπούλα αγάπησ’ι κι αυτή δε ντουν’ ηθέλ’ει.
Κι αυτή του δρόμου έπιρν’ι κι αυτή του δρόμου παίρει.
Κ ι δρόμους την’ έβγαλ’ι μπρουστά στουν Άγιου Γιώργη.
- Άν’οιξ’ι, Γιώργη μ, άν’οιξ’ι, άν’οιξ’ι να μπου μέσα.
Θα σ ασ’ημώσου μάλαμα, θα σ’ ασ’ημώσου ασ’ήμι.
Να κι ι Τούρκους που �ρχιτι, μι τ άλουγου καβάλα.
- Άν’οι’ξι Γιώργη μ, άν’οιξ’ι, τη γκόρη για να βγάλου.
Θα σ’ ασ’ημώσου μάλαμα, θα σ’ ασ’ημώσου ασ’ήμι,
κι μι του πιτρουκάλαμου θα φέρου λ’ιβαντίλ’ι.10
Οι θύρις ούλ’ις άν’οιξαν κ η κόρη βγήκι όξου.
Απ τα μαλλιά την άρπαξ’ι, σκούζ’ η κόρη, βιλάζ’ει.
- Αφήσ’τι μι απ’ τα μαλλιά κι θα ρθου μουναχή μου.
Έχου δγυο λόγια να σας πω, τρία να σας μιλ’ήσου.
Για δείτι άγιου άπιστου, για δείτ’ άγιου προυδότη
που πρόδουσ’ι μνια χρισ’τχιαν’ή στα τούρκικα τα χέργια.
16
Κάτου σ’την άσ’πρη πέτρα ιιιιι !!! Κάτου σ’ι -κάτου σ’ι γυαλό.
Παίζουν παλικαράκια, παίζουν χαίρουντι.
Κι ρίχνουν τα σπαθάκια τουν αν’ήφουρου.
9. Σκιντζεύω· βασανίζω.
10. Λιβαντίλι· το θυμίαμα.
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Κ ένα μικρό σπαθάκι στουν κατήφουρου.
Μας βάρισ’ι του Γιάνν’η, τουν αρματουλό.
- Γιάνν’η να �χις μάνα, μάνα κι αδιρφή.
Να �χις κι καλ’ή γυν’αίκα να ρθει να σ’ι δει.
- Έχου βρε, έχου μάνα, μάνα κι αδιρφή.
Έχου κι καλ’ή γυναίκα να ρθει να μι δει.
17
Μαρουδγιά ταχιά κινάει ιιιιι !!! Διφτέρα μέρα κίν’ησ’ι.
Διφτέρα μέρα κίν’ησ’ι ιιιιι !!! Πάει γι ασ’ημόχουμα.
Πάει γι’ ασ’ημόχουμα,
σ’κιπαρνιά11 δεν’ έλαχι.
Μι τα χέργια το �βγαζ’ι,
σ’τη μπουδγιά του μάζ’ιβι,
σ’ τη μηλιά του πάιν’ι.
- Να μηλιά του χώμα μου.
Δώσ’ι ν’ ιμουρφάδα σου.
Να μαράνου του ντουνιά,
να μαράνου τα πιδγιά.
18
Ούλ’ις οι ν’έις στου χουρό ιιιιι !!! Αγγιλ’ίνα μου.12
Κι ούλ’ις οι μαυρουμάτις Αγγιλ’ίνα μου ιιιιι !!!, μαυρουμάτα μου.
Κ η Αγγιλ’ίνα η ουρφαν’ή χουρεύει στα σαϊάδγια.13
Κ ι βασ’ιλιάς απέρασ’ι σ’ι μαύρου καβαλάρης.
Κουντουκρατάει του μαύρου του κα του χουρό τηράει.
- Να μαν κι γω ρουμνιόπουλου, να ⁅μαν κι βαφτιζ’μένους.
Να έμπινα να χόριβα σ’ιμά σ’την Αγγιλ’ίνα.
Να πχιάσου χέρι παχουλό, γιουμάτου μπιλ’ιτζ’ίκια.14
Να το ’βαζα προυσ’κέφαλου τρεις μέρις κι τρεις ν’ύχτις.
Να ’ταν η μέρα του Μαϊού κ η ν’ύχτα του Γινάρη.
19
Δεν ακούς Μπιήνα μου
κι Μπιηνουπούλα μου,
τι σου λ’έει η μάνα σου,
τι σου λ’έει ι πατέρα σου.

11. Σκιπαρνιά· μεγάλο σκεπάρνι.
12. Το τραγούδι αυτό, όπως και το επόμενο της Μπεΐνας, χορεύονται την Παρασκευή του
Πάσχα στη Δεσκάτη και στο Δαμάσι. Βλ. Κώστας Σπανός, Δημοτικά τραγούδια της Δεσκάτης,
Δεσκάτη 1986, 21-23· Θωμάς Μπεκιάρης, «Δημοτικά τραγούδια του Δαμασίου», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο, 7 (1984) 157.
13. Σαϊάδια· παλιά γυναικεία ενδύματα.
14. Μπιλιτζίκι· βραχιόλι.
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- Μη λουσ’τείς, μη στουλ’ισ’τείς,
στου χουρό μη γκατιβείς.
Είν’ ι βόιβουντας ιδώ
μι τα παλ’ικάργια του,
μι τους λ’ιβιντάδις του.
Η Μπιήνα δεν άκουσ’ι,
στου χουρό κατέβηκι.
Σαν την’ είδ ι βόιβουντας,
ζάλ’ις τουν ακόλλ’ησαν,
θιρμασιές τουν’ έπχιασαν.
- Φέρτι τουν προυτόιρου
για να πχει γλ’υκό κρασ’ί.
Να κιράσ’ει του χουρό,
ούλ’ις-ούλ’ις απού δγυο,
την Μπιήνα τέσσ’ιρις.
Η Μπιήνα μέθυσ’ι.
Κι απ του χέρ’ την άρπαξ’ι,
στ άλουγου την’ έβαλ’ι.
- Αφήνου γεια μανούλα μου.
20
- Ουβριά τι μάνα σ’ έκαν’ι, Ουβριά τί μάνα σ’ έκαν’ι!
Τι μάνα σ’ έχει κάν’ει, Κατιρινάκι μου!
Τι μάνα σ’ έχει κάν’ει, δε βγαίν’εις να σ’ι δου!
- Η μάνα μ ήταν πέρδικα κι ι αφέντης μου σιαΐν’ι15
κ ιγώ ’μαν πιρδικόπουλου που πιρπατού στα πλάια.
Στα πλάια κι στα πιτρουτά κι στα ψ’ηλά λαγκάδγια.
21
Σ’ημαίν’ι Θιός, σ’ημαίν’ η γη, σ’ημαίνουν τα ουράνια.
Σ’ημαίν’ει κ η Αγιά Σουφκιά, του μέγα μουνασ’τήρι.
Μι τιτρακόσια σ’ήμαντρα κι ξ’ήντα δγυό παπάδις.
Κάθι καμπάνα κι παπάς, κάθι παπάς κι δγιάκους.
- Παπάδις, πάψ’τι τα ιρά κι σ’είς κιργιά σ’βησ’τείτι.
Γιατ είν’ι θέλ’ημα Θιού η Πόλ’η να τουρκέψ’ει.
Σ’τείλ’ιτι λόγου σ’τη Φραγκιά να ρθουν τρία καράβγια.
Το να να πάρει του Σταυρό, του άλλου του Βαγγέλιου,
του τρίτου του μικρότιρου την άγια τράπιζά μας.
Μη μας τη μπάρουν τα σ’κυλιά κι μας τη μαγαρίσουν.
Η Δέσ’ποινα ταράχτηκι κι δάκρυσαν οι κόν’ις.
- Σώπα μαρ κυρα-Δέσ’ποινα κι μη μπουλ’υδακρύζ’εις.
Πάλ’ι μι χρόνια μι κιρούς, πάλ’ι δικά μας θα ν’ι.

15. Σαΐνι< τουρ. sahin· γεράκι.
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ΤΟΥ ΘΕΡΟΥ
22
Μάνα μι κακουπάντριψ’ις κι μ έδουσ’ις στου γκάμπου.
Ι κάμπους θέλ’ει θέριζμα κι τα βαμπάκια σκάλου.16
Κι γω του κάμα δε βαστώ, ν’ιρό ζ’ιστό δε μπίνου.
Ιδώ τρυγόνα δε λαλ’εί κι κούκους δε ντου λ’έει.
Του λ’έει μνια Αγραφκιώτισσα κι μνια Αγραφκιουτουπούλα:
- Πχοια έχ’ άντρα σ’την ξ’ιν’ιτχειά, άντρα ξ’ιν’ιτιμένου
πες την να μη ντου καρτιρεί, να μη ντου πιριμέν’ει.
23
Κουράσιου τραγούδισ’ι απάνου σ’ι γιφύρι.
Κι του γιφύρι ράισ’ι κι του πουτάμι στάθκι
κι του σ’τοιχειό του πουταμού ούλου την άκρη πάει.
- Πάψ’ι κουρή μου του ν’ηχό, πάψ’ι κι τα τραγούδγια.
- Του πώς να πάψου του ν’ηχό, του πώς κι τα τραγούδγια;
Έχου τουν άντρα μ άρρουστου, βαργιά για να πιθάν’ει.
Γυρεύ’ απού λαγό τυρί κι απ άγριου γίδι γάλα.
Να φκιάσ’ει στρούγκα του λαγό κι στάν’η στ αγριουγίδγια.
24
Τώρα αργά αργούτσ’ικα, τώρα του μισ’ημέρι,
τώρα κ ι Γιάνντς απέρασ’ι στου μαύρου καβαλάρης.
Κι κάνας δε ντουν λόιασ’ι17 κι κάνας δε ντουν’ είδι.
Κόρη ξανθή τουν λόιασ’ι απού του παραθύρι.
- Γιάνν’η μου του μαντίλ’ι σου, τι το χεις λ’ιρουμένου;
Για δώσ του τού μαντίλ’ι σου να του καθαρουπλ’ύνου.
- Η αρρώσ’τχεια μι του λ’έρουσ’ι κι το ’χου λ’ιρουμένου.
25
Πχοιος ήταν κείνους πο λ’ιγι, τ αδέρφκια δε μπουνιούντι;
Τ’ αδέρφκια σ’κίζουν τα βουνά κ οι αδιρφές του γκάμπου
κ η μάνα σ’κίζ’ τη θάλασσα, ώσπου να τ ανταμώσει.
Σα μπάησαν κι ανταμώσαν’ι σ’ ένα ξ’ιρό πουτάμι,
από ’βριχι κι χιόν’ιζ’ι κι αυτό δε γκατιβάζ’ει.
Κι απ τα πουλλά τα κλάματα κι απ τα πουλλά τα δάκρυα
ι πουταμός κατέβασ’ι, ούλου ν’ιρό γιουμάτους.
Φέρν’ει δέντρα, φέρν’ει κλαδγιά, δέντρα ξ’ιριζουμένα.
Φέρν’ει κι μνια μουσκουμηλιά μι μήλα φουρτουμέν’η.
Κι απάνου στα κλουνάργια της, ι Κουσταντής καθόνταν.
- Τσακώτι τουν κι βγάλ’τι τουν.

16. Σκάλος· σκάλισμα.
17. Λόγιασε· αντιλήφθηκε.
24. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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ΤΗΣ ΤΑΒΛΑΣ
26
Θυμάσ’τι ένα μπαλιό κιρό κι ένα παλιό ζακόν’ι;18
Θυμάσ’τι όντα χιόν’ιζ’ι τ Αϊ-Θανασιού τη μέρα;
Ρίχν’ει του χιόν’ι τρεις πθαμές κι του χαλάζ’ι πέντι.
Μας χάλασ’ι τα ίπουρα19 κι πέσαν τα ιπώργια.20
Μας χάλασ’ι τις ν’ιραν’τζιές κι πέσαν τα ν’ιράν’τζια.
Μας χάλασ’ι τις κουρουμπλιές κι πέσαν τα κουρόμπλα.
Μας χάλασ’ι τις τριανταφλλιές κι πέσαν τα τριαντάφλλα.
Μας χάλασ’ι τις δαμασ’κνιές κι πέσαν τα δαμάσ’κνα.
27
Δεν’ ήμαν νιος καμνιά βουλά,21 δεν’ ήμαν παλικάρι,
που πιρπατούσα τα βουνά κι όλ’ις τις στρατούλ’ις;
Κι τώρα μαύρους γέρασα, δε μπόρ’ να πιρπατήσου.
Τα πουδαράκια μι πουνούν, τα γόνατα μι σφάζουν.
Ιγώ ι μαύρους γέρασα κι ασπρίσαν τα μαλλιά μου.
Κι μι φουνάζουν γέρουντα κ ιγώ γέρους δεν’ είμι.
Μι γέρασαν τα βάσανα κι τα πουλλά φαρμάκια.
Δεν’ έχου κάνα να τα που, να μι παρηγουρήσ’ει.
Τα ’πα κ ιγώ τη θάλασσα κι αυτή δε ντα κρατάει.
Σ’ ένα διντρί ακούμπησα να που τα βάσανά μου.
Κι του διντρί μαράθηκι απού τα δάκρυά μου.
Κι πέσαν τα φυλλάκια του...
28
Μας ν’ύχτουσ’ι, μας βράδγιασ’ι, πάησ’ι κι τούτ η μέρα.
Πάν’ι τ αηδόνια σ’τις φουλιές κι τα πουλιά σ’τις μάν’ις.
Κι γω του έρημου πουλ’ί σια πού θα μείνου απόψ’ι;
Να μείνου σ’ι ψ’ηλό βουν’ί, φουβάμι απού τους κλ’έφτις.
Να μείνου σ’ι μπουρμπουτσ’ιλιά, τραβάει αέρας σειόμι.22
Να μείνου σ’ ακρουθαλασσιά, φουβάμι απού του κύμα.
Σ’τη μπαλιουρίτσα έμεινα κι τρώου τη γκουρφίτσα.
Κι αρχίν’ησα να κιλαηδώ κι αρχίν’ησα να λ’έου:
Όπχοιους κοιμότι δγυό σ’ι δγυό, πουλ’ύ καλά να είν τους.
Κι όπχοιους κοιμάτι σ’ άπλουμα, χουλ’έρα να του μπχιάσ’ει.

18. Ζακόνι< μεσν. ζακόνιν< σλαβ. zakonu· έθιμο, συνήθεια.
19. Ίπουρα· οπωροφόρα δέντρα.
20. Ιπώργια· οι καρποί των οπωροφόρων δέντρων.
21. Βουλά· φορά.
22. Σειόμαι· σείομαι, κουνιέμαι.
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29
- Σ’ήκου, κουρή μου, κι άλλαξ’ι κ ήρθαν οι φιλ’ινάδις.
- Σαν’ ήρθαν, καλουσ’ήρθαν’ι, στρώσ’ι τις για να φάν’ι.
Βάλ’ι τις τάβλ’ις άπλ’υτις κι τα μισάλια23 μαύρα.
Κι άπλουσ’ι του χιράκι μου σ’την αργυρή μου τσ’έπη
κι πάρι τ αργυρά κλ’ειδγιά.
30
Της Σαρακίνας του βουν’ί, μπίρου μου του βουν’ί, κάνας δε ντ απιρνάει.
Κι γω μαύρους τ απέρασα, πιζός κι αρματουμένους.
Σαράντα λάφκια σταύρουσα, σαράντα λαφουμούσ’κια.24
Κι έριξα κι αλάβουσα του πρώτου λαφουμούσ’κι
που ’χι σταυρό στα κέρατα, φιγγάρι στα καπούλια
κι τουν αφέντη του Χριστό...
31
Της Αλ’ιξάντρας του βουν’ί καν’είς δεν τ αν’ιβαίν’ει.
Αμάξ’ι σ’ιδηράμαξου, ν’ιβαίν’ει κατιβαίν’ει.
Τρεις αλαφίν’ις του τραβούνι τρία καλά αλάφκια.
- Τραβάτι αλάφκια, τράβηξ’τι, στου ντόπου μας να πάμι.
Ικεί θα ξ’ιπιζ’έψουμι, θα σ’τήσουμι λιουμέρι.25
Να φάν τ αλάφκια τη βουσ’κή κ ι νιος να μισ’μιργιάσ’ει
κι μεις θα γκιζ’ιρήσουμι...26
32
Σαρακατσιάνα κάθιτι, σ’ ένα άσπρου λιθάρι
μι δγυό πιδγιά σ’την αγκαλιά, μι του ντουφέκ’ στα χέργια.
Μάζ’ιβι βόλια σ’τη μπουδγιά, φυσ’έκια στου ζουνάρι.
Κι πουλ’ιμάει η δόλια μαναχή τς, μι δγυό μι τρεις χιλιάδις.
33
Όντα θιλ’έσ’ ι αφέντηζ μας να σ’τήσ’ει την ταβέρνα,
ιμένα βάν’ει να κιρνώ, να να τους κιρνώ να πίνουν.
Κι απού του φάι κι απού του πχιει κι απ του βαρύ σιουμπέτι27
απού του σ’υχνουκέρασμα κι απ τα ψ’ιλά τραγούδγια,
ζαλ’ίσ’κι του χεράκι μου κι έπισ’ι του πουτήρι.
Ουδέ σ’ι πέτρα βάρισ’ι, ουδέ σ’ι λ’ιθαρίτσ’ι.
Μόν έπισ’ι κι βάρισ’ι ψηλά στ αφέντ’ του γόνα.
Κι αφέντης χαμουγέλασ’ι κ η κόρη του πικράθκι.

23. Μεσάλι· τραπεζομάντιλο.
24. Λαφομούσχια< ελαφομούσχια· ελαφάκια.
25. Λιουμέρι· λημέρι.
26. Γκιζερήσουμε· κάνουμε περίπατο.
27. Σουμπέτι· φαγοπότι και γλεντοκόπημα με τραγούδι και χορό, συμπόσιο.
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Του ίδρουτου τς ξ’ικίν’ησ’ι σα σι’γαν’ή ψ’ιχάλα.
Μαντίλ’ι δεν της έλαχι να πάρ’ του ιδρουτό της
κι τη μπουδγιά της γύρισ’ι του ίδρουτου τς να πάρει.
34
Καλώς ανταμουθήκαμι ιμείς οι ντιρτιλ’ήδις,28
να κλάψουμι τα ντέρτχια μας κι τα παράπουνά μας.
Τούτουν του χρόνου του γκαλό, τουν άλλου πχοιος τουν ξ’έρει.
Για ζούμι, για πιθαίνουμι, για σ’ άλλου κόσμου πάμι.
Ι κόσμους φκιάνουν ικκλ’ησιές, φκιάνουν κι μανασ’τήργια.
Φκιάνουν κι πιτρουγκέφυρις...
35
Απόψ’ι στου σ’πιτάκι μου είχα χαρά μιγάλ’η.
Τουν άγγιλό μου φίλ’ιβα29 κι του Χριστό κιρνούσα
κι τη γκυρά τη μ-Παναϊά τη βαργιουπρουσ’κυνούσα.
Να μι χαρίσ’ει τα κλ’ειδγιά, κλ’ειδγιά του Παραδείσου.
Ν’ ανοίξου τουν Παράδεισου, να μπου να σ’ιργιαν’ίσου.
Να ιδού τους πλούσιους πώς τα πιρνούν, φτουχουλουγιά πώς σ’τέκει.
Διξιά μιργιά η φτουχουλουγιά, ζ’ιρβά σ’τέκουν οι πλούσιοι.
Πλούσιοι κρατούσαν τα κιργιά, φτουχουλουγιά λαμπάδις.
36
Να ’χα κρασάκι να ’πινα, να ’χα κι αρν’ί ψ’ημένου.
Να ’χα κι κόρη έμουρφη, να μας κιρνάει να πχιούμι.
Κ η κόρη πίσου κρύβουνταν, πίσου στου κυπαρίσσ’ι.
Του κυπαρίσσ ήταν λιγνό κι φάγκ’ η κόρη πίσου,
κι φάγκι του γκιουρντάν’ι της του μαργαριταρένιου.
- Κόρη μου πχοιος σ’ι το ’φκιασ’ι του μαργαριταρένιου;
37
- Όλ’οι κοιμάντι κι ξ’υπνούν, τουν’ ύπνου τουν χουρταίνουν,
κ ιγώ κοιμάμι, δε ξ’υπνού, τουν’ ύπνου δε χουρταίνου.
Κοιμάμι στα τριαντάφυλλα, ναπάνου στα λουλούδγια.
Κι απ τα πολλά τριαντάφυλλα κι απ τα πουλλά λουλούδγια
βαργιά απουκοιμήθηκα κι δε μπούρ’ να ξ’υπν’ήσου.
Κι τα πιδγιά σ’υλλόιαζαν του πώς να τουν ξ’υπν’ήσουν.
Να τουν ξ’υπν’ήσουν μι ν’ιρό, φουβάνταν μη γκρυώσ’ει.
Να τουν ξ’υπν’ήσουν μι κρασ’ί, φουβάνταν μη μιθύσ’ει.
Να του ξ’υπν’ήσουν μι ρακί, φουβάνταν μη μπιθάν’ει.
38
- Ακούσ’τι σ’εις κουρίτσια μου τι θα σας ουρμην’έψου:
Σαββάτου μέρα μη λουσ’τείτ’, τη γ-Κυριακή μη αλλάξ’τι

28. Ντερτιλής< ντέρτι< τουρ. dert· καημός.
29. Φιλεύω· φιλοξενώ, προσφέρω γεύμα σε κάποιον.
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κι τη Διφτέρα του προυί σ’τη γειτουνιά μη μπάτι.
Η γειτουνιά έχει χαρά κι είσ’τι λ’υπημέν’ις.
Σας πάρ’ ι πόνους ι πουλ’ύς κ η φλόγα η μιγάλ’η.
Βάλ’τι κιρί στου χέρι σας, θυμνιάμα με σ’τη τζ’έπη.
Κινάτι, λάτ’ στου μν’ήμα μου, τρουύρου στου μν’ημόρι μ.
Φκιάσ’τι τα ν’ύχια σας τσαπχιά κι τς απαλάμις φκυάργια.
Ρίξ’τι του χώμα σ’τη μιργιά, του σάβανού μ σ’την άκρια.
Αν’ είμι άσπρους κι όμουρφους, σ’κύψ’τι, φιλ’ήσ’τι μι.
κι αν’ είμι μαύρους κι άραχνους, γυρίσ’τι κι σ’κιπάσ’τι μι.
39
Ανάθιμα πχοιος το λ’ιγι, τ αδέρφκια δε μπουνιούντι.
Τ αδέρφκια σ’κίζουν τα βουνά κ οι αδιρφές του γκάμπου
κ η μάνα σ’κίζ’ τη θάλασα ώσπου να τ ανταμώσ’ει.
Σα μπάησ’ι κι τ αντάμουσ’ι σ’ ένα χρυσό τραπέζ’ι
που έτρουγαν κι ήπιναν κι μουρφουσιουμπιτούσαν,
χρυσά πουτήργια τς’ έριξ’ι να πίνουν του κρασ’ί τους.
Χρυσά μαντίλια τς’ έριξ’ι για να σφουγγάν τα δάκρυα,
τα δάκρυα που τα κλάματα...
40
- Σαράντα μέρις πιρπατώ, σαράντα μιρουν’ύχτια
να πα να βρου τη ντύχη μου να τη γκατηγουρήσου:
Τύχη μ δε μ έγραψ’ις καλά όπους τουν άλλου κόσμου.
- Ήταν μνια μέρα βρουχιρή, μνια νύχτα χιουν’ιζ’μέν’η.
Κι γλ’ύσ’τρισα κι έπισα κι χύθκι η μιλάν’η.
Κι πήρα λάσ’π’ κι σ’ έγραψα...
41
Γκιφύρ’ είχα σ’τη θάλασσα κι σκάλα με στουν Άδη.
Αν’έβινα, κατέβινα, του Χάρου ν ανταμώσου.
- Δείξ’ι μι, Χάρι μ, δείξ’ι μι του πότι θα πιθάνου.
- Τί να σ’ι που (όνομα του νεκρού), μαραίν’ιτ η καρδγιά μου.
Αν’ έχεις γρόσια φάγι τα, φλουργιά καμάρουσ’έ τα.
Αν’ έχεις κι άλουγου καλό γκιζ’έρα του καβάλα.
ΤΗΣ ΠΙΡΠΙΡΟΥΝΑΣ30
42
Πιρπιρίτσα πιρπατεί κι τουν θιο παρακαλεί.
- Θιε μου ρίξ’ι μνια βρουχή, μνια βρουχή βασ’ιλ’ικιά
στα σταράκια, στα βαμπάκια, στου γιουργού του παρασπόρι.
Κ ι γιουργός μι του τσαπί φκιάν’ αυλάκια να δγιαβεί.
Ρίξ’ι31 σ’υ μι του κανάτ’ κ ι θιός μι του καρδάρ’.
Στα σταράκια, στα βαμπάκια, στου γιουργού του παρασπόρι.
30. Πιρπιρούνια· παπαρούνα. Το τραγούδι λέγεται για να προκαλέσει βροχόπτωση.
31. Τα κορίτσια που συνοδεύουν την Πιρπιρούνα ρίχνουν νερό στο κεφάλι της.
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ΒΑΣΙΛΗΣ Φ. ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΣΕ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
(1896-1911)
Συνεχίζοντας την παρουσίαση ειδήσεων, με θεσσαλικό ενδιαφέρον, από τις
αθηναϊκές εφημερίδες, θα αναδημοσιεύσουμε, σε συνέχειες, ειδήσεις από το Σκριπ
και το Εμπρός οι οποίες αναφέρονται στην περιόχη της Αγιάς. Όπου είναι δυνατό,
προβαίνουμε σε κάποια σχόλια.
1) ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
Ποιμένες ἀγραυλοῦντες καί... τραυματιζόμενοι
Ἐξ Ἁγιᾶς1 τηλεγραφοῦσιν ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου Ποταμιᾶς συμπλακέντες ἕνεκεν
ἀγροτικῆς διαφορᾶς μετά τῶν ποιμένων Ἀ. Κόντη καί ἀδελφῶν Κατσαμήλη, παρά
τήν θέσιν Σπηλιαῖς, ἀντήλλαξαν ἱκανούς πυροβολισμούς, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ ποιμένες
ἐτραυματίσθησαν ἐπικινδύνως. Ἐπί τόπου ἔσπευσε τό μεταβατικόν ἀπόσπασμα, τό
ὁποῖον ἔσωσε τούς ποιμένας ἀπό τάς χεῖρας τῶν χωρικῶν, οἵτινες εἶχον τήν ἀπόφασιν
νά τούς ξεκάμουν (Εμπρός, 22.12.1896).
2) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Κατά πληροφορίας αὐθεντικάς, ὁ δήμαρχος2 Ἁγιᾶς, συλληφθείς κατά τήν ἡμέραν τῆς
καταλήψεως τῆς πόλεως ταύτης ὑπό τῶν Τούρκων,3 ἤχθη δέσμιος εἰς Λάρισαν ὅπου
κρατεῖται ἔτι. Οἱ Τοῦρκοι, εὐθύς ὡς κατέλαβον τήν Ἁγιάν κατέσχον τετρακισχίλια
πρόβατα, ἀνήκοντα εἰς τόν δήμαρχον, ἅτινα ὡδηγήθησαν εἰς Λάρισαν πρός χρῆσιν τοῦ
τουρκικοῦ στρατοῦ. Τά γραφέντα, συνεπῶς, περί τοῦ δημάρχου τούτου ὅτι ἐκάλεσε
τούς Τούρκους ἵνα καταλάβουν τήν πόλιν ἐλέγχονται ἀνακριβῆ (Εμπρός, 27.4.1897).
3) ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κατ’ εἰδήσεις ἐκ Θεσσαλίας, ὁ τουρκικός στρατός ἤρξατο ἐπ’ ἐσχάτων καί πάλιν νά
προβαίνη εἰς αὐθαιρεσίας καί βιαιοπραγίας. Ἤδη, ἐκτός τῶν ἐν Ἁλμυρῷ συμβάντων,
καί εἰς τό χωρίον Παλιούρια4 τῆς Ἁγιᾶς κατέσχεν, ἄνευ λόγου, 150.000 ὀκάδες5
ἀνθράκων, τούς ὁποίους ἐπώλησαν ἀντί 150 γροσίων τήν χιλιάδα πρός ἴδιον ὄφελος.
Ἐπίσης ἐκ Βόλου ἀγγέλλεται ὅτι ὁ ἐκεῖ συγκεντρούμενος πρός ἀποχώρησιν τουρκικός
στρατός δεικνύει τάσεις πολύν φόβον ἐμπνεούσας εἰς τούς κατοίκους ὅτι θά ὑποστῶσι
νέας διαρπαγάς καί λεηλασίας (Εμπρός, 30.9.1897).
1. Δεν διατηρούμε εδώ τον τύπο «Ἀγυιᾶς» του δημοσιεύματος.
2. Δήμαρχος της Αγιάς, το 1897, ήταν ο γιατρός Φ. Σαμσαρέλος. Βλ. Δημ. Κ. Αγραφιώτης,
«Η επαρχία της Αγιάς κατά το 1897-1898. Οι επιπτώσεις από την ετήσια τουρκική κατοχή»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 31 (1997) 168.
3. Μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897.
4. Δεν υπάρχει χωριό Παλούρια (Παλιούρια-Παλιουριά) στην περιοχή της Αγιάς. Πρόκειται, μάλλον, για την παραθαλάσσια περιοχή της Μελίβοιας Παλιουριά.
5. Οι 150.000 οκάδες ξυλανθράκων ισοδυναμούν με 192.300 κιλά.
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4) Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ-ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
(Τοῦ ἐν Βόλῳ συντάκτου μας). Κατά πληροφορίας μου ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς
Θεσσαλίας, ἡ κατάστασις εἰς τήν περιφέρειαν τῆς Ἁγιᾶς ἥτις, ὡς γνωστόν, εἶχεν ἀπό
τινος ἐκτραχυνθῇ, κατόπιν τῆς αὐτόθι ἀποστολῆς τουρκικοῦ στρατοῦ, μύρια ὄργια
διαπράξαντος, ἤρχισεν ἤδη ὀλίγον βελτιουμένη. Ὁ Σεϊφουλλάχ,6 μεταβάς ἐπί τοῦ
τόπου, ἀπέσυρε τά ἐκεῖ παραμένοντα δύο ταμπούρια7 τουρκικοῦ στρατοῦ. Ἀπέμειναν
ἤδη εἰς ὁλόκληρον τήν περιφέρειαν τῆς Ἁγιᾶς ἑκατόν μόνον ἄνδρες ὑπό τάς διαταγάς
ἑνός γιούσμπαση,8 ὅστις, διά παντός μέσου, προσπαθεῖ νά ἐπαναφέρη τήν τάξιν καί νά
ἐμπνεύση εἰς τούς κατοίκους ὅτι εἶναι ἀσφαλεῖς ἀπό πάσης βιαιοπραγίας.
Ο δήμαρχος Ἀμπελακίων κ. Ἀρσένας, ὅστις, ὡς γνωστόν, πρό καιροῦ εἶχε συλληφθῆ
καί ὁδηγηθῆ εἰς Λάρισαν, ὡς κρύπτων ὅπλα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ἀπελύθη ἤδη.
Μόλις δέ ἀφέθη ἐλεύθερος, κατῆλθεν εἰς Βόλον καί ἐπιβάς ἀτμοπλοίου διεπεραιώθη εἰς
τήν ἐλευθέραν Ἑλλάδα (Σκριπ, 28.3.1898).
5) ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
(Τηλεγράφημα τοῦ ἀπεσταλμένου μας. Βόλος, δι’ Ὡρεῶν, 9 Ἀπριλίου).
Εἰς τήν περιφέρειαν Ἁγιᾶς ζητοῦσι πάλιν οἱ Τοῦρκοι φόρους εἰσφορᾶς ὑπέρ τοῦ
στρατοῦ, εἰς εἶδος, προβαίνοντες καί εἰς τήν εἴσπραξιν αὐτῶν διά παντός μέσου,
πιέζοντες καί βασανίζοντες τούς κατοίκους (Σκριπ, 10.4.1898).
6) ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
(Τοῦ ἐν Βόλῳ συντάκτου μας). Κρατοῦνται ἀκόμη εἰς τάς φυλακάς. Ἀδράνεια τῶν
ἀνακρίσεων.
Θά ἐνθυμοῦνται οἱ ἀναγνῶσται μας ὅτι, πρό μηνός καί πλέον, συνελήφθησαν ὑπό
τοῦ εἰς Ἁγιάν ἀποσταλέντος ἐκ Λαρίσης στρατιωτικοῦ τουρκικοῦ σώματος ἀρκετοί
κάτοικοι ἐκ τῶν χωρίων τῆς ἐπαρχίας ταύτης ἐπί τῇ κατηγορίᾳ ὅτι ἔκρυπτον ὅπλα
καί ὑπέθαλπον κρυφίως ληστάς. Οἱ συλληφθέντες κρατοῦνται ἀκόμη εἰς τάς φυλακάς
Λαρίσης, καίτοι κατά τό πλεῖστον οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀθῶοι, τυραννούμενοι ἀδίκως. Οἱ
τοῦρκοι ἀνακριτικοί ὑπάλληλοι, οἵτινες ἐπελάβοντο τῶν ἀνακρίσεων διά τήν ὑπόθεσιν
ταύτην, δεικνύονται λίαν νωθροί εἰς τό ἔργον των ἐκ συστήματος, ἀναβάλλοντες αὐτήν
ἀπό ἡμέρας εἰς ἡμέραν. Νομίζομεν ὅτι ἡ ἐπίσημος Ἑλλάς καθῆκον ἔχει νά ἐπιδείξη
ὀλίγον ἐνδιαφέρον καί διά τούς ἀτυχεῖς κρατουμένους, οἵτινες καταστρέφονται
σηπόμενοι εἰς τάς φυλακάς ὅλως παραλόγως (Σκριπ, 15.4.1898).
7) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
Ὁ δασάρχης Ἁγιᾶς ἀναφέρει ὅτι τό μέγα αὐτόθι δάσος κατεστράφη ὑπό τῶν
Τούρκων. Παριστάνει δέ ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά μή ἐπιτραπῆ ἡ ὑλοτόμησις καί ἡ
κατασκευή ἀνθράκων εἰς τό δάσος τοῦτο, διότι ἄλλως θά καταστραφῆ τέλεον.

6. Σεϊφουλλάχ· στρατιωτικός ακόλουθος της τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα, πασάς
(στρατηγός) κατά την 13μηνη οθωμανική κατοχή της Θεσσαλίας.
7. Ταμπούρι<τουρ. tabur· τάγμα στρατού.
8. Γιούσμπασης<τουρ. yuzbasi· λοχαγός.
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Συμφώνως πρός τάς συστάσεις τοῦ δασάρχου, ἔδωκε τάς καταλλήλους διαταγάς τό
Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν (Σκριπ, 18.6.1898).
8) ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
Κατά χθεσινόν τηλεγράφημα πρός τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν, ὁ τμηματάρχης
τοῦ γεωργικοῦ τμήματος κ. Βαμβᾶς, ἐπιθεωρήσας τάς ἐν Τρικάλοις δωρηθείσας γαίας
πρός ἵδρυσιν γεωργικοῦ σταθμοῦ, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν μεταβαίνων εἰς Λάρισαν.Ἐκεῖ
θέλει ἐπιθεωρήσει, ἐπίσης, τάς γαίας, αἵτινες παρεχωρήθησαν πρός ἵδρυσιν καί
αὐτόθι γεωργικοῦ σταθμοῦ. Κατόπιν θα μεταβῆ εἰς Καζακλάρ,9 ὅπου θέλει ἱδρυθῆ
ἀγροκήπιον. Τέλος θα μεταβῆ καί εἰς Ἁγιάν ὅπου παρεχωρήθησαν 100 στρέμματα
γαιῶν πρός ἵδρυσιν σηροτροφικοῦ σταθμοῦ (Σκριπ, 16.8.1898).
9) Η ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΑΒΡ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΩΤΕΣ
Εὐχαριστήρια ἔγγραφα πρός δύο κυρίας διά τάς ὑπηρεσίας των κατά τήν ἐποχήν
τοῦ πολέμου
Εἶναι γνωσταί αἱ ὑπηρεσίαι, ἅς παρέσχον κατά τήν ἐποχήν τοῦ πολέμου πρός τό
κράτος αἱ κυρίαι Αἰκατ. Ζλατάνου καί Στεφανία Φαβρ.10 Ἡ πρώτη ἐν Μάντσεστερ
ὑπερανθρώπως ἐργασθεῖσα συνέλεξε κολοσσιαῖον ποσόν ἐξ ἐράνων διά τούς
παθόντας κατά τόν πόλεμον. Ἡ δευτέρα παρέσχεν ἄσυλον ἐν τῷ κτήματί της εἰς τούς
κατοίκους τῆς ἐπαρχίας Ἁγιᾶς καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς τουρκικῆς κατοχῆς ἐν
Θεσσαλίᾳ. Ἡ κυβέρνησις, διά τάς ἐκδουλεύσεις των ταύτας θ’ ἀπευθύνη εὐχαριστήρια
ἔγγραφα πρός αὐτάς. Τά ἔγγραφα ταῦτα συνετάχθησαν μέ ὕφος γλαφυρότατον καί
ἐκαλλιγραφήθησαν ὡραιότατα, θ’ ἀποσταλοῦν δέ πρός τάς εἰρημένας κυρίας ἐντός
πολυτίμων θηκῶν (...) (Σκριπ, 1.9.1898).
10) ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
Χθές ἤρξατο τῶν ἐργασιῶν του τό Κακουργιοδικεῖον. Εἰς τήν χθεσινήν δίκην
κατηγορούμενοι ἦσαν οἱ Ἀλεξούλης, Βογιατζῆς, Ἀλεξόπουλος, Τζινιέρης, Τζάμτζας
καί Λαναρᾶς. Ἐκ τούτων οἱ μέν δύο πρῶτοι, ἤτοι ὁ Ἀλεξούλης καί Βογιατζής,
κατηγοροῦντο ὅτι τήν 27 Ἀπριλίου τοῦ 1897, ἐν ᾧ ὁ τουρκικός στρατός εἰσήλασεν εἰς
Θεσσαλίαν, ἐπωφελούμενοι τῆς εὐκαιρίας ἔκλεψαν ἐκ τοῦ Ταμείου Ἁγιᾶς χαρτόσημον
διαφόρων χρήσεων, ἀξίας ἐν ὅλῳ 37.000 δραχμῶν, καί ἐλθόντες ἐνταῦθα προσεπάθησαν,
τῇ συνεργασίᾳ τῶν ἑτέρων τεσσάρων κατηγορουμένων, Ἀλεξοπούλου, Τζινιέρη,
Τζάμτζα καί Λαναρᾶ, ὅπως πωλήσωσι τό ἐξ ὑπεξαιρέσεως προερχόμενον χαρτόσημον.
Ἐκ τοῦ χαρτοσήμου τούτου ἀρκετά ποσά κατεσχέθησαν, τό δέ ὑπόλοιπον εἶχε τεθῆ εἰς
κυκλοφορίαν. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ μέν δύο πρώτοι κατηγοροῦνται ἐπί κλοπῇ, οἱ δέ λοιποί
τέσσαρες ἐπί συνεργείᾳ κλοπῆς (Σκριπ, 3.12.1898).
Ἐξηκολούθησε χθές ἡ δίκη τῶν κατηγορουμένων διά τήν κλοπήν ἐκ τοῦ Ταμείου
Ἁγιᾶς χαρτοσήμου. Μετά τήν ἀγόρευσιν τῶν συνηγόρων, οἱ ἔνορκοι ἐκήρυξαν
ἅπαντας τούς κατηγορουμένους ἀθώους (Σκριπ, 4.12.1898).
9. Καζακλάρ· ο σημερινός Αμπελώνας της Λάρισας.
10. Για την εγκατάσταση, στο Μεταξοχώρι της Αγιάς, των Ελβετών Φαβρ, βλ. Δημ. Κ.
Αγραφιώτης, «Ανέκδοτα έγγραφα από το Μεταξοχώρι της Αγιάς», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
3 (1982) 56-64.
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11) ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ
Τηλεγραφικῶς ἠγγέλθη ἐξ Ἁγιᾶς ὅτι πλοῖον ἱστιοφόρον χωρητικότητος μετρίας,
ἀγνώστου ἰδιοκτήτου, ναυαγῆσαν εἰς θέσιν Φοῦρνοι μεταξύ Κεραμιδίου καί Βενέτου
κατεστράφη ἐντελῶς (...). Ὁ εἰδικός πάρεδρος Βενέτου ἀνέφερεν ὅτι ἐν τῇ θαλάσσῃ
ἐπιπλέουν κιβώτια πετρελαίου ἐκ τοῦ φορτίου τοῦ ἄνω ναυαγήσαντος πλοίου (...).
Ὅλαι αἱ Ἀρχαί ἀναφέρουσιν ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά ἐξέλθη πολεμικόν πλοῖον πρός
περισυλλογήν τῶν κιβωτίων τά ὁποῖα ἔχουν γεμίσει τήν θάλασσαν, διότι, ὡς γνωστόν,
ἐκτός τοῦ ἀνωτέρω ναυαγήσαντος πλοίου καί τό ὀθωμανικόν πλοῖον ὅπερ ἐξώκειλε
παρά τήν Ἁγιάν εἶχε μέγα φορτίον πετρελαίου. Διά τό ναυαγῆσαν ὀθωμανικόν
τοῦτο πλοῖον μετέβη εἰς Ἁγιάν ὁ γραμματεύς τῆς Νομαρχίας Λαρίσης. Ἀνέφερε δέ
τηλεγραφικῶς ὅτι ὁ πλοίαρχος μετά τοῦ πληρώματος ἐπελήφθη τῆς διασώσεως τοῦ
ναυαγίου καί τοῦ φορτίου. Τῇ συνδρομῇ τῆς λιμενικῆς Ἀρχῆς Τσάγεζι11 περιεσώθησαν
χίλια περίπου κιβώτια, ἐξασφαλισθέντα ὑπό τοῦ πλοιάρχου καί τῶν ναυαγῶν,
μεταβάντων ἤδη εἰς Τσάγεζι πρός ἐξέτασιν. Τό ναυάγιον ἐτηλεγραφήθη εἰς τόν
ἰδιοκτήτην τοῦ πλοίου ἐν Θεσσαλονίκῃ, ὅστις ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν κατευθυνόμενος ἐπί
τόπου. Ὁ ἀτμομυοδρόμων «Πηνειός» ἀπέπλευσεν ἐκ Πειραιῶς διά Τσάγεζι, ἐλπίζεται
δέ ὅτι δι’ αὐτοῦ θα κατορθωθῆ ἡ διάσωσις τῶν κιβωτίων πετρελαίου, τά ὁποῖα
περιπλέουσι καί τά ὁποῖα δύνανται νά δώσωσι δρόμον εἰς ἐξάσκησιν κολοσσιαίου
λαθρεμπορίου (Σκριπ, 23.12.1898).
12) ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
Κατά τηλεγραφήματα ἐξ Ἁγιᾶς, ληστοσυμμορία ἐκ πέντε ἀτόμων ἀνεφάνη πλησίον
τοῦ χωρίου Κάπιστα,12 ἀπέχοντος περί τήν μίαν καί ἡμίσειαν ὥραν τῆς Ἁγιᾶς,
λαβοῦσα ἄγνωστον διεύθυνσιν. Ἡ Ἀστυνομία Ἁγιᾶς, τά μεταβατικά ἀποσπάσματα
τῆς καταδιώξεως καί χωρικοί ὡπλισμένοι ἐτέθησαν ἐπί τήν καταδίωξιν τῶν ληστῶν,
δέν κατώρθωσαν ὅμως μέχρι τοῦδε ν’ ἀνεύρωσι τό κρησφύγετον αὐτῶν. Ὑποτίθεται,
ὅτι ἡ συμμορία αὕτη εἶναι ἡ συμπλακεῖσα πρό ἡμερῶν εἰς τήν μεθόριον, ὅτε ἐπειρᾶτο
νά διέλθῃ ταύτην (Εμπρός, 24.7.1900).
Οἱ ἐν Λαρίσῃ καί Ἁγιᾷ ἀνταποκριταί παριστῶσιν ἡμῖν οὐχί εὐχάριστον τήν εἰς τάς
πόλεις ταύτας ἀλλά καί τά λοιπά μέρη τῆς Θεσσαλίας δημοσίαν ἀσφάλειαν. Ληστρικαί
συμμορίαι καί ἄλλοι κακοποιοί, εἰσερχόμενοι ἐκ Τουρκίας εἰς τό ἑλληνικόν, διαπράττουν
διαφόρους ἐγκληματικάς πράξεις, κατ’ ἀκολουθίαν δέ τούτου οἱ κάτοικοι διατελοῦσιν
ἔντρομοι, μή τολμῶντες νά ἐπισκεφθῶσι τά κτήματά των. Τελευταῖον, μάλιστα, ἡ ὑπό
τόν λήσταρχον Γιαταγάναν ληστοσυμμορία ἐνεφανίσθη εἰς τήν Ἁγιάν ἀπειλήσασα νά
αἰχμαλωτίση τόν υἱόν ἑνός τῶν πλουσίων. Καί μεθ’ ὅλα ταῦτα, ἡ στρατιωτική δύναμις
εἶναι ἀνεπαρκής, μή δυναμένη νά καταδιώξη τούς ληστάς καί παγιώση τήν τάξιν
(Εμπρός, 14.8.1900).
13) ΔΕΚΑΕΦΤΑΧΡΟΝΗ ΛΗΣΤΑΡΧΙΝΑ
(Λάρισα, 20 Φεβρουαρίου). Ὁ πρό καιροῦ ἐκ τῶν ἐνταῦθα φυλακῶν δραπετεύσας

11. Τσάγεζι· το σημερινό Στόμιο της Λάρισας.
12. Κάπιστα· η σημερινή Σωτηρίτσα της Αγιάς.
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Σβέντζος,13 ὁ ὁποῖος κατόπιν ἐλήστευσεν εἰς τό χωρίον Μετεσελί14 τήν χήραν
Παπαδούλη, ἐνεφανίσθη ἐσχάτως εἰς τό χωρίον Σελίτσανη15 τῆς Ἁγιᾶς, διανυκτερεύσας
εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ὑλοτόμου Καταφιώτη. Τήν πρωίαν ἀναχωρήσας συμπαρέλαβε καί
τήν δεκαεπταέτιδα θυγατέρα τοῦ ὑλοτόμου, Εὐθαλίαν ὀνόματι, τραπείς εἰς ἄγνωστον
διεύθυνσιν. Πρό τεσσάρων ἡμερῶν ἐνεφανίσθη πάλιν μετά τῆς Εὐθαλίας, ἐνδεδυμένης
τώρα ἀνδρικά καί ἀρματωμένης, εἰς τό χωρίον Τσούξανη,16 ἔνθα ἐνέσπειρε τόν τρόμον
εἰς τούς κατοίκους χωρίς νά κατορθωθῆ ἡ σύλληψίς του. Κατά σημερινάς πληροφορίας,
ὁ Σβέντζος καί ἡ ἐρωμένη του Εὐθαλία ἀπετέλεσαν συμμορίαν μετά τοῦ Σαΐτη,17
Τσούτσου, Σαμπάνη καί ἀγνώστου τινός, σκοπεύοντες νά διαπράξουν αἰχμαλωσίαν.
Πρός καταδίωξιν τῆς συμμορίας ταύτης ἐστάλησαν ἔφιππα καί πεζά ἀποσπάσματα.
Σημειωτέον ὅτι ὁ Σβέντζος εἶναι νυμφευμένος,18 τοῦτο ὅμως δέν τόν ἠμπόδισε νά πλέξη
ἄλλο εἰδύλλιον σαγινεύων τήν κόρην τοῦ ὑλοτόμου, τήν ὡραίαν Εὐθαλίαν, ἡ ὁποία, μέ
τά ληστρικά της φορέματα, φαίνεται νά εἶναι ὁ πραγματικός ἀρχηγός τῆς περιφήμου
αὐτῆς συμμορίας (Εμπρός, 21.2.1901).
(Λάρισα, 21 Μαρτίου). Εἰς τήν θέσιν Ἀδάμ τῆς Ἁγιᾶς, ἄγνωστος ἐτραυμάτισε,
διά περιστρόφου, τόν Σιδέρην Δεληγιάννην εἰς τήν κεφαλήν καί διά μαχαίρας ἕναν
ἑβραῖον πλανόδιον ἔμπορον, τοῦ ὁποίου ἀφήρεσε χρήματα. Ὁ δράστης δέν συνελήφθη.
Ὑποτίθεται ὅτι ἀνήκει εἰς τήν συμμορίαν τοῦ Σβέντζου (Εμπρός, 22.3.1901).
14) Ο ΛΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
(Βόλος, 20 Ἰουνίου). Ὁ λήσταρχος Δημόπουλος,19 διαπεραιωθείς εἰς Αἰκατερίνην,
εἰσήλθεν εἰς τό ἑλληνικόν ἔδαφος καί ἡνώθη μετά τοῦ ληστάρχου Κατσοδράκου20
καί τοῦ ληστοῦ Σβέντζου. Ἐτροφοδοτοῦντο εἰς τό χωρίον Κάπιστα παρά τῶν Καρακατσανέση, πλησίον τῆς Ἁγιᾶς. Ὁ ἀποσπασματάρχης Ὀλύμπιος, σπεύσας ἐπιτοπίως,
ἀνεκάλυψε τό κρυσφύγετο τῶν ληστῶν ἀπό τά ὑπολείμματα τοῦ δείπνου, συνέλαβε
δέ τούς λησταποδόχους, οἵτινες ὡμολόγησαν τά πάντα. Οἱ λησταί διηυθύνθησαν
εἰς Κίσσαβον καταδιωκόμενοι ὑπό τοῦ ἀποσπάσματος. Ἡ σύλληψίς των θεωρεῖται
ἀμφίβολος (Σκριπ, 21.6.1901).
(Βόλος, 26 Ἰουνίου). Ὁ ληστής Δημόπουλος, καταδιωχθείς τήν παρελθοῦσαν
ἑβδομάδα ὑπό τοῦ ἀποσπάσματος Ἁγιᾶς, διεπεραιώθη εἰς τήν Χαλκιδικήν καί ἐκεῖ,
ἐκ τῆς καταδιώξεως τῶν τουρκικῶν ἀποσπασμάτων, ἐπέβη μετά πέντε ὀπαδῶν του
λέμβου καί διηυθύνθη εἰς Ἁλόννησον, ἐκεῖθεν δέ εἰς τήν ἀνατολικήν πλευράν τοῦ

13. Ο ληστής Αθανάσιος Σβέντζος καταγόταν από το Καταφύγι της Κοζάνης. Για την δράση
του, το έτος 1904, βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, Η ληστεία στη Θεσσαλία, 1750-1931, Βόλος
1997, 97-99.
14. Μετεσελί· το σημερινό Μελισσοχώρι της Λάρισας.
15. Σελίτσανη· η σημερινή Ανατολή της Αγιάς.
16. Τσούξανη· η σημερινή Δήμητρα της Αγιάς.
17. Δεν γνωρίζουμε κάτι για τους τρεις αυτούς ληστές.
18. Η γυναίκα του Αθ. Σβέντζου ήταν από την Πορταριά του Βόλου, όπου διέμενε το 1904.
Βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό.π., σ. 98.
19. Για τον ληστή Δημόπουλο δεν γνωρίζουμε κάτι.
20. Για τον ληστή Κατσοδράκο δεν γνωρίζουμε κάτι.
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Πηλίου, ὅπου ἀπεβιβάσθη χθές, κατά διάδοσιν κυκλοφορήσασαν ἐνταῦθα ἀπόψε
(Σκριπ, 27.6.1901).
15) ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΛΗΣΤΗ ΣΒΕΝΤΖΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
Γνωσθέντος ὅτι ὁ ληστής Σβέντζος εὑρίσκεται πρός τά μέρη τῆς Ἁγιᾶς, μετέβη
αὐτόθι ὁ ἀρχηγός τῆς Χωροφυλακῆς κ. Στάικος ὅπως ἐπιβλέψη τήν ἐνέργειαν τῶν
ἀποσπασμάτων, πρός ἀποτελεσματικήν καταδίωξιν τοῦ διαβοήτου ληστοῦ (Σκριπ,
9.7.1901).
Ἡ συμμορία τοῦ Σβέντζου εὑρίσκετο πρό τινων ἡμερῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ Ἁγιᾶς,
χθές δέ ἠγγέλθη ὅτι ἠδυνήθη νά διαφύγη εἰς τό ἐξωτερικόν,21 κατόπιν τῆς στενῆς
καταδιώξεως τῶν στρατιωτικῶν ἀποσπασμάτων. Τά περί ἐμφανίσεως ἄλλων
ληστοσυμμοριῶν ἐν Θεσσαλίᾳ διαδοθέντα διέψευσε τηλεγραφικῶς χθές ὁ νομάρχης
Λαρίσης (Εμπρός, 12.7.1901).
Τηλεγραφικῶς ἠγγέλθη ἐκ Λαρίσης ὅτι, παρά τήν Ἁγιάν, τό ὑπό τόν λοχίαν
Παπαγιαννίδην στρατιωτικόν ἀπόσπασμα συναντῆσαν τήν συμμορίαν τοῦ Σβέντζου
συνῆψε μετ’ αὐτῆς πολύωρον συμπλοκήν, ἧς ἀποτέλεσμα ὑπῆρξεν ὁ φόνος ἑνός τῶν
συμμοριτῶν. Ἡ ταυτότης τοῦ φονευθέντος ληστοῦ δέν ἐβεβαιώθη ἔτι. Ὑπό τινων
πιστεύεται ὅτι ὁ φονευθείς εἶναι αὐτός ὁ λήσταρχος Σβέντζος.22
(Λάρισα, 19 Ἰουλίου). Σήμερον τήν ἕκτην πρωινήν, τό ἀπόσπασμα τοῦ λοχίου
Παπαγιαννίδη συμπλακέν, ἐν τῇ θέσει Κέδρο τῆς περιφερείας Ἁγιᾶς, μετά τῆς
συμμορίας Σβέντζου ἐφόνευσεν ἕνα τούτων ἄγνωστον εἰσέτι ποῖον.
(Βόλος, 19 Ἰουλίου). Σήμερον ἔξωθεν τῆς Ἁγιᾶς, στρατιωτικόν ἀπόσπασμα συνήντησε
τήν συμμορίαν Σβέντζου. Ἐπικολούθησε συμπλοκή, ἀνταλλαγέντων ἑκατέρωθεν
πολλῶν πυροβολισμῶν. Τό ἀποτέλεσμα ἦτο ὁ φόνος ἑνός ὀπαδοῦ, μεταφερομένου
εἰς Ἁγιάν πρός ἀναγνώρισιν. Οἱ λοιποί ἐσώθησαν διά τῆς φυγῆς. Τό ἀπόσπασμα
ἀκολουθεί τά ἴχνη των (Εμπρός, 20.7.1901).
Η καταδίωξις τοῦ ληστάρχου Σβέντζου ἐγένετο κατ’ αὐτάς στενοτέρα, κατά
χθεσινόν δ’ ἐπίσημον τηλεγράφημα ἐλπίζεται ὅτι θ’ ἀποβῆ ταχέως ἀποτελεσματική. Τά
στρατιωτικά ἀποσπάσματα ἀκολουθούν τά ἴχνη του, περιφρουροῦν δέ πανταχόθεν
τήν περιφέρειαν τῆς Ἁγιᾶς, ὅπου διαιτᾶται ὁ Σβέντζος μετά τοῦ ἐναπομείναντος αὐτῷ
ἑνός μόνου ὀπαδοῦ, ὥστε κατέστη ἀδύνατος ἡ φυγή των (Εμπρός, 25.7.1901).
16) ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
Ἐξ Ἁγιᾶς ἠγγέλθη χθές τηλεγραφικῶς εἰς τό Ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας ὅτι ἐνέσκηψεν
αὐτόθι ἡ νόσος διφθερῖτις, ἐξ ἧς προσεβλήθησαν πολλοί παῖδες. Τά μαθήματα, ὡς ἐκ
τούτου, τοῦ ἐκεῖ Δημοτ. Σχολείου διεκόπησαν (Σκριπ, 20.1.1902).
17) ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ
Ἰδιωτικαί πληροφορίαι ἀπό τήν Λάρισαν ἀνήγγειλαν χθές ὅτι ληστοσυμμορία, ἐκ 10
ἀτόμων ἀποτελουμένη, ἠπείλησε διά θανάτου τούς ποιμένας Μακανδάση ἀδελφούς,
μεταξύ Λασποχωρίου23 καί Τσάγεζι, ζητήσαντες χρήματα καί ὅπλα. Ἄλλως, ἐντός δύο
21. Δηλαδή στη Μακεδονία.
22. Δεν ήταν ο ληστής Αθ. Σβέντζος. Βλ. Γιώργος Αθ. Ζαχαρίου, ό.π., σ. 98.
23. Λασποχώρι· το σημερινό Ομόλιο της Λάρισας.
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ἡμερῶν, τούς ἐβεβαίωσαν ὅτι θά τούς φονεύσουν. Ὑπόνοιαι ὑπάρχουν ὅτι ἡ συμμορία
ἀποτελεῖται ἀπό Βουλγάρους, μέλη τοῦ δολοφονικοῦ Κομιτάτου (Εμπρός, 24.2.1902).
18) ΣΥΛΛΗΨΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(Λάρισα, 3 Ἰουλίου). Συνελήφθη χθές εἰς τήν Ἁγιάν ὁ διαβόητος λαθρέμπορος
Ἀριστείδης Φουντάρης, φυγοδικῶν. Τοῦ κατασχέθησαν δύο χαβάνια καπνοῦ καί
μάχαιραι. Μεταξύ Μακρυχωρίου καί Λαρίσης, συνελήφθησαν σήμερον οἱ Ἀμέτ
Χαϊρούτ, Ἀμέτ Γαλίπης, Μεμέτ Γαλίπης λαθρέμποροι καπνοῦ καί σιγαροχάρτου.
Ἀπεστάλησαν εἰς τήν Εἰσαγγελίαν (Εμπρός, 4.7.1902).
19) ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑΡΧΗ
(Ἁγιά, 15 Ἰουλίου). Τά τηλεγραφηθέντα εἰς τήν Ἀστραπήν, περί βιαιοπραγιῶν τοῦ
ἀποσπασματάρχου Ἁγιᾶς, λοχίου Ζήση Τσουκαλᾶ, εἶναι ψευδέστατα, ἐπινοηθέντα
παρά προστατῶν παντός κακοποιοῦ στοιχείου. Τό ἀληθές μόνον εἶναι ὅτι ὁ μνησθείς
ἀποσπασματάρχης, συνέλαβε δύο λαθρεμπόρους συστηματικούς, τούς ἀδελφούς
Γκανᾶ, ἀνακαλύψας εἰς τήν οἰκίαν των ὁλόκληρον καπνεργοστάσιον, ὡς καί πρό
ἡμερῶν τόν διάσημον λαθρέμπορον Φουντάρην καί περί τούς τριάκοντα φυγοποίνους
καί φυγοδίκους, παγιώσας τάξιν καί ἀσφάλειαν καί ἐπισπώμενος τάς εὐλογίας
τῶν κατοίκων. Μόνοι δυσαρεστούμενοι εἶναι οἱ κομματαρχίσκοι, εἰθισμένοι νά
ἐπιβάλλωνται διά τρομοκρατίας τῶν προστατευομένων κακοποιῶν. Κατά τοῦ
συκοφάντου ἐπιδοθήσεται μήνυσις. Π. Σακκελαρίδης (Εμπρός, 16.7.1902).
20) ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
Χθεσινόν τηλεγράφημα ἐξ Ἁγιᾶς, πρός τόν κ. Δηλιγιάννην, ἀνήγγειλεν ὅτι ὁ φίλος
αὐτοῦ ὑποψήφιος κ. Γ. Μῆτσος,24 λοχαγός τοῦ πυροβολικοῦ, συνεδυάσθη μετά
τοῦ Σιμοπουλικοῦ κ. Πεταλᾶ.25 Ὑπέρ τοῦ συνδυασμοῦ τούτου ὑπεχώρησαν ὁ κ.
Ἀναστασιάδης, δήμαρχος Κασταναίας,26 παραιτηθείς τῆς ὑποψηφιότητός του, ὁ κ.
Γαργάρας καί ὁ κ. Γκίνης (Εμπρός, 9.10.1902).
21) ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ27 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
(Ἁγιά, 22 Δεκεμβρίου). Διφθερῖτις, ἀπό ἑβδομάδος, ἐμφανισθεῖσα ἐνταῦθα μαστίζει τά
μικρά παιδία. Αἱ τοπικαί Ἀρχαί ἔλαβον τά κατάλληλα μέτρα (Εμπρός, 23.12.1902).

24. Ο Γεώργιος Μήτσου διετέλεσε βουλευτής της επαρχίας της Λάρισας το 1905. Βλ. Φοίβος
Δημ. Καζάκης, Δημήτριος Αστερ. Καζάκης, βουλευτής και γερουσιαστής και οι θεσσαλοί
βουλευταί-γερουσιασταί, 1881-1946, Λάρισα 2006, 20, 219.
25. Ο Ανδρέας Πεταλάς διετέλεσε βουλευτής της επαρχίας της Αγιάς το 1899. Βλ. Φοίβος
Δημ. Καζάκης, ό.π., σ. 17, 219.
26. Στον Δήμο της Κασθαναίας, το 1881, ανήκαν οι οικισμοί: Κεραμίδι και Βένετο του Βόλου,
Καλαμάκι, Καστρί, Έλαφος, Σκλήθρο, Πολυδένδρι και Αμυγδαλή της Αγιάς. Βλ. Υπουργείον
Εσωτερικών, Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφήν του 1881,
εν Αθήναις 1884, 17.
27. Βλ. παραπάνω την υπ’ αρ. 16 είδηση.
380

22) ΑΓΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Περίληψις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 136 τοῦ ἔτους 1901 ἀποφάσεως τοῦ Πρωτοδικείου Λαρίσης,
ἐκδοθείσης ἐπί διαφορᾶς μεταξύ τοῦ ἐνάγοντος Ἀποστ. Συράκη, παραστάντος διά
τοῦ πληρεξουσίου του δικηγόρου Χρ. Γκίνη, καί τῶν ἐναγομένων 1) Ἀριστέας χήρας
Γ. Ἀλεξούλη. 2) Δημ. Γ. Ἀλεξούλη. 3) Μιλτ. Γ. Ἀλεξούλη. καί 4) Ρίζου Γ. Ἀλεξούλη,
ἡμεδαπῶν κατοίκων Ἁγιᾶς καί ἤδη διαμενόντων ἐν Βερκεετί τοῦ νομοῦ Τάντας τῆς
Αἰγύπτου, μή παραστάντων ποσῶς.
Διά ταῦτα
Δικάζον ἐρήμην τῶν ἐναγομένων, δέχεται τήν κατ’ αὐτῶν ἀγωγήν τοῦ ἐνάγοντος.
Ὑποχρεοῖ τούς ἐναγομένους ἵνα πληρώσωσι τῷ ἐνάγοντι διά τήν ἐν τῇ ἀγωγῇ καί
τῷ ἱστορικῷ τῆς παρούσης ἐναφερομένην αἰτίαν λίρας ὀθωμαν. τριάκοντα μίαν καί
32/00, ἤτοι δραχμ. 1.252 καί 80/00 ἐντόκως, ἀπό τῆς ἀγωγῆς ἄχρις ἐξοφλήσεως πρός
20% ἐτησίως. Κηρύσσει τήν παροῦσαν προσωρινῶς ἐκτελεστήν καί καταδικάζει τούς
ἐναγομένους εἰς τά δικαστικά ἔξοδα ἐκ δρ. 55 καί τά τέλη.
Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη παραχρῆμα ἐν Λαρίσῃ τῇ 6 Μαρτίου 1901.
Ὁ Πρόεδρος
Ὁ Ὑπογραμματεύς
Χ. Νικητόπουλος
Ἀθ. Στεριάδης
Ὅ,τι ἀκριβής περίληψις
Ἐν Λαρίσῃ τῇ 11η Φεβρουαρίου 1903
Ὁ πληρεξούσιος δικηγόρος
Χρ. Ζ. Γκίνης (Εμπρός, 20.3.1903).
23) ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
(Λάρισα, 27 Μαρτίου). Πλησίον τοῦ χωρίου Κερμελή,28 μίαν ὥραν ἀπέχοντος ἀπό
τήν Ἁγιάν, τρεῖς ἄγνωστοι βαρέως ὡπλισμένοι συνέλαβαν τόν ἀρχιποιμένα Γεώργιον
Δοξαρᾶν Γαλάνην, ὅν ποικιλοτρόπως ἐβασάνισαν, λαβόντες παρ’ αὐτοῦ 1.800 δραχμάς
καί ἐγκαταλιπόντες αὐτόν ἡμιθανῆ (Εμπρός, 28.3.1903).
24) ΛΗΣΤΟΦΥΓΟΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
Ὁ μοίραρχος Βόλου τηλεγραφεῖ πρός τό Ἀρχηγεῖον τῆς Χωροφυλακῆς ὅτι ὁ ληστοφυγόδικος Τάκης, ὅστις κατεδιώχθη προχθές ὑπό τοῦ εὐζωνικοῦ ἀποσπάσματος
Βοιβηίδος-Φερῶν, κατώρθωσε νά διαφύγη τραπείς πρός τά μέρη τῆς Ἁγιᾶς.
Πρός σύλληψιν τούτου ἀπεστάλη αὐτόθι ἀρκετή στρατιωτική δύναμις ὑπό τόν
ἀνθυπομοίραρχον κ. Λελούδαν, εἰς ὅν ἐδόθησαν διαταγαί νά ἐνεργήση καί τήν
σύλληψιν ἑτέρου ληστοφυγοδίκου, τοῦ Κουρμπέτη, σκοποῦντος νά συνενοηθῆ μέ τόν
Τάκην,29 ὅπως ἀποτελέσωσι συμμορίαν (Εμπρός, 5.4.1903).
25) ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
(Ἁγιά, 10 Αὐγούστου). Καθ’ ὑπόδειξιν τῶν φίλων τῶν κ.κ. Καρανίκα,30 Μελᾶ31

28. Κερμενλί· η σημερινή Πρινιά της Αγιάς.
29. Για τους ληστές Τάκη και Κουρμπέτη δεν έχουμε καμία πληροφορία.
30. Πρόκειται, μάλλον, για τον ιατρό Ιωάννη Καρανίκα. Βλ. Δημ. Κ. Αγραφιώτης, ό.π., σ.
166.
31. Πρόκειται για τον Λέοντα Μελά, βουλευτή της Αγιάς το 1902. Βλ. Φοίβος Δημ. Καζάκης,
ό.π., σ. 18, 219.
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καί Δάλλα,32 ὑποψήφιος δήμαρχος Ἁγιᾶς ἔσεται ὁ κ. Ἀθανάσιος Πετράκης (Εμπρός,
11.8.1903).
26) Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
(Ἁγιά, 30 Αὐγούστου). Σύμπασα ἡ ἐπαρχία Ἁγιᾶς παρευρέθη χθές εἰς τά ἐθνικά δειλινά
τοῦ πατριώτου ποιήματα Σπ. Ματσούκα.33 Ἐκεῖ, ὑπό τήν ποιητικωτάτην πλάτανον, ὁ
βάρδος τῆς δεινοπαθούσης πατρίδος μας ἔφερεν εἰς πατριωτικήν κατάνυξιν τόν λαόν
δακρύοντα ἐκ τῶν ἁγίων παλμῶν του. Τά δειλινά τοῦ Ματσούκα ἔστωσαν καί τοῖς
τέκνοις τῶν τέκνων μας ἀνάμνησις ὅτι ἡ γῆ τῆς Ἑλλάδος δέν παύει γεννῶσα τέκνα διά
τήν δόξαν της. Ὁ Ματσούκας ἐστίν ἡ ἁγία λαμπάς, ἡ φεγγοβολοῦσα τάς τρίβους τῆς
πονεμένης Πατρίδος. Τά ἐπί τοῦ πατριωτικοῦ μετώπου του θερμά ἀδελφικά φιλήματα
τοῦ λαοῦ ὁλοκλήρου ἄς εἶναι εἰς αὐτόν ἀμοιβή καί ἐνθάρρυνσις εἰς τόν ἡγιασμένον
δρόμον του. Ζήτω ἡ Πατρίς! Ἡ Ἐπιτροπή (Εμπρός, 31.8.1903).
27) Η ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
Κατά τάς πληροφορίας τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν, ἡ ἐφετεινή ἐκτροφή
τῶν βομβυκοσπόρων34 ἐν Ἁγιᾷ προμηνύεται ἐκτάκτως ἱκανοποιητική διά τούς
σηροτρόφους. Τό εὐχάριστον αὐτό ἀποτέλεσμα τῆς καλλιεργείας τῶν βομβυκοσπόρων
ὀφείλεται εἰς τήν καλήν ποιότητα τῶν ἐγχωρίων τοιούτων, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἀπεδείχθη,
οὐ μόνον δέν ὑστεροῦν ἀλλά καί ὑπερέχουν τῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προμηθευομένων
(Εμπρός, 15.9.1903).
28) ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
Διά Β. Διατάγματος ἱδρύεται ἀγροκήπιον ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Ἁγιᾶς τοῦ νομοῦ Λαρίσης,
ἐπί γαιῶν ὁρισθησομένων διά νεωτέρου διατάγματος, δι’ οὗ θέλουσι καθορισθῆ καί
αἱ ἐργασίαι αὐτοῦ, ὑπαχθησομένου εἰς τήν Πρακτικήν Γεωργικήν Σχολήν (Σκριπ,
25.8.1904).
Διά Β. Διατάγματος, δημοσιευθέντος ἐν τῷ χθεσινῷ φύλλῳ τῆς Ἐφημ. τῆς
Κυβερνήσεως, διετάχθη νά ἱδρυθῆ ἀγροκήπιον ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Ἁγιᾶς τοῦ νομοῦ Λαρίσης
(Εμπρός, 25.8.1904).
29) Ο Ι. ΜΟΣΚΟΒΑΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
Ἀξιότιμε κύριε συντάκτα τοῦ Σκρίπ.

32. Πρόκειται, μάλλον, για τον Μιλτιάδη Δάλλα, βουλευτή της Αγιάς το 1890, 1892, 1895
και 1910. Βλ. Φοίβος Δημ. Καζάκης, ό.π., σ. 24, 217.
33. Ο Σπύρος Ματσούκας γεννήθηκε το 1870 στο Γαρδίκι των Τρικάλων και πέθανε στην
Κηφισιά το 1929. Από το 1900 ήταν δικηγόρος της Αθήνας, με πλούσια πατριωτική δράση.
Εξέδωσε πολλές ποιητικές συλλογές και με εράνους του, εδώ και στο εξωτερικό, εξασφάλισε
την αγορά του αντιτορπιλικού «Νέα Γενεά» και ίδρυσε τον «Λευκό Σταυρό» με τον οποίο
προίκιζε τις ορφανές κόρες των πεσόντων στους πολέμους. Το 1910 εκλέχθηκε βουλευτής.
Πολέμησε στην Κρήτη, στα Ιωάννινα και στην Μακεδονία. Βλ. Σωτήρης Απ. Γοργογέτας,
Γαρδίκι Ασπροποτάμου. Αντανακλάσεις από το παρελθόν, Τρίκαλα 2007, 153 (όπου και η
φωτογραφία του).
34. Δηλαδή του μεταξοσκώληκα.
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Εἶδον εἰς ἐφημερίδας τινάς ὅτι δῆθεν ἡ Α. Υ. ὁ Διάδοχος, διαπραγματεύεται τήν
ἀγοράν τοῦ κτήματός μου Πολυδενδρίου, ἐν Ἁγιᾷ τῆς Θεσσαλίας, ἐνῶ πᾶς τις γινώσκη
ὅτι ὁ βίᾳ καταλαβών αὐτό Τοῦρκος εἶναι ἐπιδρομεύς καί προσεχῶς θά τόν ἀποπέμψω
διά τοῦ νόμου. Ἐάν τῷ ὄντι ἡ Α. Υ. ἔχη γνῶσιν τῆς ὑποθέσεως, θά ἐξετάση βεβαίως καί
τά βιβλία τοῦ Ὑποθηκοφυλακείου, καί τίς εἶναι ὁ πραγματικός κύριος τοῦ κτήματος
καί τότε θά προβῆ εἰς τήν ἐλευθέραν καί ἀσφαλῆ ἀγοράν αὐτοῦ.
Μεθ’ ὑπολήψεως
Ι. Μοσκοβάκης,35 ἐξ Ἁγιᾶς (Σκριπ, 11.10.1904).
30) ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(Βόλος, 8 Νοεμβρίου). Παρ’ ὅλας τάς ἐκδιδομένας ὑπουργικάς ἐγκυκλίους, τό
λαθρεμπόριον ἐνεργεῖται ἀσυστόλως εἰς ἅπασαν τήν Θεσσαλίαν. Οὕτω, ἐν Ἁγιᾷ
συνελήφθη ὁ Γαλάνης μεταφέρων μεγίστην ποσότητα λαθραίαν σιγαροχάρτου.
Ἐπίσης εἰς τήν Λάρισαν κατεσχέθησαν εἰς χεῖρας Τουρκαλβανοῦ 500 φυλλάδια
(Εμπρός, 9.11.1904).

35. Ο Ιωάννης Μοσχοβάκης διετέλεσε βουλευτής της Αγιάς το 1881. Βλ. Φοίβος Δημ.
Καζάκης, ό.π., σ. 11, 219.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Α΄. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟ
1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ, Τα εικονογραφημένα
χειρόγραφα των μονών των Μετεώρων, ΚΕΜΝΕ, Αθήνα 2007, τ. Α+Β, σ. 374+376.
Μία μνημειώδη έκδοση, καρπός πολύχρονου μόχθου του μακαρίτη Γ. Γαλάβαρη (+ 30.3.2003)
και του ομότιμου καθηγητή Δημ. Σοφιανού, στολίζει την βιβλιοθήκη μας. Με την έκδοση αυτή
συμπληρώθηκε ένας, περίπου, αιώνας μελέτης και παρουσίασης των μετεωρίτικων χειρογράφων,
από τότε που ο Νίκος Βέης άρχισε τις μετεωρίτικες αναδιφήσεις του. Στον πρώτο τόμο, μετά την
πλούσια βιβλιογραφία παρατίθεται μία εκτενής ιστορική εισαγωγή για τις μονές των Μετεώρων,
γραμμένη από τον Δημ. Σοφιανό (σ. 21-68), ο οποίος γνωρίζει την ιστορία των μονών όσο
κανένας άλλος. Η εισαγωγή αυτή, καλογραμμένη και τεκμηριωμένη, δίνει την ευκαιρία στον
αναγνώστη να γνωρίσει τα Μετέωρα και την διαδρομή τους, από τον 11ο αιώνα μέχρι σήμερα.
Από την σ. 69 του τόμου αρχίζει η περιγραφή των 93 εικονογραφημένων χειρογράφων, τα
οποία είναι όσα έμειναν στις μονές μετά την αφαίρεση πολλών, από το κράτος, το 1882. Από
αυτά, 42 ανήκουν στο Μεγ. Μετέωρο, 32 στη Μονή του Βαρλαάμ, 10 στη Μονή της Αγ. Τριάδας
και 9 στη Μονή του Αγ. Στεφάνου. Από τα 93, τα 24 είναι περγαμηνά και τα 69 χάρτινα, τα 20
είναι της περιόδου 9ος-15ος αι. και τα 64 μεταγενέστερα (16ος-18ος αι.). Για κάθε χειρόγραφο,
οι συγγραφείς δίνουν την ταυτότητά του, το κωδικογραφικό σημείωμα (όπου αυτό υπάρχει),
αναλυτικά την διακόσμηση (πρωτογράμματα, επίτιτλα, ταινίες), την τεχνοτροπία και την
βιβλιογραφία του· όλα αυτά με την δέουσα επιστημοσύνη. Ο τόμος κλείνει με το γενικό
αλφαβητικό ευρετήριο.
Στον δεύτερο τόμο ο αναγνώστης απολαμβάνει τον μετεωρίτικο χειρόγραφο θησαυρό, χάρη
στις 460 έγχρωμες εικόνες που περιέχει. Πρόκειται για μία πανδεσία χρωμάτων και σχημάτων,
η οποία σε καλεί να την θαυμάσεις πολλές φορές. Παράλληλα μπορείς να παρακολουθήσεις
και την εξέλιξη της γραφής, στα κωδικογραφικά εργαστήρια, κατά την μακραίωνη περίοδο
από τον 9ο έως τον 18ο αιώνα. Εύγε στους δύο συγγραφείς.
2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ι. Μονή Μεγ. Μετεώρου. Χειρόγραφοι κώδικες.
Χειρόγραφα, έγγραφα, παλαίτυπα, Τρίκαλα 2007, σ. 72 (ελληνικά και αγγλικά).
Ένα τμήμα, αντιπροσωπευτικό του πλούτου που διαφύλαξε η Μονή του Μεγ. Μετεώρου,
περιλαμβάνει η παρουσιαζόμενη εδώ έκδοση, ολιγοσέλιδη μεν αλλά πολύ ενδιαφέρουσα.
Τα κείμενα, γραμμένα από το πιο έγκυρο χέρι, είναι συνοπτικά αλλά πολύ κατατοπιστικά.
Με την παράθεση, μάλιστα, πολλών εικόνων, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να θαυμάσει
τα αριστουργήματα πολλών κωδικογράφων, τα έργα των οποίων καλύπτουν την περίοδο
861/862-18ος αι. Όπως έγραψε ο Δημ. Σοφιανός, στα μετεωρίτικα χειρόγραφα απαντούν
260 κωδικογράφοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γνωστοί μόνο από την εκεί
αντιγραφική εργασία τους. Οι 132 από αυτούς είναι κωδικογράφοι των χειρογράφων του Μεγ.
Μετεώρου. (Τον τόμο διαθέτει η Μονή του Μεγ. Μετεώρου).
3) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Εκκλησιαστικά μνημεία-Πολιτιστικές
εκδηλώσεις νομού Τρικάλων, Τρίκαλα [2007], σ. 144.
Με κείμενα των Δημ. Ζ. Σοφιανού και Δημ. Γ. Καλούσιου, η Νομαρχία των Τρικάλων
εξέδωσε έναν αξιόλογο οδηγό με πολλά εκκλησιαστικά μνημεία της περιοχής, προκειμένου
να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες. Εκτός από τα πασίγνωστα Μετέωρα, ο αναγνώστης
μπορεί να γνωρίσει και άλλα 24 μοναστήρια, 7 εν ενεργεία και 17 κλειστά, και πολλούς ναούς
της Καλαμπάκας και των Τρικάλων (κυρίως), του Ζάρκου, της Βασιλικής, του Πετρωτού,
του Νεραϊδοχωρίου και των Ταξιαρχών. Ο τόμος κλείνει με πολιτιστικές εκδηλώσεις των
Τρικάλων (Ελευθέρια, Τσιτσάνεια) και των οικισμών του νομού. (Για πληροφορίες στο τηλ.
24310-46.151).
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4) ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, Μέσοι χρόνοι και Τουρκοκρατία στο Πήλιο, επιμέλεια Γιάννης
Τσίγκρας, Πορταριά 2007, σ. 74.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2004 ο Δήμος της Πορταριάς διοργάνωσε μία επετηρίδα με θέμα,
Από την μοναστηριακή ζωή, στα οργανωμένα χάσια και βακούφια. Μέσοι χρόνοι και
Τουρκοκρατία στην περιοχή του Πηλίου. Τα πρακτικά αυτής της ημερίδας, με κάποια
καθυστέρηση, κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2007. Στις 74 σελίδες τους δημοσιεύθηκαν οι εξής
μελέτες: α) Ασπασία Ντίνα, Παναγία Πορταρέα. β) Απόστολος Παπαθανασίου, Τα ονομαστά
μοναστήρια της Οξείας Επισκέψεως της Πανάγνου Θεομήτορος και του Προφήτου Προδρόμου
Νέας Πέτρας στην περιοχή και χώρα της Άνω Δρυανούβαινας (σημερινής Μακρινίτσας και
Πορταριάς) στα ύστερα βυζαντινά χρόνια. γ) Κώστας Λιάπης, Η ίδρυση και ανάπτυξη των
χωριών του Πηλίου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. δ) Αθωνίτες άγιοι ιδρυτές και κτίτορες
κοινοβίων μονών στο Πήλιο (14ος-16ος αι.). Τα συγχαρητήριά μας στους συγγραφείς των
μελετών και στον Δήμο της Πορταριάς.
5) ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠ. ΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ, Γαρδίκι Ασπροποτάμου. Αντανακλάσεις από το
παρελθόν, Τρίκαλα 2007, σ. 256.
Ο Σωτ. Γοργογέτας ασχολείται, εδώ και πολλά χρόνια, με την ιστορία και την λαογραφία
των οικισμών του Ασπροποτάμου, με επίκεντρο την γενέτειρά του Γαρδίκι. Εκτός από τις
εκπομπές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, έχει εκδώσει και αρκετά βιβλία, μεταξύ των
οποίων συμπεριλαμβάνονται, Τα πέτρινα γεφύρια του νομού Τρικάλων και Ο παραδοσιακός
γάμος στο Γαρδίκι Ασπροποτάμου. Το νέο πόνημά του είναι ένα πολυσέλιδο λεύκωμα με
ασπρόμαυρες φωτογραφίες του 20ού αιώνα. Οι φωτογραφίες αυτές διαιρούνται στις εξής
ενότητες: α) Γενικές απόψεις του Γαρδικίου. β) Μεσοχώρι (πλατεία). γ) Εκκλησίες-μοναστήρια.
δ) Πανηγύρια. ε) Λαϊκοί οργανοπαίχτες. στ) Γάμοι. ζ) Πρόσωπα-οικογένειες. η) Δημόσια
ζωή. θ) Στρατιωτική ζωή. ι) Παιδεία. ια) Χτίσματα στο χωριό. ιβ) Εξοχές για περιπάτους. ιγ)
Κτηνοτροφία. ιδ) Αγωγιάτες. ιε) Επαγγέλματα. ιστ) Καθημερινή ζωή. Για άλλη μια φορά ο Σωτ.
Γοργογέτας απέδειξε ότι στα χωριά μας υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούμε να προβάλουμε,
αρκεί να έχουμε το μεράκι. (Για πληροφορίες στα τηλ. 24310-73.573 και 6974-392.592).
6) ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΑΦΦΕΣ, Βερδικούσια. Ιστορίας και παιδείας ψήγματα, έκδοση της
Κοινότητας της Βερδικούσιας, Λάρισα 2007, σ. 240, τιμή 15 ευρώ.
Ο Χρ. Καφφές είναι συνταξιούχος δάσκαλος και φίλος της τοπικής Ιστορίας. Η μεγάλη
αγάπη προς την γενέτειρα τον οδήγησε στην απόφαση να αναλάβει την ανάδειξη της ιστορίας
της Βερδικούσιας, ενός μεγάλου οικισμού στις πλαγιές των ανατολικών Χασίων, πάνω από
την Ποταμιά, την κοιλάδα του Τιταρησίου. Για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκέντρωνε, με
υπομονή, πληροφορίες και αναφορές για το χωριό του και αφού ήταν πια έτοιμος προέβη στη
σύνθεση και εκτύπωση του πονήματός του, με χορηγό την Κοινότητα. Το έργο διαιρείται σε
δύο μεγάλες ενότητες (κεφάλαια). Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται τα ιστορικά στοιχεία και
στο δεύτερο γίνεται λόγος για την εκπαίδευση στην περιοχή.
Στο πρώτο κεφάλαιο δίνει μία σύντομη ιστορική εισαγωγή της Θεσσαλίας ώστε ο αναγνώστης
να αντιληφθεί την θέση της Βερδικούσιας σ’ αυτήν, με ειδική αναφορά στην Περραιβία. Καθώς,
όμως, η περιοχή αυτή δεν αναφέρεται στις πηγές για πολλούς αιώνες, ο συγγραφέας πιάνει το
νήμα της ζωής της Βερδικούσιας και των γύρω μικροοικισμών από τον 15ο αιώνα, χάρη στην
αρχαιότερη σωζόμενη απογραφή του σαντζακίου των Τρικάλων, από τους Οθωμανούς. Στη
συνέχεια, παρακολουθεί τους οικισμούς αυτούς στις σελίδες των μετεωρίτικων προθέσεων,
τις οποίες έχουμε δημοσιεύσει στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, αξιοποιώντας, παράλληλα, και
κάθε γραπτή μαρτυρία γι’ αυτούς. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του κεφαλαίου αναφέρεται στους
κλεφταρματολούς της περιοχής (Μάντζαρης, Γιώτας, Τσιόγκας).
Στο δεύτερο κεφάλαιο έχουν καταχωρισθεί πολλά θέματα σχετικά με την εκπαίδευση στη
Βερδικούσια. Περιέχονται αρκετοί πίνακες του μαθητικού δυναμικού και των διδασκόντων
στα δύο Δημοτικά, στο Γυμνασίο και στο Λύκειο, καθώς και του Δημ. Σχολείου των Αμπελίων,
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μιας σύγχρονης «αποικίας» των Βερδικουσιωτών. Τα συγχαρητήρια στον συγγραφέα και στην
Κοινότητα της Βερδικούσιας, η οποία ανέλαβε τα έξοδα της έκδοσης. (Για πληροφορίες στο
τηλ. 2410-621.375).
7) ΠΛΩΡΗ, Περιοδικό του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων της Γατζέας «Ο Τίμιος
Σταυρός», τεύχος 12(2007) σ. 80.
Ακάματος, πάντα, ο Κώστας Λιάπης επιμελήθηκε αισίως και το 12ο τεύχος της ετήσιας
Πλώρης με το μεράκι του φίλου της λαϊκής παράδοσης και του καλού εντύπου. Από τα κείμενα
του τεύχους αναφέρουμε όσα έχουν ιστορικό και λαογραφικό ενδιαφέρον και έχουν ως εξής: α)
Α. Ι. Τζαμτζής, Η ναυτιλία του Πηλίου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. β) π. Κων. Καλλιανός,
Γύρω από την εμπορική ναυτιλία της Σκοπέλου. γ) Α. Ι. Τζαμτζής, Ναυτικές μεταφορές του
Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. δ) Μαρία Τσούπη, Η γοργόνα
του Αϊ-Γιώργη Πηλίου: ένα λαϊκό μοτίβο στην εκκλησιαστική τέχνη. Τα δώδεκα χρόνια ζωής
της Πλώρης δείχνουν ότι το περιοδικό έχει μέλλον. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24230-22.576).
8) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΛΕΣΗΣ, Οι κλεφταρματολοί του Ολύμπου. Νικοτσάρας, Ελασσόνα
2007, σ. 96.
Ο ελασσονίτης δημοσιογράφος και φιλίστορας Αλ. Κελέσης εξέδωσε ένα μικρό πόνημα
για τους κλεφταρματολούς του Ολύμπου, με κύριο εκπρόσωπό τους τον Νικοτσάρα, στον
οποίο αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, το οποίο, σημειωτέον, εκδίδεται για
δεύτερη φορά. Όπως αναφέρει στον πρόλογο της α΄ έκδοσης (1973), έγραψε το βιβλίο του
αυτό «για τους απλούς ανθρώπους του τόπου μας», δηλαδή για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν
πολλήν εξοικείωση με την Ιστορία και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μία επιστημονική
μονογραφία. Τέτοια βιβλία, φυσικά, είναι απαραίτητα προκειμένου να μυηθούν οι πολλοί. (Για
πληροφορίες στο τηλ. 24930-22.425).
9) ΜΑΓΝΗΣΙΑ, Εξαμηνιαία έκδοση της ΕΚΠΟΛ, τ. 8 (Βόλος 2007), σ. 172, τιμή 15 ευρώ.
Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού, τιμώντας την μνήμη του Ρήγα (με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης 250 ετών από την γέννησή του) αφιέρωσε πολλές σελίδες στο βάρδο της
Ελευθερίας. Τα σχετικά κείμενα υπογράφουν ο Γιάννης Μουγογιάννης (Βιο-εργογραφικό
σχεδίασμα του Ρ.), ο Αθαν. Ε. Καραθανάσης (Αναφορές για την ζωή και την εθνική προσφορά
του Ρ.), ο Δημ. Καραμπερόπουλος (Η δημοκρατική ενοποίηση του βαλκανικού χώρου στο
επαναστατικό σχέδιο του Ρ.), ο Δημ. Παντελοδήμος (Τα οράματα του Ρ. στην πορεία του
ελληνικού έθνους, 1798-1848), ο Γιάννης Καράς (Το Φυσικής Απάνθισμα του Ρ., μία ενεργός
παρουσία στην επιστημονική σκέψη των χρόνων της νεοελληνικής αναγέννησης) και ο Κώστας
Λιάπης (Γύρω από την παρουσία του Ρ. στο ανατολικό Πήλιο). Μετά την παραπάνω ενότητα
για τον Ρήγα, ακολουθεί άλλη μία, ως συμπλήρωμα προηγούμενων τόμων, με τον τίτλο
«Μορφές της Μαγνησίας». Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι εξής μελέτες: α) Νίκος
Διαμαντάκος, Φίλιππος Ιωάννου· ο ζαγοριανός φιλόσοφος και επιγραμματοποιός. β) Γιώργος
Θωμάς, Φρόσω Κασσαβέτη· η ευγενικιά ζαγοριανή ευεργέτης. γ) Βίκτωρας Κοντονάτσιος,
Ο δάσκαλος Νικ. Αθ. Μιχαλόπουλος, ο μεγάλος ευεργέτης των γεωργών του Αλμυρού. δ)
Κώστας Πατρίκος, Ευστάθιος Καραβαγγέλης· ένας ηρωικός οπλαρχηγός στους αγώνες του
1878 και 1897. ε) Τάκης Παντελόπουλος, Μπάμπης Κεχαΐδης· εν μουσική διαπορευόμενος. στ)
Βασιλεία Γιασιράνη-Κυρίτση, Βασιλεία Μαρμαρά-Γεωργαλαδάκη, Η πρώτη γυναίκα δημοτική
σύμβουλος της Ν. Ιωνίας.
Οι δύο ενότητες καλύπτουν τις πρώτες 80 σελίδες του τόμου. Στις επόμενες 40 σελίδες
καταχωρίσθηκαν λογοτεχνικά κείμενα (πεζά και ποιήματα) και στις σ.122-137 μερικές
ιστορικές και λαογραφικές μελέτες, ως εξής: α) Απόστολος Παπαθανασίου, Το ιστορικό
πλαίσιο του μοναστικού βίου στο Πήλιο τα βυζαντινά χρόνια. β) π. Κων. Ν. Καλλιανός, Ο
Αλέξ. Παπαδιαμάντης και το κάστρο της Σκιάθου. γ) Απόστολος Ζαχαρός, Δύο κτήτορεςανακαινιστές της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Συκής. δ) Κων. Απ. Σουλιώτης, Τα πασχαλινά
δημοτικά τραγούδια του χωριού Καππά της Καρδίτσας. Ο τόμος κλείνει με διάφορα άρθρα
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(πολιτιστικά) και τις βιβλιοπαρουσιάσεις. Και πάλι συγχαρητήρια στον επιμελητή της έκδοσης
Κώστα Λιάπη. (Για πληροφορίες στα τηλ. 24210-71.950 και 71.951).
10) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ, Η Ανάβρα (Γούρα) της Όθρυος. Η στοργική μάνα των
προσφύγων όλων των αιώνων, έκδοση της Κοινότητας Ανάβρας του Αλμυρού, Ανάβρα 2006,
σ. 656.
Έναν ογκώση τόμο πρόσφερε στους συγχωριανούς του ο μακαρίτης πια ιερέας και
επαιδευτικός Αθαν. Μηλιώνης, ανασύροντας από την αφάνεια την ιστορία της γενέτειράς του.
Το όλο έργο διαιρείται σε 8 μέρη: Μυθική και αρχαία εποχή-Βυζαντινή εποχή-Περίοδος της
Τουρκοκρατίας: Τοπική αυτοδιοίκηση-Εκκλησία και Παιδεία-Οικονομική ζωή της ΓούραςΕθνικοί απελευθερωτικοί αγώνες-Η απελευθέρωση της Θεσσαλίας-Παράρτημα εγγράφων.
Ο συγγραφέας αναδίφησε σε αρχεία και πηγές, συμβουλεύθηκε την προσιτή σ’ αυτόν
βιβλιογραφία, για να τεκμηριώσει τις απόψεις του. Παράλληλα φωτογράφησε τα ερείπια
αρχαίων κτισμάτων, μονών και ναών. Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα κεφάλαια από το 3ο έως
το 6ο, στα οποία εξετάζονται, λεπτομερώς, όλες οι πτυχές της ζωής της Γούρας-Ανάβρας κατά
την μακραίωνη περίοδο της οθωμανικής κατοχής. Στα κεφάλαια αυτά αξιοποιεί τα ποικίλα
έγγραφα της παλιάς συλλογής της Φιλαρχαίου Εταιρείας «Όθρυς» του Αλμυρού, αρκετά από
τα οποία παρουσίασε ο συγγραφέας στους τόμους 18 και 19 του Θεσσαλικού Ημερολογίου.
Μέσα από τα έγγραφα αυτά, τα οποία εκδίδει στο παράρτημα του βιβλίου του, αναδύεται
η κοινωνική ζωή ενός ορεινού θεσσαλικού οικισμού, η ιστορία του από πρώτο χέρι. Ο τόμος
κλείνει με το χρηστικό ευρετήριο των κύριων ονομάτων. Συγχαρητήρια και στην Κοινότητα
της Ανάβρας, η οποία χρηματοδότησε την έκδοση. (Για πληροφορίες στα τηλ. 23410-25.147).
11) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΕΦΑΑ, Διονύσιος ο Φιλόσοφος και η εποχή του.
Παιδαγωγικό-Ιστορικό Συμπόσιο, Τρίκαλα 12-13 Μαΐου 2006, Τρίκαλα [2007], σ. 104.
Με την επιμέλεια της Αλεξ. Μπεκιάρη και του Γεωρ. Παπαβασιλείου κυκλοφόρησαν
τα πρακτικά του Παιδαγωγικού-Ιστορικού Συνεδρίου, το οποίο διοργάνωσε το ΤΕΦΑΑ
των Τρικάλων, τον Μάιο του 2006. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενδιαφέρουσες
ανακοινώσεις: α) π. Γεώρ. Μεταλληνός, Από τις επαναστάσεις στην Ανάσταση. β) Χρ.
Κρικώνης, Διονύσιος Β΄ ο Φιλόσοφος, μητροπολίτης Λαρίσης-Τρίκκης, πρωτοπόρος αγωνιστής
απελευθερωτικών αγώνων του γένους. γ) Δημ. Σακκής-Αντ. Αντωνίου, Θεσσαλοί μάρτυρες κατά
την πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας (1430-1669). δ) Γεώρ. Παπαβασιλείου-Αλεξ. Μπεκιάρη.
Δημοτικό τραγούδι και προεπαναστατικοί κληρικοί εθνομάρτυρες στη Δυτ. Θεσσαλία. ε) Δημ.
Ζ. Σοφιανός, Τα επαναστατικά κινήματα του μητροπολίτη Λαρίσης Διονυσίου του Φιλοσόφου
και οι επιπτώσεις τους στη βυζαντινή Μονή Παναγίας της Λυκουσάδας του Φαναρίου
Καρδίτσας. στ) Γεώρ. Φαράντος, Διονύσιος ο Φιλόσοφος (1541-1611).
12) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ, Ο χατζη-Γεράσιμος, ιερομόναχος της Μονής Δουσίκου,
ανάτυπο από τα Καρδιτσιώτικα Χρονικά, 9 (2007) 37-108.
Την προσωπικότητα του πολύδραστου μοναχού χατζη-Γεράσιμου Δουσικιώτη, από το
Μακρυχώρι της Καρδίτσας, σκιαγράφησε ο αεικίνητος Δημ. Καλούσιος. Πρόκειται για έναν
ολιγογράμματο, αλλά φίλεργο και φιλομαθή, μοναχό, ο οποίος άφησε έντονη την σφραγίδα
του περάσματός του από την Μονή του Δουσίκου. Ο συγγραφέας ασχολείται με τα βιογραφικά
του (οικογένεια, παιδική ηλικία, μοναχική σταδιοδρομία, βιβλιοδέτης) και παραθέτει,
συμπληρωματικά, κάθε πληροφορία σχετική με τον χατζη-Γεράσιμο. Έτσι, ο αναγνώστης
έχει στην διάθεσή του σύντομες, αλλά χρήσιμες, πληροφορίες για αρχιερείς (της Άρτας, της
Λάρισας, της Περιστεράς, του Ραδοβισδίου και της Τρίκκης), για μοναστήρια (του Βαρλαάμ
των Μετεώρων, της Φανερωμένης της Άρτας, του Νουτζέτου και Μπάνου της Βλαχίας και
του Δουσίκου, για τους ηγούμενους του Δουσίκου (1793-1897) και για πολλούς οικισμούς,
θεσσαλικούς κ.ά. Η μελέτη κλείνει με την βιβλιογραφία και με κείμενα του χατζη-Γεράσιμου,
μεταγραμμένα από τον Δημ. Καλούσιο. Υποδειγματική δουλειά, όπως πάντα. Συγχαρητήρια.
(Για πληροφορίες στο τηλ. 24310-20.878).
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13) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ», 100 χρόνια
(1907-2007), Βόλος 2007, σ. 312.
Το 2007 συμπληρώθηκε ένας αιώνας από την ίδρυση του θρησκευτικοφιλολογικού
Συλλόγου του Βόλου «Οι Τρεις Ιεράρχαι», στον οποίο ανήκει η Λαϊκή Βιβλιοθήκη του Βόλου.
Με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να εκδώσει έναν τόμο στον
οποίο αποτυπώθηκε το ποικίλο έργο του. Η παρουσίαση του έργου γίνεται με βάση την περίοδο
των εκάστοτε προέδρων. Ο Κων. Δ. Μαυρομμάτης ασχολήθηκε με τις περιόδους προεδρίας του
π. Πολύκαρπου Ζάχου, ιδρυτή του Συλλόγου (1907-1909), του Νικ. Δ. Παπαδήμου (1909-1929)
και του Ηλία Μάρου (1932-1952)· ο Γιάννης Δ. Πατρίκος με τις περιόδους προεδρίας του Τριαντ. Τσέτα (1952-1955), του Απ. Παπαδόπουλου (1955-1979), του Κων. Παπαθανασίου (19791982), του Ιω. Κολοβού (1982-2004) και του Βασ. Κοτσμανίδη (2004-2006). Ο Γιάννης Πατρίκος,
επιπλέον, παρουσιάζει τον τομέα της Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιεραποστολής. Εκτός από το
καταστατικό του Συλλόγου και τα βιογραφικά των εκάστοτε προέδρων, αναφέρονται οι τίτλοι
των διαλέξεων και των λαϊκών μαθημάτων, τα οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος, οι αποφάσεις του
για ζητήματα της πόλης (Διαμαρτυρία για το Ανώτερο Παρθεναγωγείο του Βόλου), οι δωρεές
προς την βιβλιοθήκη του (διαθέτει 15.244 τόμους) και, γενικά, καθετί που αναδεικνύει την
δράση του. Σημειωτέον ότι στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη υπάρχει ένα σημαντικό αρχείο βολιώτικων
εφημερίδων από το 1882 έως το 1955. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24210-25.641).
14) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥ. ΛΑΛΟΣ, Η Κρανιά Ελασσόνας. Ιστορία-Λαογραφία, [Θεσσαλονίκη]
2007, τ. Α, 478 σ. και τ. Β, 576 σ.
Ο μακαρίτης (+ 2000) Ελευθέριος Λάλος, φωτισμένος δάσκαλος από την Κρανιά της
Ελασσόνας, το 1985 τύπωσε, σε έναν τόμο, το ως άνω έργο του. Αμέσως μετά συνέχισε την μελέτη
και την έρευνά του και πέτυχε να βελτιώσει, σε σημαντικό βαθμό, το έργο του. Δεν πρόλαβε, όμως,
να το δει τυπωμένο και γι’ αυτό το τύπωσε η οικογένειά του ως ένα εσαεί μνημόσυνό του. Στον 1ο
τόμο, ο συγγραφέας παρουσιάζει την φυσική και οικονομική κατάσταση της Κρανιάς (γεωργίακτηνοτροφία-επαγγελματικές ασχολίες), την ενδυμασία και την υπόδηση των Κρανιωτών, τους
ναούς του χωριού και τις μονές (με ιδιαίτερη αναφορά στη Μονή της Παλιοκαρυάς και στον
κώδικά της) κ.ά. Στη συνέχεια (2ο μέρος) ο συγγραφέας ασχολείται με την ιστορία της Κρανιάς
(ίδρυση του οικισμού και πρώτοι κάτοικοι, κοινότητα, σχολεία, δεινοπαθήματα των κατοίκων,
ληστοσυμμορίες, επιδημίες, πόλεμοι, θύματα, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος). Μεγάλο μέρος του
τόμου καλύπτει το 16ο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζονται οι διαλυμένοι οικισμοί και τα
τοπωνύμια της περιοχής.
Στον 2ο τόμο εξετάζονται ποικίλα θέματα σχετικά με το παιδί, τον γάμο, τον θάνατο, την
μαγεία, τις προλήψεις, την αστρολογία, την λαϊκή ιατρική, την λαϊκή λατρεία, τα δημοτικά
τραγούδια, τις παροιμίες και το τοπικό ιδίωμα. Επιμελημένη εργασία, χρήσιμη για τους
Κρανιώτες και τους φίλους της τοπικής Ιστορίας. Μακάρι όλα τα χωριά να έχουν ένα βιβλίο με
την Ιστορία τους. (Το έργο διέθεσε η οικογένεια του συγγραφέα δωρεάν στους Κρανιώτες. Για
πληροφορίες στο τηλ. 23920-44.314).
15) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ», Ιστορικά Αργιθέας
Αγράφων. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου: Η Αργιθέα στην Τουρκοκρατία ως τον 19ο αιώνα,
Λεοντίτο, 2007, σ. 286.
Τον Αύγουστο του 2006 διοργανώθηκε, στο Λεοντίτο της Αργιθέας, το 1ο Ιστορικό
Συνέδριο και τον Αύγουστο του 2007, με την ευκαιρία του 2ου Συνεδρίου, κυκλοφόρησαν
τα πρακτικά του 1ου, με τις ενέργειες του πολύδραστου διοικητικού συμβουλίου του
Συλλόγου. Ο Σύλλογος αυτός απέδειξε ότι μπορεί να παράγει έργο για το καλό της άγονης
Αργιθέας και γι’ αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα μέλη του. Ο τόμος περιλαμβάνει
τις εξής ανακοινώσεις: α) Θ. Θεολόγης, Ο αρματολισμός στα Άγραφα και το θερμοκήπιο
της Επαναστάσεως. β) Λ. Δεριζιώτης, Παράθεση στοιχείων της τοπικής ιστοριογραφίας
των Αγράφων. γ) Π. Νταβαρινός, Μπουκουβαλαίοι· οι αρματολοί της Αργιθέας και των
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Αγράφων. δ) Αθ. Κούτσικος, Τα αντιστασιακά κινήματα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
και η συμβολή της Αργιθέας. ε) Ευρ. Αντωνίου, Ο Αλή πασάς και οι κλέφτες των Αγράφων.
στ) Ανδ. Στεργίου, Ο Γιώργος Καραούλης. ζ) Αντ. Αντωνίου, Οι Αθαμάνες της Αργιθέας. η)
Γ. Κλήμος, Το λήμμα «Άγραφα» και σχετικές ειδήσεις στις Επιστολές του Ευγ. Γιαννούλη. θ)
Στ. Σδρόλια, Η εκκλησιαστική ζωγραφική της Αργιθέας. ι) Δημ. Κουτρούμπας, Η περιοχή της
Αργιθέας κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1854. ια) Β. Κάμπας, Έξι έγγραφα τα
οποία αναφέρονται στους αγώνες των Αγραφιωτών να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. ιβ)
Κώστας Σπανός, Ιστορικά στοιχεία για τους οικισμούς Ελληνικά, Κουμπουριανά, Λεοντίτο και
Πετρωτό (1454/1455-1659). ιγ) Βασ. Κ. Σπανός, Ιστορικά στοιχεία για τους οικισμούς Ανθηρό,
Δροσάτο, Μεσοβούνι και Πετρίλο (1454/1455-1659). ιδ) Φιλιώ Μαντζιούρα-Λάμ. Τσιβόλας,
Λεοντίτο· από πρωτεύουσα των Αγράφων και του Καραϊσκάκη στην ... τουρκική κυριαρχία.
ιε) Ιω. Καρατζόγλου, Εκκλησίες τύπου ξυλόστεγης βασιλικής με χορούς στην Αργιθέα. ιστ)
Λευτ. Κάμπας, Τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια της Αργιθέας στην Τουρκοκρατία. Στον
τόμο, επίσης, περιλαμβάνονται δύο κείμενα δημοσιευμένα στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο: α) Δημ.
Αγραφιώτης, Σελίδες από την επανάσταση του 1866-1867 στην Αργιθέα της Καρδίτσας, και β)
Νίκος Καλογήρου, Ο Δημ. Χρ. Αγραφιώτης, από το Πετρίλο, αγωνιστής του 1821.
16) ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ, Οι εισφορές των πιστών στην Επισκοπή των Σταγών το 1761,
σύμφωνα με το κατάστιχο υπ’ αριθ. 234 της Μονής Βαρλαάμ, ανάτυπο από τα Πρακτικά του
ΚΣΤ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 46-68.
Το 26ο πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας διοργανώθηκε στη
Θεσσαλονίκη, στις 27-29 Μαΐου 2005. Στο συνέδριο αυτό, ο διευθυντής του Θεσσαλικού
Ημερολογίου παρουσίασε, στην ανακοίνωσή του, τις εισφορές προς την Επισκοπή των Σταγών
το 1761, αξιοποιώντας το κατάστιχο 234 της Μονής του Βαρλαάμ. Πρόκειται για τις εισφορές:
κανονικό, ψαλτικό, ζητεία και τις πληρωμές για τρισάγια, ευχές, αφοροχάρτια, άδειες γάμων,
αγιασμούς κ.ά. Εκτός από αυτά, δίνονται πληροφορίες για 89 οικισμούς της Επισκοπής των
Σταγών. Χρήσιμη από κάθε άποψη η μελέτη του Β. Σπανού καθώς μας προσφέρει πληροφορίες
από μία ανέκδοτη ιστορική πηγή.
17) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓ. ΜΕΤΕΩΡΟΥ, Αφιέρωμα στον όσιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη, Άγια
Μετέωρα 2007, σ. 192.
Με την ευκαιρία των εγκαινίων του ιερού μετοχιακού ναού του οσίου Αθανασίου του
Μετεωρίτη, στην Υπάτη, στις 27.8.2006, εκδόθηκε το ως άνω αφιέρωμα στον ιδρυτή της
Μονής του Μεγ. Μετεώρου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξής μελέτες: α) Ιερομ. Ιωάσαφ
Μεγαλομετεωρίτης, Σύντομος βίος του οσίου Αθανασίου του Μετεωρίτου και του συγκτίτορος
και συνασκητού αυτού οσίου Ιωάσαφ. β) Δημ. Καραγιάννης, Ο άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης
στη γενέτειρά του Υπάτη. Αγιοφάνειες και λαϊκά δρώμενα. γ) Δημ. Ζ. Σοφιανός, Σύντομο
ιστορικό χρονικό της μετεωρίτικης μοναχοπολιτείας των Σταγών. δ) Ιερόθεος Ναυπάκτου και
Αγ. Βλασίου, Η ορθόδοξη πνευματική ζωή. ε) Ο ίδιος, Η κρίση της νεοελληνικής ταυτότητας.
στ) Γεώρ. Δ. Μεταλληνός, Το κοινωνικό πρότυπο της Ορθοδοξίας. ζ) Ο ίδιος, Η Ρωμιοσύνη
στην ιστορική πραγμάτωσή της. η) Μωυσής Αγιορείτης, Ο μοναχισμός στην τρίτη χιλιετία.
θ) Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Αιρέσεις και παραθρησκεία. ι) Βλάσιος Ιω. Φειδάς, Τα όρια της
πνευματικής εποπτείας του επισκόπου στις ιερές μονές της εκκλησιαστικής επαρχίας του. ια)
Σπυρ. Δημ. Κοντογιάννης, Εκκλησιολογική προσέγγιση των σχέσεων επισκόπου και ιερών
μονών της επαρχίας του. ιβ) Γεώρ. Αποστολάκης, Εσωτερικοί κανονισμοί των ιερών μονών
της Εκκλησίας της Ελλάδος. ιγ) Δημ. Τσελεγγίδης, Η εν Χριστώ ταυτότητά μας ως ορθόδοξων
πιστών κατά τον άγιο Συμεών τον νέο Θεολόγο στο έργο του Αλφαβητικά Κεφάλαια. ιδ) Γρηγ.
Θ. Στάθης, Η ελληνική ψαλτική μουσική. ιε) Ανέστης Κεσελόπουλος, Η οικολογική κρίση ως
πνευματική κρίση. ιστ) Φώτης Δημητρακόπουλος, Το πνεύμα του δυτικού Διαφωτισμού. ιζ)
Ο ίδιος, Η αδιάσπαστη συνέχεια του Ελληνισμού ή Ελληνισμός και Ορθοδοξία. ιη) Δημ. Ζ.
Σοφιανός, Οι χειρόγραφοι κώδικες και η διαχρονική πορεία και αξία τους. Τα χειρόγραφα
έγγραφα και παλαίτυπα της Μονής Μεγ. Μετεώρου. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24320-22.278).
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18) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΣΤΑΘΗΣ, Οι Λαππαίοι της Καρδίτσας. Ιστορία-Γενεαλογία,
Καρδίτσα 2007, σ. 142.
Το παρουσιαζόμενο εδώ βιβλίο είναι το 11ο έργο του Δημ. Στάθη, ο οποίος ασχολείται
με την Λογοτεχνία και την τοπική Ιστορία. Μια και η γυναίκα του είναι απόγονος της
πολύκλαδης οικογένειας των Λαππαίων, ο συγγραφέας σκέφθηκε να προβεί στην παρουσίαση
όλων των κλάδων της οικογένειας αυτής, ώστε να γνωρίσουν τις ρίζες τους όλα τα νεότερα
μέλη. Τα πρώτα μέλη της οικογένειας, καταγόμενα από την Δρόβιανη της Βόρειας Ηπείρου,
εγκαταστάθηκαν στους Καμινάδες (συνοικία τώρα) της Καρδίτσας και ασχολήθηκαν, μετά το
1881, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δημ. Στάθης δίνει αρκετά βιογραφικά τους και κυρίως
των χρηματισάντων δημάρχων της Καρδίτσας Χρήστου Δ. Λάππα, Στέργιου Χρ. Λάππα,
Δημητρίου Χρ. Λάππα και Βασιλείου Δ. Λάππα. Εκτός από τα βιογραφικά τους αναφέρει και
τα έργα τα οποία πραγματοποίησαν τον καιρό της δημαρχίας τους. Επιπλέον παρουσιάζει τα
μέλη της οικογένειας αυτής που υπήρξαν δημοτικοί πάρεδροι, σύμβουλοι, συγγραφείς, ποιητές,
καλλιτέχνες, επιστήμονες κ.ά. Στις σ. 93-115 του βιβλίου, παρουσιάζεται το γενεαλογικό δέντρο
των Λαππαίων, το οποίο αριθμεί πολλές γενεές. Ακολουθούν οι εκλογικοί κατάλογοι με τους
εγγεγραμμένους Λαππαίους, το 1882 και το 1928, το μητρώο ίππων των Λαππαίων (19401951) και η καταγραφή αγρών τους στην Καρδίτσα (1947-1949). Χρήσιμη η μελέτη του Δημ.
Στάθη, όχι μόνο για τους Λαππαίους αλλά για όλους τους Καρδιτσιώτες, καθώς στις σελίδες
του βιβλίου καταχωρίσθηκαν και στιγμιότυπα από την ζωή της Καρδίτσας μετά το 1881. (Για
πληροφορίες στο τηλ. 24410-41.419).
19) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ, Α.Ο. Ηρακλής. Το καμάρι της Χάλκης. Ιστορική και
κοινωνική ανασκόπηση 1954-2006, Λάρισα 2007, σ. 280, τιμή 10 ευρώ.
Όπως αναφέρει στον πρόλογό του ο Στ. Τσιλιάκος, συνταξιούχος δάσκαλος, η γραπτή
εξιστόρηση της αθλητικής δραστηριότητας ενός χωριού ή της πορείας μιας ποδοσφαιρικής
ομάδας είναι ελλιπής ή σχεδόν ανύπαρκτη. Μένει μόνο η προφορική, η οποία, να προσθέσουμε,
αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου και άλλοτε μεγεθύνεται ή σμικρύνεται. Θέλοντας να
σώσει την δράση του Α.Ο. Ηρακλής του χωριού του, ο Στ. Τσιλιάκος αποτόλμησε την αποτίμηση της πενηντάχρονης πορείας του, ερευνώντας στο αρχείο του σωματείου και αξιοποιώντας
τις αναμνήσεις πολλών παραγόντων του, ποδοσφαιριστών και μη. Με τον μεγάλο αριθμό
φωτογραφιών και τις πληροφορίες που παραθέτει, δίνει την ευκαιρία στους συγχωριανούς του
να δουν μία ολοκληρωμένη εικόνα του ποδοσφαιρικού σωματείου τους, το οποίο αγάπησαν και
συμπαραστάθηκαν όλοι τους. Συγχαρητήρια στον συγγραφέα και στον Δήμο του Πλατύκαμπου
που ανέλαβε το κόστος της έκδοσης. (Για πληροφορίες στο τηλ. 2410-961.507).
20) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Η Λάρισα και η Θεσσαλική Ιστορία, Λάρισα
2007, τ. 2ος, σ. 148.
Μετά την έκδοση του 1ου τόμου, στον οποίο καταχώρισε τα θέματα της Μυθολογίας, τα
οποία άπτονται του θεσσαλικού χώρου, ο λαρισαίος δάσκαλος Κων. Οικονόμου προέβη στην
έκδοση του 2ου τόμου. Σ’ αυτόν ο μίτος της εξιστόρησης έχει την αφετηρία του στις απαρχές
της προϊστορίας και την κατάληξή του στην έναρξη της ρωμαϊκής κατοχής της περιοχής μας
(8.000-197 π.Χ.). Τον συγγραφέα απασχόλησαν στον τόμο αυτό οι γεωλογικές μεταβολές στη
Θεσσαλία, η εισβολή των θεσσαλικών φύλων, η οργάνωση του πρώτου θεσσαλικού κράτους
(1.000-700 π.Χ.), οι λαοί και η διαίρεση της Θεσσαλίας, οι Αλευάδες, οι Σκοπάδες, ο μηδισμός
των Θεσσαλών, οι τύραννοι των Φερών, η Θεσσαλία των ελληνιστικών χρόνων και η ιστορία
των Βόρειων Σποράδων. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται λόγος για τους θεσμούς, την
οργάνωση και την κοινωνία (Αμφικτυονία, λατρεία, οικονομία, νόμισμα, καθημερινή ζωή,
γιορτές, αγώνες, μαγεία, το αρχαίο θέατρο της Λάρισας). Όλα αυτά δοσμένα με εύληπτο τρόπο
και τεκμηριωμένα με χωρία από τα έργα αρχαίων συγγραφέων και αποσπάσματα περιηγητικών
κειμένων. Ο Κων. Οικονόμου μας έδωσε ένα έργο συνοπτικό, αλλά κατατοπιστικό, το οποίο
μπορεί να εισαγάγει τον αμύητο στο μεγάλο πεδίο της θεσσαλικής Ιστορίας και να τον
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παρακινήσει να εμβαθύνει περισσότερο. Θεωρούμε το έργο του ένα καλό εγχειρίδιο για την
διδασκαλία της τοπικής Ιστορίας στους μαθητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης και, φυσικά, ένα
καλό ανάγνωσμα και βοήθημα (ειδικά με τα παραθέματα των αρχαίων συγγραφέων) για κάθε
φιλίστορα (Ο τόμος διατίθεται στα βιβλιοπωλεία της Λάρισας).
21) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΔΗΣ, Θεσσαλικό Ιδίωμα. Από τα κοινωνικά σημεία στη γλωσσική
ιδεολογία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2007, 190.
Ο Λαρισαίος Ευ. Κουρδής, λέκτορας της Σημειολογίας με εφαρμογές στη μετάφραση του
Α.Π.Θ., κυκλοφόρησε μία πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική μελέτη, σχετική με το θεσσαλικό
γλωσσικό ιδίωμα. Έχοντας κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, οπλίσθηκε με γνώσεις και
καλή βιβλιογραφική υποδομή, για να μπορέσει να συνθέσει την διδακτορική διατριβή του στο
Α.Π.Θ. Την διατριβή του αυτή την φρόντισε καλύτερα και την εκτύπωσε, προσφέροντάς την «ως
βασικό ανάγνωσμα για όσους ενδιαφέρονται για την Κοινωνιογλωσσολογία, την Διαλεκτολογία,
την Σημειωτική και εθνογραφική προσέγγιση της γλώσσας, τις γλωσσικές ιδεολογίες, τη σπουδή
του χιούμορ, την αποδοχή και την ανατροπή συγχρόνως», όπως έγραψε στον πρόλογό του
ο καθηγητής του Α.Π.Θ. Λ. Δ. Τσιτσιπής. Ο μη ειδικός αναγνώστης εντυπωσιάζεται από την
μεθοδολογία του συγγραφέα, την τεκμηρίωση των απόψεών του και από την ευρηματικότητα
των θεμάτων του. Τα συγχαρητήριά μας. (Για πληροφορίες στο τηλ. 2310-448.114 και 6977243.248).
22) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΕΖΕ, Λάρισα και θεσσαλικός κάμπος. Αφηγήσεις ιστορικών και
πολιτισμικών γεγονότων 63 ευρωπαίων περιηγητών από τον 16ο έως τις αρχές του 20ού
αιώνα, εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 354, τιμή 31 ευρώ.
Η Λάρισα υπήρξε ένας ενδιάμεσος σταθμός των περιηγητών, οι οποίοι έρχονταν από την
Ήπειρο με προορισμό την Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη ή και αντίστροφα, με
προορισμό τα Μετέωρα, χωρίς να λείπουν και τα δρομολόγια από τον Νότο προς τον Βορά.
Στο πέρασμά τους από την Λάρισα, παρατήρησαν τα κτίσματα, τους ανθρώπους, την πολιτική
κατάσταση και κατέγραψαν ποικίλες εντυπώσεις και πληροφορίες, χρήσιμες στον μελετητή της
θεσσαλικής Ιστορίας. Τα κείμενα 53 ευρωπαίων περιηγητών, από τα οποία τα μισά, περίπου,
έχουν δημοσιευθεί στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, μεταφρασμένα από πολλούς συνεργάτες μας,
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η ίδια, και τα οποία καλύπτουν τον 19ο αιώνα και
τις αρχές του 20ού.
Το όλο έργο διαιρείται σε 7 κεφάλαια: α) Η προσωπικότητα των περιηγητών. β) Τα έργα
τους. γ) Ελλάδα και περιηγητισμός. δ) Οι επισκέπτες της Λάρισας πριν από τον 19ο αι. ε) Ο 19ος
αιώνας. στ) Η πολεμική γραφή. Εθελοντές, παρατηρητές, ανταποκριτές. ζ) Ο 20ός αιώνας. Στο
δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται, με χρονολογική σειρά, οι 53 περιηγητές, με τον πρωτότυπο
τίτλο του οδοιπορικού τους, τον τόπο και τον χρόνο έκδοσής του και την μετάφρασή του στα
ελληνικά, σε αυτοτελή τόμο, στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο και αλλού. Ο αναγνώστης, τώρα, έχει
μπροστά του όλα τα οδοιπορικά για να μπορεί να τα αξιοποιήσει κατά βούληση. Στο τέταρτο
βιβλίο παρουσιάζονται, συνοπτικά, τα περιηγητικά κείμενα 10 ταξιδιωτών, της περιόδου
1545-1788, ένα είδος εισαγωγής στα κείμενα των 19ου-20ού αιώνων. Το κύριο θέμα του έργου
το συναντούμε στα τρία τελευταία κεφάλαια, όπου η συγγραφέας, αφού δώσει μία γενική
εικόνα του 19ου αιώνα, παρουσιάζει τα κυριότερα σημεία κάθε οδοιπορικού, με χρονολογική
σειρά, τα οποία αναφέρονται στη Λάρισα και στην περιοχή της, με αρκετά σχόλια, βασισμένα
στη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και αποσπάσματα άλλων δημοσιευμάτων, σχετικών με τα
θέματα τα οποία θίγονται στα οδοιπορικά.
Σημαντικό είναι και το τμήμα του βιβλίου με τα κείμενα των πολεμικών ανταποκριτών του
1897, τα οποία φωτίζουν αρκετά εκείνη την ζοφερή περίοδο της Ιστορίας μας. Η μελέτη αυτή
της Χρ. Πολέζε, η οποία υπήρξε η διδακτορική διατριβή της στο Α.Π.Θ., κάλυψε ένα κενό της
τοπικής Ιστορίας μας και θα αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για κάθε φιλίστορα. (Ο τόμος
διατίθεται στα βιβλιοπωλεία της Λάρισας).
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23) ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, Μία και μόνη οδός (ποιήματα), Καρδίτσα 2005, σ. 46.
Ο δικηγόρος της Καρδίτσας Γ. Ανυφαντής, ασχολείται με την Ποίηση εδώ και πολλά
χρόνια, συνεργαζόμενος με διάφορα περιοδικά. Το 2005 τύπωσε την δεύτερη ποιητική συλλογή
του (Το δώρο του πόνου, 1997), η οποία απαρτίζεται από τρία μέρη: Μία και μόνη οδός,
Χάι-Κου, Παλίμψηστα. Ο Γ. Ανυφαντής, στο πρώτο μέρος είναι λάτρης της παραδοσιακής
Ποίησης, χωρίς να θυσιάζει τα υψηλά νοήματα και τα συναισθήματά του στην επίτευξη της
ομοιοκαταληξίας. Ο στίχος του, είναι πάντα λιτός και απέριττος, ιδιαίτερα στο Χάι-Κου, και
απολαυστικός στα λίγα σονέτα του. Ο ποιητής πιστεύει πως «στον πυκνό λαβύρινθο, που
χτίζουν οι μέρες από τα παιδικά μας χρόνια, μία και μόνη οδός υπάρχει: η Ποίηση». Αυτήν
διακονεί και σ’ αυτήν προσφέρει την αγάπη του, όπως έκανε ο μακαρίτης πατέρας του Κίτσιος
Ανυφαντής. Τα συγχαρητήριά μας. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24410-25.007).
24) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΙΩΤΩΝ «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ», Στο χορό ... των παραμυθιών. «Παλιά Τέχνη-Σύγχρονη Τεχνική»,
Καλλιπεύκη 2006, σ. 94 + 1 dvd.
Ο Σύλλογος των Καλλιπευκιωτών της Λάρισας είναι ένα σωματείο με αξιόλογη δράση, τη
στιγμή που πάμπολλοι σύλλογοι έχουν διαλυθεί ή βρίσκονται σε χειμερία νάρκη. Ψυχή αυτού
του Συλλόγου είναι μία μικρή ομάδα εργαζομένων, με πρόεδρο του Θωμά Τσιαπλέ, οι οποίοι
διακρίνονται για την ιδιαίτερη αγάπη τους προς τον γενέθλιο τόπο, την Καλλιπεύκη του
Ολύμπου. Τα τελευταία καλοκαίρια διοργανώνουν στο χωριό τους ένα φεστιβάλ αφήγησης
του Κάτω Ολύμπου, στο οποίο συμμετέχουν κάθε φορά ειδικοί της αφήγησης. Στα πρακτικά
του 2ου φεστιβάλ, περιλαμβάνονται οι εξής ανακοινώσεις: α) Μαριάνθη Καπλάνογλου «Λαϊκοί
παραμυθάδες της περιοχής του Αιγαίου». β) Ευαγγελία Λαμπρέλλη, «Σύγχρονη αφήγηση:
απολίθωμα μιας μνήμης που χάνεται ή ζωντανός οργανισμός;». γ) Δημ. Προύσαλης, «Το κουβάρι
με τα παραμύθια». δ) Μυρτώ Δημητρίου, «Η γιαγιά η μάγισσα». Το τομίδιο κλείνει με αφηγήσεις
της Ελευθερίας Τάσιου, από τους Γόννους, του Τάσου Πατούλια και του Ζήση Κατσιούλα, από
την Καλλιπεύκη, με αφηγήσεις έντεχνων αφηγητών (Εύης Γεροκώστα, Χριστίνας Φραγκεσκάκη,
Ευαγγελίας Λαμπρέλλη και με πολλές εικόνες από τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ).
25) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ-Γ. Χ. ΚΟΥΖΑΣ, Το Αρχείο του «Λαογραφικού Φροντιστηρίου»
του Γ. Α. Μέγα. Αναλυτικός κατάλογος, Αθήνα 2007, σ. 242.
Ο Γ. Α. Μέγας, καθηγητής της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και διευθυντής
του τότε Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας, υπήρξε άξιος διάδοχος του ιδρυτή της
Λαογραφίας Νικολάου Πολίτη. Ως καθηγητής ίδρυσε το «Λαογραφικό Φροντιστήριο»,
στο οποίο οι φοιτητές του εναπόθεσαν 1890 χειρόγραφα με λαογραφικό υλικό, το οποίο
συγκέντρωσαν στις γενέτειρές τους ή στους οικισμούς όπου υπηρετούσαν οι μετεκπαιδευόμενοι
εκπαιδευτικοί. Αυτόν τον όγκο των λαογραφικών συλλογών καταλογογράφησαν ο Μαν.
Βαρβούνης, καθηγητής της Λαογραφίας στο Δημοκρίτειο, και ο δρ. Γιώρ. Κούζας. Τον καρπό
της πολύχρονης και πολύμοχθης εργασίας παραδίδουν στου ερευνητές ώστε να μπορούν
να εντοπίσουν εύκολα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Για κάθε χειρόγραφο δίνουν τον
αριθμό, τον συλλογέα-συγγραφέα, τον τίτλο του περιεχομένου, τον τόπο προέλευσης και τον
χρόνο συλλογής του υλικού. Μεταξύ των 1890 χειρογράφων συμπεριλαμβάνονται και πολλά
από θεσσαλικούς οικισμούς. Ο πίνακας με τους τόπους προέλευσης του λαογραφικού υλικού
βοηθάει τα μέγιστα τον ερευνητή. Τα συγχαρητήριά μας. (Για πληροφορίες στα τηλ. 21020.15.354 και 6937-309.520).
26) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ, Η φιλοσοφία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η
ιστορική διαδρομή του στον ελλαδικό χώρο, «Η Θεσσαλία», Βόλος 2006, σ. 64.
Ο Δημ. Σιάτρας είναι βαθύς γνώστης των αυτοδιοικητικών ζητημάτων, καθώς ασχολείται
με αυτά για πολλά χρόνια. Είναι, λοιπόν, ο πλέον κατάλληλος για να ανατρέξει στην σχετική
βιβλιογραφία και να μας προσφέρει μία συνοπτική, αλλά ουσιώδη, αναδρομή στον θεσμό της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Μετά την ιστορική διαδρομή
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του θεσμού, ο συγγραφέας εστιάζει το ενδιαφέρον του στην εθνική συμβολή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, κατά την ελληνική εθνεγερσία, στα χρόνια του Καποδίστρια και μεταγενέστερα,
μέχρι τις μέρες μας με την δημιουργία των νέων Δήμων. Πολύ ενδιαφέρον είναι το τελευταίο
κεφάλαιο του πονήματος με τον τίτλο «Σύγχρονη Προβληματική», στο οποίο ο συγγραφέας
καταστάλαξε την πολυετή εμπειρία του. (Για πληροφορίες στα τηλ. 24210-25.328 και 28.912).
27) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ, Ο κοινοτικός πολιτισμός της τουρκοκρατούμενης νησιωτικής
Ελλάδας, [Αθήνα] 2007, σ. 290.
Τριάντα χρόνια ερευνά ο Δ. Σιάτρας και μελετά κώδικες και συλλογές εγγράφων με
δικαιοπρακτικό περιεχόμενο, τεκμήρια της κοινοτικής ζωής των νησιών του Αιγαίου,
ταξιδεύοντας από νησί σε νησί. Η μελέτη του πλούσιου αρχειακού υλικού και η σχετική
βιβλιογραφία τού έδωσαν την δυνατότητα να συνθέσει μία υποδειγματική μελέτη για τον
κοινοτικό πολιτισμό της νησιωτικής Ελλάδας κατά την διάρκεια της οθωμανικής κατοχής.
Το έργο διαιρείται σε πέντε μέρη και επιπλέον το παράρτημα. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται
το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (διοίκηση, απονομή της
δικαιοσύνης, φορολογία, ναυτιλία, κοινωνική κατάσταση, πολιτικές συνθήκες). Στο δεύτερο
μέρος (καταστατικοί όροι) περιγράφονται τα κοινοτικά πολιτεύματα, ο α΄ και β΄ βαθμός της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι κοινοτικοί άρχοντες (τρόποι εκλογής, αποζημίωση, έλεγχος
των πεπραγμένων τους). Στο τρίτο μέρος, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό σελίδων, ο
συγγραφέας δίνει αναλυτικά και με σοβαρή βιβλιογραφική υποδομή τις κοινοτικές δράσεις: την
διοίκηση (καθήκοντα των κοινοτικών αρχόντων, οικονομική διοίκηση, αστυνόμευση, κοινωφελή
έργα, ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση κ.ά.) και την δικαστική λειτουργία. Ο αναγνώστης μαθαίνει
πολλά για τα κοινοτικά δικαστήρια καθώς έχει μπροστά του όλες τις πτυχές του θέματος αυτού.
Στο τέταρτο μέρος εξιστορείται η συμμετοχή των νησιών στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821
και στο πέμπτο δίνονται τα παραλειπόμενα και τα επιλεγόμενα. Στο παράρτημα εκδίδονται
ή αναδημοσιεύονται 11 κοινοτικά έγγραφα της περιόδου 1730-1819 και άλλα 15 δίνονται
φωτογραφημένα (όλα ανέκδοτα). Ο τόμος κλείνει με τα δείγματα κοινοτικών σφραγίδων
(Ύδρας, Κέας, Πάτμου), την βιβλιογραφία και το πολύ χρήσιμο ευρετήριο των ονομάτων, όρων,
πραγμάτων και ιδιότυπων λέξεων. Κλείνοντας το βιβλίο του Δ. Σιάτρα, έχεις βεβαιωθεί ότι ο
συγγραφέας είναι από τους καλύτερους μελετητές της κοινοτικής ζωής των νεότερων χρόνων,
γι’ αυτό του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Μακάρι να ασχοληθεί κάποια μέρα και με τον
θεσσαλικό χώρο. (Για πληροφορίες στα τηλ. 24210-25.328 και 28.912).
28) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΚΕΜΝΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ, Μνήμη Μανούσου Ι. Μανούσακα. Πρακτικά
Ημερίδας, Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2005, Αθήνα 2007, σ. 100.
Η διοργάνωση ημερίδων και η έκδοση τιμητικών τόμων σε επιστήμονες, οι οποίοι προσέφεραν πολλά στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, είναι συνήθης πρακτική στον κόσμο των
Γραμμάτων. Μία τέτοια έκδοση είναι η παρουσιαζόμενη εδώ, κοινή έκδοση δύο σπουδαίων
ελληνικών πνευματικών ιδρυμάτων, στην οποία δημοσιεύονται οι εξής ανακοινώσεις: α) Κώστας
Λάππας, Τα χρόνια του Μ. Μανούσακα στο Μεσαιωνικό Αρχείο. β) Ιωάννης Κ. Χασιώτης,
Ο Μ. Ι. Μανούσακας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. γ) Χρύσα Μαλτέζου, Μανούσος
Μανούσακας, διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας· η ματιά των υποτρόφων
και συνεργατών του. δ) Βασ. Βλ. Σφυρόερας, Αναμνήσεις από τη συνεργασία μου με τον Μ.
Μανούσακα στο «Μεσαιωνικό Αρχείο». ε) Arnold Van Gemert, Η πάλη του ιστορικού με τον
φιλόλογο. στ) Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Οι παλαιογραφικές έρευνες του Μ. Μανούσακα. ζ)
Μιχάλης Λασιθιωτάκης, Έλληνες λόγιοι και Παιδεία (14ος-17ος αι.). η) Ευτυχία Δ. Λιάτα,
Τεκμηριώνοντας την ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας. θ) Κώστας Λαμπρινός,
Αρχειακές έρευνες και μελέτες για την Κρήτη κατά την βενετική περίοδο. Με τις σελίδες των ως
άνω ανακοινώσεων αποτιμάται, σε γενικές γραμμές, το επιστημονικό έργο του αείμνηστου Μ.
Μανούσακα. Σημειωτέον ότι την έναρξη των εργασιών της ημερίδας προσφώνησε η Αγγελική
Λαΐου. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-36.64.610).
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29) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ορθοδοξία και Ελληνισμός. Σταθερή πορεία και
αγώνες αιώνων, έκδοση της Ι. Μ. Μεγ. Μετεώρου, Άγια Μετέωρα 2007, σ. 48.
Με ένα σύντομο, περιεκτικό και γλαφυρό κείμενό του, ο Δημ. Ζ. Σοφιανός, ο ακούραστος
μελετητής της μετεωρίτικης ιστορίας, ιχνηλατεί τους παράλληλους δρόμους της Ορθοδοξίας και
του Ελληνισμού στο διάβα των αιώνων. Το τομίδιο στολίζεται με εικόνες αγίων και ηρώων που
το καθιστούν τερπνό και ωφέλιμο ανάγνωσμα. (Το βιβλίο πωλείται στα Μετέωρα).
30) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Οι εβραϊκές συνοικίες των Ιωαννίνων. Ιστορίαπολεοδομία-αρχιτεκτονική, ΚΙΣ Ελλάδος, Αθήνα 2007, σ. 80.
Η ιστορία της εβραϊκής Κοινότητας των Ιωαννίνων έγινε αντικείμενο μελέτης, στο παρελθόν,
από αξιόλογους ιστορικούς οι οποίοι πλούτισαν την σχετική βιβλιογραφία. Στη βιβλιογραφία
αυτή προστίθεται, τώρα, η ως άνω μελέτη του νέου αρχιτέκτονα Απ. Παπαϊωάννου, την οποία
εκπόνησε κατά την διάρκεια των σπουδών του στην Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης.
Εν πρώτοις δίνει μία σύντομη ιστορία των Ιωαννίνων και των Εβραίων τους και στη συνέχεια
εισέρχεται στο κυρίως θέμα του, με τις εξής ενότητες: α) Η πολεοδομική διάρθρωση των
εβραϊκών συνοικιών σε συνάρτηση με την πολεοδομική εξέλιξη των Ιωαννίνων (από την
ίδρυση της πόλης μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα). β) Τα σπίτια των Εβραίων (υλικά και
τρόποι κατασκευής, κατηγοριοποίηση των εβραϊκών σπιτιών. γ) Τα κοινωφελή κτίσματα
των Εβραίων (συναγωγές, αρρεναγωγείο, νεκροταφείο). Ο αναγνώστης του βιβλίου γνωρίζει,
τώρα, την εβραϊκή αρχιτεκτονική των Ιωαννίνων με τις ιδιαιτερότητές της. (Για πληροφορίες
στο τηλ. 210-32.44.315).
31) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ, Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη-Αρχιτεκτονική-Σύγχρονα
Θέματα, τ. 21 (Θεσσαλονίκη 2007) σ. 256, τιμή 10 ευρώ.
Την πολύ σημαντική έκδοση προβολής της Θεσσαλονίκης, της Πολιτιστικής Εταιρείας
Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, φροντίζει με το μεράκι του ο Ευάγγελος Χεκίμογλου. Το
τεύχος περιέχει κείμενα γραμμένα με υπευθυνότητα, επιστημοσύνη και καλή εικονογράφηση,
χάρη στα οποία αναδύεται η εικόνα της Θεσσαλονίκης από τον Μεσαίωνα μέχρι τα πρόσφατα
χρόνια. Από τις πολλές μελέτες του τεύχους αναφέρουμε τις παρακάτω τέσσερες: α) Αλέξ.
Γρηγορίου, Περιγραφές της Θεσσαλονίκης μέσα από τα κείμενα γάλλων ταξιδιωτών (σ.
96-131). β) Χαρ. Παπαστάθης, Υπόθεση Χιονίου. Μία δίωξη θρησκευτικών φρονημάτων
στη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα (σ. 134-141). γ) Έλλη Γκαλά-Γεωργιλά, Ο θεσμός της
«εμφύτευσης» στην οικοδομική δραστηριότητα και στην αγορά ακινήτων της βυζαντινής
Θεσσαλονίκης, 13ος-15ος αι. (σ. 142-153). δ) Θαν. Παπαζώτος, Η Μονή Ακαπνίου-Ο ναός του
«Προφήτη Ηλία» (σ. 154-207). Το τεύχος κλείνει με τις βιβλιοπαρουσιάσεις. (Για πληροφορίες
στο τηλ. 2310-551.754).
32) ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΜΙΣΣΙΟΣ, 1767 γνωστοί αλλά και εντελώς άγνωστοι Μυτιληνιοί σε
σκίτσα της Μάρως Μίσσιου και του Βασίλη Παγιάτη. Συμβολή στην ιστορία της λεσβιακής
γραμματείας, τόμος 11ος, Μυτιλήνη 2007, σ. 392.
Ο Κ. Μίσσιος, συνεχίζει την δημιουργική πορεία του ως ακοίμητο μάτι της Λεσβιακής
Γραμματείας. Στον 11ο και πολυσέλιδο τόμο παρουσιάζονται τα σκίτσα 1767, γνωστών και
άγνωστων, μυτιληνιών δημιουργών. Τα σκίτσα αυτά είναι επιτυχημένα έργα του Β. Παγιάτη
και της Μ. Μίσσιου, κόρης του συγγραφέα. Για άλλη μια φορά, η προσφορά του Κώστα
Μίσσιου προς τον γενέθλιο τόπο, την Λέσβο, είναι αξιόλογη.
33) ΦΩΤΙΟΣ ΣΤ. ΒΟΥΡΛΑΣ, Οι ακολουθίες του αρραβώνα και του γάμου. Παιδαγωγός,
ηθικός σύμβουλος και οδηγός σωτηρίας των μελλονύμφων και των συζύγων, Διάβα [της
Καλαμπάκας] 2007, σ. 128 μικρού σχήματος.
Όπως είναι γνωστό, οι ακολουθίες του αρραβώνα και του γάμου, λόγω της γλώσσας στην
οποία είναι γραμμένες, δεν γίνονται κατανοητές από τον πολύ κόσμο. Έχοντας, λοιπόν, υπόψη
του αυτό το δεδομένο, ο πρωτοπρεσβύτερος Φώτιος Βούρλας σκέφθηκε να ερμηνεύσει τις
ακολουθίες αυτές ώστε να μην διαπιστώνεται στο εξής «έλλειψη κατανόησης και αδυναμία
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συμμετοχής των νεονύμφων και του περιεστώτος λαού στα (...) αναγινοσκώμενα και τελούμενα
στη διάρκεια της ιερολογίας του Μυστηρίου». Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο παπαΦώτης, με το έργο του αυτό, παιδαγωγεί τους ενορίτες του καθώς και όλους τους αναγνώστες
του. Εύγε του. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24310-32.981).
34) ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΒΕΛΛΑΣ, Εκπαιδευτικά Ανάλεκτα. Βιώματα-εμπειρίες-μελετήματα, Καρδίτσα 2007, σ. 232.
Ο Λ. Γριβέλλας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, είναι ένα μέλος της ευάριθμης ομάδας της
Καρδίτσας που ασχολείται με την τοπική Ιστορία. Στο νέο έργο του αποτυπώνει στο χαρτί τα
ίχνη της πορείας του στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρέτησε ως
δάσκαλος και ως σχολικός σύμβουλος. Στο πόνημά του κατέθεσε ορισμένες από τις εμπειρίες
και τις δραστηριότητες, τις οποίες ανέπτυξε με εισηγήσεις, άρθρα, εγκυκλίους κ.λ.π., όπως
σημείωσε στον πρόλογό του. Το βιβλίο διαιρείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο κάνει λόγο για την
εκπαιδευτική πορεία και τα προσωπικά βιώματά του. Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύονται μελέτες
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος του συγγραφέα, ήτοι: α) Η διαχρονική πορεία της Εκπαίδευσης
και των εκπαιδευτικών. β) Η φυσιογνωμία του σύγχρονου δασκάλου. γ) Προγραμματισμός
των σχολικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας. δ) Η οργάνωση της διδασκαλίας.
ε) Ο λειτουργικός ρόλος της ερώτησης κατά την διδασκαλία. στ) Μαθησιακές δυσκολίες. γ)
Αντισταθμιστική αγωγή με φροντιστηριακή διδασκαλία. η) Η αξιολόγηση της επίδοσης των
μαθητών. θ) Η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού. ι) Η τοπική Ιστορία. ια) Δημ. Γληνός. ιβ)
Αλέξ. Δελμούζος. Στο τρίτο μέρος καταχωρίσθηκαν μερικά άρθρα και ομιλίες του συγγραφέα
που δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες της Καρδίτσας. Ο αναγνώστης του έργου του Λ. Γριβέλλα
θα γνωρίσει την «ανηφορική και δύσκολη πορεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας»,
όπως έγραψε προλογικά και ο ομότιμος καθηγητής Βασ. Α. Κύρκος. (Για πληροφορίες στο τηλ.
24410-20.480).
35) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Εισαγωγή, στο έργο του Ιωάννη Καντακουζηνού,
Ιστοριών Βιβλία Δ΄, «Επικαιρότητα», Αθήνα 2007, σ. 74.
Τα τελευταία χρόνια μερικοί εκδότες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στους έλληνες
συγγραφείς της βυζαντινής περιόδου. Αρκετούς από αυτούς έχουν προσφέρει στο αναγνωστικό
κοινό οι εκδόσεις Κανάκη και Ζήδρου. Εσχάτως, οι εκδόσεις «Επικαιρότητα» προέβησαν στην
φωτομηχανική επανέκδοση του έργου του Ιω. Καντακουζηνού, στην οποία προτάσσουν μια
πλατιά εισαγωγή του γνωστού μας βυζαντινολόγου και μελετητή της θεσσαλικής ιστορίας,
ομότιμου καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου, Δημ. Σοφιανού. Ο συγγραφέας σκιαγραφεί
τη ζωή και το έργο του Ιω. Καντακουζηνού και την εποχή του (14ος αι.), συνοπτικά, με
τους εμφύλιους πολέμους που έφθειραν, με τα άλλα αίτια, την ελληνική αυτοκρατορία του
Βυζαντίου και την οδήγησαν στην παρακμή. Η γραμμένη με επιστημοσύνη εισαγωγή του Δημ.
Σοφιανού, στο πολυσέλιδο έργο του Καντακουζηνού, βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει
καλύτερα το έργο αυτό και την εποχή στην οποία αναφέρεται.
36) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΣΤΑΜΟΣ, Τουρκικές λέξεις στην Πράμαντα. Επιλογή, έκδοση του
Συλλόγου των Πραμαντιωτών Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007, σ. 120.
Ο συνταξιούχος φιλόλογος Δ. Στάμος δεν αφήνει να περνά κενός ο χρόνος του. Μελετά,
γράφει και εκδίδει ό,τι θεωρεί χρήσιμο για τον φιλίστορα και γενικά για τον αναγνώστη. Στο
πρόσφατο έργο του, 9ο στη σειρά, παρουσιάζει την συλλογή τουρκικών λέξεων στο χωριό
Πράμαντα των Ιωαννίνων. Πρόκειται για περισσότερες από 800 λέξεις, προερχόμενες από την
τουρκική γλώσσα και ενσωματωμένες στην ελληνική, για τις οποίες παραθέτει την ετυμολογία
και την ορθή γραφή τους στην τουρκική. Η μελέτη αυτή (όπως και η παρόμοια του Δημ.
Καλούσιου στο τέλος του κώδικα της Τρίκκης) θα είναι, στο εξής, ένα χρήσιμο εργαλείο για
όσους ασχολούνται με το γλωσσάρι μιας περιοχής. (Για πληροφορίες στα τηλ. 210-36.20.700
και 6948-558.112).
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37) ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ, Βιβλιογραφικός Οδηγός
Ευρυτανίας, Καρπενήσι 2007, σ. 228.
Η φιλόλογος Μ. Παναγιωτοπούλου-Μποτονάκη προΐσταται των Γ.ΑΚ. της Ευρυτανίας.
Αξιοποιώντας όσο ελεύθερο χρόνο της μένει, ασχολήθηκε με ένα πολύπλευρο έργο, τον
βιβλιογραφικό οδηγό της Ευρυτανίας, και τον έφερε, αισίως, εις πέρας, δημιουργώντας την
υποδομή για κάθε μελετητή-ερευνητή και επίδοξο συγγραφέα ενός μικρού ή μεγάλου άρθρου
ή μελέτης, για κάποιον ευρυτανικό οικισμό ή περιοχή ή, τέλος, για κάποιον σημαντικό
Ευρυτάνα. Η πολύμοχθη έρευνά της απέδωσε 1531 (από τα οποία 24 είναι ξενόγλωσσα) μικρά
και μεγάλα δημοσιεύματα, τα οποία παραθέτει με αλφαβητική σειρά, με βάση το επώνυμο του
συγγραφέα. Με το πέρασμα του χρόνου, καθώς θα προστίθενται και άλλα λήμματα, νέα ή μη
ενοπισμένα έως τώρα, πιστεύουμε πως θα γίνει και η θεματική κατάταξη των δημοσιευμάτων,
για την καλύτερη αξιοποίησή τους. Τελειώνοντας τα βιβλιογραφικά λήμματα, η συγγραφέας
παραθέτει το ευρετήριο των τόπων, όρων, θεμάτων και προσώπων, το οποίο αναπληρώνει εν
πολλοίς την θεματική κατάταξη των λημμάτων και συμβάλλει στην καλύτερη χρήση του έργου
της. (Για πληροφορίες στα τηλ. 22370-25.954 και 24.111).
38) ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ, Περιοδική ενημερωτική-πολιτιστική έκδοση του Πνευματικού
Κέντρου του Σταυρού της Λαμίας, τ. 13 (2007) σ. 112.
Μία μικρή ομάδα φιλοπρόοδων ατόμων, από το χωριό (συνοικία σήμερα της Λαμίας)
Σταυρό, έχουν δημιουργήσει το Πνευματικό Κέντρο του Σταυρού, το οποίο διοργάνωσε το
4ο, στη σειρά, Συνέδριο της Φθιωτικής Ιστορίας και εκδίδει το περιοδικό Σταυροδρόμι με
την επιμέλεια του Ιωάννη Ευ. Μακρή. Στο 13ο τεύχος αυτού του περιοδικού δημοσιεύθηκαν
άρθρα και μελέτες, από τα οποία σημειώνουμε εδώ τα ιστορικά και γλωσσικά: α) Αν. Ηρ.
Καραναστάσης, Από την ιστορία του Σταυρού. β) Κων. Καρβέλης, Μνημεία της Λαμίας. γ)
Γεώρ. Λέλης, Ένας απόγονος του Αθανασίου Διάκου. δ) Αθ. Βελέντζας, Τοπωνύμια της
Βελίτσας (Τιθορέας) σχετικά με νεροπρίονα. (Για πληροφορίες στα τηλ. 22310-32.709).
39) ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ, Καρπενήσι 1810-1820, έκδοση της
Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2006, σ. 174.
Είναι κοινό μυστικό πως η έκδοση των πηγών της Ιστορίας αποτελεί ζωτικής σημασίας
ενέργεια, διότι έχουμε στην διάθεσή μας τεκμήρια τα οποία είναι αδιάψευστα και πολύτιμα
καθώς μας δίνουν πτυχές της Ιστορίας γραμμένες από πρώτο χέρι. Ένθερμος θιασώτης αυτής
της δράσης ο Α. Γ. Μαυρομύτης προέβη στην έκδοση ενός πολυσέλιδου αρχειακού υλικού,
αναφερόμενου στο Καρπενήσι, της προεπαναστατικής περιόδου 1810-1820. Το υλικό αυτό
προέρχεται από την Συλλογή του Βλαχογιάννη των Γ.Α.Κ. (Πολίτευμα Ναυπάκτου) και
αποτελεί μία πλούσια, πρωτότυπη και χρησιμότατη ιστορική πηγή, για την οικονομία και
την κοινωνία του Καρπενησίου, στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως επεσήμανε στον πρόλογό
του και ο καθηγητής του Παντείου Κλεομένης Κουτσούκης. Τα δημοσιευόμενα έγγραφα
αναφέρονται σε θέματα παιδείας, φόρων, δαπανών κ.ά. του Καρπενησίου και των οικισμών
της επαρχίας του, λεπτομερώς, τα οποία παρέχουν πολλές πληροφορίες στον μελετητή της
τοπικής Ιστορίας, στον γλωσσολόγο και στον ονοματολόγο. Το γλωσσάρι των τουρκικών
λέξεων και το ευρετήριο των τοπωνυμίων καθιστούν το έργο τον Α. Γ. Μαυρομύτη εύχρηστο
και χρησιμότατο. Τα συγχαρητήριά μας. (Για πληροφορίες στο τηλ. 22370-23.817).
40) ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Τρίμηνο πολιτιστικό περιοδικό για την προβολή της
Ευρυτανίας, τ. 21 (2007) σ. 72 και 22(2007) σ. 64.
Το εν λόγω περιοδικό της Πανευρυτανικής Ένωσης εκδίδει ο Κων. Παπαδόπουλος και
διευθύνει ο γνωστός λογοτέχνης Μιχάλης Σταφυλάς, εκδότης παλιότερα του περιοδικού
Θεσσαλική Εστία. Σε κάθε τεύχος καταχωρίζονται ιστορικά, λαογραφικά κ.ά. άρθρα καθώς
και λογοτεχνικά κείμενα, ποικίλα σχόλια και βιβλιοπαρουσιάσεις. Στα δύο τεύχη, τα οποία
μας έστειλε ο κ. Α. Γ. Μαυρομύτης, παρουσιάζονται οι οικισμοί των Αγράφων του 1454/1455,
όπως μας τους παραδίδει η αρχαιότερη σωζόμενη απογραφή του σαντζακίου των Τρικάλων,
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την οποία διενήργησαν οι Οθωμανοί και εξέδωσαν το 2001 η Melek Delilbasi και ο Muzaffer
Arikan. (Για πληροφορίες στα τηλ. 210-32.40.001 και 69.20.004).
41) ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ, Yes Sir, ποιήματα, Λάρισα 2007, σ. 80.
Η συλλογή Yes Sir είναι η πρώτη του συνταξιούχου δασκάλου Κώστα Κωτούλα.
Αποτελείται από 73 τίτλους, 11 από τους οποίους προσδιορίζονται ως τραγούδια. Ο Κ.
Κωτούλας εξωτερικεύει τον πλούσιο εσωτερικό του κόσμου στο στίχο, πολλές φορές εκδηλώνοντας τα αισθήματά του προς την γυναίκα του, σαρκάζει την υποκρισία που κυριαρχεί
στη ζωή μας και στην διεθνή πολιτική σκηνή και εκφράζει, συχνά, την πικρία του για την
καταρράκωση των ανθρώπινων αξιών. Ένα δείγμα της δημιουργίας του παραθέτουμε εδώ:
ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟ:
Κι όμως υπάρχει / λύση:
Σκοτώστε τα γηρασμένα / άλογα
να περισσέψει σανός / για τα νεότερα!
Χαρήκαμε ειλικρινά την ποιητική δημιουργία του Κ. Κωτούλα. (Για πληροφορίες στο τηλ.
2410-236.189).
42) ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΜΙΣΣΙΟΣ, Δημοσιεύματα και άλλα του 2006, Αθήνα 2007, σ. 590 (φωτοτυπημένο).
Με απίστευτους ρυθμούς εργάζεται ο Κώστας Μίσσιος, μέρα και νύχτα, για να τροφοδοτήσει
εφημερίδες και περιοδικά, με άρθρα και μελέτες βιβλιογραφικού ενδιαφέροντος με επίκεντρο,
πάντα, τον γενέθλιο τόπο του, την Λέσβο. Η ενότητα «Ο λεσβιακός Τύπος. Τα έντυπα» είναι
μία υπεύθυνη καταγραφή και αποτίμηση των λεσβιακών εντύπων, από το 1861 έως το 1989,
και των δημιουργών τους, δημοσιευμένη στις εφημερίδες της Μυτιλήνης Δημοκράτης, Εμπρός
και Παλμοί της Βατούσας. Ένα μεγάλο μέρος του τόμου περιλαμβάνει ποιήματα του Κώστα
Μίσσιου σε διάφορα περιοδικά, και παρουσιάσεις-κριτικές των βιβλίων του.
43) ΚΩΣΤΑΣ ΙΩ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ανθηριώτικα Γράμματα. Σατυρική Ποίηση. Εισαγωγήεπιμέλεια Μεν. Νικ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 2006, σ. 58.
Ο Κ. Ευαγγέλου (1899-1985) υπήρξε ταχυδρόμος, χωροφύλακας και γραμματέας-ληξίαρχος
της Κοινότητας του Ανθηρού της Αργιθέας, της γενέτειράς του. Από την θέση του γραμματέα
είχε καλή εποπτεία των καθημερινών συμβάντων στη μικρή κοινωνία του Ανθηρού, την οποία
σατιρίζει εύστοχα, με τον ομοιοκατάληκτο στίχο του. Στο αφιερωμένο στον γιατρό ποίημα, με
την ανυπαρξία των μέσων περίθαλψης, η σάτιρά του είναι καυστική:
Και ο καθένας άρρωστος ας τραγουδά κι ας άδει
κι ας πάει στο νέο του γιατρό αν θέλ’ να πάει στον Άδη (!).
Καυστικός, επίσης, είναι ο στίχος του όταν κάνει λόγο για μία συγκέντρωση των δασκάλων
στα Τρίκαλα, το 1934:
Γραβατοφόροι γύριζαν καμπόσοι με φχιωγκάκια,
μασώντας περιφέρονταν εις όλα τα σοκάκια.
Κι αν δαύτη συμπεριφορά την δώσουν στα παιδάκια
δεν τα μαζεύουν οι γονείς ποτέ απ’ τα σοκάκια.
Χαρήκαμε τους στίχους του Κώστα Ευαγγέλου και είμαστε βέβαιοι ότι θα τους χαρούν
περισσότερο οι Ανθηριώτες και, ευρύτερα, οι Αργιθεάτες. (Για πληροφορίες στα τηλ. 21077.55.368 και 24450-31.680).
44) ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Οδός Αργιθέας-Οδός Ανθηρού, ποιήματα,
Αθήνα 2006, σ. 96.
Ο Μεν. Παπαδημητρίου, δικηγόρος της Αθήνας από το Ανθηρό της Αργιθέας, έχει
δημοσιεύσει πολλά άρθρα, μελέτες και ποιήματά του σε διάφορα έντυπα. Η πρώτη του ποιητική
συλλογή είναι μία συγκομιδή 58 τίτλων, τους οποίους συνέθεσε την περίοδο 1963-2005. Στα
ποιήματα του Μεν. Παπαδημητρίου κυριαρχεί το συναίσθημα, τα βιώματα, η πατριδολατρία,
καθώς συχνά ο στίχος του φωτογραφίζει τοπία του Ανθηρού και της Αργιθέας, με τα οποία
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αυτός έχει έναν ακατάλυτο δεσμό αγάπης. Άλλοι από τους στίχους του είναι σύντομοι, σχεδόν
επιγραμματικοί, και άλλοι μακροσκελείς, φανερώνοντας τα πληθωρικά αισθήματα του
δημιουργού. Καθώς τα ποιήματα έχουν γραφεί σε μία μεγάλη χρονική περίοδο, ο αναγνώστης
τους αντιλαμβάνεται την πορεία της γραφίδας του Μαν. Παπαδημητρίου, η οποία είναι
ανοδική, όπως ανεβαίνει τα πλάγια και τις βουνοκορφές του Ανθηρού, του αγαπημένου
γενέθλιου τόπου. (Για πληροφορίες στα τηλ. 210-77.55.368 και 24450-31.680).
45) π. ΘΩΜΑΣ ΑΧ. ΤΣΟΥΛΙΑΣ-ΕΛΕΝΗ Θ. ΤΣΟΥΛΙΑ, Το θείο και άγιο Φως. Το μέγα
θαύμα του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας στα Ιεροσόλυμα, Κατερίνη 2007, σ. 176.
Ο Θωμάς Τσουλιάς, ιερέας στην Κατερίνη από τα Φίλια της Καρδίτσας, διδάκτορας του
Πανεπιστημίου της Κωνστάντζας (Ρουμανία) και συγγραφέας 16 έργων, σε συνεργασία με
την κόρη του Ελένη, επίσης θεολόγο, από υπέρμετρη αγάπη προς τα Ιερά Προσκυνήματα της
Ιερουσαλήμ, ασχολήθηκαν, με ζέση, με το Θείο και Άγιο Φως του Παναγίου Τάφου. Στο πόνημά
τους παρουσιάζουν την ανθρωπογεωγραφία της Αγίας Γης, τα πανάγια προσκυνήματα (μέσα
και έξω από τον ναό της Ανάστασης, μέσα και έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, στην έρημο
και στο όρος Σινά), το Θείο και Άγιο Φως, όσους αξιώθηκαν της θείας φωτοφάνειας (προφήτες,
απόστολοι, άγιοι) και ομολογίες συγκλονιστικών εμπειριών περί του Αγίου Φωτός. Όλα αυτά
δοσμένα απλά και εύληπτα για όλους, τεκμηριωμένα με παραπομπές στην Αγία Γραφή και σε
θεολογικά έργα. (Για πληροφορίες στο τηλ. 23510-24.010).
46) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ, Γεώργιος Καφαντάρης. Μια ζωή στις επάλξεις της
Δημοκρατίας, εκδόσεις Στέφ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 2005, σ. 526.
Ο παλαίμαχος λογοτέχνης Μιχ. Σταφυλάς, εκδότης άλλοτε της Θεσσαλικής Εστίας και τώρα
της Πνευματικής Ζωής, στο πλούσιο λογοτεχνικό έργο του (μελέτη, ποίηση, διήγημα, θέατρο)
πρόσθεσε και ένα ιστορικό, στο οποίο αποτίμησε την ζωή και το έργο του συμπατριώτη του
(Ευρυτάνα) πολιτικού (βουλευτή και πρωθυπουργού) Γεωρ. Καφαντάρη. Ο συγγραφέας
αναζήτησε στοιχεία στις εφημερίδες της εποχής, κατέγραψε προσωπικές μαρτυρίες ατόμων
που γνώριζαν τον Καφαντάρη και μελέτησε το αρχείο του, προκειμένου να συνθέσει ένα έργο
άξιο του ονόματος του μεγάλου πολιτικού. Ο αναγνώστης του πολυσέλιδου έργου, παράλληλα
με την δράση του Καφαντάρη, παρακολουθεί πολλές σελίδες της νεότερης Ιστορίας μας, του
ταραγμένου πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Μέσα από τα γεγονότα αυτής της περιόδου
αναδύεται ο σημαντικός ρόλος του Καφαντάρη, ως υπερασπιστή της Δημοκρατίας. Τα θερμά
συγχαρητήριά μας στον αειθαλή συγγραφέα. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-95.88.333).

Β΄. ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΛΙΑΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΚΡΑΝΙΑΣ, Για πληρέστερη ζωή, επιμέλεια Βασίλης Λιαπής, εκδόσεις
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 320.
Ο Απόστολος Κρανιάς (1910-1996), εμβριθής κλασικός φιλόλογος, οξυδερκής νεοελληνιστής, βαθύς στοχαστής, γνήσιος δημοτικιστής, αυθεντικός δημοκράτης, ταλαντούχος
παιδαγωγός και δάσκαλος πολλών Θεσσαλών, έζησε και πλούτισε και σφράγισε την Λάρισα
με την προσωπικότητά του, το ήθος και το φρόνημα του επιστήμονα. Ξεκίνησε από το ορεινό
χωριό της Καρδίτσας Μεσενικόλας, επέλεξε για σπουδές τη Θεσσαλονίκη του Εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού με τον Δελμούζο, Τριανταφυλλίδη και Γιάννη Αποστολάκη, και άρχισε την
εκπαιδευτική του σταδιοδρομία στα χρόνια της Κατοχής από το Γυμνάσιο της Καρδίτσας, του
Παλαμά αργότερα, για να περάσει, την δεκαετία του 1950, σε Γυμνάσια της Ελασσόνας, του
Τυρνάβου και της Λάρισας.
Η απριλιανή δικτατορία (1967) τον βρήκε λυκειάρχη στο Β΄ Λύκειο Αρρένων της Λάρισας
και τον απέλυσε για τη δημοκρατικότητα και τη συνέπειά του στους αγώνες για την παιδεία,
τον πολιτισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. Τρόμαξε η Χούντα από τον ελεύθερο άνθρωπο
που μπόρεσε να δαμάσει τη μοίρα του με ελεύθερο στοχασμό, με ελεύθερο φρόνημα, με ελεύθερη
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συνείδηση και που με πέρα ως πέρα ελευθερωμένο το πνεύμα του κατάφερε να πορεύεται την
εκπαιδευτική του περιπέτεια πέρα από τις αμετάθετες γραμμές του οποιουδήποτε εξωτερικού
καταναγκασμού. «Πώς θα μπορούσε, πώς μπορεί να γίνει αγώνας ελευθερίας χωρίς
πραγμάτωση από τον καθένα του χρέους και του ήθους της κοινωνικότητας;», αναρωτιέται
ο ίδιος (σ. 209). Μετά τη μεταπολίτευση, η πολιτεία τον αποκατέστησε και τον έκανε Επόπτη/
Γενικό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύσεως στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου
συνταξιοδοτήθηκε το 1976.
Από πολύ νωρίς ο Απόστολος Κρανιάς προσανατόλισε το στοχασμό του σε μία Εκπαίδευση
που θα προσφέρει Παιδεία, δηλαδή μόρφωση, καλλιέργεια και φρόνηση και αρετή, μία
παιδεία που θα σφυρηλατεί υγιείς προσωπικότητες και πολίτες με ιδανικά και υπερατομικές
επιδιώξεις. Ως εκπαιδευτικός και ως άνθρωπος ήταν μειλίχιος, ήρεμος και σταθερός στις
απόψεις του. Μεθοδικός και πυρφόρος της γνωστικής συνείδησης, με ευθύτητα και αμεσότητα
και με γλώσσα μακρυγιαννική, με παρρησία, με ασκητική αφοσίωση και ακεραιότητα
σωκρατική γοήτευε πάντοτε τους μαθητές του, καθώς είχε κάνει Μοίρα και Ειμαρμένη και
«χόμπυ» τη δουλειά του. Εξάλλου, προικισμένος, εκλεκτικά ίσως αλλά γερά καταρτισμένος,
ξεχωρίζει κυρίως για τον όγκο και την ποιότητα της εμπειρίας του της προσωπικής. Δεν ήταν
ο Απόστολος Κρανιάς βιβλιογραφία και ξένη μαθημένη γνώση. Τα πνευματικά θέματα ήταν
προβλήματα της προσωπικής ζωής και ο λόγος του έβγαινε από δική του κερδισμένη, βιωμένη
γνώση. Παράδειγμα: Ως βοηθός γυμνασιάρχη του Β΄ Γυμνασίου Αρρένων της Λάρισας έλεγε,
περαίνοντας στην «αξιολογότατη» (Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Νέα Εστία, 735/15.11.1958)
εισήγησή του με θέμα: «Σταθμοί και τάσεις εις την εξέλιξιν της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Παιδευτικά στοιχεία αυτής», στο Α΄ Συνέδριο της ΣΤ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μέσης
Εκπαιδεύσεως που έγινε στη Λάρισα 8-11 Σεπτεμβρίου 1957:
«(...) Τέλος, αν η ποίηση είναι το πιο ακριβό και γνήσιο φανέρωμα της ζωής στον άνθρωπο,
τότε δεν γίνεται παρά ο πνευματικός αγώνας για την ποίηση να ’ναι μία βίωση στο υψηλότερο
ήθος, στην πιο αγνή ατμόσφαιρα, στο ήθος και στον ουρανό της ψυχής. Εμπειρία που κάνει
να γλυκοχαράζει, κλεισμένο μέσα σε αβάσταχτη μελωδία, στην ψυχή μας κάτι σαν αβασίλευτο
φως» (σ. 274 της παρούσας έκδοσης).
Ακόμα και στα πικρά και ταραγμένα χρόνια (Κατοχή, Εμφύλιος, Δικτατορία των
συνταγματαρχών), τότε που «το έφερε η τύχη να δοκιμάσει δικά του δεινά, προσωπικά
παθήματα» (σ. 91· φυλακίσεις, εξορίες, απολύσεις), ο Απόστολος Κρανιάς, ακολουθώντας
το παράδειγμα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αναζητούσε την Αλήθεια, αναζητούσε να
πραγματώσει τον σωστό ακέραιο άνθρωπο, και στη γνωστική ικανότητα και στην κοινωνική
του υπόσταση. Κατανοούσε και προσέγγιζε τα μεγάλα προβλήματα του ανθρώπου με σώφρονα
λογισμό και νηφάλιο βηματισμό. Και ίσα ίσα, σε τέτοιες εποχές χαλασμού, καθώς «από παντού
τον σφίγγει η απορία πιεστική και ακόμα λυτρωτική η ανάγκη για απόκριση» (σ. 51), άρχισε
μέσα του και μέσα στις δυσκολίες ασίγαστος ο αγώνας, για να μπορέσει να γνωρίσει και να
ζήσει την ανθρώπινη Μοίρα με επίγνωση. Νιώθει τη γνώση ως προσωπικό αίτημα και πάθημα
και κάνοντας ήθος του την αυτοσυγκέντρωση και την αυτοπαιδεία δοκιμάζει και εγρηγορεί
και συλλογίζεται. Η γρηγορούσα συνείδηση γίνεται «δίψα και η δίψα η ίδια ξεδιψαστική,
τρεπόμενη σε δημιουργικό έργο» (σ. 114).
Πρόκειται για την πραγματεία του με τίτλο Για πληρέστερη ζωή, ένα στοχαστικό
κατόρθωμα που καταφάσκει στη μεγάλη τελετή που είναι η Δημιουργία, στο μυστήριο της
ζωής που είναι η ουσία της, στη φαντασία που είναι ν’ απλώνεις τη σκέψη σου στις διαστάσεις
του Σύμπαντος, στη νοσταλγία της πληρότητας που είναι ο σκοπός της και στην αφυπνιστική
λεκτικότητα που ανοίγει στα μάτια μας τα βάθη της ψυχής.
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