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Από τόμο σε τόμο
Αγαπητοί Φίλοι,
Ο 54ος τόμος προστέθηκε, ήδη, στην μακρά σειρά του Θεσσαλικού Ημερολογίου,
με ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα, χάρη στην αγάπη των πολλών συνεργατών μας.
Πολλοί αναγνώστες του περιοδικού μάς τηλεφωνούν για να μας συγχαρούν για το
επίπεδό του. Τους ευχαριστούμε για την αγάπη τους και τους λέμε, επαναλαμβάνοντάς
το και από τη θέση αυτή, ότι η επιτυχημένη πορεία του Θεσσαλικού Ημερολογίου
οφείλεται σε όλους τους συνεργάτες μας, συγγραφείς και μεταφραστές, και στους
ίδιους τους αναγνώστες μας, διότι με την συνδρομή τους μας παρέχουν την δυνατότητα
να πληρώνουμε τα έξοδα της έκδοσης και τα ακριβά ταχυδρομικά τέλη. Όλοι, λοιπόν,
προσφέρουμε το κατά δύναμη, για την ανάδειξη της Θεσσαλικής Ιστορίας και,
επομένως, τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους μας. _
Το πρώτο εξάμηνο του 2008 διοργανώθηκαν μερικές Ημερίδες τοπικής Ιστορίας. Ο
εκδότης του περιοδικού συμμετείχε, με σχετικές ανακοινώσεις του, στις εξής:
1) Στην Ημερίδα τοπικής ιστορίας στην Ελάτεια της Λάρισας (24.2.2008).
2) Στην Ημερίδα «Η Βυζαντινή Λάρισα», στη Λάρισα (20.5.2008).
3) Στην Ημερίδα για τα «200 χρόνια από τον θάνατο του Νικοτσάρα», στη Λάρισα
(23.5.2008).
Η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα, ολοκληρώνοντας την
επανέκδοση των έργων του Ρήγα, προέβη στην έκδοση ένος ψηφιακού δίσκου (cdrom), στον οποίο περιλαμβάνονται τα Άπαντα του Ρήγα, με την επιμέλεια του Δημ.
Καραμπερόπουλου. Τα θερμά συγχαρητήριά μας.
Για όσους έχουν ελλείψεις, ανατυπώσαμε προσφάτως και τους τόμους 20ό και 22ο.
Από τις αρχαιρεσίες της 11.6.2008 του Ομίλου Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας προέκυψε το εξής νέο Διοικήτικο Συμβούλιο:
Πρόεδρος
Κώστας Σπανός
Αντιπρόεδρος
Κώστας Θεοδωρακόπουλος
Γραμματέας
Μάρκος Σγάντζος
Ταμίας
Κώστας Πάνος
Έφορος εκδηλώσεων Θεόδωρος Παλιούγκας
Μέλη
Ιουλία Κανδήλα
Βασίλης Θεοδωρόπουλος
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στον τόμο 44, σελ. 327, στ. 11, τα νερά με τα οποία λειτουργούσε ο νερόμυλος
της Αιγάνης έρχονται από την περιοχή της Κρανιάς και όχι της Καρυάς. Το λάθος
επισήμανε ο κ. Γιάννης Μπασλής.
Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΘΗΜ
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΘΗΜ

SLAWOMIR SPRAWSKI

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 4ου ΑΙΩΝΑ Π.Χ.
Μετάφραση από τα αγγλικά1
ΕΛΕΝΗ ΑΛ. ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ

Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. η εσωτερική κατάσταση της Θεσσαλίας χειροτέρευσε.
Μερικοί βλέπουν τις πρώτες αιτίες της κρίσης στην αχαρακτήριστη συμπεριφορά του
θεσσαλικού στρατεύματος, το οποίο πολέμησε στο πλευρό των Αθηναίων εναντίον
της Σπάρτης, κατά την διάρκεια της μάχης των Οινοφύτων (457 π.Χ.), όταν ξαφνικά
το θεσσαλικό ιππικό αποσύρθηκε από το πεδίο της μάχης, αφήνοντας τους Αθηναίους
μόνους τους. Η M. Sordi, στη συμπεριφορά αυτή του ιππικού, βλέπει μία πολιτική
ενέργεια εναντίον της αριστοκρατίας που κυβερνούσε την χώρα. Οι άνδρες του
ιππικού ανήκαν στην μεσαία κοινωνική τάξη των ιππέων, την οποία η αριστοκρατική
τάξη στερούσε από κάθε επιρροή στη διακυβέρνηση. Μία άλλη ένδειξη αυτής της
διαμάχης λέγεται ότι υπήρξε η εξορία του Ορέστη, υπέρ των συμφερόντων του οποίου
είχαν επέμβει οι Αθηναίοι.2
Πιστεύεται, επίσης, ότι ο εμφύλιος πόλεμος είχε καταβάλει την Λάρισα, την πατρίδα
των Αλευάδων, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την στέρηση της εξουσίας και
την εξορία. Το 431 π.Χ., όταν οι Θεσσαλοί έστειλαν ενισχύσεις στους Αθηναίους,
ο Θουκυδίδης (Β, 22) αναφέρει τις ενισχύσεις τις οποίες έστειλαν η Λάρισα, η
Φάρσαλος, η Πειρασία, η Κραννών, η Πύρασος, η Γυρτώνη και οι Φερές. Οι αρχηγοί
των στρατιωτικών τμημάτων αναφέρονται, επίσης, ονομαστικώς: ο Πολυμήδης και
ο Αριστόνους από την Λάρισα, ο Μένων από την Φάρσαλο και άλλοι αρχηγοί από
κάθε πόλη. Κατά την γνώμη, λοιπόν, του Θουκυδίδη, τα στρατεύματα συγκροτήθηκαν
από τις πόλεις, ενώ θα πρέπει να υπήρχαν δύο τμήματα από την Λάρισα, εφόσον οι
αναφερόμενοι αρχηγοί στάλθηκαν «ἀπό τῆς στάσεως ἑκάτερος». Η παραδοσιακή
ερμηνεία αυτού του χωρίου υποδηλώνει ότι υπήρχαν δύο πολιτικές μερίδες στη
Λάρισα και ότι τα δύο χωριστά αποσπάσματα προέρχονταν από τις αντίπαλες
μερίδες, καθώς ένας εμφύλιος πόλεμος (στάσις) φαίνεται πως είχε ξεσπάσει στην πόλη.
Αυτό εκλαμβάνεται ως μία εκδήλωση της διαμάχης μεταξύ των δύο αριστοκρατικών
φατριών, η μία υπό την ηγεσία των Αλευάδων και η άλλη συνδεόμενη με τον Νικονίδα,
έναν φίλο του βασιλιά της Μακεδονίας Αρχελάου. Σύμφωνα με άλλους, πρέπει να
διακρίνουμε, σε μία από τις δύο φατρίες, τους υποστηρικτές της ολιγαρχίας, οι οποίοι
πάλευαν με τους αριστοκράτες για την εξουσία. Παρ’ όλα αυτά, μία τέτοια ερμηνεία

1. Από το έργο του Sl. Sprawski, Jason of Pherae, Jagiellonian University Press, Krakow 1999,
25-48. Ευχαριστούμε τον αρχαιολόγο Φώτη Ντάσιο για την αποσαφήνιση κάποιων δύσκολων
σημείων του κειμένου.
2. Θουκυδίδης, Α. 107· Α, 111· M. Sordi, La lega tessala fino ad Alessandro Magno, Roma
1958, 106-110, 322-323.
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δεν εξηγεί το γιατί και οι δύο πλευρές πρόσφεραν βοήθεια στους Αθηναίους, ή γιατί οι
ολιγαρχικοί δεν αναζήτησαν βοήθεια στη Σπάρτη.3
Ο Br. Helly προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην ερμηνεία αυτή, υπογραμμίζοντας ότι
η έκφραση «ἀπό τῆς στάσεως ἑκάτερος» μπορεί να διαβαστεί εντελώς διαφορετικά.
Κατά την γνώμη του, δεν αναφέρεται σε δύο φατρίες ευρισκόμενες σε εμφύλιο πόλεμο
(στάσιν), αλλά σε δύο στρατιωτικές μονάδες συγκροτημένες από Λαρισαίους.
Ο Ασκληπιόδοτος, στο έργο του Τακτικά Κεφάλαια (6,3), χρησιμοποιεί τον όρο
σύστασις για να ορίσει μία μονάδα αποτελούμενη από δύο τμήματα-λόχους, στην
περίπτωσή του ελαφρό πεζικό. Η λέξη αυτή ανήκε, χωρίς αμφιβολία, στο στρατιωτικό
λεξικό και θα μπορούσε να δηλώσει ένα στρατιωτικό απόσπασμα. Η Λάρισα ήταν
μεγάλη πόλη και μπορούσε να συγκροτήσει ένα μεγαλύτερο σώμα στρατού από τις
άλλες πόλεις και γι’ αυτόν τον λόγο ο Θουκυδίδης αναφέρει τα ονόματα των δύο
αρχηγών.4
Η εκστρατεία προς βοήθεια των Αθηναίων έληξε με αποτυχία. Στα Φρύγια, κοντά
στην Αθήνα, το θεσσαλικό και το αθηναϊκό ιππικό ενεπλάκησαν σε μία αψιμαχία με
τους Βοιωτούς. Αρχικά οι σύμμαχοι αντιμετώπισαν μάλλον καλά τους αντιπάλους
τους, αλλά όταν ένα απόσπασμα οπλιτών έφθασε για να τους υποστηρίξει, οι
Αθηναίοι και οι Θεσσαλοί αναγκάσθηκαν να τραπούν σε φυγή. Ο Θουκυδίδης (Β,
22.2) παρατηρεί ότι, παρ’ όλα αυτά, ευτυχώς δεν σκοτώθηκαν πολλοί.
Ο ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Στην περιγραφή των γεγονότων του αρχιδάμειου πολέμου, ο Θουκυδίδης (Δ, 78)
αφιερώνει μερικές λέξεις στη Θεσσαλία, δίδοντάς μας έναν εκπληκτικά πολύτιμο
χαρακτηρισμό των πολιτικών σχέσεων που επικρατούσαν εκεί. Κάνει τα σχόλιά του
στο περιθώριο του απολογισμού της εκστρατείας τού σπαρτιατικού στρατού στη
Θράκη, υπό την αρχηγία του Βρασίδα.
Ο Βρασίδας, ηγούμενος μιας δύναμης 1.700 οπλιτών, έφθασε στη σπαρτιατική
αποικία Ηράκλεια Τραχινία, σκοπεύοντας να πάει στη Θράκη διαμέσου της
Θεσσαλίας. Όπως διαβεβαιώνει ο Θουκυδίδης, η διέλευση της Θεσσαλίας με στρατό
δεν ήταν εύκολη χωρίς οδηγό ή χωρίς την συγκατάθεση των κατοίκων της. Ο Βρασίδας,
έχοντας πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότος, έστειλε ανθρώπους του στους φίλους
του της Φαρσάλου, ζητώντας την βοήθειά τους για να διέλθει με ασφάλεια διαμέσου
της χώρας τους. Η κατάσταση δεν ήταν εύκολη, επειδή οι Θεσσαλοί δεσμεύονταν από
μία παλαιά συμμαχία (τό παλαιόν ξυμμαχικόν) με τους Αθηναίους. Η συνθήκη αυτή
υποχρέωνε τους Θεσσαλούς να παρέχουν κάθε βοήθεια στους Αθηναίους, πράγμα
το οποίο έκαναν το 431 π.Χ., όπως προαναφέρθηκε. Επιπλέον, οι Σπαρτιάτες ήταν

3. H. D. Westlake, Thessaly in the fourth century, London 1935, 37· A. W. Gomme, A historical
commentary on Thucydides, Oxford 1956, ad loc· M. Sordi, La lega …, σ. 119· Η ίδια, rev. B.
Helly, «L’ état thessalien», Gnomon, 70 (1998) 421, σημ. 1· S. Hornblower, A commentary on
Thucydides, 1 (Oxford 1991) 227.
4. Br. Helly, L’ Etat Thessalien, Lyon 1995, 233-240. Την παραδοσιακή ερμηνεία απορρίπτει
και ο G. Rechenauer, «Zu Thukydides II 22,3 … ἀπό τῆς στάσεως ἑκάτερος...», RhM, 136 (1993)
228-234.
4

άμεσα εμπλεκόμενοι σε μία διαμάχη με τους Θεσσαλούς, σχετικώς με την ίδρυση, από
τους Σπαρτιάτες, της αποικίας στην Ηράκλεια Τραχινία, σε μία περιοχή ευρισκόμενη
υπό θεσσαλικό έλεγχο (Θουκυδίδης, Γ, 93). Η αποικία αυτή φόβιζε τους Αθηναίους,
οι οποίοι περίμεναν πως οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά της Εύβοιας θα οργανώνονταν
από το μέρος αυτό, το οποίο ήταν σε μία απόσταση που ευνοούσε την επίθεση. Οι
Θεσσαλοί είχαν εμπλακεί σε συνεχείς επιχειρήσεις εναντίον της Ηράκλειας Τραχινίας,
γεγονός το οποίο πρέπει να τους έφερε πιο κοντά στους Αθηναίους και να μετέτρεψε
την στάση τους προς την Σπάρτη σε μία στάση καθαρά εχθρική.
Ο Βρασίδας, γνωρίζοντας αυτό, δεν απευθύνθηκε επισήμως στις Αρχές της
Φαρσάλου, αλλά έστειλε αγγελιοφόρους στους φίλους του (παρά τούς ἐπιτηδείους).
Χωρίς να περιμένει απάντηση, εισέβαλε στην Αχαΐα Φθιώτιδα, μία υποτελή χώρα των
Θεσσαλών, και έφθασε στην πόλη Μελίτεια. Βεβαίως, είχε πολύ καλή πληροφόρηση
από τους κατασκόπους του, αναφορικά με την επικρατούσα κατάσταση στη Θεσσαλία,
και προσδοκούσε ότι θα είχε επιτυχία στο να εξασφαλίσει βοήθεια, ώστε η διέλευσή
του από εκεί να γινόταν ειρηνικά. Διαφορετικά, είναι δύσκολο να φαντασθούμε ότι θα
διακινδύνευε να εισβάλει με ένα σχετικά μικρό απόσπασμα, σε μία τεράστια πεδιάδα,
και να πέσει κατευθείαν στα χέρια του θεσσαλικού ιππικού, το οποίο υπερείχε
αριθμητικώς και ήταν διάσημο για τις ικανότητές του. Στη Μελίτεια τον πρόλαβαν
οι θεσσαλοί φίλοι του: ο Πάναιρος, ο Δώρος, ο Ιππολοχίδας, ο Τορύλαος και ο
πρόξενος των Χαλκιδέων Στρόφακος. Υπήρχαν, επίσης, και άλλοι, από τους οποίους
ο σημαντικότερος ήταν ο Λαρισαίος Νικονίδας, φίλος του βασιλιά της Μακεδονίας
Περδίκκα. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι άνθρωποι ή εάν κατείχαν κάποιο επίσημο
πολιτικό αξίωμα. Από την περαιτέρω αφήγηση του Θουκυδίδη (Δ, 78), μπορούμε να
συμπεράνουμε, με βεβαιότητα, ότι ανήκαν στους επιφανείς της εξουσίας. Κατά τον
ιστορικό, η πλειοψηφία των Θεσσαλών (πλῆθος τῶν Θεσσαλῶν) διέκειτο φιλικά προς
τους Αθηναίους και αν η δυναστεία δεν ήταν το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα της
Θεσσαλίας, αλλά μάλλον η ἰσονομία, δεν θα είχε δημιουργηθεί μία τέτοια κατάσταση.
Όσοι ήταν αντίθετοι στη διέλευση του Βρασίδα ήταν τόσο γρήγοροι όσο και οι φίλοι
του και επιχείρησαν να τον σταματήσουν, συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις τους στον
ποταμό Ενιπέα. Και ενώ ο Βρασίδας ήταν ακόμα στην Μελίτεια, αυτοί έστειλαν
απεσταλμένους σ’ αυτόν, πληροφορώντας τον ότι η πορεία του χωρίς την συγκατάθεση
όλων των Θεσσαλών (ἄνευ τοῦ πάντων Κοινοῦ) ήταν παράνομη.5
Οι οδηγοί του Βρασίδα, εξηγώντας στους απεσταλμένους τον λόγο για τον οποίο
οδηγούσαν τους Σπαρτιάτες χωρίς την συγκατάθεση της πλειοψηφίας, έκαναν έκληση
στους μεταξύ τους δεσμούς φιλίας (οἱ δέ ἄγοντες οὔτε ἀκόντων ἔφασαν διάξειν,
αἰφνίδιόν τε παραγενόμενον ξένοι ὄντες κομίζειν). Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι
αυτό αναφέρεται στην ξενία, στην κατ’ έθιμο φιλία. Αυτοί ήταν κληρονομικοί δεσμοί,
οι οποίοι περνούσαν από τον πατέρα στον γιο και συνέδεαν άτομα διαφορετικών
κοινοτήτων. Το συμπέρασμα της ξενίας ανάγεται στην παράδοση, ιδιαίτερα εκείνη
των αριστοκρατών, οι οποίοι αναζητούσαν συνεργάτες, σε άλλες πόλεις-κράτη,
ανάμεσα σε όμοια με αυτούς άτομα. Τέτοιοι δεσμοί μαρτυρούνται στην Ελλάδα
από την εποχή του Ομήρου και στη Θεσσαλία έπαιζαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο,
5. J. Tréheux, «Koinon», REA, 59 (1987) 39-41.
5

όπως θα αποδείξουμε αργότερα. Η επίκληση στον ιερό θεσμό της ξενίας, ο οποίος
υποχρέωνε στην παροχή βοήθειας, υποτίθεται ότι εξευμένισε, κατά κάποιον τρόπο,
τους εξαγριωμένους Θεσσαλούς. Ο Βρασίδας προσπάθησε να εξομαλύνει την
κατάσταση με το να τους εξηγήσει ότι δεν βρισκόταν σε πόλεμο με τους Θεσσαλούς
και λέγοντάς τους ότι επιθυμούσε να διέλθει από την χώρα τους ως φίλος. Σε αντίθεση
με τα ξεκάθαρα γεγονότα, αποσιώπησε εμφανώς το θέμα της Ηράκλειας, η οποία, στην
πραγματικότητα, ήταν ένα χωριστό κράτος. Επιθυμώντας, όμως, να καθυστερήσει για
να κερδίσει χρόνο, υποσχέθηκε να μην αντιτεθεί περαιτέρω στη θέληση των Θεσσαλών,
ενώ ταυτοχρόνως υπέβαλε ένα επίσημο αίτημα για να του επιτραπεί η διέλευση. Παρ’
όλα αυτά, αφού έφυγαν οι απεσταλμένοι, ο Βρασίδας ακολούθησε την συμβουλή
των οδηγών του και συνέχισε την πορεία του ακόμα πιο γρήγορα, σκοπεύοντας να
φθάσει στα σύνορα όσο συντομότερα γινόταν και να αποφύγει έτσι μία σύγκρουση.
Με μία γρήγορη πορεία έφθασε στην φιλική Φάρσαλο και από εκεί, αποφεύγοντας
τις εχθρικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί στον Πηνειό, κατευθύνθηκε προς
τα βορειοδυτικά, στην πόλη Φάκιον, το οποίο βρισκόταν, κατά πάσα πιθανότητα,
βορείως του Λιμναίου, απ’ όπου προχώρησε, χωρίς απώλειες, προς την Περραιβία και
στη συνέχεια προς την Μακεδονία. Έτσι, χάρη στην διέλευσή του από την Θεσσαλία, ο
Βρασίδας κατάφερε να επιτεθεί στους συμμάχους των Αθηναίων μέχρι και τον ποταμό
Στρυμώνα.6
Ο Θουκυδίδης (Δ, 78,2) δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι η Θεσσαλία κυβερνούνταν
από μία μικρή κλίκα, σχηματίζοντας έτσι μία άκρως ολιγαρχική δυναστεία. Χάρη
σ’ αυτό, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία η πλειοψηφία των Θεσσαλών
ήταν στο πλευρό των Αθηναίων, εκείνοι που διοικούσαν την χώρα είχαν το ελεύθερο
να διατηρούν φιλία με την Σπάρτη, ενάντια στα συμφέροντα του κράτους, και να
ασκούν μία εξωτερική πολιτική φιλική προς την Σπάρτη. Έχει γίνει προσπάθεια να
ερμηνευθούν οι όροι πλῆθος και ἰσονομία, τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης,
ως απόδειξη ότι μία κοινωνική σύγκρουση μαινόταν στη Θεσσαλία, όπου οι κατώτερες
τάξεις (πλῆθος) απαιτούσαν την εισαγωγή ενός πιο δημοκρατικού συστήματος
(ἰσονομία).7 Όμως, σε κάποιο άλλο χωρίο, περιγράφοντας το σύστημα διακυβέρνησης
των Θηβών, κατά την περίοδο της εισβολής του Ξέρξη, ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί τον
όρο δυναστεία, αντιπαραβάλλοντάς τον τόσο με την ολιγαρχική ισονομία όσο και
με την Δημοκρατία. Όπως και στην προκειμένη περίπτωση στη Θεσσαλία, έτσι και
στη Βοιωτία τότε, μία μικρή ομάδα δυναστών, σε αντίθεση με την κοινή γνώμη και
την θέληση της πλειοψηφίας, επέφεραν την συνεργασία με τους Πέρσες.8 Η ισονομία,
η οποία αντιπαραβάλλεται εδώ με την δυναστεία, δεν μπορεί να ταυτισθεί με ένα
δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Η ισονομία δεν αναφέρεται απαραιτήτως σε

6. Θουκυδίδης, Δ. 78· Δ. 108,1· J. Cl. Decourt, La vallée de I’ Enipeus en Thessalie. Etude de
topographie et de géographie antique, BCH, Supplement XXI, Paris 1990, 84-89· S. Hornblower,
ό.π., τ. 2 (1996) 102-103 και 257.
7. M. Sordi, La lega…, σ. 106-107· πρβ. E. Meyer, Theopomps Hellenika, Halle 1909, 218-220·
S. Hornblower, ό.π., τ. 2, 264-265.
8. Θουκυδίδης, Γ. 62.
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ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα· δείχνει, μάλλον, την απαίτηση για ισότητα μεταξύ
εκείνων που ασκούσαν την εξουσία. Σ’ αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση, η αρχή της
ισονομίας λέγεται ότι καθιερώνει την απαίτηση για ισότητα μεταξύ των ολιγαρχικών.
Όσοι ήταν έξω από την ομάδα που σχημάτιζε την δυναστεία απαιτούσαν πρόσβαση
στην εξουσία, με το να αυξάνουν τον ρόλο της συνέλευσης. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο οι Θεσσαλοί, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον ποταμό Πηνειό, εξέφρασαν
την αγανάκτησή τους που επιτράπηκε να εισέλθουν στη χώρα τους ξένα στρατεύματα
χωρίς την συγκατάθεσή τους. Παρ’ όλα αυτά, μία τέτοια κατάσταση ήταν δυνατόν
να συμβεί εξαιτίας του γεγονότος ότι μία κλειστή ομάδα δυναστών προσπαθούσε να
κατευθύνει τις εξελίξεις με μόνο οδηγό τα δικά τους συμφέροντα.9 Κάποιος θα είχε την
εντύπωση ότι υπήρχε κάποιου είδους οργάνωση, η οποία είχε επισήμως, την εξουσία
να πάρει μία τέτοια απόφαση, αλλά η δυναστεία που κυβερνούσε της είχε αφαιρέσει
κάθε ισχύ.
Η μετατροπή της ολιγαρχίας σε δυναστεία ήταν κοινό φαινόμενο στη Θεσσαλία.
Ήδη, από την εποχή της εισβολής του Ξέρξη, παρατηρούμε μία παρόμοια διάσταση
απόψεων μεταξύ των Αλευάδων, οι οποίοι κυριαρχούσαν τότε στην πολιτική ζωή της
Θεσσαλίας, και της πλειοψηφίας των πολιτών. Οι Αλευάδες, σε αντίθεση με την άποψη
των άλλων πολιτών, συνήψαν συμφωνία με τον Ξέρξη και ανάγκασαν την χώρα να
πάρει το μέρος του. Και στις δύο περιπτώσεις, παρ’ όλη την αντίσταση, η θέση τους
υπήρξε πολύ αποτελεσματική· και ο Ξέρξης και ο Βρασίδας πέρασαν μέσα από την
Θεσσαλία, χωρίς κανένα εμπόδιο.10
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δυναστεία είναι μία μορφή ακραίας ολιγαρχίας, πολύ
κοντά στην μοναρχία, στην οποία η απόλυτη εξουσία δεν ενυπήρχε στον νόμο, αλλά
σε ομάδες ατόμων. Ο όρος δυναστεία δεν σημαίνει ότι η εξουσία ανήκε στα μέλη
μιας οικογένειας. Είναι, μάλλον, ένας υποτιμητικός όρος αναφερόμενος στην ακραία
ολιγαρχία, υπό την διακυβέρνηση της οποίας οι παλαιές υπηρεσίες διατηρούσαν την
σημασία τους, αλλά οι αξιωματούχοι αυτών των υπηρεσιών έκαναν κατάχρηση της
θέσης τους και δεν υπολόγιζαν καθόλου την γνώμη των ανθρώπων ως ένα σύνολο. Η
δυναστεία προκύπτει όταν μία κλειστή ομάδα οικογενειών, γνωστών για τον πλούτο
τους, αποφασίζει για το ποιος θα αναλάβει αξιώματα, επιτρέποντας μόνο σε άτομα
του κύκλου τους να τα αναλάβουν, μετατρέποντας έτσι, ουσιαστικώς, τα αξιώματα
σε κληρονομικά. Αυτή, βέβαια, δεν είναι η μόνη σημασία αυτής της λέξης. Με αυτή
την έννοια, οι λέξεις δυναστεία και δυνάστες θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα
μελέτη.11

9. A. W. Gomme, ό.π. ad loc.
10. Ηρόδοτος, Ζ. 6· Ζ. 130,3· Ζ. 172,1· πρβ. N. Robertson, «The Thessalian expedition of 480
B.C.», JHS, 96 (1976) 100-120.
11. Αριστοτέλης, Πολιτικά, 129b, 7-10· 1293a, 30-34· 1302b, 15-18· 1306a, 19-31. Είναι
δύσκολο να προσδιορίσουμε το πόσο μικρή πρέπει να ήταν η ομάδα που κυβερνούσε σε μία
δυναστεία. Ο Αριστοτέλης αποκαλεί δυναστεία την διακυβέρνηση των Τριάκοντα στην Αθήνα
(Αθηναίων Πολιτεία, 36,1· 32,2· 37,1) και το συμβούλιο των Ενενήντα στην Ήλιδα (Πολιτικά,
1306α). Βλ. G. Vlastov, «Ἰσονομία πολιτική», στο J. Mau und E. G. Schmidt, Isonomia. Studien
zur Gleichheitsvorstellung im griechischen Denken, Berlin 1964, 14, σημ. 4. H M. Sordi [rev. Br.
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Ο ΔΑΟΧΟΣ
Ένα ακόμη ενδιαφέρον πρόβλημα έχει σχέση με την επέμβαση του Βρασίδα.
Πρόκειται για την αμφισβήτηση της εξουσίας του Δαόχου Α΄, ca 340 π.Χ. Ο Δάοχος Β΄,
ένας ιερομνήμονας στη σύνοδο της Αμφικτυονίας των Δελφών, έστησε στους Δελφούς
ένα μνημείο αφιερωμένο στους προγόνους του. Στο άγαλμα του παππού του Δαόχου
Α΄, χάραξε μία επιγραφή η οποία αναφέρει ότι αυτός ήταν γιος του Αγία, ότι πατρίδα
του ήταν η Φάρσαλος, ότι υπηρέτησε ως άρχων για 27 χρόνια και ότι κυβέρνησε
ἁπάσης Θεσσαλίας όχι με την βία αλλά με τον νόμο. Με την δική του διακυβέρνηση,
λέγεται ότι σημειώθηκε ἀγλαόκαρπος εἰρήνη.12
Η επιγραφή δεν αναφέρει χρονολογίες οι οποίες θα μας βοηθούσαν για να
προσδιορίσουμε λεπτομερώς τα έτη της εξουσίας του Δαόχου. Εφόσον, όμως, ο εγγονός
του έζησε στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., θεωρείται ότι τα 27 έτη εμπίπτουν στα τέλη του
5ου αι. π.Χ. Εάν την περίοδο εκείνη ο Δάοχος είχε το αξίωμα του άρχοντα, το ανώτατο
αξίωμα του Κοινού των Θεσσαλών, παραμένει ανεξήγητος ο λόγος για τον οποίο δεν
σώθηκαν άλλα τεκμήρια της δραστηριότητάς του. Για μερικούς αυτή είναι ένδειξη ότι
η θέση του ήταν ανίσχυρη και επομένως δεν έπαιζε κάποιον σημαντικό πολιτικό ρόλο.
Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν αναφορικά με την ειρήνη και την ευημερία, οι οποίες
λέγεται ότι επικράτησαν τον καιρό της διακυβέρνησής του, θα έπρεπε να ερμηνευθούν
μόνο στο πλαίσιο των προσπαθειών εκ μέρους του ιδρυτή τού μνημείου για να τιμήσει
την μνήμη του προγόνου του.13
Παρ’ όλα αυτά, όμως, φαίνεται ότι, μολονότι ο Θουκυδίδης δεν αναφέρει τον Δάοχο,
η περιγραφή τής κατάστασης στη Θεσσαλία δεν έρχεται σε αντίθεση με το κείμενο
της επιγραφής. Ο Βρασίδας έστειλε τους εκπροσώπους του στη Φάρσαλο, η οποία
είναι η πατρίδα και σχεδόν βέβαια ο τόπος διαμονής του Δαόχου. Με την δική του
συγκατάθεση, πιθανότατα, μία ομάδα Θεσσαλών οδήγησε τους Σπαρτιάτες μέσα από
την χώρα τους. Ο Θουκυδίδης δεν αναφέρει ότι η πορεία πραγματοποιήθηκε χωρίς
την συγκατάθεση των Αρχών, αλλά ότι οι οι αντίπαλοι του Βρασίδα διαμαρτύρονταν
ότι, χωρίς την συγκατάθεση όλων, μία τέτοια πορεία ήταν παράνομη. Ο Βρασίδας,
όμως, μπόρεσε να διέλθει από την Θεσσαλία διότι στη χώρα αυτή την εξουσία να

Helly, «L’ état thessalien», Gnomon, 70 (1998) 419] συνδέει την θεσσαλική δυναστεία με την
από κοινού βασιλεία του Θώρακα και των δύο αδελφών του.
12. SIG3, 274· FD, III, 4, 460.5:
Δάοχος Ἁγία εἰμί, πατρίς Φάρσαλος, ἁπάσης
Θεσσαλίας ἄρξας, οὐ βίᾳ ἀλλά νόμῳ,
ἑπτά και εἴκοσ’ ἔτη· πολλῇ δέ καί ἀγλαοκάρπῳ
εἰρήνῃ πλούτῳ τε ἔβρυε Θεσσαλία.
13. O Dittenberger (SIG, τ. 1, 66-67) και ο A. Momigliano [«Tagia e tetrarchia in Thessaglia»,
Athenaeum, 10 (1932) 49-51] τοποθέτησαν την βασιλεία του Δαόχου την περίοδο 431-404 π.Χ.
Ο E. Meyer (ό.π., σ. 246-249) πρότεινε την περίοδο 445-415 και η M. Sordi (La lega..., σ. 110117) την περίοδο 440-413. Πρβ. H. D. Westlake, ό.π., σ. 26· K. J. Morrison «Meno of Pharsalus,
Polycrates and Ismenias», CQ n.s. 36 (1942) 63-64· A. Andrews «Two notes on Lysander»,
Phoenix, 25 (1971) 219-221.
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παίρνουν τέτοιες αποφάσεις δεν την είχαν όλοι (ἰσονομία), αλλά μία περιορισμένη
ομάδα (δυναστεία). Εάν ο Δάοχος ήταν τότε άρχων, εξασκούσε την εξουσία του
χωρίς να υπολογίζει την γνώμη της πλειοψηφίας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο ίδιος
προσωπικά πρέπει να ανήκε στο στρατόπεδο του Βρασίδα.
Η εξέλιξη της υπόθεσης οφείλεται στο γεγονός ότι την εποχή εκείνη ανέκυψαν, στη
Θεσσαλία, κόμματα προσκείμενα στη Σπάρτη, στην Αθήνα και στη Μακεδονία, οι
οποίες αγωνίζονταν για να έχουν πρόσβαση στην εξουσία και ανάλογα με το ποια
ομάδα κέρδιζε επηρέαζε και την πολιτική του κράτους προς την κατεύθυνση που
είχε επιλεγεί. Θα ήταν, όμως, πιθανότερο εάν μιλούσαμε για συγκεκριμένους δεσμούς
μεταξύ μεμονομένων αριστοκρατών και διάφορων κρατών και των αρχηγών τους. Ο
Βρασίδας έλαβε βοήθεια από τους φίλους του της Φαρσάλου, μολονότι η πλειοψηφία
των Θεσσαλών πίστευε ότι έπρεπε να παραμείνουν πιστοί στη συμμαχία τους με
τους Αθηναίους. Όμως, λίγο αργότερα, όταν ο Ισαγόρας προσπάθησε να φέρει
ενισχύσεις στον Βρασίδα, μέσω της ίδιας οδού, αυτό αποδείχθηκε αδύνατο. Αυτή
την φορά ο Περδίκκας, ο οποίος στην πραγματικότητα είχε κλείσει μία συμφωνία
με τους Αθηναίους, με την παρότρυνση του Νικία, ζήτησε από τους φίλους του στη
Θεσσαλία να μην αφήσουν τους Πελοποννήσιους να περάσουν. Αυτός είχε τους φίλους
του ανάμεσα στις προεξέχουσες προσωπικότητες στη χώρα.14 Αυτού του είδους η
συμπεριφορά, εκ μέρους των Θεσσαλών, δεν σημαίνει ότι είχε έρθει στο προσκήνιο ένα
υποτιθέμενο αντισπαρτιατικό ή φιλομακεδονικό κόμμα, αλλά μάλλον ότι οι άρχοντες
της χώρας θεώρησαν συμφερότερο να κάνουν μία χάρη στον Περδίκκα. Οι Θεσσαλοί
είχαν ως οδηγό της πολιτικής πορείας τους μάλλον τα δικά τους συμφέροντα παρά τις
προσδοκίες των αντιμαχόμενων μερίδων. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Αθηναίοι
επιχείρησαν να διατηρήσουν την συμμαχία τους με τους Θεσσαλούς και να πείσουν
τις Αρχές της χώρας να ικανοποιήσουν τους όρους και τις συμφωνίες της συνθήκης.
Τεκμήρια αυτών των προσπαθειών μπορούν να διαφανούν στις αττικές κωμωδίες,
στις οποίες γίνονται υπαινιγμοί για την αποτυχημένη αποστολή του Αθηναίου Αμυνία
στη Φάρσαλο. Παρ’ όλη, όμως, την επίσημη συμμαχία και την πατροπαράδοτη φιλία
με τους Αθηναίους, οι Σπαρτιάτες και ο Περδίκκας είχαν πολύ ισχυρή επιρροή στη
Θεσσαλία για να μπορούν να την χρησιμοποιούν για τους σκοπούς τους.15
Το γεγονός ότι ανάμεσα στους δυνάστες υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάθε
είδους δεσμούς με τις ξένες δυνάμεις, δεν ήταν από μόνο του επικίνδυνο, εφόσον
στην ομάδα της διακυβέρνησης επικρατούσε διάθεση συνεργασίας. Ωστόσο, το θέμα
έλαβε νέα τροπή, αμέσως μόλις ξέσπασαν φιλονικίες και πάλη για την εξουσία μεταξύ
των δυναστών. Έτσι, ο πειρασμός να επωφεληθούν από την βοήθεια των ξένων, σε
συνδυασμό με το να μην ασχολούνται με την γνώμη και την θέληση της πλειοψηφίας,
γινόταν ένα από τα μέσα τα οποία οδηγούσαν στην αύξηση της εσωτερικής διαμάχης.
Στην αρχική περίοδο του πελοποννησιακού πολέμου δεν υπήρχε τίποτα που να
υποδείκνυε την εμφάνιση κάποιου είδους κρίσης. Οι Σπαρτιάτες είχαν γίνει η σημα-

14. Θουκυδίδης, Δ. 132: «παρασκευάσας τούς ἐν Θεσσαλίᾳ ξένους, χρώμενος αἰεί τοῖς
πρώτοις».
15. K. J. Morrison, ό.π., σ. 64.
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ντικότερη απειλή για την Θεσσαλία, καθώς είχαν ενισχύσει την παρουσία τους κοντά
στα σύνορα, ιδρύοντας την αποικία στην Ηράκλεια Τραχινία. Οι Θεσσαλοί στάθηκαν
ανίκανοι να συμφιλιωθούν με την ιδέα της ύπαρξής της και έκαναν συστηματικές
προσπάθειες για να την καταστρέψουν. Το 420 π.Χ. υποστήριξαν μία επίθεση των
ντόπιων κατοίκων εναντίον της αποικίας. Το 413 π.Χ. μία εκστρατεία υπό τον βασιλιά
Άγι κατεύθυνε μία ενέργεια, η οποία ήταν φανερά εχθρική προς τους Θεσσαλούς·
ανάγκασε τους Οιταίους, τους Αχαιούς Φθιώτες και άλλα γειτονικά φύλα, τα οποία
ήταν εξαρτημένα, από παλιά, από τους Θεσσαλούς, να καταβάλουν φόρο υποτέλειας
και να τους παρέχουν ομήρους, ενάντια στη θέλησή τους, και στη συνέχεια επιχείρησαν
να τους παρασύρουν σε συμμαχία με την Σπάρτη. Μία τέτοια συμπεριφορά δεν θα
μπορούσε να είχε προκαλέσει στάση προς την Σπάρτη εκ μέρους των Θεσσαλών.16
Η διοίκηση του Δαόχου παρείχε εγγύηση σταθερότητας στη Θεσσαλία και την
διατήρηση μιας ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των αντιμαχόμενων ομάδων. Η Θεσσαλία μπορούσε να επωφεληθεί από την οικονομική ανάπτυξη και ίσως να αποκομίσει
κέρδη από τον εφοδιασμό με σιτηρά εκείνων που ήταν απασχολημένοι με τον πόλεμο.17
Στην τελική, όμως, φάση του πελοποννησιακού πολέμου, ίσως ως αποτέλεσμα του
θανάτου του Δαόχου, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά, οδηγώντας σε ένοπλες
συγκρούσεις και τελικώς στο ξέσπασμα ενός εμφύλιου πολέμου. Το υπόβαθρο όλων
αυτών ήταν, αναμφισβήτητα, η πάλη για την εξουσία ανάμεσα στους ισχυρότερους
ανθρώπους της Θεσσαλίας. Ηγετικό ρόλο, σ’ αυτήν την διαμάχη, στις αρχές του 4ου
αι. π.Χ., διαδραμάτισε ο Λυκόφρονας των Φερών, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας
του Ιάσονα.
Σε ένα διάσημο κείμενο για την παθολογία του πολέμου, ο Θουκυδίδης σημειώνει
το πώς η προτίμηση προς τις δύο εμπόλεμες πλευρές ευνόησε το ξέσπασμα των
εσωτερικών συγκρούσεων. Ήταν κοινή πρακτική, για τα κόμματα των ελληνικών
πόλεων τα οποία πάλευαν για την εξουσία, να ζητούν βοήθεια από έξω. Οι υπέρμαχοι
της ολιγαρχίας έκαναν έκκληση στους Σπαρτιάτες, ενώ οι ηγέτες του Λαού ζητούσαν
υποστήριξη από τους Αθηναίους.18 Στη Θεσσαλία, η κατάσταση ήταν, κατά κάποιον
τρόπο, διαφορετική, αφότου η αθηναϊκή επιρροή είχε αντικατασταθεί από έναν
ελκυστικότερο εταίρο, τον βασιλιά της Μακεδονίας Περδίκκα. Μπορούμε, όμως, να
παρατηρήσουμε ότι οι οικογένειες που κυριαρχούσαν παραδοσιακά στη Θεσσαλία,
μία από τις οποίες ήταν και αυτή των Αλευάδων, θα επιζητούσαν την υποστήριξη των
Μακεδόνων και των Περσών, ενώ αντιθέτως στη Φάρσαλο εμφανίσθηκε μία ομάδα
έτοιμη να συνεργασθεί με την Σπάρτη. Στη Φάρσαλο η κατάσταση πρέπει να υπήρξε
περισσότερο περίπλοκη, αφού δίνεται η εντύπωση ότι εκεί σημειώθηκε μία διαίρεση
και αναπτύχθηκαν δύο αντίπαλες φατρίες, ανάμεσα στους αρχηγούς τους. Ωστόσο,
μία ανάλυση των επακόλουθων γεγονότων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η υποστήριξη
της Σπάρτης ή της Μακεδονίας ήταν πάντα ένας σκοπός της εσωτερικής πολιτικής.

16. Θουκυδίδης, Ε. 51-52· Η. 3· πρβ. A. Andrews, ό.π., σ. 219-221· S. Hornblower, ό.π., τ. 2
(1996) ad loc.
17. Br. Helly, L’ Etat..., σ. 51-52.
18. Θουκυδίδης, Γ. 82.
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Η διακήρυξη της υποστήριξης της μιας ή της άλλης επιλογής καθοριζόταν όχι τόσο
από την συμπάθεια για την εν λόγω χώρα, όσο από την ανάγκη να αναζητήσουν
υποστήριξη για να ισχυροποιήσουν την θέση τους μέσα στη χώρα. Γι’ αυτόν τον λόγο
είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε τους Θεσσαλούς σε υπέρμαχους και αντιπάλους των
Σπαρτιατών. Η διαμάχη που ξέσπασε στη Θεσσαλία ήταν ουσιαστικά μία διαμάχη
εντός της ίδιας κοινωνικής ομάδας, για την οποία η απόφαση, να αναζητήσουν
υποστήριξη από τους Αθηναίους, τους Σπαρτιάτες ή τους Μακεδόνες, υπαγορευόταν
περισσότερο από την διαμόρφωση των δυνάμεων παρά από την ιδεολογική εξήγηση
την οποία προτείνει ο Θουκυδίδης.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΤΙΑΣ
Η εμφάνιση του Λυκόφρονα και της προσπάθειάς του να εγκαθιδρύσει την τυραννία
στη Θεσσαλία, έπεται, χρονικώς, της δραστηριότητας κάποιου Προμηθέα. Σύμφωνα
με τον Ξενοφώντα,18α ο Κριτίας, ο μετέπειτα αρχηγός των Τριάκοντα της Αθήνας, «(...)
ἐν Θετταλίᾳ μετά Προμηθέως δημοκρατίαν κατεσκεύαζε καί τούς Πενέστας ὥπλιζεν
ἐπί τούς δεσπότας». Σχεδόν κάθε τμήμα αυτής της προβληματικής πρότασης έχει γίνει
αντικείμενο συχνού και λεπτομερούς σχολιασμού. Προτού επιχειρήσουμε την εξαγωγή
οποιουδήποτε συμπεράσματος, όσον αφορά στην κατάσταση της Θεσσαλίας σ’ αυτό
το χωρίο, αξίζει τον κόπο να επανεξετάσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο το τοποθετεί
ο Ξενοφώντας. Το υπό εξέταση χωρίο είναι ένα απόσπασμα από τον λόγο του
Αθηναίου Θηραμένη, ο οποίος, όπως και ο Κριτίας, ανήκε στην ομάδα των λεγόμενων
«Τριάκοντα τυράννων», οι οποίοι κυβέρνησαν την Αθήνα μετά την συνθηκολόγησή
της, το 404 π.Χ.19 Ο Κριτίας αποφάσισε να απαλλαγεί από τον Θηραμένη, καθώς αυτός
ο δημοφιλής πολιτικός είχε αρχίσει να αποστασιοποιείται, σε επικίνδυνο βαθμό, από
την καταπιεστική πολιτική των Τριάκοντα. Ίσως ο Θηραμένης να αντιτάχθηκε στον
Κριτία λόγω των ηθικών αμφιβολιών, ως προς τις μεθόδους διακυβέρνησης τις οποίες
χρησιμοποιούσαν οι Τριάκοντα, ίσως να υπήρχε μία πάλη για την αρχηγία μεταξύ
των δύο ανδρών, ή ίσως να κατάλαβε ο Θηραμένης ότι έφθινε η υποστήριξη προς το
καθεστώς. Όπως και να έχει, ο Κριτίας αναγνώρισε στο πρόσωπο του Θηραμένη μία
επικίνδυνη μορφή και αντριδρώντας τον κατηγόρησε για προδοσία και προκάλεσε την
καταδίκη του σε θάνατο. Του επιτέθηκε για έλλειψη στέρεων πολιτικών πεποιθήσεων
και τον κατηγόρησε πως είχε συμβάλει στην καταδίκη των στρατηγών, στην περίφημη
δίκη μετά την μάχη των Αργινουσών.
Απολογούμενος ο Θηραμένης κατέβαλε μία απεγνωσμένη προσπάθεια για να δυσφημήσει τον αντίπαλό του. Επιχείρησε να διαψεύσει την κατηγορία του επαναφέροντας
αρχικώς στη μνήμη του το ότι ο Κριτίας δεν βρισκόταν στην Αθήνα κατά την
διάρκεια της δίκης των στρατηγών και δεύτερον ότι είχε εμπλακεί σε κάποιες ύποπτες
δραστηριότητες εκείνη την εποχή στη Θεσσαλία. Οι κατηγορίες για την εγκαθίδρυση

18α. Ξενοφώντας, Ελληνικά, Β. 3,36.
19. Για τον Κριτία και τον Θηραμένη, βλ. επίσης, S. Usher, «Xenophon, Critias and
Theramenes», JHS, 88 (1968) 128-135 και V. J. Gray, The character of Xenophon’ s Hellenica,
London 1989, 94-99.
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της Δημοκρατίας και για την παρακίνηση των Πενεστών να επαναστατήσουν εναντίον
των κυρίων τους φαίνεται πως είναι εξαιρετικά καλώς επιλεγμένα επιχειρήματα για
να μειώσουν το κύρος ενός ανθρώπου, ο οποίος προβαλλόταν ως ο φύλακας ενός
ολιγαρχικού συστήματος. Ο Θηραμένης είχε ως σκοπό να δημιουργήσει την κατάλληλη
εντύπωση στο ακροατήριό του όταν τους προειδοποίησε «ὧν μέν οὖν οὗτος ἐκεῖ ἔπραττε
μηδέν ἐνθάδε γένοιτο».19α Η λέξη, λοιπόν, δημοκρατία εκστομίζεται από τον Θηραμένη
σε μία πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και η χρήση της μπορεί να είναι υπερβολική, κάτι
απολύτως κατανοητό σε μία τέτοια στιγμή. Ο Θηραμένης δεν ήταν απαραίτητο να
ανησυχεί υπερβολικά για το αν τα λόγια του ακολουθούν τα γεγονότα, ειδικά αφού
ελάχιστοι, αν όχι κανένας, από το ακροατήριό του δεν ήταν οικείος με τα γεγονότα. Για
τον Ξενοφώντα, το υπό συζήτηση θέμα είναι η διαμάχη του Θηραμένη με τον Κριτία και
όχι τα γεγονότα στη Θεσσαλία.
Είναι δύσκολο να πούμε ποιος μπορεί να υπήρξε ο πραγματικός σκοπός των
δραστηριοτήτων του Κριτία στη Θεσσαλία. Ο Ξενοφώντας, στα Απομνημονεύματά
του, εξηγεί ότι ο Κριτίας, ενώ βρισκόταν εξόριστος στη Θεσσαλία, συναναστρεφόταν
κυρίως άτομα τα οποία τοποθετούσαν την ισχύ πάνω από το δίκαιο. Η συναναστροφή
του με τέτοια άτομα στη Θεσσαλία άσκησε μία δηλητηριώδη επίδραση στον
χαρακτήρα του. Η διαμονή του στη Θεσσαλία εκτιμάται μάλλον διαφορετικά από
τον Φιλόστρατο. Ο Κριτίας μιμήθηκε, σίγουρα, τους Θεσσαλούς στην αλαζονία, στην
αγάπη για δύναμη και στην τάση τους προς την τυραννία. Καθώς έχαιρε μεγάλης
δημοτικότητας, βρισκόταν συχνά στην παρέα δυναστών, εναντιούμενος σε κάθε
εκδήλωση υπέρ της Δημοκρατίας και συνηγορώντας υπέρ της ακραίας Ολιγαρχίας.20
Είναι αρκετά προφανές ότι ο Κριτίας επιζητούσε την συντροφιά των θεσσαλών
αριστοκρατών, εκμεταλλευόμενος την συνήθεια που επικρατούσε ανάμεσά τους να
περιστοιχίζονται από φιλοσόφους. Κατά πάσα πιθανότητα, αναμείχθηκε στην πάλη, η
οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ τους για την πολιτική κυριαρχία στη χώρα, μία μάχη
στην οποία χρησιμοποιήθηκε η βοήθεια των Πενεστών. Δεν υπάρχει τίποτα παράξενο
σ’ αυτό, γνωρίζοντας ότι το 404 π.Χ. βρισκόταν σε εξέλιξη ένας κανονικός πόλεμος
και οι αντίπαλες παρατάξεις αναζητούσαν υποστήριξη από κάθε περιοχή. Την ίδια
πάνω κάτω περίοδο, ο Κριτίας επέστρεψε στην Αθήνα και έγινε σύντομα ο αρχηγός
του καθεστώτος των Τριάκοντα. Σχετικώς με την διανομή του στη Θεσσαλία, είχαν
ακουσθεί λίγα, πιθανώς, στην Αθήνα, η οποία ήταν απορροφημένη από τον πόλεμο
και οι λιγοστές πληροφορίες, οι οποίες όντως κυκλοφορούσαν, μπορούσαν να είχαν
αναμειχθεί, πολύ εύκολα, με κουτσομπολιό και συκοφαντίες. Το θέμα της παραμονής
του στη Θεσσαλία πήρε σημαντική διάσταση μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα,
κατά την διάρκεια της δίκης του Θηραμένη.
Κατά πάσα πιθανότητα, ο Κριτίας δεν ήταν ούτε ένας επαναστάτης, ο οποίος
προσπαθούσε να ανατρέψει τις κοινωνικές σχέσεις στη Θεσσαλία, ούτε ένας
μυστικός πράκτορας της Σπάρτης, όπως υπέθεσαν μερικοί, ο οποίος διεξήγαγε έναν
αντιπερισπασμό. Το βέβαιο είναι ότι προσπάθησαν να τον παρουσιάσουν ως έναν

19α. Ξενοφώντας, Ελληνικά, Β. 3,37.
20. Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, Α. 2,24· Φιλόστρατος, Βίοι Σοφιστών, Α. 16.
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άνθρωπο βαθιά εμπλεκόμενο στις θεσσαλικές υποθέσεις. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, η
πατρότητα του λόγου Περί Πολιτείας, ο οποίος αποδίδεται στον Ηρώδη τον Αττικό,
αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε με βεβαιότητα. Η εμπλοκή του στους πολιτικούς ελιγμούς
φαίνεται πως υπήρξε μάλλον συμπτωματική. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε, με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, την εμφανή αντίφαση ανάμεσα στις ολιγαρχικές απόψεις
του Κριτία, οι οποίες είναι γνωστές από την περίοδο των Τριάκοντα, και στην
υποτιθέμενη ανάμιξή του υπέρ εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας και της πρόκλησης μιας
επανάστασης μεταξύ των Πενεστών.21
Η ταυτότητα του μυστηριώδους Προμηθέα είναι ένα χωριστό ζήτημα. Ο Ξενοφώντας
δεν μας παρέχει καθόλου περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με αυτόν. Μόνο στον
Πλούταρχο βρίσκουμε μία αναφορά στον Θεσσαλό Προμηθέα, ο οποίος, κατά τα
λεγόμενα, είχε αναπτύξει ένα απόστημα, επικίνδυνο για την ζωή του. Λόγω μιας
απρόσμενης εξέλιξης της μοίρας, ο δολοφόνος που είχε ως στόχο να σκοτώσει τον
Προμηθέα, τον χτύπησε ακριβώς στο σημείο αυτού του αποστήματος. Σε αντίθεση με τις
προθέσεις του, ο δολοφόνος έσωσε την ζωή του θύματός του, ανοίγοντας το απόστημά
του. «ὥσπερ γάρ ὁ τόν Θεσσαλόν Προμηθέα κτεῖναι διανοηθείς ἔπαισε τῷ ξίφει τό
φῦμα καί διεῖλεν οὕτως ὥστε σωθῆναι τόν ἄνθρωπον καί ἀπαλλαγῆναι τοῦ φύματος
ῥαγέντος (...)».22 Από αυτήν την παράξενη ιστορία δεν μπορεί να εξαχθεί, άμεσα, το
συμπέρασμα ότι ο Πλούταρχος μιλάει για το ίδιο πρόσωπο όπως ο Ξενοφώντας. Από
το γεγονός, όμως, ότι η ιστορία αυτή άξιζε να ειπωθεί, γίνεται φανερό ότι ο Προμηθέας
ήταν ένα πολύ γνωστό άτομο.
Θα ήταν δυνατό να σταματήσουμε την έρευνα των ιστορικών τεκμηρίων τού
Προμηθέα σ’ αυτό εδώ το σημείο αν δεν υπήρχε μία περίεργη ομοιότητα, η οποία
επισημάνθηκε ήδη από τον 16ο αιώνα. Η ίδια ιστορία, σχετικά με έναν υποτιθέμενο
δολοφόνο που αποκόπτει ένα επικίνδυνο έλκος, λέγεται για τον Ιάσονα των Φερών.
Το περιστατικό αναφέρει ο Κικέρωνας και αργότερα ο Πλίνιος ο Νεώτερος και ο
Βαλέριος Μάξιμος.23 Η ομοιότητα αυτών των ιστορικών κατεύθυνε τους πρώτους
σύγχρονους εκδότες και σχολιαστές των έργων του Πλουτάρχου να καταλήξουν στο
συμπέρασμα ότι ο Ιάσονας και ο Προμηθέας είναι ένα και το αυτό πρόσωπο.24 Αυτή

21. O H. T. Wade-Gery, [«Kritias and Herodes», CQ, 39 (1945) 19-33] απέδειξε ότι ο Περί
Πολιτείας λόγος είναι έργο του Κριτία. Σύμφωνα με την M. Sordi (La Lega..., σ. 141-146), ο
Κριτίας ενεργούσε με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης αριστοκρατίας και οι Πενέστες
βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τους κυβερνώντες ολιγαρχικούς. Αντιπαράβαλε, J. Ducat, Les
Pénestes de Thessalie, Paris 1994, 45-61 [και Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 35 (1999) 105-110]. Βλ. E.
D. Frolov, «Tyrannis und Monarchie im Balkanischen Griechenland», Hellenische Poleis, εκδ. Ch.
Welskopf, 1 (Berlin 1973) 292-293.
22. Πλούταρχος, Ηθικά 89 C [Πῶς ἄν τις ὑπ’ ἐχθρῶν ὠφελοῖτο, 6].
23. Cicero, De nat. Deorum, 3.28,70· Plinius, Historia Naturalis, 7,51· Valerius Maximus, 1.8
ext. 6.
24. Το συμπέρασμα αυτό εξήχθη, για πρώτη φορά, στην έκδοση του G. Xylander του Πλουτάρχου (Opera Omnia, Venetiae 1560-1570). Το ακολούθησαν οι μεταγενέστεροι εκδότες J. J.
Reiske ( Opera que supersunt omnia, Lipsiae 1774-1782) και D. Wyttenbach (Moralia, Oxonii
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η απλή, αλλά γενναία, υπόθεση ώθησε τις μεταγενέστερες γενεές να καταβάλουν
αξιόλογες προσπάθειες για να αποσαφηνίσουν τους πιθανούς δεσμούς ανάμεσα
στις δύο μορφές. Επειδή το όνομα Προμηθέας είναι σχετικά σπάνιο, θεωρήθηκε ως
ψευδώνυμο κάποιου διακεκριμένου ατόμου, και επειδή η ίδια διήγηση λέγεται και
για τον Ιάσονα, ο σκοπός της χρησιμοποίησής του ήταν προφανής. Ως αποτέλεσμα
αυτού θεωρείται, επίσης, ότι ο Ιάσονας ήταν ο σύντροφος του Κριτία στη διοργάνωση
της εξέγερσης των Πενεστών. Μία τέτοια ανασύνθεση ήταν ελκυστική, καθώς
ταίριαζε στην εικόνα του Ιάσονα ως τυράννου των Φερών, παίρνοντας την θέση των
εναντιούμενων προς την θεσσαλική αριστοκρατία.25 Οι τύραννοι θεωρούνταν συχνά
ως αντιπρόσωποι των δυνάμεων οι οποίες απέβλεπαν στον εκδημοκρατισμό των
πολιτικών σχέσεων και έτσι η υποτιθέμενη συνεργασία του Ιάσονα με τους Πενέστες
ταίριαζε σε μία τέτοια υπόθεση.
Ωστόσο, το πρόβλημα είναι η χρονολόγηση. Οι πρώτες αναφορές των δραστηριοτήτων
του Ιάσονα, στη δημόσια ζωή, έχουν σχέση με τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν το
379 π.Χ., γεγονός το οποίο σημαίνει ότι για περισσότερα από 30 χρόνια δεν έκανε
τίποτα το οποίο άφησε κάποιο τεκμήριο στις πηγές μας. Αυτό είναι δυνατόν, αλλά
σχεδόν απίθανο εάν λάβουμε υπόψη μας την εξαιρετική δραστηριότητα που επέδειξε
ο Ιάσονας τα χρόνια γύρω από το 370 π.Χ. Επιπλέον, την στιγμή του θανάτου του, το
370 π.Χ., θα πρέπει να ήταν 60 περίπου ετών. Αυτό, με την σειρά του, είναι δύσκολο
να ταιριάσει με το πορτρέτο το οποίο σκιαγράφησε ο Ξενοφώντας. Κι αυτό διότι,
σε μία προχωρημένη ηλικία, πέντε χρόνια πριν από τον θάνατό του, το 375 π.Χ., ο
Ιάσονας φέρεται να έχει πει: «παρ’ ἐμοί δέ οὐδείς μισθοφορεῖ, ὅστις μή ἱκανός ἐστιν
ἐμοί ἴσα ποιεῖν».26 Ο Θεσσαλός Πολυδάμας, περιγράφοντας τον Ιάσονα, επιβεβαιώνει
αυτά τα λόγια: «αὐτός δ’ ἐστί, λέγειν γάρ χρή πρός ὑμᾶς τἀληθῆ, καί τό σῶμα μάλα
εὔρωστος καί ἄλλως φιλόπονος. καί τοίνυν τῶν παρ’ αὐτῷ πεῖραν λαμβάνει καθ’
ἑκάστην ἡμέραν· ἡγεῖται γάρ σύν τοῖς ὅπλοις καί ἐν τοῖς γυμνασίοις καί ὅταν πῃ
στρατεύηται».27 Ακόμα κι αν λάβουμε υπόψη την προχωρημένη ηλικία του Αγησιλάου,
ο οποίος διεξήγε στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι το τέλος της ζωής του, ή τον Μάριο
που υπέβαλε τον εαυτό του σε ασκήσεις, με νέους άνδρες, στην ηλικία των 70 ετών,
ακόμα κι έτσι έχουμε την εντύπωση ότι ο Ξενοφώντας περιγράφει τον Ιάσονα ως έναν
άνδρα στο αποκορύφωμα της σωματικής ικανότητάς του.
Ο Λυκόφρονας, ο υποτιθέμενος ιδρυτής της τυραννίας των Φερών και ο φερόμενος
ως ο πατέρας του Ιάσονα, φάνηκε σε μερικούς να είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ο
πιο αληθοφανής κάτοχος του ψευδωνύμου «Προμηθεύς». Η σύμπτωση στη χρονική
περίοδο, ανάμεσα στην εμφάνιση του Προμηθέα, το 407 π.Χ., και του Λυκόφρονα, το

1796-1834). Βλ. J. Mandel «The tyrant of Pherae, tagus of Thessaly, as reflected in ancien sources
and modern Literature. The image of the «New Tyrant», RSA, 10 (1980) 53, σημ. 21.
25. F. Pahle, «Zur Geschichte der pheraischen Tyrannis», NJPhP, 93 (1866) 532 κ. εξής· πρβ.
J. Mandel, ό.π. σ. 52-54.
26. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1,5.
27. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1,6.
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404 π.Χ., θα φαινόταν να επιβεβαιώνει την υπόθεση αυτή.28 Εάν ο Λυκόφρονας και ο
Κριτίας είναι αυτοί οι οποίοι παρακίνησαν τους Πενέστες για να επαναστατήσουν,
τότε ο σκοπός των ενεργειών τους μπορούσε να είναι η ίδρυση της τυραννίας στις
Φερές. Όμως, για να γίνει αποδεκτή μία τέτοια εξήγηση απαιτούνται συμπεράσματα
τα οποία λίγο στηρίζονται σε πηγές. Πρέπει να υποθέσουμε ότι τρεις, τουλάχιστον,
συγγραφείς απέδωσαν, λανθασμένα, στον Ιάσονα μία διήγηση από την ζωή του
Λυκόφρονα. Συνοψίζοντας, η υπόθεση ότι ο Λυκόφρονας κρύβεται κάτω από το
ψευδώνυμο Προμηθέας είναι ακόμα λιγότερο πιθανή από την προηγούμενη υπόθεση,
ότι δηλαδή ο Προμηθέας είναι ο Ιάσονας. Οι ενδείξεις, οι οποίες μας προσανατολίζουν
προς άλλα άτομα, στερούνται, επίσης, ισχυρής υποστήριξης στις πηγές και μπορούν να
μας οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα.29
Ίσως όμως ο Προμηθέας να είναι ένα άτομο άγνωστο, κατά τα άλλα, σε εμάς. Το
όνομα αυτό δεν συναντάται συχνά, αλλά αρκετοί είναι γνωστοί με αυτό το όνομα.
Έτσι είναι πιθανό ότι, στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., έζησε στη Θεσσαλία ένας άνδρας
με αυτό το όνομα. Πρόκειται, μάλλον, για έναν από τους θεσσαλούς δυνάστες, στη
συντροφιά του οποίου πέρασε ο Κριτίας τον περισσότερο καιρό του στη Θεσσαλία,
λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη συνεχιζόμενη πάλη για εξουσία στη χώρα.30 Το γεγονός
ότι υποκίνησε τους Πενέστες για να επαναστατήσουν δεν σημαίνει, απαραιτήτως, ότι
ήταν ένας επαναστάτης κατά της κοινωνικής τάξης, αλλά μόνο ότι χρησιμοποίησε
την βοήθειά τους για να επιτύχει τους σκοπούς του. Οι Πενέστες θεωρούνταν ως
υπόδουλοι των Θεσσαλών και, επομένως, όλοι οι Θεσσαλοί ήταν οι «κύριοι» εναντίον
των οποίων φέρεται να τους υποκίνησε ο Προμηθέας. Στην περίπτωση αυτή, η
εκστρατεία του ίσως υπήρξε περισσότερο πολιτικού παρά κοινωνικού χαρακτήρα.
Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να υποθέσουμε ότι οι Πενέστες ήταν ελεύθεροι άνθρωποι,
αλλά στερούνταν μερικών πολιτικών δικαιωμάτων και ήταν αναγκασμένοι να ζουν
στο περιθώριο της θεσσαλικής κοινωνίας. Η κύρια πηγή για τα προς το ζην ήταν μέσω
της (δουλο)μισθωμένης εργασίας προς όφελος πλούσιων Θεσσαλών, ειδικά των αριστοκρατών, οι οποίοι κατείχαν μεγάλες εκτάσεις και χρειάζονταν περισσότερα χέρια.
Είναι πιθανό ότι στην πορεία των πολιτικών αγώνων, με την συμμετοχή του Κριτία, οι
Πενέστες χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των αντιπάλων.
Η αποδιδόμενη στον Κριτία και στον Προμηθέα κατηγορία δεν βασιζόταν μόνο
στο γεγονός ότι όπλισαν τους Πενέστες, αφού γνωρίζουμε ότι αυτό είχε συμβεί και
στο παρελθόν. Υπάρχουν επίσης λόγοι οι οποίοι μας κάνουν να υποθέσουμε ότι οι

28. Σύμφωνα με τον E. Meyer (Theopomps Hellenika, Halle 1909, 250-251), ο Κριτίας και ο
Προμηθεύς δραστηριοποιήθηκαν στη Θεσσαλία το έτος 409 π.Χ.
29. D. Stephans, Critias: life an literary remains, diss. Cincinnati, 1939, 38· L. Canfora, Studi
sull’ Athenaion Politeia pseudosenofontea, Torino 1980, 87 και αντιπαράβαλλε τον J. Ducat, ό.π.,
σ. 55-57. O Br. Helly (L’ Etat…, σ. 306-307 και 350-351) προτείνει την ταύτιση του Προμηθέα με
τον Πολυδάμαντα της Φαρσάλου. Για την άποψη αυτή βλ. παρακάτω.
30. J. Ducat, ό.π., σ. 55-61· P. M. Fraser-E. Matthews, A Lexicon of Greek personal names, 2
(Oxford 1994), λήμμα «Προμηθεύς».
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Πενέστες ήταν γενικώς υποχρεωμένοι να υπηρετούν την στρατιωτική θητεία τους σε
σώματα ελαφρού οπλισμού. Ο Ιάσονας θέλησε, αργότερα, να τους χρησιμοποιήσει ως
κωπηλάτες στον πολεμικό στόλο. Ωστόσο, αυτό που ήταν επικίνδυνο ήταν το γεγονός
ότι χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των Θεσσαλών. Αυτό μπορούσε να προκαλέσει
οργή μεταξύ των κατοίκων της Θεσσαλίας, επειδή παραβίαζε την ενότητα όλων των
πολιτών εναντίον εκείνων των κατοίκων της χώρας, οι οποίοι δεν απολάμβαναν
τέτοια δικαιώματα και ήταν πολιτικώς εξαρτώμενοι. Εάν ο Θηραμένης χρησιμοποίησε
αυτό το γεγονός για να μειώσει το κύρος του Κριτία, ήταν επειδή κανείς άλλος, εκτός
από τον Κριτία, δεν είχε εγκαινιάσει στην Αθήνα την πολιτική της στέρησης των
δικαιωμάτων από κάποιους πολίτες, καταφεύγοντας, στην πορεία, στη βοήθεια των
Σπαρτιατών. Έτσι, ο Θηραμένης προειδοποιούσε τους Αθηναίους να αποφύγουν
να έχουν την ίδια μοίρα στα χέρια του Κριτία, δηλαδή την χρησιμοποίηση ξένων
δυνάμεων εναντίον των πολιτών. Σε τελευταία ανάλυση, στην Αθήνα ήταν πάντοτε
παρών ένα μεγάλο μέρος ελεύθερων κατοίκων, οι οποίοι στερούνταν των πλήρων
πολιτικών δικαιωμάτων τους.31

31. M. Sordi, La Lega…, σ. 142-144· H. J. Gehrke, Stasis. Untersuchungen zu den inneren
Kriegen in den griechischen Staaten des 5. und, 4. Jahrhundersts v. Chr. (Vestigia 35), München
1986, 375-376· Br. Helly, L’ Etat…, σ. 306-309.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
(Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΔΑΙΑΣ)
Μετάφραση από τα γαλλικά
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΔΗΣ

2ο
Για να αναγνωρίσουμε, ευκολότερα, τις αρχαίες πόλεις, που μας ενδιαφέρουν, δεν
είναι πάντως απαραίτητο να ερευνήσουμε πολύ αυτό το τμήμα της θεσσαλικής πεδιάδας, διότι είναι μάταιο. Πρέπει να αναζητήσουμε κεντρικές τοποθεσίες, σύμφωνα με
μία διαδικασία την οποία ήδη εφαρμόσαμε με επιτυχία σε άλλα μέρη της Θεσσαλίας.
Οι κεντρικές τοποθεσίες, οι αναφερόμενες στο τμήμα της πεδιάδας του Τυρνάβου που
διασχίζει ο Τιταρήσιος, δεν είναι τόσες πολλές όσο περιμέναμε να είναι. Από όλα τα
αρχαία οικοδομήματα που αναγνωρίσθηκαν, κρατούμε μόνο εκείνα του Αργυροπουλίου, της Ροδιάς και της Φαλάννης (Τατάρι Μαγούλα). Από αυτόν τον κατάλογο πρέπει να βγάλουμε, παρά την επικρατούσα άποψη, την περιοχή Καστρί του Τυρνάβου,
όπως είπε ήδη ο E. Kirsten. Τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι τέτοια που συμφωνούν
με τις απαιτήσεις του σχεδίου των κεντρικών θέσεων. Ξεκινώντας από μία θεωρητική
άποψη για την κατανομή των εδαφών, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα· μπορούμε
να μιλήσουμε μόνο για τρεις περιοχές σε όλη την έκταση της πεδιάδας του Τυρνάβου,
επιπλέον αυτής την οποία πρέπει να αποδώσουμε, οπωσδήποτε, στην Άργισσα, που
βρίσκεται στον Πηνειό, αντίθετα από την Λάρισα. Πρέπει, λοιπόν, να κρατήσουμε,
υποθετικά τουλάχιστον, τρεις και όχι περισσότερες τοποθεσίες. Είναι αυτές που τα
αρχαιολογικά ευρήματα μας επιτρέπουν να τις επιλέξουμε ως κεντρικές τοποθεσίες.
Αυτό το πρώτο στάδιο με οδήγησε να επεκτείνω την έρευνα των κεντρικών τοποθεσιών πέρα από τα όρια της πεδιάδας της Λάρισας, για να προσπαθήσουμε να βρούμε
την θέση δύο άλλων, τουλάχιστον, πόλεων, τις οποίες οι προηγούμενοι ειδικοί ήθελαν
να τοποθετήσουν στην πεδιάδα του Τυρνάβου, βορείως της Λάρισας: της Γυρτώνης
και της Φάλαννας. Για τους λόγους που θα αναπτύξω εδώ, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι
η Φάλαννα πρέπει να τοποθετηθεί στο Δαμάσι, στη μεσαία κοιλάδα του Τιταρησίου.20
Αναφορικά με την Γυρτώνη, προτείνω να την τοποθετήσουμε στο Μπουνάρμπασι,
ανατολικώς του Μακρυχωρίου και στην βόρεια άκρη της λεκάνης του Συκουρίου.
Βρισκόταν έτσι εντελώς στα ανατολικά του Πηνειού και πολύ κοντά στα Τέμπη, όπως
το επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ο Στράβωνας.21
20. Βλ. L’ Etat thessalien…, σ. 82-83.
21. Στη λεκάνη του Συκουρίου, η οποία βρίσκεται στους πρόποδες της Όσσας και γειτνιάζει
με την πεδιάδα, τοποθέτησαν παραδοσιακά την αρχαία πόλη Συκύριον (Stählin, Thessalien, σ.
90), απ’ όπου πήρε το όνομά του η κωμόπολη που ονομαζόταν Μεγ. Κεσερλί, αλλά η πρόταση
αυτή δεν επικράτησε, όπως αποδεικνύω στην μελέτη μου για τις πόλεις της ανατολικής θεσσαλικής πεδιάδας. Κανείς δεν εξέτασε από κοντά την γνωστή περιοχή στη βόρεια άκρη αυτής της
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Ανάμεσα στις τρεις τοποθεσίες, τις αναφερόμενες στην περιοχή του Τιταρησίου και
του Πηνειού που μας απασχολεί, αυτή της Ροδιάς είναι στο εξής ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη· πρόκειται για το Μόψιο. Μένει να ταυτίσουμε τις πόλεις που βρίσκονταν στις
άλλες δύο τοποθεσίες. Στην βορειότερη, αυτή του Αργυροπουλίου, φαίνεται πως αρμόζει καλύτερα να τοποθετήσουμε την Λειμώνη, μία πόλη για την οποία ο Στράβωνας
αναφέρει ότι βρισκόταν στον Κάτω Όλυμπο.22 Οι τρεις γνωστές κεντρικές τοποθεσίες,
στην κάτω κοιλάδα του Τιταρησίου, χαρακτηρίζονται ως σχετικώς κοντινές στον Τιταρήσιο, και είναι το Αργυροπούλι και η Φαλάννη, όπως επίσης και η Ροδιά, η οποία
βρίσκεται στην δίοδο του Πηνειού. Αλλά από την άλλη πλευρά, από τις τρεις τοποθεσίες μόνο οι δύο μπορούν να ανταποκριθούν στην διευκρίνιση «κάτω από τον Όλυμπο»· εκείνη του Αργυροπουλίου και εκείνη της Ροδιάς και όχι της Φαλάννης, η οποία
βρίσκεται περισσότερο στο νότιο μέρος της πεδιάδας. Τέλος, ξεχωρίζοντας μία ακόμη
φορά τη Ροδιά, οι τοποθεσίες του Αργυροπουλίου και της Φαλάννης έχουν, και η μία
και η άλλη, μία περιοχή που μπορούσαν να την έχουν καταλάβει έλη (χαρακτηριστικό
του τοπίου που θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στην έννοια του τοπωνυμίου Λειμώνη),
λεκάνης, το Μπουνάρμπασι, το οποίο είναι αρκετά γνωστό στους προϊστορικούς και είναι, επίσης, μία σημαντική θέση των ιστορικών χρόνων, μία κεντρική θέση, αυτή την οποία έψαχναν
οι ιστορικοί στα ανατολικά του Πηνειού (αλλά βρήκαν μόνο την μικρή οχύρωση του χωριού
Γυρτώνη. Για την ταύτιση της αρχαίας Γυρτώνης με το Μπουνάρμπασι, το κύριο επιχείρημα
εξάγεται από το δρομολόγιο του Περσέα, το 171 π.Χ. (όταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας πήγε
από την Φάλαννα στη Γυρτώνη, στην Ελάτεια και στους Γόννους) και από τον Στράβωνα, με
την προϋπόθεση να μην γίνει κακή μετάφραση του όρου «ἐκβολαί», που σημαίνει την «έξοδο»
των Τεμπών, αλλά «το σημείο όπου το ποτάμι εξέρχεται από την πεδιάδα» (εκβολή δεν είναι το
στόμιο, αλλά «το σημείο όπου ένα ρεύμα νερού εξέρχεται από την γη). Σε μία άλλη μελέτη δείχνω ότι ο όρος «εκβολή» δεν έχει τίποτα το αμφιλεγόμενο στην αντίληψη του χώρου, η οποία
ήταν αυτή των Αρχαίων.
22. Βλ. Στράβωνας, Θ, 5, 19: «Καί Ὀλοσσών δέ, λευκή προσαγορευθεῖσα ἀπό τοῦ λευκάργιλος εἶναι, καί Ἠλώνη, περραιβικαί πόλεις, καί Γόννος. Ἡ δ’ Ἠλώνη μετέβαλε τοὔνομα, Λειμώνη μετονομασθεῖσα· κατέσκαπται δέ νῦν· ἂμφω δ’ ὑπό τῷ Ὀλύμπῳ κεῖνται, οὐ πολύ ἄπωθεν
τοῦ Εὐρώπου ποταμοῦ, ὅν ὁ ποιητής Τιταρήσιον καλεῖ». Από το κείμενο αυτό αντλούμε τα
τρία στοιχεία, με τα οποία πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε για να εντοπίσουμε την θέση
της Ηλώνης-Λειμώνης. Η πόλη που αναφέρεται «ὑπό τῷ Ὀλύμπῳ», όπως οι Γόννοι (και χωρίς
αμφιβολία η Ολοοσών και το Μόψιον), στοιχείο το οποίο δηλώνει ότι βρίσκεται στους πρόποδες ενός λόφου, κάτω από την μία ή την άλλη πλευρά του Κάτω Ολύμπου. Δεν βρίσκεται
πολύ μακριά από τον Τιταρήσιο. Το ότι πρόκειται για τον σημερινό Τιταρήσιο, το ποτάμι του
Τυρνάβου, ή για την πηγή Μάτι, μια και τα δύο ρεύματα νερού έφερναν το ίδιο όνομα, η πληροφορία επιβεβαιώνεται. Η πόλη, όπως δείχνουν τα δύο διαδοχικά ονόματά της, βρισκόταν
σε μία περιοχή ελών. Για τις πληροφορίες αυτές, οι σύγχρονοι είχαν λίγη δουλειά να κάνουν.
Άλλωστε, ο Νικ. Γεωργιάδης (Θεσσαλία, 1880, 260) και ο H. Lolling (Urbaedeker, 150), όπως
και ο Fr. Stählin (Thessalien, 32, σημ. 6) που παραπέμπει στον Lolling, κατέληξαν, χωρίς περιστροφές, στην άποψη ότι η Ηλώνη-Λειμώνη βρισκόταν στο Καστρί του Αργυροπουλίου. Ο W.
M. Leake (Travels in Nothern Greece, τ. 3, 352) που είδε το κάστρο του Αργυροπουλίου, αλλά
από τον δρόμο της Μελούνας, πάνω από την Λυγαριά, πρότεινε να τοποθετηθεί εκεί η Φάλαννα (ό.π., σ. 298).
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είτε δίπλα στη μεγάλη πηγή Μάτι, βόρεια, είτε στην κάτω πεδιάδα, που πλημμύριζε
εύκολα από τον Τιταρήσιο και τον Πηνειό.
Στην περιοχή των Στενών της Ροδιάς δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε την Λειμώνη,
καθώς αναγνωρίσθηκε εκεί το Μόψιον. Μένει λοιπόν να διαλέξουμε, για να ξαναβρούμε την Λειμώνη, ανάμεσα στις δύο τοποθεσίες, της Φαλάννης και του Αργυροπουλίου.
Το επιχείρημα που μου φαίνεται σ’ αυτήν την περίπτωση κρίσιμο, και που αντλώ, όπως
και οι προγενέστεροί μου, από παλαιότερες ερμηνείες, έχει να κάνει με την θέση της
Λειμώνης, «κάτω από τον Όλυμπο», το οποίο δεν ταιριάζει με την περιοχή της Φαλάννης. Κατά συνέπεια, οδηγούμαστε, τουλάχιστον υποθετικά, στο να αναγνωρίσουμε
τον αρχαίο οικισμό του Αργυροπουλίου, που βρίσκεται στους πρόποδες του Κάτω
Ολύμπου, ως την πόλη Λειμώνη και να τοποθετήσουμε την Κονδαία στην πιο κοντινή
στη Λάρισα κεντρική θέση, αυτή της Φαλάννης.
Η γεωγραφική ανάλυση δείχνει ότι η Κονδαία και η Λειμώνη είναι οι δύο κεντρικές θέσεις οι πιο «ευαίσθητες» στο δίκτυο των πόλεων αυτής της περιοχής. Πράγματι,
παρόλο που βρίσκονται και η μία και η άλλη σε άξονες επικοινωνίας, δεν αποτελούν
σημαντικούς σταθμούς σ’ αυτούς τους δρόμους,23 διότι βρίσκονται πολύ κοντά σε σημαντικές πόλεις: το Αργυροπούλι-Λειμώνη είναι 6 χλμ. από την Ροδιά-Μόψιο και η
Κονδαία-Φαλάννη περίπου στα 8 χλμ. βορείως της Λάρισας.24 Αυτές οι πόλεις έπρεπε,
λοιπόν, να υφίσταντο την έλξη των δυνατών γειτονικών πόλεων και δεν θα μας εξέπληττε να υποθέσουμε ότι είχαν χάσει την αυτονομία τους ή ακόμη ότι σταμάτησαν να
23. Υπήρχε μία σημαντική δίοδος επικοινωνίας, η οποία οδηγούσε από την Λάρισα
στου Γόννους και στα Τέμπη, από τα Στενά της Ροδιάς. Είναι αυτή την οποία επικαλείται
ο Τίτος Λίβιος τοποθετώντας το Μόψιον στα μέσα του δρόμου, ανάμεσα στη Λάρισα και
στους Γόννους. Σ’ αυτόν τον δρόμο, πριν από την είσοδο στα Στενά της Ροδιάς, πρέπει να
συναντούσε έναν δρόμο, στους πρόποδες ενός λόφου, ο οποίος οδηγούσε από το Αργυροπούλι
προς το ορεινό πέρασμα της Μελούνας και την Ολοοσόνα (αυτή η διάταξη του δρόμου είναι
πολύ διαφορετική από την διάταξη του σημερινού δρόμου Λάρισας-Τυρνάβου-ΜελούναςΕλασσόνας, αλλά είναι το δρομολόγιο που θυμούνταν ως αρχαίο δρόμο. Στην Αρχαιότητα,
όμως, δεν υπήρχε ο Τύρναβος). Ούτε η Κονδαία, ούτε η Λειμώνη φαίνονται σε κάποιο από τα
στρατιωτικά δρομολόγια ώστε να μπορούμε να τοποθετήσουμε στην πεδιάδα του Τυρνάβου.
Είναι ένα σημαντικό σημείο, αλλά πρέπει να μπορούμε να δείξουμε, επίσης, ότι οι δύο πόλεις
δεν έχουν κανένα λόγο να εμφανίζονται σ’ αυτά τα δρομολόγια. Στην περίπτωση της Λειμώνης,
η σιωπή των πηγών εξηγείται πιθανώς από την πληροφορία του Στράβωνα ότι η πόλη ήταν
κατεστραμμένη. Εάν υπήρχε ως απλή κώμη, η στρατηγική της σημασία ήταν μηδενική. Στην
περίπτωση της Κονδαίας, πρέπει να λάβουμε υπόψη, χωρίς αμφιβολία, την εγγύτητά της με τη
Λάρισα, η οποία μπορούσε να αναγκάσει έναν πιθανό επιτιθέμενο να απομακρυνθεί από την
πόλη και να πάει βορειότερα. Αυτή πρέπει να ήταν η επιλογή του Περσέα το 171 π.Χ., όταν
«κατέβηκε» στη Θεσσαλία. Περνώντας από την κοιλάδα του Τιταρήσιου και τη Φάλαννα,
διέσχισε την πεδιάδα διαγωνίως, για να πάει στη Γυρτώνη, στην Ελάτεια και στους Γόννους.
Το δρομολόγιο τον οδήγησε να διασχίσει τον Πηνειό βορείως της Φαλάννης-Τατάρ Μαγούλας,
για να κερδίσει, από τα νότια του όρους Έρημον, την πεδιάδα των Τεμπών. Μπορούμε να
ακολουθήσουμε στη διαδρομή αυτή την κατεύθυνση μέχρι την Γυρτώνη και την Ελάτεια.
24. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο έγινε πάνω σε μία απόσταση, ανάμεσα στις πόλεις, 10 χλμ.
περίπου, αλλά ότι ο αριθμός αυτός είναι μία μέση τιμή, θεωρητικά.
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υπάρχουν πριν από το τέλος της ελληνιστικής εποχής, κάτι που ο Στράβωνας επιβεβαιώνει για τη Λειμώνη.
Αφού τοποθετήσαμε το Μόψιο στην κεντρική τοποθεσία που βρίσκεται στην δίοδο
της Ροδιάς και την Κονδαία στα ερείπια του αρχαίου οικισμού που αναφέρεται, από
παλιά, δίπλα στο χωριό Φαλάννη, 8 χλμ. βορείως της Λάρισας, καθίσταται εφικτό να
ανακατασκευάσουμε, με τη βοήθεια του γεωγραφικού σχεδίου που εξηγήσαμε, τα
εδάφη που θεωρητικά μπορούμε να αποδώσουμε σε καθεμία από τις πόλεις αυτής της
λωρίδας της θεσσαλικής πεδιάδας.
IV. Οι αμφιβολίες του σημερινού τοπίου (εικ. 5)

Μπορούμε αρχικά να ορίσουμε την θέση του Μοψίου. Στην έρευνα για την χωροθέτηση των κελετρών θα εξαιρούσαμε, φυσικά, την περιοχή που βρίσκεται βορειοανατολικά, δηλαδή τα Στενά της Ροδιάς και τα περίχωρά της. Είναι όμως εκεί η περιοχή την
οποία όλοι σκέφτηκαν πρώτα: μία στενωπός είναι όριο στη δική μας απλή αντίληψη
του ζωτικού χώρου; Ο διαθέσιμος χώρος εκεί είναι περισσότερος από όσο μετρήθηκε.
Και όμως, στην περίπτωση που μας απασχολεί, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να χωροθετήσουμε εκεί σύνορα. Η παρουσία του Μοψίου στη δυτική πλευρά των Στενών
της Ροδιάς τοποθετεί αυτά τα στενά στην καρδιά του εδάφους του.25 Η θέση αυτή
επιτρέπει, επίσης, να ορίσουμε ένα κοινό όριο με την Κονδαία που βρίσκεται μερικά
χιλιόμετρα στα νότια και στα νοτιοδυτικά της εισόδου του στενού, στο σημερινό χώρο
του Αμπελώνα και του Βρυότοπου. Οι τεχνικές πληροφόρησής μας επιτρέπουν να
δώσουμε μία αποδεκτή αναπαράσταση του θεωρητικού σχήματος αυτού του χώρου
με τα δεδομένα των πηγών και της Αρχαιολογίας. Από αυτή τη θεώρηση για το χώρο
του στενού της Ροδιάς, προκύπτει ένα συμπέρασμα: δεδομένης της θέσης του Μοψίου,
το ρεύμα αυτού του στενού, τουλάχιστον μέχρι το μέσον της απόστασης της πεδιάδας
των Γόννων, έπρεπε να ανήκει σ’ αυτήν την πόλη, όπως επίσης και το πιο μεγάλο μέρος
του ορεινού όγκου του Έρημου όρους, του οποίου οι επιφάνειες που βρίσκονταν στα
δυτικά, λίγο υπερυψωμένες από την κύρια κορυφή, αποτελούσαν τμήμα του εδάφους
της. Το καλλιεργήσιμο τμήμα του Μοψίου εκτεινόταν επίσης στα δυτικά, στην πεδιάδα
της Ροδιάς και στους λόφους, από την μία και από την άλλη πλευρά της στενωπού.
Αυτή η θεωρητική αναπαράσταση του χώρου του Μοψίου με οδηγεί σε ένα απρόσμενο συμπέρασμα για την αρχαία γεωγραφία του χώρου· πρέπει από την επιγραφή
να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι, εάν η επιτροπή διαιτησίας λαμβάνει ως αρχικό σημείο αναφοράς την συμβολή των δύο ποταμών, είναι δύσκολο να παραδεχθούμε ότι η
συγκεκριμένη συμβολή ήταν, όπως η σημερινή, πολύ κοντά στο ίδιο το Μόψιο (σήμερα
μόλις 1 χλμ.) και στο κέντρο του χώρου του. Η συμβολή αυτή έπρεπε να βρισκόταν,
κυρίως, σε μία περιφερειακή θέση, για να έχει σημασία η διαδρομή που διάνυσε η επιτροπή διαιτησίας στα σύνορα. Μπορούμε, λοιπόν, να αναρωτηθούμε, αναλογιζόμενοι
την θεωρητική αναπαράσταση του χώρου του Μοψίου, εάν η συμβολή του Τιταρησίου
και του Πηνειού ήταν κάποτε πιο απομακρυσμένη από την είσοδο της στενωπού από
ό,τι είναι σήμερα.
25. Αντίστοιχα και για την Φάλαννα, την οποία τοποθετώ στην περιοχή του Δαμασίου
(την οποία αναγνωρίσαμε ως Μύλες, αλλά η πόλη αυτή πρέπει να είναι περισσότερο προς τον
επάνω ρου του μέσου Τιταρησίου).
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Η θεωρητική περιοχή της Κονδαίας σχεδιάζεται επίσης πολύ καλά. Αλλά, και εδώ
ακόμη, η σύγκριση με τα δεδομένα του σημερινού τοπίου δημιουργούν πρόβλημα.
Η σύγκριση αυτού του χώρου, πράγματι, δεν αντιστοιχεί εύκολα με τα εδάφη που
προσδιορίστηκαν, διότι τα όριά τους αποκλίνουν αρκετά καθαρά από τα σημερινά
ίχνη του Πηνειού και του Τιταρησίου. Στα βόρεια, το σημερινό ρεύμα του Τιταρησίου
βρίσκεται εκτός της θεωρητικής περιοχής της Κονδαίας, ενώ στα ανατολικά εκείνο του
Πηνειού την διασχίζει σχεδόν στο μέσον. Η τοποθέτηση της Κονδαίας στην κωμόπολη
Φαλάννη και ο σχεδιασμός του χώρου της δεν επιτρέπουν λοιπόν πλέον παρά να άρουμε την αμφιβολία που θα μας οδηγούσε να τοποθετήσουμε τις κελέτρες τόσο κοντά
στον Πηνειό, όσο και στον Τιταρήσιο.
Όμως, και παρά τις συμφωνίες αυτές, διατηρώντας πάντα ένα θεωρητικό σημείο
αναφοράς, θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε, σ’ αυτές τις δύο κατευθύνσεις, τα αμφισβητούμενα εδάφη ανάμεσα στην Κονδαία και στην αντίπαλη πόλη: είτε προς τα
βόρεια και τα βορειοδυτικά, από την πλευρά του Τιταρησίου, είτε προς τα ανατολικά,
από την πλευρά του Πηνειού. Ή ακόμη, πρώτη υπόθεση, ψάχνουμε τις κελέτρες στην
κατεύθυνση βόρεια ή βορειοδυτικά. Από εκείνη την πλευρά, παίρνοντας ως βασική
γραμμή το ρεύμα του Τιταρησίου, βρίσκουμε πράγματι τα εδάφη των δύο πόλεων,
εκείνα του Αργυροπουλίου-Λειμώνης και εκείνα του Δαμασίου, που αναγνωρίζεται
σήμερα ως Φάλαννα. Γι’ αυτές τις δύο πόλεις μπορούμε, θεωρητικά, να ορίσουμε εδάφη
που συνδέονται με εκείνα της Κονδαίας (εικ. 5). Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να αναζητή-

Εικ. 5 Χάρτης σύμφωνα με την θεωρία των ατομικών περιοχών (πολυγώνων).
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σουμε στο ρεύμα του Τιταρησίου τα σύνορα για τα οποία φιλονικούσαν η Κονδαία
και η αντίπαλη πόλη. Αυτή θα μπορούσε να είναι είτε η Λειμώνη (εάν υπήρχε τότε),26
είτε μάλλον η Φάλαννα· πάντως το Μόψιο εξαιρείται. Ή ακόμη, δεύτερη υπόθεση, πρέπει να αναζητήσουμε τις κελέτρες στο ρεύμα του σημερινού Πηνειού, στα ανατολικά
της Κονδαίας-Φαλάννης. Όμως, τι κάνουμε τότε με τα εδάφη που βρίσκονται στα ανατολικά του Πηνειού, ολόκληρη τη λεκάνη που εκτείνεται στα νότια της Γυρτώνης; Εκεί
είναι όπου οι σύγχρονοι τοποθετούν την λίμνη Νεσωνίδα των Αρχαίων, στη βορειοδυτική γωνία αυτής της λεκάνης (το μέρος ονομαζόταν Καρατσαΐρι, παλιότερα, και
τώρα Αμφιθέα) ερμηνεύοντας, όπως μπορούν, την μαρτυρία του Στράβωνα, ο οποίος
αναφέρει αυτή την λίμνη.27 Η τοποθέτηση, όμως, της Νεσσωνίδας σ’ αυτή την πλευρά
της πεδιάδας δημιουργεί πρόβλημα.28 Επιπλέον, ακολουθώντας την επικρατούσα άποψη για την Νεσσωνίδα, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ένα τμήμα της πεδιάδας πρέπει να
ήταν εκμεταλλεύσιμο και ακόμη ότι γνωρίζουμε σε ποια πόλη ανήκε. Σύμφωνα με το
θεωρητικό μοντέλο, πρέπει να ανατρέξουμε στην Κονδαία, παρά τον «υπερποτάμιο»
χαρακτήρα της στο σημερινό τοπίο. Για μία ακόμα φορά, λοιπόν, πρέπει να θέσουμε
ένα ερώτημα σχετικώς με το ευανάγνωστο του σημερινού τοπίου για την ιστορική
ανακατασκευή· το σημερινό ρεύμα του Πηνειού, στο οποίο θεωρούμε ότι στηριζόμαστε για να ερμηνεύσουμε την επιγραφή, δεν ταιριάζει στη θεωρητική θέση. Ανταποκρίνεται, πράγματι, σ’ αυτό το ρεύμα του Πηνειού του 2ου αι. π.Χ.;

26. Γνωρίζουμε από τον Στράβωνα (Θ, 5, 19) ότι η Λειμώνη δεν υπήρχε στην εποχή του
(δηλαδή, εάν υπολογίσουμε την χρονολογία των πηγών του, τουλάχιστον στην ελληνιστική
εποχή).
27. Από τα τέσσερα εδάφια όπου ο Στράβωνας αναφέρει την Νεσσωνίδα, αυτό στο οποίο
στηρίζονται οι σύγχρονοι, για να την τοποθετήσουν στα βόρεια της Λάρισας, είναι στο Θ, 5,
19 (440 C): «Η περιοχή εγκαταλείφθηκε από τους Περραιβούς και όσοι έμειναν εκεί περιήλθαν
στην εξουσία των Λαρισαίων, που κατοικούν δίπλα στον Πηνειό και είναι γείτονές τους. Οι
Λαρισαίοι νέμονται τα ευφορότερα μέρη της πεδιάδας, εκτός από όλες τις ζώνες που βρίσκονται,
χαμηλότερα στην περιοχή της λίμνης Νεσσωνίδας, τις οποίες συχνά καλύπτει με νερά ο ποταμός
και δεν μπορούν να τις καλλιεργήσουν. Στη συνέχεια, όμως, οι Λαρισαίοι τις προστάτεψαν με
αναχώματα». Συνδέουμε, λοιπόν, την Νεσσωνίδα με τις πλημμύρες του σημερινού Πηνειού,
στο ελώδες και συχνά πλημμυρισμένο μέρος που ονομάζεται Καρατσαΐρι, στους πρόποδες των
λόφων που περικλείουν στα δυτικά την λεκάνη του Συκουρίου. Αλλά αυτό δεν αρκεί για να
συμπεράνουμε ότι εδώ βρισκόταν η Νεσσωνίδα, σύμφωνα με μία τοποθέτηση που πρέπει να
είναι πολύ πρόσφατη (βεβαίως όχι πριν από το 1850), όπως θα δούμε παρακάτω.
28. Σε ένα άρθρο υπό δημοσίευση, ο R. Caputo, o J.-P. Bravard (Ινστιτούτο Γεωγραφίας,
Πανεπιστήμιο Λυών ΙΙΙ), ειδικός στη δυναμική του ποταμού, και εγώ ο ίδιος θα αποδείξουμε
ότι η Νεσσωνίδα δεν μπορούσε να βρίσκεται σ’ αυτήν την περιοχή και ότι πρέπει να την
τοποθετήσουμε στη λεκάνη που βρίσκεται στα ανατολικά της Λάρισας, βορείως της αρχαίας
λίμνης Βοιβηίδας. [Βλ. τώρα, Br. Helly - J. P. Bravard - R. Caputo (μετ. Κώστας Σαμαράς),
«Η ανατολική θεσσαλική πεδιάδα. Μεταβολές των ιστορικών τοπίων και η προσχωματική
εξέλιξη», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 38 (2000) 10-16.
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V. Η συμβολή της γεωμορφολογίας στην χωροθέτηση της συμβολής του Πηνειού με
τον Τιταρήσιο και τις κελέτρες (εικ. 6)

Μπορούμε, λογικά, να υποθέσουμε ότι η συμβολή του Πηνειού με τον Τιταρήσιο
μετατοπίστηκε; Αυτό πράγματι δεν θα μας εξέπληττε. Η σημερινή διαδρομή, το διαπιστώνουμε χωρίς αμφιβολία, καθορίστηκε από τον άνθρωπο, είναι πολύ ευθύγραμμη,
οριοθετείται πολύ αυστηρά από αναχώματα και έχει ως στόχο να οδηγήσει, όσο πιο
γρήγορα γίνεται, τα νερά του Τιταρησίου έξω από την πεδιάδα. Η κατάσταση, σύμφωνα με όσα φαίνονται, πρέπει να ήταν διαφορετική στην Αρχαιότητα. Πράγματι, οι
χάρτες και οι φωτογραφίες που πάρθηκαν από τον δορυφόρο SPOT, και που μπόρεσα
να χρησιμοποιήσω, δείχνουν την ύπαρξη αρκετών παλαιότερων κοιτών νοτίως του
σημερινού ρεύματος του Τιταρησίου, μέχρι την κωμόπολη Αμπελώνας (εικ. 6). Για την
ερμηνεία της επιγραφής, δεν θα υπήρχε, λοιπόν, δυσκολία να θεωρήσουμε ότι, γύρω
στον 2ο αι. π.Χ., ο Τιταρήσιος έπρεπε να συναντούσε τον Πηνειό μερικά χιλιόμετρα
νοτίως της σημερινής συμβολής, όχι βορείως, αλλά μάλλον στα βορειοανατολικά της
Κονδαίας, κάπου κοντά στο σημερινό χωριό Γυρτώνη. Θα βρίσκαμε εκεί μία διαδρομή
που να συμφωνούσε με τον καθορισμό του βόρειου ορίου του θεωρητικού εδάφους της
Κονδαίας, σε σχέση με εκείνο του Μοψίου.
Επανερχόμαστε, λοιπόν, στην πρώτη ερώτηση που έθεσα λίγο πιο πάνω: οι κελέτρες
και τα αμφισβητούμενα εδάφη, δεν βρίσκονταν σ’ αυτό το τμήμα του παλιού ρεύματος
του Τιταρησίου, ανάμεσα στον Τύρναβο και στη Γυρτώνη; Αυτό είναι πιθανόν, αλλά
μία άλλη παρατήρηση μας επιτρέπει να θέσουμε εκτός συζήτησης αυτά τα εδάφη που
βρίσκονται κοντά στον Τιταρήσιο. Πρόκειται για ένα επιχείρημα της γεωμορφολογίας
του ποταμού. Θυμούμαστε ότι επέμεινα στις τεχνικές κατασκευής των νταϊλιανιών.
Οι κατασκευές αυτές απαιτούν, απαραιτήτως, ένα σταθερό ρεύμα ποταμού για την
λειτουργία τους, έναν σταθερό πυθμένα στην κοίτη του ποταμού, υλικά, πέτρες τού
ίδιου του ποταμού, μιας κάποιας διάστασης.29 Δεν φαίνεται λοιπόν ο Τιταρήσιος, από
το τμήμα του ρεύματός του, που πάει από το στενό του Μπογαζίου στην είσοδό του
στην πεδιάδα του Τυρνάβου, μέχρι τη συμβολή του με τον Πηνειό, να επιτρέπει και να
έχει ποτέ επιτρέψει την κατασκευή νταϊλιανιών, διότι τα απαραίτητα υλικά για την
κατασκευή τους δεν υπάρχουν εκεί. Στο τελευταίο αυτό τμήμα του ρεύματός του, ο Τιταρήσιος, που είναι ένα ορεινό ποτάμι με πολύ επικλινές περίγραμμα, χαρακτηρίζεται
από μία ροή πολύ ακανόνιστη, από μεγάλες και καταστροφικές πλημμύρες, από απότομες αλλαγές της κοίτης (που είναι πιθανές), και τα υλικά που το ρεύμα συγκεντρώνει, στο τέλος της διαδρομής του στην πεδιάδα, είναι στην ουσία άμμος, γι’ αυτό έχει
σήμερα αμμώδεις όχθες, ανάμεσα στις οποίες τα νερά ανοίγουν διάφορους δρόμους. Η
μεγαλύτερη ποσότητα αυτών των νερών φιλτράρεται, εξάλλου, στις προσχώσεις.30 Δεν

29. Τις παρατηρήσεις αυτές και όσες ακολουθούν, για το χαμηλότερο ρεύμα του Τιταρησίου,
τις οφείλω στο J. P. Bravard, ο οποίος μας συνόδεψε στις έρευνές μας σ’αυτό το τμήμα της
πεδιάδας. Διαπιστώσαμε, χάρη σε ένα αποχετευτικό κανάλι, ευρισκόμενο κοντά στη σημερινή
συμβολή του Πηνειού και του Τιταρησίου, μία συσσώρευση στρωμάτων άμμου από τις πλημμύρες
οι οποίες φαίνεται να δείχνουν ότι η περιγραφόμενη εδώ κατάσταση είναι παλαιά.
30. Πρβ. M. Sivignon, Le Thessalie. Analyse géographique d’ une provence grecque, 1975, 63:
«Τα νερά του Τιταρησίου φιλτράρονται μία πρώτη φορά στις προσχώσεις της λεκάνης του
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Εικ. 6. Οι αρχαίες κοίτες του Πηνειού και του Τιταρησίου
(με διακεκομμένη γραμμή οι σημερινές).

φαίνεται πολύ πιθανό, ότι με αυτές τις συνθήκες, οι Αρχαίοι μπόρεσαν να κατασκευάσουν αλιευτικά φράγματα, κέλετρες, σ’ αυτό το τμήμα του ρεύματος του Τιταρησίου.31
Πρέπει να ψάξουμε αλλού.
Είναι, οριστικά, στην περιοχή που βρίσκεται στα ανατολικά της σημερινής Φαλάννης όπου πρέπει να τοποθετήσουμε τα νταϊλιάνια της Κονδαίας, στο ρεύμα του κατερχόμενου από την Λάρισα Πηνειού. Σ’ αυτό το μέρος, ακόμη μία φορά, δεν πρέπει
να αφεθούμε στη σύγχρονη μορφολογία του χώρου. Όπως εκείνο του Τιταρησίου, το
Βλαχογιαννίου και αναδύονται μερικά χιλιόμετρα μακρύτερα, στις πηγές του Αμουρίου, οι
οποίες κινούν κάποιους μύλους. Έπειτα, φιλτράρονται εκ νέου για να τροφοδοτήσουν τον
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος καταλαμβάνει όλη την περιοχή προς την κατεύθυνση
του Τυρνάβου και επίσης για να τροφοδοτήσουν τα καρστικά νερά τα οποία εμφανίζονται
στις μεγάλες πηγές στο Μάτι και στην Αγία Άννα του Τυρνάβου».
31. Κάνω εδώ λόγο μόνο για τον Τιταρήσιο και όχι για την έξοδο της πηγής Μάτι, την
οποία ο Όμηρος (και ο Στράβωνας στη συνέχεια) εξυμνεί ως ασημένια νερά. Αυτό το ρεύμα
του νερού βρισκόταν, στο σύνολό του, στο έδαφος της Λειμώνης μέχρι τη συμβολή του με τον
Πηνειό, οπότε οι κάτοικοι της Κονδαίας δεν μπορούσαν να διαθέτουν εκεί μία κέλετρα.
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σημερινό ρεύμα του Πηνειού διοχετεύεται πλήρως από τη Λάρισα μέχρι την είσοδό
του στα στενά της Ροδιάς και, όπως για τον Τιταρήσιο, αναζητήσαμε στη σύγχρονη
εποχή, δηλαδή μετά το 1881,32 να το οδηγήσουμε όσο γίνεται αμεσότερα στην έξοδο
της πεδιάδας. Η γεωμορφολογία επιτρέπει να ανασυνθέσουμε ακριβώς τα γεγονότα
αυτής της πρόσφατης διαδρομής· η ανύψωση της κοίτης, το ποτάμι που δημιούργησε
την δική του κοίτη, οι μαίανδροι που συγκεντρώνονται, τα δεσμευμένα από το Ασμάκι νερά, που σήμερα έχει καταργηθεί, οι επιπτώσεις του υδραυλικού φράγματος, που
προκύπτουν από τις πλημμύρες του Τιταρησίου στην είσοδο της Ροδιάς, και τέλος οι
περιοδικές υπερχειλίσεις των νερών στην περιοχή Αμφιθέα (Καρατσαΐρι) και ακόμη
προς την λίμνη Βοιβηίδα (Κάρλα).33
Φαίνεται καθαρά, επίσης, ότι η περιοχή δεν ήταν καθόλου η ίδια στην Αρχαιότητα.
Πράγματι, από τη Λάρισα, το ποτάμι, αντί να πάει ευθεία στο Βορά, όπως το υποχρεώσαμε να κάνει σήμερα, πρέπει να κυλούσε περισσότερο προς την βορειοανατολική
κατεύθυνση, μέχρι που συναντούσε τους πρόποδες των λόφων της Χασάμπαλης και
την πλημμυρισμένη σήμερα περιοχή της Αμφιθέας (Καρατσαΐρι), που οι σύγχρονοι εξέλαβαν ως την λίμνη Νεσσωνίδα. Μπορούμε ακόμη να παρατηρήσουμε την παρουσία
μιας απολιθωμένης κοίτης, βορειοανατολικά της Λάρισας, στους πρόποδες μιας λοφοσειράς, η οποία απομονώνει την ονομαζόμενη, σήμερα, λεκάνη του Συκουρίου, στην
περιοχή που λέγεται Αμφιθέα, όπου θέλουμε να τοποθετήσουμε την λίμνη Νεσσωνίδα.34 Αυτή η λοφοσειρά, διαμορφωμένη από το μεγάλο νοτιοανατολικό/βορειοδυτικό
ρήγμα που χαρακτηρίζει την ανατολική θεσσαλική λεκάνη, χαρακτηρίζεται από
κάποια αξιοσημείωτα σημεία: νότια, το σύγχρονο Μόψιο, νοτιότερα το ορεινό πέρασμα της Χασάμπαλης, με τα λατομεία του πράσινου οφιόλιθου, τον οποίο οι Αρχαίοι
ήξεραν ήδη να εκμεταλλεύονται, πολύ νοτιότερα, τέλος, το όριο του Μακρυχωρίου,
απ’ όπου διέρχεται ο δρόμος Λάρισας-Τεμπών-Θεσσαλονίκης και το λεγόμενο επίχωμα

32. Βλ. τους χάρτες των ετών 1880-1900, που δεν έχουν ακόμη καταγράψει την πραγματικότητα παρά ένα μόνο φράγμα, ανατολικά του Πηνειού, ανάμεσα στο Κουλούρι, στα βόρεια
της Λάρισας, και στη Γυρτώνη. Ήταν σίγουρα το πιο απαραίτητο για να εμποδίσουν το ποτάμι
να εκτραπεί, προς τα ανατολικά, και να συσσωρεύσουν εκεί τα νερά του (του οποίου η ροή
γινόταν όλο και δυσκολότερα, λόγω του κανονικού σηκώματος, από την Αρχαιότητα, του
ορίου της Ροδιάς, από ένα καθαρά τεκτονικό φαινόμενο στη Θεσσαλία).
33. Το κόψιμο του σημερινού ρεύματος, στις προσχώσεις του, νομίζω ότι κατέστησε δυνατή
την δημιουργία σύγχρονων νταϊλιανιών σ’ αυτό το μέρος του ρεύματος του ποταμού, πριν από
την κατασκευή σύγχρονων φραγμάτων, εάν αναφερθώ σε μία πληροφορία του H. Lollihg, ο
οποίος υπογραμμίζει ότι η επιγραφή IG, ΙΧ2, 1036 (κώδ. GHW 4159) βρέθηκε «in deversorio
vici Tatari» [βλ. ΑΜ, 8 (1883) 112]. Είναι πολύ πιθανόν ο όρος «deversorium» να αναφέρεται
σε ένα νταϊλιάνι.
34. Ο J. P. Bravard ανακάλυψε, στην νοτιοανατολική γωνία της λεκάνης της Αμφιθέας,
έναν βραχίονα αποποτάμωσης σφραγισμένον με σωρούς χωμάτων, τα οποία ήρθαν εκεί από
τους γειτονικούς λόφους και ο οποίος παρακράτησε στην κοίτη του ξυλάνθρακες, οι οποίοι
έγινε δυνατόν να χρονολογηθούν από το 655+/-250 (χρονολόγηση με C14 Ly 5350), γεγονός το
οποίο σημαίνει ότι ο βραχίονας αυτός ήταν ακόμη ανοιχτός στις αρχές των νεότερων χρόνων.
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της Γυρτώνης. Τέτοια είναι, καλά ζυγίζοντας, η περιοχή όπου βρίσκονταν, κατά πάσα
πιθανότητα οι κέλετρες της Κονδαίας.
Μπορούμε, λοιπόν, να αξιοποιήσουμε μία πληροφορία που δίνεται από την επιγραφή, στην οποία οι λόγιοι δεν έδωσαν την δέουσα προσοχή. Ένας από τους μάρτυρες
κάνει λόγο για τρεις ιδιοκτήτες κελετρών, που βρίσκονται κάτω από την Κροκεία, και
για την ύπαρξη κοντά μιας κελέτρας, που προσδιορίζεται με την ίδια φράση ότι ανήκει
στους Κονδαιείς. Αυτή είναι μία ενδιαφέρουσα πληροφορία. Διότι το κείμενο φαίνεται
έτσι να ορίζει μία περιοχή όπου τα εδάφη του Μοψίου, της Κονδαίας και μιας τρίτης
πόλης, αυτής που βρίσκεται σε διαμάχη με την Κονδαία, πρέπει να είναι σε επαφή, να
έχουν κοινά σύνορα, μία περιοχή που την ονομάζουν, σε ολόκληρη τη Θεσσαλία (όπως
εξάλλου και σε όλες τις ελληνικές περιοχές), με μία έκφραση που στερείται αμφισβήτησης, Τρία Σύνορα. Μία τέτοια περιοχή δεν μπορεί να δώσει πολλές πιθανότες επιλογής
για τον χώρο. Αναζητώντας τούς πιο κοντινούς γείτονες της Κονδαίας και του Μοψίου, βρίσκουμε εκεί μόνο μία πόλη και καμία άλλη. Θα αποκλείσουμε αρχικά, χωρίς
δισταγμό, την παλαιότερη υπόθεση, σύμφωνα με την οποία θεωρούσαμε ότι γινόταν
λόγος για τους Γόννους, διότι εάν οι Γόννοι γειτόνευαν με το Μόψιον δεν βλέπουμε
να μπόρεσαν να επεκτείνουν τα εδάφη τους αρκετά μακριά προς τα νότια, μέχρι να
περάσουν το όριο του Μακρυχωρίου, για να βρίσκονται σε επαφή με τα εδάφη της
Κονδαίας και με τον Πηνειό. Μένει μία λύση, να αναγνωρίσουμε την περιοχή για την
οποία μιλούμε, στα 5 ή 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Κονδαίας, στην περιοχή η οποία
εκτείνεται από το επίχωμα της Γυρτώνης μέχρι την Αμφιθέα, νότια του περάσματος του
Μακρυχωρίου. Εκεί είναι που συναντιούνται τα υποθετικά εδάφη των τριών πόλεων,
από τις οποίες οι δύο, το Μόψιον και η Κονδαία, μας είναι ήδη γνωστές. Αναφορικά με
την τρίτη, της οποίας το σχέδιο υπόθεσης περιγράφει καλά τον χώρο, μπορούμε να την
προσδιορίσουμε με αρκετή βεβαιότητα· πρόκειται για την Γυρτώνη.
Είναι, λοιπόν, δυνατόν να χωροθετήσουμε σ’ αυτήν την περιοχή τα διάφορα σημαντικά σημεία που αναφέρονται στην επιγραφή; Η κέλετρα των κατοίκων του Μοψίου
και εκείνη των κατοίκων της Κονδαίας, που εναλλάσσονται στο ποτάμι κάτω από
την Κροκεία, βρίσκεται αναγκαστικά στον Πηνειό, στην περιοχή της Γυρτώνης, στο
σημείο όπου συναντιούνται οι δύο περιοχές. Η περιοχή ονομάζεται Κάτω Χώρα και
βρίσκεται από την άλλη πλευρά του ποταμού, από την παλαιά συμβολή του Τιταρησίου-Ευρώπου με τον Πηνειό, και θα αντιπροσώπευε τότε το επίχωμα της ίδιας της
Γυρτώνης, το οποίο καλλιεργήθηκε από τους κατοίκους της Κονδαίας. Η κέλετρα που
βρίσκεται από την άλλη πλευρά του φαραγγιού, το οποίο έρχεται από το Ορχείον, θα
μπορούσε να βρίσκεται αντίθετα στο ρεύμα του Πηνειού, ο οποίος περνούσε από τους
πρόποδες του χείλους του επιχώματος της Γυρτώνης και δίπλα από το πέρασμα του
Μακρυχωρίου,35 κάτι που δεν γίνεται σήμερα, από τότε που διοχετεύθηκε για να πάει
ευθεία βορείως της Λάρισας, στο πέρασμα της Ροδιάς. Το όριο του Μακρυχωρίου, χωρίς να έχει τη σημαντικότητα που έχει σήμερα για την επικοινωνία Βορά-Νότου μέσω
της Θεσσαλίας (αφού μοιράζεται από κοινού με το σιδηροδρομικό δίκτυο και την
35. Σημειωτέον ότι τα χωριά Γυρτώνη και Μακρυχώρι αποτελούσαν, μέχρι το 1997, μία
κοινότητα. Παρομοίως, ο Μικρόλιθος συνδεόταν με τον Βρυότοπο, ο οποίος βρίσκεται από την
άλλη πλευρά του Πηνειού, βορείως της Φαλάννης (Κονδαίας).
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εθνική οδό Λάρισας-Θεσσαλονίκης και είναι ο συντομότερος δρόμος, για τα Τέμπη,
κάτι που δεν πρέπει να ήταν έτσι στην Αρχαιότητα),36 αυτό το όριο πρέπει άλλοτε να
ήταν μάλλον ένα σημείο δυτικού-ανατολικού περάσματος, ειδικότερα για όλες τις διαδρομές που έπρεπε να πραγματοποιηθούν από τα Τέμπη και από τις πόλεις που βρίσκονται νοτίως, πολύ κοντά, την Ελάτεια και την Γυρτώνη, με κατεύθυνση τον μέσο
Τιταρήσιο, προς την Φάλαννα και τις Χυρετίες, και για τις μετακινήσεις στην αντίθετη
κατεύθυνση. Αυτή είναι η διαδρομή την οποία πραγματοποίησε ο Περσέας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τη Φάλαννα στους Γόννους, στην αρχή της στρατιωτικής
του εκστρατείας το 171 π.Χ.37
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη συζήτηση που προηγείται, θα κατέληγα λοιπόν ότι η πόλη, εναντίον της
οποίας η Κονδαία ήθελε να προστατεύσει τα συμφέροντά της, πρέπει να ήταν η Γυρτώνη. Όμως, βλέπουμε καλά με ποιους συλλογισμούς κατέληξα σ’ αυτό το αποτέλεσμα.
Ξεκινώντας από τη θέση στην οποία αναφέρονται οι προηγούμενοί μου ερευνητές, οι
οποίοι στηρίζονταν σε μία άμεση σύγκριση, ανάμεσα στους αναφερόμενους αρχαιολογικούς χώρους και στις μαρτυρίες των αρχαίων πηγών για τις πόλεις της περιοχής, συνάντησα, στην πορεία, αρκετές δυσκολίες, οι οποίες τους είχαν εντελώς διαφύγει. Μου
φάνηκε αρχικά ότι η βάση πληροφοριών, την οποία διέθεταν οι προηγούμενοι ερευνητές, απείχε πολύ από το να είναι επαρκής. Όμως, παρόλο που σημπληρώσαμε τα κενά
αυτής της πληροφόρησης με μία καλύτερη γνώση του χώρου, έπρεπε να αποφύγουμε

36. Στην Αρχαιότητα, αντιθέτως, ο κύριος δρόμος διερχόταν από την λεκάνη του Συκουρίου,
δηλαδή από την πόλη Γυρτώνη, αποφεύγοντας να διασχίσει τον Πηνειό. Αυτό προκύπτει από
πολλά κείμενα, ιδιαιτέρως του Τίτου Λιβίου: 36, 10, 11: «Oppidum Gonni viginti milia ab Larisa
abest, in ipsis faucibus saltus quae Tempe appellantur, situm [Η πόλη Γόννοι απέχει 20 μίλια
από την Λάρισα και βρίσκεται στον λαιμό της στενωπού, η οποία ονομάζεται Τέμπη, τα
οποία δεν θα σχολιάσω εδώ (Η μετάφραση του λατινικού κειμένου είναι του φιλολόγου Δημ.
Σακελλάρη).
37. Δεν υπάρχει εδώ λόγος για να σχολιάσουμε την παρατήρηση για όλα τα μέρη τα
οποία αναφέρονται στην επιγραφή (Φάραγξ, Νύσειον) ή ακόμη για την θέση του Πύργου, ο
οποίος αναφέρεται σαφώς ότι βρίσκεται «κάτω από την Μινύη». Θα σημειώσω, απλώς, την
ρητή αναφορά γι’ αυτόν τον πύργο, η οποία δείχνει ότι ο τύπος αυτός του οικισμού δεν ήταν
άγνωστος στη Θεσσαλία (για την ερμηνεία της λέξης, βλ. L. και J. Robert, «Téos et Kyrbissons»,
JSav 1976, 200, σημ. 185), οι οποίοι επισήμαναν ήδη, με την ευκαιρία της επιγραφής μας: «Η
περίπτωση είναι ανάλογη (σύνδεση της λέξης χωρίον ή της λέξης φρούριον και της λέξης
χώρα) με τα λιγότερο σημαντικά αμυντικά κτίρια, τους πύργους, οι οποίοι προστάτευαν τα
απομακρυσμένα εδάφη που ήταν εκτεθειμένα στους ληστές και στους πειρατές (βλ. για την
Σίφνο, Opera Selecta, IV [1974] 146· Gnomon, 42 [1970] 598, σημ. 8) ώστε η λέξη πύργος πήρε την
σημασία του κτιρίου εκμετάλλευσης, το οποίο περιλαμβάνει έναν πύργο, ο οποίος εξασφαλίζει
κάποια προστασία. Μία τυπική περίπτωση σε μία μαρτυρία ενός βοσκού, σε μία θεσσαλική
διαιτησία [βλ. Hellenica, V [1948] 155], IG, ΙΧ2, 521, 28-30: οἶδα γεωργοῦντας Κονδαιεῖς καί
νεμομένους τά περί τόν πύργον τόν ὑποκάτω τῆς Μινύης». Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι το
χωρίο (IG, ΧΙΙ, 2, 76) όπου αναφέρεται ένας Πύργος στην τοπογράφηση της Μυτιλήνης.
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να χειριστούμε το πρόβλημα, στηριζόμενοι μόνο στην ανάλυση του σημερινού τοπίου.
Οι συσχετίσεις αυτών εδώ (ερειπίων και περιβάλλοντος) με τα αρχαία δεδομένα παραμένουν ασαφείς και αβέβαιες, ελλείψει της ικανότητας να «επιλέξουμε» με βεβαιότητα
και κάθε φορά τις σχετικές περιοχές. Για καθένα από αυτούς τους οικισμούς, έπρεπε να
κάνουμε αυστηρότερες υποθέσεις, αναφορικά με την φύση και την λειτουργία τους και
την χρήση γεωγραφικών σχεδίων, τα οποία μας βοήθησαν σ’ αυτό, επιτρέποντάς μας
να επιλέξουμε τις κεντρικές θέσεις, να προσδιορίσουμε τα υποτιθέμενα εδάφη και να
αναρωτηθούμε για την επέκταση αυτών των εδαφών. Αυτό μας οδήγησε να σκεφθούμε
τις ασυμφωνίες, τις οποίες διαπιστώσαμε, ανάμεσα σ’ αυτήν την αναπαράσταση και
στο σημερινό τοπίο ή ακόμη ότι η υποτιθέμενη αναπαράσταση θα έπρεπε να διορθωθεί
ή να δείξει μελλοντικές μετατροπές που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει το τοπίο
στο πέρασμα των αιώνων. Αφού η προσοχή μας στράφηκε σ’ αυτό το σημείο, κατέστη
αποτελεσματικό να επωφεληθούμε από τις συμβολές της γεωμορφολογίας, για να υλοποιήσουμε την υπόθεση και να ξαναβρούμε κάποια στοιχεία του αρχαίου χώρου, τα
οποία αφορούν ιδιαιτέρως στην μετατόπιση των ποταμών, στοιχεία αρκετά συγκεκριμένα για να ερμηνεύσουμε εκ νέου την επιγραφή IG, IX 2, 521.
Θα ολοκληρώσω με μία τελευταία παρατήρηση για την μέθοδο· η ερμηνεία των επιγραφών, οι οποίες αναφέρουν, εξολοκλήρου ή μερικώς, τις συνοριακές διαφορές δεν
μπορεί να γίνει με μία απλή αντιπαραβολή των κειμένων με τα αρχαιολογικά δεδομένα και με τοπογραφικά στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για έναν συγκεκριμένο
χώρο. Η ανακατασκευή του σχεδίου ενός συνόρου απαιτεί να μη θεωρούμε αυτό το
σύνορο μόνο ως μία οροθετημένη γραμμή σημείων, ένα δρομολόγιο που μπορούμε να
ακολουθήσουμε με «αναλυτικό» τρόπο, όπως έκαναν οι ίδιοι οι Αρχαίοι, αλλά ως
ένα τοπίο που ήταν γνωστό από αυτούς. Αυτό το τοπίο και τα σημεία αναφοράς, που
βρίσκονταν εκεί, δεν είναι άμεσα προφανή για εμάς σήμερα. Μπορούμε να υπερπηδήσουμε αυτό το εμπόδιο ξεκινώντας από πιο μακριά· να θεωρήσουμε αυτό το σχέδιο,
για να είναι πραγματικά ένα περίγραμμα, ένα όριο, η περιφέρεια μιας περιοχής. Είναι
ξεκάθαρο ότι η περιοχή αυτή, στον προσδιορισμό των συνόρων, είναι τόσο σημαντική
όσο τα σημαντικά σημεία που οριοθετούν το περίγραμμα. Κατά τη γνώμη μου, και είναι κοινότυπο που ξεχνούμε, αντί να προσπαθούμε να ξαναβρούμε μία γραμμή, πρέπει
να αναζητήσουμε «επιφάνειες». Η αναγνώριση των συνόρων, ανάμεσα σε δύο κράτη
ή αρχαίες πόλεις, περνάει από την ταύτιση των εδαφών, που έχουν συμφωνήσει αμοιβαία, γεγονός το οποίο είναι η μόνη διαδικασία η οποία επιτρέπει να αναγνωρίσουμε
σημεία επαφής τα οποία έχουν αυτά τα δύο μέρη, το ένα με το άλλο, και τα οποία
προσδιορίζουν ως κοινά «σύνορα».
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Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Μετάφραση από τα σερβικά
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2ο
2. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο μιλήσαμε για τις σταυροφορικές κτήσεις των βαρώνων στη Θεσσαλία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πρέπει αμέσως να θυμηθούμε ότι
η εκκλησία συνιστούσε, στον μεσαιωνικό κόσμο, ένα κραταιό φεουδαλικό καθίδρυμα,
και πως τα μέλη της, ανώτεροι και κατώτεροι πρελάτοι [προέχοντες εκκλησιαστικοί,
prealati], αλλά και τα μοναστήρια, διατηρούσαν τεράστιες εκτάσεις γης, οι οποίες συχνά
διατελούσαν υπό προνομιακό καθεστώς, προστατευόμενες με φορολογική και άλλην
ασυδοσία. Είναι ολότελα φυσικό πως στη λατινική αυτοκρατορία, την ιδρυμένη επί
βυζαντινού εδάφους, εγκαθιδρύεται η ακόλουθη διφυία, αναφορικά με τις φεουδαλικές
κτήσεις: από το ένα μέρος βρίσκονται οι κτήσεις του ίδιου του αυτοκράτορα και των
άλλων κοσμικών φεουδαρχών, ενώ από το άλλο, η ιδιοκτησία της λατινικής Εκκλησίας,
ο οργανισμός της οποίας ακολούθησε αμέσως την συγκρότηση της λατινικής πολιτικής
εξουσίας, στις πρώην βυζαντινές επαρχίες. Μετά την άλωση της Βασιλεύουσας και των
υπόλοιπων βυζαντινών χωρών, το πρώτο μέλημα του πάπα Ιννοκεντίου Γ΄ ήταν να
θέσει τα θεμέλια της εκκλησιαστικής εξουσίας και οργάνωσης σε αυτήν την εκτεταμένη
περιοχή,43 κάτι που εμφανιζόταν ως μεγάλο και δύσκολο έργο, η πραγματοποίηση του
οποίου απαιτούσε επαρκώς προετοιμασμένους ανθρώπους. Γι’ αυτό ο Ιννοκέντιος Γ΄
απευθύνεται γραπτώς, στις 25 Μαΐου του 1205, προς όλα τα εκκλησιαστικά πρόσωπα
στη Γαλλία, με την παράκληση να πορευτούν προς την Ελλάδα και εκεί να στερεώσουν
την ορθή ρωμαιοκαθολική πίστη.44
Εμείς εδώ δεν μπορούμε να αναλύσουμε τα θεμέλια και τις αρχές πάνω στις οποίες
παγιώθηκε η οργάνωση της Εκκλησίας της Ρώμης, σε όλες τις περιοχές της λατινικής
αυτοκρατορίας.45 Θα καταχωρήσουμε μονάχα τα δεδομένα γύρω από την οργάνωση
της Λατινικής Εκκλησίας στη Θεσσαλία. Αν και η λατινική κυριαρχία, και αναλόγως
και ο εκκλησιαστικός οργανισμός της Ρώμης διήρκεσαν για πολύ λίγο στη Θεσσαλία,
μονάχα για μία δεκαετία, κάτι το σίγουρο μπορεί να ειπωθεί, ωστόσο, και για την θέση
της Εκκλησίας σε αυτήν την επαρχία.
* Οι εντός αγκυλών σημειώσεις είναι του μεταφραστή.
43. Βλ. A. Luchaire, Innocent III: La question d’ Orient, Paris 1907, 150.
44. Βλ. J. P. Migne, Patrologiae cursus completes. Series latina, Paris 1844 κ. εξ. [στο εξής, PL),
τ. 636· A. Potthast, Regesta Pontificum Romanorum inde ab anno 1198 ad annum 1304, [I-II],
Berolini 1874-5, I, No. 2512.
45. Επ’ αυτού, βλ., για παράδειγμα, R. L. Wolff, «Politics in the Latin Patriarchate of
Constantinople 1204-1261», DOP, 8 (1954) 255-304.
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Ο οργανισμός της Εκκλησίας της Ρώμης στη Θεσσαλία θεμελιώθηκε πάνω σε δύο
επιφανή εκκλησιαστικά κέντρα: της Λάρισας και των Νέων Πατρών [Υπάτης], το
δεύτερο εκ των οποίων, μάλιστα, δεν υπάγεται γεωγραφικώς στη Θεσσαλία. Μεταξύ
των ετών 1210 και 1212 καταρτίσθηκε ένας κατάλογος από 22 αρχιεπισκοπές της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τις ιδρυμένες μετά το 1204, πάνω σε βυζαντινά εδάφη.
Εδώ αναφέρεται πως ο αρχιεπίσκοπος της Λάρισας έχει τους εξής υποκείμενους
[σουφραγκάνους] επισκόπους: Dimitriensem, Almirensem, Cardicensem, Sidoniensem,
Nazarocemsem, Dimicensem [Δημητριάδος, Αλμυρού, Γαρδικίου, Ζητουνίου, Εζερού,
Δομενίκου]. Εντούτοις για την Θεσσαλία αναφέρεται και το «archiepiscopatum
Neopatrensis» [η Αρχιεπισκοπή Νέων Πατρών], το οποίο «habet suggraganeum
Lavacensem» [έχει ως υποτελή τον (επίσκοπο) Θαυμακού (;), είτε τον επίσκοπο
Μαρμαριτζάνων ή Μαρμαριτζίου/Λοιδωρικίου (;)].46 Έτσι, την Λατινική Εκκλησία
στη Θεσσαλία συνιστούσαν δύο αρχιεπισκοπές: Λάρισας και Νέων Πατρών, η
καθεμιά από τις οποίες είχε υποκείμενες επισκοπές. Η εικόνα, που μας παρέχει αυτός ο
κατάλογος, μεταβάλλεται βαθμηδόν με τον περιορισμό της περιοχής δικαιοδοσίας του
αρχιεπισκόπου της Λάρισας, ο επικεφαλής όμως της Εκκλησίας της παρέμεινε πάντοτε
ο σπουδαιότερος λατίνος πρελάτος στη Θεσσαλία. Γι’ αυτό και ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄
απευθύνεται στις 19 Απριλίου 1213 στον αρχιεπίσκοπο της Λάρισας γνωστοποιώντας
σε αυτόν, αλλά και στους υποκείμενους επισκόπους, τις προπαρασκευές για το
οικουμενικό κονσίλιο [concillium, λατινική εκκλησιαστική σύνοδος] του Λατερανού,
του Νοεμβρίου του 1207.47
Οι πηγές δεν εκτείνονται σε σαφείς πληροφορίες, για το πότε ο πρώτος λατίνος
αρχιεπίσκοπος ανέλαβε την επαρχία [dioecesis] της Λάρισας ο Ν. Γιαννόπουλος εισφέρει ονομαστικά, από το 1204 κιόλας, έναν άγνωστο αρχιεπίσκοπο της Λάρισας.48 Το
πρώτο σαφές δεδομένο, περί λατίνου αρχιεπισκόπου της Λάρισσας, μας παρέχει μόλις
η επιστολή του Ιννοκεντίου Γ΄ (της 10ης Ιουλίου 1208), με την οποίαν ο πάπας λαμβάνει
υπό την προστασίαν του αυτόν τον λατίνο πρελάτο, και του επικυρώνει όλες τις
κτήσεις, τις οποίες κατείχε η Μητρόπολη της Λάρισσας, από τα βυζαντινά ήδη χρόνια.49
Λίγο αργότερα (14η Ιουλίου), ο Ιννοκέντιος Γ΄ γνωματεύει, χάριν του αρχιεπισκόπου
της Λάρισας, ότι η επαρχία του κατατάσσεται κατά την [εκκλησιαστική] τιμή πιο πάνω
από την Αρχιεπισκοπή των Παρισίων.50 Τα έγγραφα που προσήχθησαν δείχνουν, με
ασφάλεια, πως ο αρχιεπίσκοπος αυτός της Λάρισας παρέλαβε αυτήν την επαρχία λίγο
πριν από τον Ιούλιο του 1208. Τίθεται, ωστόσο το ερώτημα, αν είναι αυτός ο πρώτος
46. Βλ. M. Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Insbruck 1894, 19· E.
Gerland, Geshichte des lateinischen Kaiserreiches von Konstantinopel I, Homburg v. Höhe 1905,
166· W. Norden, Das Papsttum und Byzanz. Die Trennung der beiden Mächte und das Problem
ihrer Wiedervereinigung bis zum Untergange des byzantinischen Reiches, Berlin 1903, 247, σημ. 3·
R. J. Wollf, «The Organization of the Latin Patriarchate of Constantinople 1204-1261. Social and
Administrative Consequences of the Latin Conquest», Traditio, 6 (1948) 54.
47. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 823· Acta Innocentii III (1198-1216), ed. P. Th. Haluscynskyj,
Vaticani 1944, 442-444, No. 206· Potthast, Regesta I, No. 4706.
48. Βλ. Ν. Γιαννόπουλος, «Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας», Επετηρίς του Παρνασσού,
10 (1914) 260.
49. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1435· Potthast, Regesta I, No. 3450· Gerland, Geshichte I, 194, σημ. 3.
50. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1433· Potthast, Regesta I, No. 3456.
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λατίνος επικεφαλής της Λατινικής Εκκλησίας, ή υπήρξε κάποιος προκάτοχος σε αυτήν
την θέση. Η παπική οδηγία περί της οργανώσεως της επαρχίας θα συμφωνούσε ίσως
με την υπόθεση, που τέθηκε πρωτύτερα, ότι, δηλαδή, αυτός υπήρξε ο πρώτος λατίνος
αρχιεπίσκοπος της Λάρισας.
Η θέση του λατίνου αρχιεπισκόπου της Λάρισας υπήρξε από μιας αρχής λεπτή,
αφού αυτός ήρθε αμέσως σε σύγκρουση με τον άρχοντα Γουλιέλμο, αυθέντη της πόλης
και της περιφέρειάς της. Είναι πιθανόν πως εξαιτίας αυτού, ο αρχιεπίσκοπος της
Λάρισας έλαβε από τον πάπα την άδεια (την 13η Οκτωβρίου 1208), που του επέτρεπε
να μεταφέρει την έδρα του «apud Ferchicam» [στα Φάρσαλα].51 Εν τω μεταξύ, θα
ξαναδούμε λεπτομερώς το ζήτημα αυτό, όταν θα εξετάσουμε τις σχέσεις ανάμεσα
στους σταυροφόρους βαρώνους και στον λατινικό κλήρο στη Θεσσαλία.
Άλλωστε, ήδη από τον πρώτο κιόλας χρόνο της αρχιεροσύνης του, ανετέθη στον
αρχιεπίσκοπο της Λάρισας, μαζί και με τον αρχιεπίσκοπο των Θηβών, μία σπουδαία
και υπεύθυνη αποστολή εκ μέρους της ρωμαϊκής κουρίας [Curia· το σύνολο των
τμημάτων, ή υπηρεσιών, που βοηθούν τον κυρίαρχο ποντίφηκα στην διακυβέρνηση
της οικουμενικής εκκλησίας]: με επιστολή του, της 1ης Νοεμβρίου 1208, ο Ιννοκέντιος
Γ΄ τους προστάζει να φροντίσουν ώστε η εκλογή του αρχιεπισκόπου της Θεσσαλονίκης
να γίνει σύμφωνα με τους [εκκλησιαστικούς] κανόνες.52 Ο αρχιεπίσκοπος της Λάρισας
συμμετέσχε και στη χειροτονία μερικών άλλων ανώτερων αξιωματούχων της Εκκλησίας
της Ρώμης στην Ελλάδα: με επιστολή του, της 29ης Οκτωβρίου 1210, ο Ιννοκέντιος Γ΄
του καθιστά σαφές πως, σύμφωνα με παλαιό έθιμο, ο αρχιεπίσκοπος των Πατρών
πρέπει να χειροτονηθεί στον ναό των Αγίων Θεοδώρων.53 Για το μεγάλο κύρος του
αρχιεπισκόπου της Λάρισας ανάμεσα στον λατινικό κλήρο της Ελλάδας μαρτυρεί
και μία επιστολή του [πάπα] Ονωρίου Γ΄, της 4ης Απριλίου 1218, όπου αναφέρεται
γι’ αυτόν πως, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών, εξελέγχει τα καταγγελόμενα
παραπτώματα του αρχιεπισκόπου των Πατρών.54
Οι πηγές δεν εκτείνονται σε ακριβείς ειδήσεις ως προς τούτο: έως πότε υφίσταται η
λατινική αρχιεπισκοπή στη Λάρισα; Είναι σίγουρο, όμως, ότι αυτή εξέλιπε με το τέλος
της λατινικής πολιτικής κυριαρχίας σε αυτό το τμήμα της Θεσσαλίας, το οποίο έπεσε
στα χέρια του δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Α΄ Αγγέλου, γεγονός περί του οποίου θα
γίνει λόγος στην επόμενη ενότητα. Την πρώτη πληροφορία για την βίαιη αναχώρηση
του αρχιεπισκόπου της Λάρισας από την επαρχία του συναντούμε σε μία επιστολή του
Ονωρίου Γ΄, της 14ης Οκτωβρίου 1222, αν και είναι σαφές πως η πολιτική κυριαρχία
στη Λάρισα μεταβλήθηκε αρκετά ενωρίτερα.55 Στο μεταξύ, η Εκκλησία της Ρώμης δεν

51. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1471· Potthast, Regesta I, No. 3515· Gerland, Geshichte I, 198.
52. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1478· Acta Innocentii III, 514, No. 35· Potthast, Regesta I, No.
3529.
53. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 340· Acta Innocentii III, 400, No. 170· Potthast, Regesta I, No.
4114. Μερικές μέρες αργότερα ο αρχιεπίσκοπος της Λάρισας πληροφορείται ότι ο πρίγκιπας
της Αχαΐας και άλλοι λατίνοι βαρώνοι ιδιοποιούνται την περιουσία του αρχιεπισκόπου των
Πατρών. Πρβ. Acta Innocentii III, 400 κ, εξ. No. 171.
54. Βλ. Acta Honorii III papae [I-II], ed. P. Pressutti, Romae 1888, 201, No. 1215.
55. Βλ. Acta Honorii III, τ. II, 96 κ. εξ. No. 4134· C. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi …
ab anno 1198 ad annum 1431 perducta I, Münster 1898, 509· Wollf, Latin Patriarchate 46.
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συμβιβάστηκε εύκολα με την απώλεια μιας τόσο σημαντικής και επιφανούς επαρχίας,
έτσι που ο αρχιεπίσκοπος της Λάρισας διατήρησε τον τίτλο του και είχε την έδρα του
σε κάποια άλλη πόλη, η οποία βρισκόταν ακόμη στα χέρια των Λατίνων. Σε επιστολή
του, της 10ης Ιουνίου 1224, ο πάπας Ονώριος Γ΄ καταγγέλει εκ νέου τα παραπτώματα
του αρχιεπισκόπου των Πατρών και κάνει μνεία του αρχιεπισκόπου της Λάρισας για
την συμφωνία ανάμεσα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης και
τους αδελφούς «Dominici Sepulchri Thessalonicensis» [οι μοναχοί του Τάγματος του
Κυριακού Τάφου, δηλαδή οι Ναΐτες, οι εγκαταστημένοι στη Θεσσαλονίκη] γύρω από
κάποιες ιδιοκτησίες.56
Ως επικεφαλής σπουδαίας κι εκτεταμένης επαρχίας ο αρχιεπίσκοπος της Λάρισας
είχε υπό την δικαιοδοσία του μερικούς υποκείμενους [σουφραγκάνους] επισκόπους,
οι οποίοι παρόμοια έδρευαν στα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά κέντρα της Θεσσαλίας.
Αυτοί ήσαν οι επίσκοποι Δημητριάδας, Αλμυρού, Γαρδικίου, Σιδωνίας [Ζητουνίου;],57
Εζερού και Δομοκού.57α Από τις κάμποσες λατινικές επισκοπές της Θεσσαλίας, μερικές
παρέμειναν εντελώς στην αφάνεια, κατά την διάρκεια της πρόσκαιρης λατινικής
κυριαρχίας, και για τους επικεφαλής τους δεν υπάρχει η οιαδήποτε πληροφορία.
Ένας από τους λατίνους πρελάτους στη Θεσσαλία, για τον οποίο τα έγγραφα
παρέχουν σχετικά ικανές πληροφορίες, είναι ο επίσκοπος του Γαρδικίου.58 Ήδη, σε
μία παπική επιστολή της 5ης Οκτωβρίου 1208 μνημονεύεται σε αυτή τη θέση κάποιος
Βαρθολομαίος.59 Στα τέλη Μαρτίου του 1210, ο Ιννοκέντιος Γ΄ γράφει στον Βαρθολομαίο,

56. Βλ. Acta Honorii III, τ. II, 255, No. 5034· 273, No. 5126. O W. Worden (Papsttum und
Byzanz 262, σημ. 2), τονίζει ότι στον καιρό της πτώσης της λατινικής αυτοκρατορίας έχασε και
η Εκκλησία της Ρώμης τις θέσεις της στην Ελλάδα. Οι υψηλά ιστάμενοι λατίνοι πρελάτοι, ο ένας
μετά τον άλλον, απαρνήθηκαν τις θέσεις και τις επαρχίες τους· ο αρχιεπίσκοπος της Λάρισας
εγκατέλειψε την επαρχία του στα 1223.
57. Ο Wollf (Latin Patriarchate 54) λέει ότι όλες οι επισκοπές μπορούν εύκολα να ταυτιστούν,
διότι υφίσταντο και πριν από το 1204. Αυτές είναι οι: Δημητριάδας, Αλμυρού, Γαρδικίου,
Λαμίας και Εζερού. Οι δύο τελευταίες όμως ήταν στη δικαιοδοσία του αρχιεπισκόπου των Νέων
Πατρών. Ίσως η Επισκοπή του Εζερού να ήταν αρχικά στη δικαιοδοσία του αρχιεπισκόπου
της Λάρισας, αλλά αργότερα υπήχθη υπό την επαρχία των Νέων Πατρών. [Ο Boz. Ferjancic
μεταγράφει απλώς στα σερβικά «Sidonija» το λατινικό Sidoniensis, αποφεύγοντας την ταύτιση
με το Ζητούνι, όπως κάνει το Dictionaire géneral et complet des persécutions souffertes par l’
église catholique Jesus-Christ…, των Paul Beluino-Jacques Paul Migne, Paris 1851, 604].
57α. [O Boz. Ferjancic μεταγράφει ως «Δομοκού» την λατινική παραφθορά «Dimicensis», η
οποία αφορά στον επίσκοπο του «Δομενίκου»].
58. Στην βυζαντινή εποχή υφίστατο, επίσης, επισκοπή εδώ, η οποία υπαγόταν στη
δικαιοδοσία του αρχιεπισκόπου της Λάρισας. Αν και το Γαρδίκι, στα μέσα του 12ου αιώνα,
σύμφωνα, τουλάχιστον, με την περιγραφή του Βενιαμίν της Τουδέλας, ήταν μία αρκετά φτωχή
πόλη, σχεδόν ερημωμένη από κατοίκους. Πρβ. Α. Ορλάνδος, «Δύο ανέκδοτοι ναοί της περιοχής
Τρικκάλων», Αρχείον των Βυζ. Μνημείων της Ελλάδος, 3 (1937) 154 κ. εξ.
59. Βλ. C. Eubel, Hierarchia catholica I, 172 κ. εξ., ο οποίος, μετά από αυτόν τον επίσκοπο
των αρχών του 13ου αιώνα, αναφέρει κάποιους ακόμη λατίνους πρελάτους του Γαρδικίου,
αλλά από την εποχή της καταλανικής κυριαρχίας: Βενέδικτος (1330), Ιουλιανός (1363),
Μαρτίνος (1390) και Γάλλος (1394).
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στον αρχιεπίσκοπο της Ηρακλείας, και στον επίσκοπο των Θερμοπυλών, συνιστώντας
τους την ανάγκη διατήρησης της εκκλησιαστικής ελευθερίας των βασιλικών μονών
του σταυροφορικού κράτους της Θεσσαλονίκης.60 Η θέση του Βαρθολομαίου, πρώτου
πιθανόν λατίνου επισκόπου του Γαρδικίου, θα πρέπει να παγιώθηκε με μία συνήθη
παπική επιστολή, της 5ης Ιουλίου 1210, στην οποία ο Ιννοκέντιος Γ΄ επικυρώνει τις
κτήσεις της επισκοπής και λαμβάνει τον ίδιο τον Βαρθολομαίο υπό την προστασίαν
του.61 Ο Βαρθολομαίος παρέμεινε για αρκετά μεγάλο διάστημα στο θρόνο της επαρχίας
του, αφού αναφέρεται ακόμη ως επίσκοπος σε μία παπική επιστολή της 27ης Σεπτεμβρίου
του 1213.62 Επιπλέον, ο πάπας Ονώριος Γ΄, σε μία επιστολή της 22ας Απριλίου του 1217
προβλέπει το ενδεχόμενο ο Βαρθολομαίος να γίνει «remotus ab episcopatu» [να αποστεί
της επαρχίας του, ή της επισκοπής, να απομακρυνθεί από την επαρχία του].63 Τέλος, θα
πρέπει να μνημονευθεί ότι σώζεται μία βούλα με την επιγραφή: «Sigill(um) Bartholomei
dei gra(tia) cirdicensis epi(scopus) et valestimen (!) pax vobis» [Σφραγίς Βαρθολομαίου,
ἐλέῳ Θεοῦ ἐπισκόπου Γαρδικίου καί Βελεστίνου, εἰρήνη ὑμῖν], η οποία ανήκει,
οπωσδήποτε, στον Βαρθολομαίο και δείχνει ότι αυτός, εκτός από Γαρδικίου, υπήρξε
και επίσκοπος Βελεστίνου.64
Για τους λοιπούς υποκείμενους στον αρχιεπίσκοπο της Λάρισας επισκόπους, τα
σύγχρονά τους έγγραφα παρέχουν ελάχιστες πληροφορίες. Σε μία παπική πράξη της 9ης
Δεκεμβρίου του 1208 μνημονεύεται ο επίσκοπος του Εζερού, τον οποίο ο Ιννοκέντιος
Γ΄ λαμβάνει υπό την προστασίαν του και μαζί με αυτόν και τις κτήσεις του.65 Στις
αρχές κιόλας Ιανουαρίου του 1209, ο πάπας γράφει ξανά στον επίσκοπο του Εζερού
και τον προστάζει να εκβιάσει στα καθήκοντά τους όλους τους κληρικούς [canonicos]
της Εκκλησίας του.66 Τον Μάιο του 1212 ο Ιννοκέντιος Γ΄ απευθύνεται «clero et populo
Nazarocensi» [κλῆρο καί λαό τοῦ Ἐζεροῦ] και τους παρουσιάζει τις δυσκολίες στις
οποίες ευρίσκεται ο επικεφαλής της Εκκλησίας τους.67 Εκτός του επικεφαλής της
Εκκλησίας του Εζερού, γνωστός είναι ο επίσκοπος του Δομοκού67α Βαλόν ντε Νταμπιέρ,
που μνημονεύεται σε ένα λατινικό αγιολογικό κείμενο των αρχών του 13ου αιώνα.68

60. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 221· Potthast, Regesta I, No. 3950.
61. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 295· Acta Innocentii III, 522, No. 16· Potthast, Regesta I, No. 4033·
Gerland, Geshichte I, 194, σημ. 3.
62. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 910· Potthast, Regesta I, No. 4817.
63. Βλ. Acta Honorii III, I, 92 κ. εξ., No. 527.
64. Βλ. G. Schlumberger, Sceaux des feudataires et du clergé de l’ Empire latin de Constantinople,
Cean 1898, 38· G. Schlumberger, Sigillographie de l’ Orient latin, 219, No. 130.
65. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1506· Potthast, Regesta I, No. 3554· Gerland, Geshichte I, 194, σημ. 3.
66. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1552· Potthast, Regesta I, No. 3632.
67. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 582· Acta Innocentii III, 421 κ. εξ., No. 190· Potthast, Regesta I, No.
4468.
67α. [Όπως ερμηνεύει ο Boz. Ferjancic τον «Dimicensem» των πηγών].
68. Βλ. P. Riant, Excuviae sacrae Constantinopolitanae I. Geneve 1877, 29-31· Gerland,
Geshichte I, 64. Το ίδιο πρόσωπο αναφέρεται ως επίσκοπος του Δομοκού και σε έναν
λειτουργικό κώδικα του 14ου αιώνα (πρβ. Gerland, Geshichte, II, 36). Εν τέλει, και ο πάπας
Ιννοκέντιος Γ΄ γράφει γύρω από αυτό το περιστατικό (1205), αναφέρει όμως τον Βαλόν ντε
Νταμπιέρ μόνο ως έναν συνηθισμένο ιερέα. Πρβ. Migne, PL, τ. 217, 132-134.
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Νέος επίσκοπος της λατινοκρατούμενης Εκκλησίας του Δομοκού θα τοποθετήθηκε,
οπωσδήποτε, στις αρχές του 1210, αφού ο Ιννοκέντιος Γ΄ γράφει στις 5 Ιουλίου στους
επισκόπους της Λαμίας [δηλαδή, στον Ζητουνίου/Sidoniensis, ή σε κάποιον άλλον;] και
Γαρδικίου και τους καλεί να πείσουν τον επίσκοπο του Δομοκού να επιστρέψει στην
επαρχία του, την οποία εγκατέλειψε τρεις μέρες μόλις μετά την χειροτονία του.69
Η άλλη μεγάλη λατινική εκκλησιαστική επαρχία της Θεσσαλίας είχε ως κέντρο της τις
Νέες Πάτρες. Εισαγωγικώς, είχαμε διαπιστώσει ότι αυτή η πόλη και η περιφέρειά της δεν
εντάσσεται στην φυσικογεωγραφική ενότητα της Θεσσαλίας. Τα πολιτικά όμως σύνορα
της Θεσσαλίας στους 13ο και 14ο αιώνες εκτείνονται προς νότον και περιλαμβάνουν
τις Νέες Πάτρες, πόλη στην οποία και κατά την εποχή του Βυζαντίου, πρό του 1204,
υφίστατο επίσης αρχιεπισκοπή.70 Ως σπουδαίο πολιτικό και εκκλησιαστικό κέντρο, οι
Νέες Πάτρες εντάχθηκαν γρήγορα στο πλαίσιο της οργάνωσης της Λατινικής Εκκλησίας
στην ηπειρωτική Ελλάδα, έτσι ώστε ο πρώτος λατίνος αρχιεπίσκοπος σε αυτήν την
πόλη μνημονεύεται σε μία επιστολή του Ιννοκεντίου Γ΄, της 8ης Δεκεμβρίου 1208.71
Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι, πριν από αυτό, ο πρώτος αυτός, άγνωστος ως προς
το όνομα, αρχιεπίσκοπος των Νέων Πατρών, είχε αγωνιστεί με τα στρατεύματα του
έλληνα φεουδάρχη [τοπάρχη] Λέοντα Σγουρού κατά των Λατίνων.72 Ο αρχιεπίσκοπος
των Νέων Πατρών κατείχε σημαντική και εξέχουσα θέση μεταξύ του λατινικού κλήρου
στην Ελλάδα, έτσι ώστε ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄, στις 11 Μαρτίου 1210, τον διορίζει
να συμμετάσχει, μαζί με άλλους δύο επισκόπους, στην επιτροπή για την τοποθέτηση
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.73 Βρέθηκε και μία λατινική βούλα με την επιγραφή:
«sigillum Jacobi Dei gratia episcope patrensis» [σφραγίς Ἰακώβου, ἐλέῳ Θεοῦ, ἐπισκόπου
Πατρῶν], η οποία προέρχεται από κάποιον λατίνο αρχιεπίσκοπο των Νέων Πατρών,
αλλά που οι εκδότες της την χρονολογούν στα 1362.74
Αν και ο αρχιεπίσκοπος των Νέων Πατρών υπήρξε σημαντικός και επιφανής λατίνος
πρελάτος στην Ελλάδα, διέθετε μονάχα έναν υποκείμενο επίσκοπο, τον Λαμίας,75 τον

69. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 299· Potthast, Regesta I, No. 4034. Ο προκάτοχος αυτού του
νεοεκλεγέντος επισκόπου του Δομοκού μνημονεύεται σε μία παπική επιστολή της 14ης Ιουλίου
1208. Πρβ. Migne, PL, τ. 215, 1433· Potthast, Regesta Ι, 3457.
70. Βλ. Wollf, Patriarchate 42.
71. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1492· Acta Innocentii III, 353 κ. εξ., No. 122· Potthast, Regesta I,
No. 3552.
72. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 460 κ. εξ.· Gerland, Geshichte I, 199. Κάποιος αρχιεπίσκοπος των
Νέων Πατρών έδωσε την άδεια σε εμπόρους να πάνε στην Αλεξάνδρεια και να εμπορευτούν
με τους Άραβες, κι έτσι ο πάπας Ονώριος Γ΄ τον προστάζει να τιμωρηθούν αυτοί οι παραβάτες.
Πρβ. Regesta Honorii III, τ. ΙΙ, Νο. 1586· Wollf, Patriarchate 42.
73. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 213· Potthast, Regesta Ι, Νο. 3934.
74. Βλ. G. Schlumberger, Sigillographie de l’ Orient latin 217, No. 123. O εκδότης σχολιάζει
και μία ακόμη βούλλα, αποσπασματικά σωζόμενη πάνω σε μία πράξη από την Αβινιόν, την
οποία και χρονολογεί στις αρχές του β΄ μισού του 14ου αιώνα. Πρβ. G. Schlumberger, ό.π., τ.
221, Νο. 134. Ο Eubel (Hierarchia catholica Ι, 379) λέει ότι γύρω στα 1215 εμφανίζεται κάποιος
Ιωάννης ως αρχιεπίσκοπος των Νέων Πατρών.
75. Ο Ν. Γιαννόπουλος (Επισκοπικοί κατάλογοι 310) παρατηρεί πως ο επίσκοπος της
Λαμίας υπήχθη αργότερα στην δικαιοδοσία του αρχιεπισκόπου των Αθηνών.
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οποίο μνημονεύει μία παπική πράξη της 25ης Μαΐου του 1212, γραμμένη με αφορμή
τη σύγκρουση «inter Cardicensem episcopum et Patransem archiepiscopum» [ανάμεσα
στον επίσκοπο του Γαρδικίου και στον αρχιεπίσκοπο των (Νέων) Πατρών].76
Τονίστηκε ήδη παραπάνω, πως μετά το 1204 εγκαθιδρύθηκε στη Θεσσαλία μία
ευρεία οργάνωση εκ μέρους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, από την οποία μας είναι
γνωστοί οι επικεφαλής μονάχα μερικών επαρχιών. Εντούτοις, αν και από μιας αρχής
η Λατινική Εκκλησία στη Θεσσαλία ιδρύθηκε επί στερεών οργανωτικών βάσεων,
και πάλι οι πρελάτοι της αντιμετώπιζαν ορμαθό λεπτών προβλημάτων, μερικά από
τα οποία εμφανίστηκαν στους κόλπους της ίδιας της Εκκλησίας και στις αμοιβαίες
σχέσεις των μελών της, κάποια όμως άπτονταν της πολιτικής της Εκκλησίας έναντι των
λατίνων βαρώνων, την ετέρα κλίμακα του δυτικού φεουδαλικού συστήματος, το οποίο
εφαρμοζόταν στις καταληφθείσες βυζαντινές επαρχίες και, βέβαια, και στη Θεσσαλία.
Την λεπτότητα της θέσης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μέσα στην λατινική
αυτοκρατορία, παριστά πολύ γραφικά ο A. Luchaire, τονίζοντας πως οι πρελάτοι
της Ρώμης δεν μπορούσαν προπάντων να συμβιβαστούν με το γεγονός, ότι έπρεπε να
αναγνωρίζουν την δικαιοδοσία του λατίνου πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως. Όπως
ακριβώς οι λατίνοι αρχιεπίσκοποι δεν αναγνώριζαν στην πρώην βυζαντινή πρωτεύουσα
τον ύπατο ποιμένα τους, έτσι και οι επίσκοποι στην Ελλάδα δεν έδειχναν υπακοή στον
προκαθήμενο αρχιεπίσκοπο.77 Αν σε αυτές τις ακριβείς εκτιμήσεις προστεθούν και
ορισμένα άλλα, ιδιάζοντα, προβλήματα της νέας Λατινικής Εκκλησίας, η οποία βρέθηκε
σε μία εχθρική και αφανισμένη χώρα, γίνεται κατανοητή όλη η λεπτότητα της θέσεως
των λατίνων επισκόπων και ιερέων. Εδώ θα επισκοπήσουμε μονάχα την κατάσταση
στη Θεσσαλία, που αποτελεί μέρος μόνον της συνολικής εικόνας της εκκλησιαστικής
οργάνωσης της Ρώμης στις πρώην βυζαντινές περιοχές.
Φτάνοντας στη Θεσσαλία, για να παραλάβουν τις επαρχίες που τους εμπιστεύθηκαν,
οι νέοι πρελάτοι της ρωμαιοκαθολικής κουρίας συναντούσαν, στα πρώτα κιόλας
βήματα της καριέρας τους, σοβαρές δυσχέρειες. Χαρακτηριστική είναι η πληροφορία
από το γράμμα της 6ης Φεβρουαρίου του 1209 του Ιννοκεντίου Γ΄: ο επίσκοπος των
Θερμοπυλών του γνωστοποιούσε ότι η πόλη του ερημώθηκε «per guerrarum incursus»
[από επιδρομή ατάκτων]· για αυτό και έλαβε την άδεια να παραμείνει προσωρινώς
«in abbatia que Communio vulgariter appellatur» [ἐν μονῇ ἥτις Κοινόβιον κοινῶς
προσαγορεύεται].78 Οπωσδήποτε, για παρόμοιους λόγους εγκατέλειψε και ο επίσκοπος
του Δομοκού, τρεις ημέρες μετά την χειροτονία του, την επαρχία του, έτσι που ο
Ιννοκέντιος να παρέμβει προς τους επισκόπους Γαρδικίου και Λαμίας, προκειμένου
αυτοί να τον πείσουν να επιστρέψει.79

76. Migne, PL, τ. 216, 596· Potthast, Regesta Ι, Νο. 4495. [Είναι φανερό ότι, κατά τον
Boz. Ferjancic, ο επίσκοπος Sidoniensis, υπό τον αρχιεπίσκοπο της Λάρισας, δεν μπορεί να
ταυτισθεί με κάποιον επίσκοπο του Ζητουνίου, ο οποίος δεν μπορεί να ήταν άλλος από τον
Λαμίας, υπό τον αρχιεπίσκοπο των Νέων Πατρών, και συνεπώς ο Sidoniensis θα πρέπει να
αναζητηθεί βορειότερα].
77. Βλ. Luchaire, Innocent ΙΙΙ, 162-164.
78. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1557· Acta Innocentii III, 356 sq., No. 125· Potthast, Regesta I, No.
3648.
79. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 299· Acta Innocentii III, 522, No. 17· Potthast, Regesta I, No.
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Στα σύγχρονα έγγραφα περιέχεται πλήθος πληροφοριών, οι οποίες δείχνουν ότι
οι λατινικές εκκλησιαστικές επαρχίες στη Θεσσαλία βρέθηκαν σε δεινή οικονομική
θέση. Με πράξη του, της 5ης Ιουλίου του 1210, ο Ιννοκέντιος Γ΄ προστάζει τον
αρχιεπίσκοπο της Λάρισας να βοηθήσει τον πτωχεύσαντα επίσκοπο του Γαρδικίου.80
Για να διορθώσει, έστω, την δυσχερή αυτή οικονομική κατάσταση, ο Ιννοκέντιος
Γ΄ συμβουλεύει τον αρχιεπίσκοπο της Λάρισας να εμπιστευθεί την Εκκλησία της
Δημητριάδας στον επίσκοπο του Γαρδικίου.81 Φαίνεται ότι σε παρόμοια εξαθλίωση
κατάντησε και ο επίσκοπος του Δομοκού, που παραπονείται πως δεν μπορεί να ζήσει
από τις εκκλησιαστικές προσόδους· γι’ αυτό ο βαρώνος Αμμαδαίος Μπούφα [Buffa]
του έδωσε ως επαρχία και το «episcopatum Calidoniensem» [Επισκοπή Καλλινδού].81α
Την απόφαση αυτή επεκύρωσε ο Ιννοκέντιος Γ΄, στις 14 Ιουλίου 1208, έως ότου η
κουρία, ή ο λεγάτος [απεσταλμένος] της δεν προσκομίσουν κάποια άλλη άποψη επί
της γνωματεύσεως αυτής.82
Η έλλειψη οικονομικών πόρων δεν είναι η μοναδική έγνοια των λατινικών
εκκλησιαστικών επαρχιών της Θεσσαλίας, αφού από αυτές τις φροντίδες προέκυψαν
κάποια ειδικότερα προβλήματα, τα οποία διετάραξαν όλως διόλου τις σχέσεις ανάμεσα
στους αρχιεπισκόπους και στους υποκείμενους επισκόπους τους. Για την συντήρηση
των εκτεταμένων επαρχιών οι αρχιεπίσκοποι πάλεψαν μόνοι τους με μεγάλες
δυσχέρειες, τις οποίες προσπαθούσαν να επιλύσουν με κάποια έκτακτα μέτρα. Σε μία
επιστολή της 31ης Μαρτίου 1210 ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ παραγγέλλει στους επισκόπους
Θερμοπυλών και Γαρδικίου να χαλιναγωγήσουν τον αρχιεπίσκοπο της Λάρισας, όσον
αφορά στις απαιτήσεις του για την καταβολή φόρου, πέραν του συνήθους, εκ μέρους
των επισκόπων «Vessiensi ac Damitriado» [Βεσαίνης και Δημητριάδας], καθώς και εκ
της μονής των Κελλίων.83 Με μία πράξη, της 24ης Αυγούστου 1213, ο Ιννοκέντιος Γ΄

4034. Ο αρχιεπίσκοπος της Λάρισας γράφει ότι ο λατίνος επίσκοπος του Δομοκού «ad tantam
devenit eadem ecclesia pauperitatem quod vix possunt in a tres clerici sustentari» [σε τέτοια πενία
κατήντησε την εκκλησία του, που μετά βίας θα μπορούσαν να συντηρηθούν σε αυτήν τρεις
κληρικοί].
80. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 300· Acta Innocentii III, 522 No. 18· Potthast, Regesta I, No. 4035.
81. Βλ. Acta Innocentii III, 535 No. 29· Potthast, Regesta I, No. 4494.
81α. [Σύμφωνα και με την Notitia 10, στ. 787 (βλ. Jean Darrouzes, ed., Notitiae Episcopatuum
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris 1981, 339) και όχι Κωλύδρου ή Κολυνδρού, κατά το
Dictionnaire géneral et complet des persécutions souffertes par l’ eglise catholique depuis JesusChrist…, των Paul Beluino και Jacques Paul Migne, Paris 1851, 483, 501].
82. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1433· Potthast, Regesta I, No. 3457· K. Hopf, Geschichte Griechenlands
vom Beginn des Mittelalters bis auf die neure Zeit [I-II], Leipzig 1867-8, I, 196· Gerland, Geshichte
I, 196· Wolff, Patriarchate 44. Παρόμοια παραδείγματα εμφανίζονται και στις γειτονικές με την
Θεσσαλία επαρχίες. Ο αυθέντης του Πλαταμώνα Ρολάνδος Piscia επέτρεψε στον επίσκοπο της
πόλης του να προσαρτήσει στην επαρχία και την Επισκοπή του Κίτρους, εξαιτίας της πενίας
της. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με μία παπική επιστολή της 14ης Ιουλίου 1208. Πρβ. Migne,
PL, τ. 215, 1433 κ. εξ.· Potthast, Regesta Ι, Νο. 3458· Gerland, Geshichte Ι, 196· Wolff, Patriarchate
44 κ. εξ.
83. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 230· Acta Innocentii III, 382 κ. εξ.· No. 148· Potthast, Regesta I, No.
3959.
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παραγγέλνει στον αρχιεπίσκοπο και στον κάντορα (μελωδό) της [Επισκοπής] Δαμαλά
(;)83α να πιέσουν τον επίσκοπο της Λαμίας, στον οποίον ενεπιστεύθη η μέριμνα της
Επισκοπής του Εζερού, να επιστρέψει τις τροφές και τα κτήνη, τα κατασχεθέντα από
την Εκκλησία αυτή.84
Από αυτά τα λίγα χαρακτηριστικά παραδείγματα δεν πρέπει να συμπεράνουμε
πως μόνον οι αρχιεπίσκοποι ήταν αυτοί που έθλιβαν τους σουφραγκάνους, στην
προσπάθειά τους να βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση των επαρχιών τους.
Υπήρξαν και αντίστροφες περιπτώσεις, όταν οι σουφραγκάνοι δεν επεδείκνυαν την
οφειλόμενη εκ των κανόνων υπακοή προς τους αρχιεπισκόπους. Ο Ιννοκέντιος Γ΄
γράφει στις 8 Δεκεμβρίου του 1208 στον αρχιεπίσκοπο των Νέων Πατρών, καθώς και
στους επισκόπους Davala [Ραδοβισδίου;] και Εζερού, κελεύοντάς τους να πείσουν τον
επίσκοπο της Δημητριάδας πως είναι υποχρεωμένος να δείξει, ως υποκείμενος επίσκοπος,
υπακοή στον αρχιεπίσκοπο της Λάρισας.85 Κάπως ενωρίτερα (στις 5 Οκτωβρίου του
1208), ο Ιννοκέντιος Γ΄ γράφει στον επίσκοπο του Γαρδικίου Βαρθολομαίο «ne quis
super beneficio Cardicensi et Valestino, quod Larissensis archiepiscopus ei concessit,
temere ipsum molestet» [κανείς αλόγιστα να μην τον ενοχλήσει περί του προνομίου τού
(επισκόπου) Γαρδικίου και Βελεστίνου, το οποίο τού το έπαυσε ο αρχιεπίσκοπος της
Λάρισας].86
Η οικονομική δυσπραγία της Λατινικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, και οι συχνές
διαμάχες μεταξύ των πρελάτων, εκ των οποίων επισημάνθηκαν μονάχα μερικές, έθεσαν
τη ρωμαιοκαθολική κουρία προ της επιλύσεως σοβαρών οργανωτικών προβλημάτων.
Προσπαθώντας να βελτιώσει την κατάσταση, η κουρία επεχείρησε κάποιες οργανωτικές
και διοικητικές μεταβολές, οι οποίες παρατηρούνται και στη Θεσσαλία.87 Με την από
25η Μαΐου του 1212 πράξη του ο Ιννοκέντιος Γ΄ παραγγέλνει στον αρχιεπίσκοπο της
Λάρισας να απορροφήσει η Επισκοπή του Γαρδικίου την Εκκλησία της Δημητριάδας,
πράγμα που, αναμφίβολα, εσήμανε το τέλος της αυτόνομης παρουσίας της λατινικής
επισκοπής στην Δημητριάδα.88 Την άνοιξη του ίδου χρόνου (21 Μαΐου), ο Ιννοκέντιος Γ΄

83α. [Στο κείμενο του Boz. Ferjancic «Davala». Αναφέρεται και παρακάτω, δίπλα στον
επίσκοπο του Εζερού και λογικώς θα πρέπει να ήταν επισκοπή υπό τον αρχιεπίσκοπο της
Λάρισας].
84. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 897· Potthast, Regesta I, No. 4794· Wolff, Patriarchate 45.
85. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1505· Acta Innocentii III, 355, Νο 123· Potthast, Regesta I, No. 3553.
86. Βλ. Migne, PL, τ. 215, 1466· Potthast, Regesta I, No. 3509.
87. Ως προς αυτό συμπίπτουν ήδη απολύτως ο Hopf, Geshishte Ι, 167 και ο Gerland,
Geshichte Ι, 196.
88. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 596· Potthast, Regesta I, No. 4494· Eubel, Hierarchia catholica Ι, 230·
Wolff, Patriarchate 45 κ. εξ.· D. Nicol, The Despotate of Epiros, Oxford 1957, 37. Ήδη στην από
10 Απριλίου 1212 πράξη του, ο Ιννοκέντιος Γ΄ επιτρέπει στον αρχιεπίσκοπο της Θεσσαλονίκης
να αποδεσμεύσει τον εκλεγμένο επίσκοπο της Δημητριάδας από όλες τις υποχρεώσεις του,
αφού αυτός δεν μπορεί να παραμείνει εν ειρήνη στην επαρχία του. Πρβ. Migne, PL, τ. 216, 575·
Potthast, Regesta I, No. 4445. Παραθέσαμε ήδη την λατινική βούλλα με την επιγραφή «Sigillum
Bartholomei dei gratia Cardicensis episcopus et Valestinen» (G. Schumberger, Sigillographie
de l’ Orient latin, 219, Νο. 130), η οποία δείχνει πως σε αυτήν την πορεία συγχώνευσης των
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γράφει επίσης προς τον κλήρο και τον λαό της Επισκοπής του Εζερού, γνωστοποιώντας
τους ότι επικεφαλής της Εκκλησίας τους στο μέλλον θα είναι ο επίσκοπος της Λαμίας,
αφού έπαυσε να υφίσταται επισκοπή στον Εζερό.89 Φαίνεται πως η κατάργηση της
Επισκοπής του Εζερού προκάλεσε σαφείς επιπλοκές, καθώς θα έπρεπε να περιέλθει
υπό την εξουσία της Αρχιεπισκοπής των Νέων Πατρών, χάριν επιδαψιλεύσεως του
επισκόπου της Λαμίας. Γι’ αυτό ο Ιννοκέντιος Γ΄ γράφει, στις 21 Μαΐου του 1212, στον
αρχιεπίσκοπο της Λάρισας και τον παρακινεί να μην δημιουργεί προσκόμματα στον
επίσκοπο της Λαμίας περί της αναδοχής της Επισκοπής του Εζερού.90
Προτού να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θα αφιερώσουμε λίγα λόγια στις κτήσεις
των ταγμάτων των σταυροφόρων ιπποτών στη Θεσσαλία. Μετά την κατάκτηση αυτής
της πλούσιας και εκτεταμένης περιοχής, ο Βονιφάτιος Μομφερρατικός προσπάθησε με
διάφορα μέτρα να ενδυναμώσει την κυριαρχία του εδώ. Μεταξύ των ιπποτών, στους
οποίους απενεμήθησαν περιοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα, ήσαν και τα τάγματα των
Ναϊτών [Ordre du Temple, ή Templiers] και των Ιωαννιτών [Ordre des Hospitaliers]
Ιπποτών, και κάποιες από τις κτήσεις τους βρίσκονταν και στη Θεσσαλία. Είναι
εντελώς φυσικό, πως η παρουσία αυτών των ιπποτών στην Θεσσαλία δημιούργησε
σημαντικές δυσχέρειες, τόσο στους βαρώνους, όσο και στους εκπροσώπους της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.91 Ο Βονιφάτιος Μομφερρατικός παραχώρησε στούς
Ναΐτες την πόλη Ραβέννικα, κοντά στη Λαμία, και αυτοί λιγάκι αργότερα πήραν και
την ίδια την Λαμία από τους βαρώνους Αμαδδαίο Μπούφα και Guido Pallavicini.91α
Στο μεταξύ, οι Ναΐτες δεν κράτησαν αυτές τις κτήσεις για πολύ, διότι τις αφαίρεσε από
αυτούς ο λατίνος αυτοκράτορας Ερρίκος ο Α΄.
Εκτός από τους Ναΐτες, είχαν κτήσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και οι Ιωαννίτες,
τις οποίες επίσης έλαβαν από τον Βονιφάτιο Μομφερρατικό. Ενώ περί των Ναϊτών
ομιλούν μόνον μερικά έγγραφα, κάτι παραπάνω γνωρίζουμε για τις κτήσεις των
Ιωαννιτών και για την στάση τους έναντι των υπόλοιπων παραγόντων στη Θεσσαλία.
Ανικανοποίητοι από την ποιότητα και την ένταση των κτήσεών τους στη Θεσσαλία,
οι Ιωαννίτες παραφύλασσαν να τις επεκτείνουν εις βάρος των πλησιέστερων γειτόνων
τους και το πρώτο τους θύμα εδώ υπήρξε ο λατίνος επίσκοπος του Γαρδικίου. Ο
Ιννοκέντιος Γ΄, ήδη στις 11 Ιουλίου 1210, γράφει στον αρχιεπίσκοπο των Νέων Πατρών
και σε μερικούς άλλους ακόμη πρελάτους στην Ελλάδα ότι οι Ιωαννίτες απέσπασαν
από τον επίσκοπο του Γαρδικίου τον πύργο, την πόλη καθώς και το μονύδριο του
Αλμυρού, οδηγώντας τον έτσι στην εσχάτη εξαθλίωση· ο πάπας παραγγέλνει στους
προαναφερθέντες πρελάτους να εξαναγκάσουν τους Ιωαννίτες να επιστρέψουν όλα

λατινικών εκκλησιαστικών επαρχιών, η επισκοπή Βελεστίνου συναρμόστηκε με την Επισκοπή
του Γαρδικίου.
89. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 582· Acta Innocentii III, 421, Νο. 190· Potthast, Regesta I, No. 4468·
Wolff, Patriarchate 45.
90. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 583· Potthast, Regesta I, No. 4471.
91. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 324· Gerland, Geshichte I, 195, 203 κ. εξ. Οι Ναΐτες δεν αντιπροσωπεύθηκαν στο παρλαμέντο [συμβούλιο] της Ραβέννικας (2 Μαΐου 1210) και παραπονέθηκαν στον
Ιννοκέντιο Γ΄, ζητώντας να τους επιστραφεί η Λαμία. Πρβ. Gerland, Geshichte Ι, 208, σημ. 4.
91α. [Ο G. Pallavicini ήταν μαρκήσιος της Βοδονίτζας, 1204-1237].
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όσα αφαίρεσαν από τον επίσκοπο του Γαρδικίου.92 Στις 19 Αυγούστου του 1210, ο
Ιννοκέντιος Γ΄ απευθύνεται εκ νέου στους ίδιους πρελάτους, εξαιτίας των παραβάσεων
των Ιωαννιτών, και ζητά να τιμωρηθούν οι ιππότες με εκκλησιαστικό αφορισμό, επειδή
όλες οι προσπάθειες να τους συνδιαλλάξει απέβησαν άκαρπες.93 Οι παρεμβάσεις της
ρωμαιοκαθολικής κουρίας, προς όφελος του επισκόπου Γαρδικίου, δεν έφεραν κανενός
είδους αποτέλεσμα, έτσι που και πάλι στις 25 Μαΐου 1212 ο Ιννοκέντιος Γ΄ έγραψε στους
αριχιεπισκόπους Θεσσαλονίκης, Φιλίππων και Λάρισας, γνωστοποιώντας τους περί της
διαμάχης των Ιωαννιτών μετά του επισκόπου του Γαρδικίου και περί των δυνατοτήτων
επιλύσεως της έριδας. Ως όρους, για την συμφωνία, πρότεινε να κρατήσει ο επίσκοπος
του Γαρδικίου το έν τρίτον του Γαρδικίου, με το δικαίωμα εισόδου και στο υπόλοιπο
τμήμα της πόλεως και (το δικαίωμα) χρήσεως κινστέρνας για την ύδρευση· εκτός τούτου,
ο επίσκοπος έπρεπε να πάρει πίσω και τον ναό στην πόλη, καθώς και το μονύδριο στον
Αλμυρό.94 Αν και οι διαπραγματεύσεις για την εξομάλυνση των σχέσεων ήσαν μακρές και
πολύπλοκες, εν τέλει όμως κατέληξαν σε σημαντικά αποτελέσματα, όπως φαίνεται από
την παπική επιστολή της 27ης Σεπτεμβρίου του 1213, η οποία μας παρέχει το κείμενο της
συμφωνίας με τους Ιωαννίτες, αυτής που κλείστηκε κατά τις διαπραγματεύσεις με τον
Γουλιέλμο, αρχιεπίσκοπο των Φιλίππων, πληρεξούσιο της ρωμαιοκαθολικής κουρίας.
Με την συμφωνία αυτή προεβλέπετο ότι οι Ιωαννίτες θα επέστρεφαν ό,τι πήραν από
τον επίσκοπο του Γαρδικίου, αλλά και συνάμα θα του εξασφάλιζαν αποζημίωση για
την χρήση της περιουσίας του. Οι ιππότες του τάγματος έδωσαν όρκο ότι θα σεβαστούν
κατά πάντα την συμφωνία.95 Εν τω μεταξύ, φαίνεται πως, παρά τις μακροχρόνιες αυτές

92. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 297· Potthast, Regesta I, No. 4052· J. Delaville le Roulx, Cartulaire
general de l’ orde des Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem III, Paris 1897, 117 κ. εξ., Νο. 1348.
93. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 307· Potthast, Regesta I, No. 4062· J. Delaville le Roulx, Cartulaire ΙΙ,
120, Νο. 1352. Λίγο ενωρίτερα (στις 7 Ιουλίου 1210) ο πάπας γράφει στους ίδιους επισκόπους
περί της τιμωρίας της ακοινωνησίας [excommunicatio], την οποίαν είχε προτείνει για τους
Ιωαννίτες ο επίσκοπος του Γαρδικίου. Πρβ. Migne, PL, τ. 216, 303· Potthast, Regesta I, No.
4037.
94. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 591· Acta Innocentii III, 535, Νο. 27· Potthast, Regesta I, No. 4490·
J. Delaville le Roulx, Cartulaire ΙΙ, 143-145, Νο. 1387. Στην ίδια ημερομηνία, ο Ιννοκέντιος Γ΄
απευθύνεται στον Γοδεφρείδο Βιλλεαρδουίνο, προτρέποντάς τον να προσέξει, μήπως και
εξαπατηθεί ο επίσκοπος του Γαρδικίου από τους Ιωαννίτες, ή από κάποιον άλλον, ως προς την
διακατοχή της επαρχίας του. Πρβ. . Migne, PL, τ. 216, 595· Potthast, Regesta I, No. 4493· Delaville
le Roulx, Cartulaire ΙΙ, 145, Νο. 1388. Η ίδια πράξη απευθύνθηκε και στον λατίνο αυτοκράτορα
Ερρίκο Α΄. Στις 26 Μαΐου του 1212, ο πάπας γράφει στους αρχιεπισκόπους Θεσσαλονίκης,
Φιλίππων και Λάρισας περί των δυνατοτήτων επιλύσεως της έριδας των Ιωαννιτών μετά του
επισκόπου του Γαρδικίου. Πρβ. . Migne, PL, τ. 216, 600· Potthast, Regesta I, No. 4053· J. Delaville
le Roulx, Cartulaire ΙΙ, 146, Νο. 1390.
95. Βλ. Migne, PL, τ. 216, 910· Acta Innocentii III, 540, Νο. 5· Potthast, Regesta I, No. 4817·
Delaville le Roulx, Cartulaire ΙΙ, 157-159, Νο. 1431. Εκ της επιστολής του πάπα γίνεται φανερό
πως η συμφωνία συνετέθη στις 11 Δεκεμβρίου του 1212 παρά τον Αλμυρό και πως αυτήν την
υπέγραψαν ο Βαρθολομαίος, επίσκοπος του Γαρδικίου και ο Στέφανος, ο επικεφαλής των
Ιωαννιτών στη Ρωμανία. Είναι ενδιαφέρον πως στην συμφωνία λέγεται ότι αυτή θα λογίζεται
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προσπάθειες, η επίλυση της σύγκρουσης υπήρξε μονάχα προσωρινή και επιφανειακή,
αφού, στις 13 Φεβρουαρίου του 1218, ο πάπας Ονώριος Γ΄ γράφει στον αρχιεπίσκοπο
των Νέων Πατρών και σε μερικούς ακόμη λατίνους πρελάτους να εξετάσουν την φύση
της συγκρούσεως των Ιωαννιτών μετά του επισκόπου του Γαρδικίου.96 Οι περαιτέρω
συγκρούσεις των Ιωαννιτών με τον επίσκοπο του Γαρδικίου διεκόπησαν με την
μεταβολή της πολιτικής εξουσίας στην Θεσσαλία.
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Στην πρώτη συνέχεια της παρούσας μετάφρασης μας διέφυγαν μερικά τυπογραφικά λάθη,
τα οποία επισημαίνουμε εδώ:
Σελ. 19, σημ. 5, στίχ. 1: «Oriente i secoli», να γίνει «Oriente durante i secoli».
Σελ. 19, σημ. 7, στίχ. 7: να προστεθούν «Πρβ. Tafel-Thomas, Ι, 487, σημ. 6 και 9».
Σελ. 21, στίχ. 14-15: «κυρίως της ανώτερης κοινωνικής τάξης», να γίνει «και πιο πολλοί, οι
της ευγενικής γενιάς».
Σελ. 21, στίχ. 20-21: «κι έτσι κατάφεραν να αλώσουν τη Λάρισα», να γίνει «σιγουρεύοντας
έτσι την άλωση της Λάρισας».
Σελ. 21, στίχ. 22: «κατέφυγε», να γίνει «κρύφθηκε».
Σελ. 21, σημ. 13, στίχ. 1: «Χωνιάτη (792), να γίνει «Χωνιάτη (792 κ. εξ.)».
Σελ. 22, στίχ. 2: «Άφησε τον Αλέξιο Γ΄ Άγγελο σε δεινή θέση», να γίνει «άφησε τον πρώην
αυτοκράτορα Αλέξιο Γ΄ Άγγελο σε ελάχιστα επίζηλη και δύσκολη περίσταση».
Σελ. 22, στίχ. 22: «Στο επόμενο κεφάλαιο», να γίνει «Σε επόμενο κεφάλαιο».
Σελ. 22, σημ. 17, στίχ. 1-2: «την πρώην αυτοκράτειρα», να γίνει «τον πρώην αυτοκράτορα».
Σελ. 22, σημ. 17, στίχ. 2: «Χωνιάτης (808)», να γίνει «Χωνιάτης (808 κ. εξ.)».
Σελ. 24, σημ. 24, στίχ. 9: «Grunel», να γίνει «Grumel».
Σελ. 25, σημ. 31, στίχ. 5: «Potthost», να γίνει «Potthast».
Σελ. 25, σημ. 32, στίχ. 1: «Φθιώτιδα», να γίνει «Βοιωτία». Ο Boz. Ferjancic λανθάνει εδώ ως
προς την περιοχή όπου ευρίσκεται το κάστρο της Βοδονίτσας. Στην ίδια σημείωση χάθηκε η
πρόταση: «Λεπτομερή αφήγηση της ιστορίας του Γουίδωνα Pallavicini, ο οποίος, αργότερα,
αναγνώρισε την επικυριαρχία του πρίγκιπα της Αχαΐας, δίνει ο Miller (Essays, 246 κ. εξ.)». Να
προστεθεί στο τέλος του 3ου στίχου της σημείωσης.
Σελ. 25, σημ. 34, στίχ. 1: «dali Carcel», να γίνει «dalle Carceri».
Σελ. 26, στίχ. 3: «δημιουργήθηκαν», να γίνει «εγκαθιδρύθηκαν».
Σελ. 27, σημ. 39, στίχ. 2: να προστεθεί «Πρβ. Longnon, ό.π., σ. 22, σημ. 1».
Σελ. 28, στίχ. 11: «στη Βλαχία», να γίνει «στη Βλαχία [ελληνικά στο πρωτότυπον]».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μία από τις πολλές βιβλιοκρισίες του έργου του μακαρίτη Boz. Ferjancic (17.2.1929-28.6.1998)
συνετέθη από τον Alex. Kazdan, στο περ. Vizantijskij Vremenik, 38 (1977) 248-249 (ρωσικά) και
μία άλλη του G. Weiss, στο περ. Βυζαντινά, 10 (Θεσσαλονίκη 1980) 467-483 (γερμανικά) και σε
μετάφραση του Τόμη Αλεξόπουλου στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 19 (1991) 137-149.

αντί των 200 μάρκων αργύρου [Το μάρκο ήταν λογιστική μονάδα βάρους στην Δυτική Ευρώπη,
κυρίως για τον υπολογισμό του χρυσού και του αργύρου· ένα μάρκο αντιστοιχούσε περίπου
σε 8 ουγγιές, περίπου 226,8 γραμμάρια], τα οποία οι Ιωαννίτες είχαν υποσχεθεί ως αποζημίωση
στον επίσκοπο του Γαρδικίου για την εξαετή παρακράτηση «proventus fori Armironensis» [της
προσόδου της αγοράς του Αλμυρού].
96. Βλ. Acta Honorii, τ. Ι, 183, Νο. 1090.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΥΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Στην παρούσα μελέτη θα αναφερθούμε στις σποραδικές μνείες οι οποίες γίνονται για
την Θεσσαλία, αναφορικά με πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, από τους έλληνες
και λατίνους ιστορικούς, οι οποίοι αφηγήθηκαν τα γεγονότα από τον 3ο έως τον 6ο αι.
μ.Χ. Μέσα από αυτές τις αναφορές θα πληροφορηθούμε για την αναταραχή που επήλθε
στις ελληνικές περιοχές από τις εισβολές των βάρβαρων λαών. Οι λαοί της Μεσογείου,
αφού απόλαυσαν για αιώνες τα αγαθά της Pax Romana, με την παρακμή της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας, μετά τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ., βρέθηκαν στη δίνη μιας πρωτοφανούς
αναταραχής, η οποία επιτάθηκε από τα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. Το πρώτο ισχυρό
χτύπημα που δέχθηκε η άμυνα των Ρωμαίων, αναφορικά με τα βορειοανατολικά τους
σύνορα, ήταν από την επιδρομή του γερμανικού φύλου των Ερούλων, οι οποίοι από
τον Δούναβη έφθασαν μέχρι την Νότια Ελλάδα, το 267 μ.Χ. Όπως ήταν φυσικό, οι
Έρουλοι πέρασαν και από την Θεσσαλία και υπάρχει γι’ αυτό και μία αναφορά στον
σημαντικό λατίνο ιστορικό του 4ου αι. μ.Χ. Αμμιανό Μαρκελλίνο.
Ammianus Marcellinus, 31.5.19-20, εκδότης Seyfarth για την Bibliotheca Teubneriana
Vagati per Epirum Thessaliamque et omnen Graecia licentius hostes externi, sed
assumpto in imperio Claudio, glorioso ductore, et eodem honesta morte praerepto per
Aurelianum, acrem virum et severisimum noxarum ultorem, pulsi per longa saecula
siluerunt immobiles…
Αφού περιπλανήθηκαν με ασφάλεια στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και σε όλη την
Ελλάδα οι εξωτερικοί εχθροί, με την ανάληψη της εξουσίας από τον Κλαύδιο, έναν
ένδοξο ηγέτη και ιδίως μετά τον τιμημένο θάνατο εκείνου, χάρη στον Αυρηλιανό, έναν
πολύ δυναμικό και πολύ αυστηρό τιμωρό ένοχων πράξεων, απωθήθηκαν και έμειναν
σιωπηλοί και ακίνητοι για αρκετά χρόνια.
Ο Αμμιανός, γράφοντας το έργο στα λατινικά (μολονότι ήταν Έλληνας από την
Αντιόχεια) γύρω στο 395 μ.Χ., έχει συναίσθηση της μερικής παρακμής της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας της εποχής του και αντιπαραθέτει την αντίδρασή της τα έτη 267-269
μ.Χ. (όταν αυτοκράτορες ήταν ο Κλαύδιος Γοτθικός και έπειτα ο Αυρηλιανός) με την
αντίδρασή της στην επιδρομή των Βησιγότθων του 378 π.Χ., η οποία οδήγησε στο
θάνατο του αυτοκράτορα Ουάλη, στο πεδίο της μάχης της Αδριανούπολης.
Αναφορά στην ίδια βαρβαρική επιδρομή στη Θεσσαλία γίνεται στον τελευταίο
αξιόλογο ελληνόφωνο ιστορικό, τον Ζώσιμο από την Γάζα, φανατικό ειδωλολάτρη
που έζησε γύρω στο 600 μ.Χ.
Ζώσιμος, εκδότης Mendelsson για τον εκδοτικό οίκο Teubner, 1887· ανατύπωση
Olms, 2003. 1.43.2.8-1.43.12
Μοῖρα δέ τῶν Σκυθῶν Θεσσαλίαν καί τήν Ἑλλάδα περιπλεύσασα τούς ταύτῃ τόπους
ἐλῄζετο, πόλεσιν μέν ἐπιέναι μή δυναμένη τῷ φθῆναι ταύτας τειχῶν τε καί τῆς ἄλλης
ἀσφαλείας φροντίδα ποιήσασθαι, τούς δέ ἐν τοῖς ἀγροῖς εὑρισκομένους ἀπάγουσα.
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Ένα τμήμα όμως των Σκυθών, αφού περιέπλευσε την Θεσσαλία και την υπόλοιπη
Ελλάδα, λεηλατούσε τις περιοχές και αιχμαλώτιζε όσους βρίσκονταν στους αγρούς,
χωρίς να έχει την δυνατότητα να επιτεθεί σε πόλεις, διότι οι κάτοικοί τους είχαν
προλάβει να φροντίσουν για τα τείχη και, γενικότερα, για την ασφάλειά τους.
Παρατηρούμε ότι ο Ζώσιμος αναφέρει τα γερμανικά φύλα, τα οποία πήραν μέρος
στην επιδρομή, με το όνομα του αρχαίου λαού ο οποίος κατοικούσε βορείως του
Δούναβη, δηλαδή των Σκυθών.
Το ίδιο γεγονός αναφέρεται, βεβαίως, και στη βιογραφία του Κλαυδίου Γοτθικού,
η οποία βρίσκεται στη συλλογή τής πρωτοβυζαντινής εποχής, γραμμένη στα λατινικά,
και η οποία είναι γνωστή ως Historia Augusta. Σ’ αυτήν, μάλιστα, γίνεται σύγκριση
ανάμεσα στην εκστρατεία των Ερούλων και στην εκστρατεία του Ξέρξη του 480 π.Χ.
Historia Augusta, εκδότες Samberger-Seyfarth για την Bibliotheca Teubreriana VII, 1
(CLAUDIUS)
Habuerunt praeterea duo milia navium, duplicem scilicet numerum quam illum, quo
tota pariter Graecia omnisque Thessalia urbes Asiae quondam expugnare conata est. Sed
illud poeticus stilus fingit, hoc vera continent historia.
Επιπλέον είχαν 2.000 πολεμικά πλοία, δηλαδή διπλάσια ναυτική δύναμη σε σχέση
με εκείνη η οποία προσπάθησε να καταλάβει όλη την Ελλάδα, την Θεσσαλία και τις
πόλεις της Ασίας. Την παλαιότερη δύναμη την είχε πλάσει η ποιητική γραφίδα, ενώ την
σημερινή την αναφέρει η αληθινή ιστορία.
Ο αριθμός που δίνεται για τα πολεμικά πλοία των Βαρβάρων είναι, βεβαίως,
υπερβολικός. Ωστόσο, στο ίδιο έργο, συναντούμε στη βιογραφία των δύο Γαλλιηνών
την αναφορά σε κάποιον σφετεριστή του θρόνου, στον Πίσονα, ο οποίος κατέφυγε
στη Θεσσαλία και πήρε τον υποτιμητικό τίτλο αυτοκράτορας Θεσσαλικός.
(GALLIENI DUO), 3-4
Sed Valens comperto, quod Piso contra se veniret, sumpsit imperium. Piso igitur in
Thessaliam se recepit. Ubi missis a Valente militibus cum plurimis interfectus est, ipse
quoque imperator appellatus cognomento Thessalicus.
Ωστόσο, ο Βάλης, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο Πείσων ερχόταν εναντίον του, πήρε την
εξουσία. Ο Πείσων, λοιπόν, κατέφυγε στη Θεσσαλία. Εκεί σκοτώθηκε από πολλούς
στρατιώτες, τους οποίους έστειλε ο Βάλης, αφού πρώτα ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας
με την προσωνυμία Θεσσαλικός.
Το ήσσονος σημασίας γεγονός, για την ρωμαϊκή Ιστορία, το οποίο αναφέρεται εδώ,
έλαβε χώρα γύρω στο 253 μ.Χ., σε μία περίοδο αναρχίας για την αυτοκρατορία, όταν
σε ένα διάστημα 15 περίπου ετών έλαβαν, θεωρητικά ή ουσιαστικά, τον τίτλο του
αυτοκράτορα λίγο έως πολύ 35 άτομα.
Για να μεταβούμε στις επόμενες βαρβαρικές επιδρομές, οι οποίες απασχόλησαν την
Θεσσαλία, θα πρέπει να επιστρέψουμε στον Ζώσιμο. Τα τρία πρώτα τμήματα που
μεταφράζουμε αναφέρονται στις εισβολές των Βησιγότθων στην Ελλάδα, οι οποίες
ακολούθησαν την ήττα του Ουάλη στην Αδριανούπολη το 378 μ.Χ., ενώ το τέταρτο
αναφέρεται στη μεγάλη επιδρομή του Αλάριχου στην Ελλάδα, το 396 μ.Χ.
Ζώσιμος (ό.π.)
1) 4.31.5,1-4.31.5,7
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Εἴ μὲν οὖν ἐπεξῆλθον οἱ βάρβαροι τῷ προτερήματι καί τοὺς ἅμα τῷ βασιλεῖ
φεύγοντας ἐδίωξαν, πάντως αὐτοβοεί πάντων ἂν ἐκράτησαν· ἐπεί δὲ ἀρκεσθέντες τῇ
νίκῃ Μακεδονίας καί Θεσσαλίας ἐγένοντο κύριοι φυλάττοντος οὐδενός, αὐτοί μὲν
ἀφῆκαν τὰς πόλεις, ἄχαρι πράξαντες εἰς αὐτὰς οὐδὲ ἕν, ἐλπίδι τοῦ φόρον τινὰ μέτριον
ἐξ αὐτῶν κομιεῖσθαι.
Ωστόσο, αν οι Βάρβαροι έκαναν χρήση του πλεονεκτήματος και καταδίωκαν όσους
υποχωρούσαν, μαζί με τον βασιλιά, θα μπορούσαν να κυριεύσουν κατευθείαν τα
πάντα. Καθώς, όμως, αρκέσθηκαν στη νίκη και έγιναν κυρίαρχοι της Θεσσαλίας και
της Μακεδονίας, τις οποίες δεν φύλαγε κανένας, δεν προξένησαν καμία ζημία στις
πόλεις αυτών των περιοχών, με την ελπίδα ότι θα εισπράξουν από αυτές κάποιο είδος
φόρου.
2) 4.32.2,1-4.32.2,7
Καί τοὺς γραμματηφόρους ἐπί τούτοις ἐξέπεμπεν, αὐτὸς δέ, ὡς οὐδενὸς λυπηροῦ
ταῖς ἐν Μακεδονίᾳ πόλεσιν καί Θεσσαλίᾳ συμβεβηκότος, ἐφίστη τοὺς τῶν δημοσίων
πράκτορας φόρων εἰσπράξοντας τὸ τελοὺμενον εἰς πᾶσαν ἀκρίβειαν· καί ἦν ἰδεῖν, εἴ
τι διὰ τήν τῶν βαρβάρων φιλανθρωπίαν περιλελειμμένον ἦν, ἐκφορούμενον.
Ενώ ο ίδιος, σαν να μην είχε γίνει τίποτε δυσάρεστο στις πόλεις της Θεσσαλίας και
της Μακεδονίας, έστειλε τους τελώνες για να εισπράξουν τον καθορισμένο φόρο με
κάθε ακρίβεια. Και θα μπορούσαν να ιδούν να κατάσχεται ό,τι είχε απομείνει στους
κατοίκους χάρη στη φιλανθρωπία των Βαρβάρων.
Στο σημείο αυτό ο Ζώσιμος τονίζει την σκληρότητα του Θεοδοσίου, ο οποίος έστειλε
φοροεισπράκτορες σε ταλαιπωρημένες από τους Βαρβάρους περιοχές.
3) 4.33.2,3-4.33.2,9
Τούτων ἅμα τῇ στρατιᾷ τοῖς κατὰ Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν ἐπιστάντων χωρίοις,
οἱ τὰ τῇδε νεμόμενοι Σκύθαι ἐκ προοιμίου τοῦ φρονήματος τῶν ἀνδρῶν καί τῆς προαιρέσεως συναισθόμενοι, παραχρῆμα τῶν τόπων ἐκείνων ἐκστάντες ἐπί τήν Θράκην
ἐπαλινδρόμουν πεπορθημένην ὑπ’ αὐτῶν πρότερον.
Καθώς εκείνοι, μαζί με την στρατιά, εμφανίσθηκαν στη Μακεδονία και στη
Θεσσαλία, οι Σκύθες, οι οποίοι απομυζούσαν εκείνα τα εδάφη σαν να είχαν καταλάβει
από την αρχή το φρόνημα και τις διαθέσεις εκείνων των ανδρών, αμέσως αποχώρησαν
από εκείνα τα μέρη και επέστρεψαν στη Θράκη, την οποία είχαν λεηλατήσει και
παλιότερα.
Σκύθες εδώ, όμως, για τον Σώσιμο δεν είναι οι Έρουλοι, αλλά οι Βησιγότθοι. Στο
σημείο αυτό ο Ζώσιμος αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας της Δύσης Γρατιανός έστειλε
μία στρατιά με επικεφαλής τους φράγκους πολέμαρχους Βαύδωνα και Αργοβάστη, η
οποία στρατιά έσωσε την Θεσσαλία και την Μακεδονία από τις άγριες διαθέσεις των
Βαρβάρων.
4) 5.5.5,1-5.5.5,7
Ἐπί τούτοις Ἀλάριχος τῶν Θρᾴκης ἀπανίστατο τόπων, καί ἐπί Μακεδονίαν προῄει
καί Θεσσαλίαν, πάντα καταστρεφόμενος τὰ ἐν μέσῳ. γενόμενος δὲ Θερμοπυλῶν
πλησίον ἔπεμπε λάθρᾳ πρὸς Ἀντίοχον τὸν ἀνθύπατον καί Γερόντιον τὸν ἐφεστηκότα
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τῇ Θερμοπυλῶν φυλακῇ τοὺς τήν ἔφοδον ἀγγελοῦντας. Καί ὁ μὲν ἀπεχώρει μετὰ
τῶν φυλάκων, ἐνδιδοὺς ἐλευθέραν καί ἀκώλυτον τήν επί τήν Ἑλλάδα πάροδον τοῖς
βαρβάροις· οἳ δὲ ἐπί λείαν ἕτοιμον τῶν ἀγρῶν καί παντελῆ τῶν πόλεων ἀπώλειαν
ἐχώρουν, τοὺς μὲν ἄνδρας ἡβηδὸν ἀποσφάττοντες, παιδάρια δὲ καί γυναῖκας
ἀγεληδὸν ἅμα τῷ πλούτῳ παντί ληζόμενοι.
Για το σκοπό αυτό ο Αλάριχος εγκατέλειψε τα μέρη της Θράκης και προχωρούσε
με κατεύθυνση τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, λεηλατώντας ό,τι έβρισκε στο δρόμο
του. Όταν έφτασε στις Θερμοπύλες έστειλε κρυφά μήνυμα που αφορούσε την εισβολή
στον ανθύπατο Αντίοχο και στον Γερόντιο, που ήταν επικεφαλής της φρουράς των
Θερμοπυλών. Και εκείνος, λοιπόν, αποχώρησε μαζί με τους φρουρούς δίνοντας την
δυνατότητα στους βαρβάρους να περάσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα στην Ελλάδα.
Και αυτοί προχωρούσαν για να πάρουν την εύκολη λεία από τους αγρούς και για
να καταστρέψουν τις πόλεις, σφάζοντας όλους τους άνδρες από την εφηβική ηλικία
και πάνω, πιάνοντας αιχμαλώτους σαν κοπάδια όλες τις γυναίκες και τα παιδιά και
λεηλατώντας όλο τον πλούτο.
Αμέσως πιο πριν ο Ζώσιμος ανέφερε ότι ο τότε ισχυρός άνδρας της ανατολικής
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και επίτροπος του νεαρού αυτοκράτορα Αρκαδίου
Ρουφίνος έστειλε, ουσιαστικά, τους Βησιγότθους στην Ελλάδα για αντιπερισπασμό
σε σχέση με προβλήματα που παρουσίαζε η διακυβέρνηση του κράτους από αυτόν.
Γι’ αυτό, άλλωστε, ο ανθύπατος Αντίοχος και ο διοικητής των Θερμοπυλών Γερόντιος
ουσιαστικά άφησαν τον Αλάριχο να περάσει ανενόχλητος. Ωστόσο, ο φανατικά
προσηλωμένος στην παλιά θρησκεία και έντονα μεροληπτικός απέναντι στους
χριστιανούς αυτοκράτορες Ζώσιμος δεν δίνει πουθενά κάποια θρησκευτική χρειά
στην επιδρομή, ότι δηλαδή πήγαν οι αρειανοί χριστιανοί Βησιγότθοι να σφάξουν
τους κατοίκους της Νότιας Ελλάδας που είχαν παραμείνει στην πλειοψηφία τους
Εθνικοί. Και βέβαια, στο απόσπασμα που παραθέσαμε, το σχετικό με την επιδρομή,
δεν συναντάμε να προπορεύονται των Βαρβάρων οι άνθρωποι με τις μαύρες φόρμες
(σύμφωνα με την έκφραση κάποιων που προσπαθούν να αναβιώσουν την αρχαία
θρησκεία στη σύγχρονη εποχή), δηλαδή οι μοναχοί, ούτε αναφέρεται να γίνεται
διάκριση στη σφαγή ανάμεσα σε Χριστιανούς και Εθνικούς.
Το ίδιο γεγονός αναφέρει και ο σύγχρονος του Ζώσιμου χριστιανός συγγραφέας της
Εκκλησιαστικής Ιστορίας Σωκράτης ο Σχολαστικός.
Σωκράτης Σχολαστικός, Ecclesiastica Historia, εκδότης Hussey, Oxford Universtity
Press 1853, ανατύπωση Olms, 1992.
7.10,2-7.10,15
Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον καί τήν Ῥώμην ὑπὸ βαρβάρων ἁλῶναι συνέβη.
Ἀλάριχος γὰρ τις βάρβαρος, ὑπόσπονδος ὢν Ῥωμαίοις, καί τῷ βασιλεί Θεοδοσίῳ εἰς
τὸν κατὰ Εὐγενίου τοῦ τυράννου πόλεμον συμμαχήσας, καί διὰ τοῦτο Ῥωμαϊκῇ ἀξίᾳ
τιμηθείς, οὐκ ἤνεγκε τήν εὐτυχίαν. Ἀλλὰ βασιλεύειν μὲν οὐ προείλετο· ἀναχωρήσας δὲ
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπί τὰ ἑσπέρια μέρη διέβαινε. γενόμενος δὲ ἐπί τὰ Ἰλλυριῶν
εὐθὺς πάντα ἀνέτρεπε. Διαβαίνοντι δὲ αὐτῷ Θεσσαλοί ἀντέστησαν περί τὰς ἐκβολὰς
τοῦ Πηνειοῦ ποταμοῦ, ὅθεν δι’ ὄρους Πίνδου ἐπί Νικόπολιν τῆς Ἠπείρου διαβῆναι
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ἐστί· καί συμβαλόντες περί τρισχιλίους ἀνεῖλον οἱ Θεσσαλοί. Μετὰ δὲ ταῦτα πᾶν τὸ
παραπεσὸν ἀφανίζοντες οἱ σὺν αὐτῷ, τέλος καί τήν Ῥώμην κατέλαβον.
Εκείνον, περίπου, τον καιρό συνέβη να κυριευθεί η Ρώμη από Βαρβάρους. Κάποιος
βάρβαρος με το όνομα Αλάριχος, κατά την διάρκεια μιας εσπόνδου ανακωχής με τους
Ρωμαίους και ενώ είχε συμμαχήσει με τον Θεοδόσιο στον πόλεμο κατά του σφετεριστή
της εξουσίας Ευγενίου, και γι’ αυτό τον λόγο είχε τιμηθεί με ρωμαϊκά αξιώματα, μπορεί
να μην αρκέσθηκε στην επιτυχία αυτή, αλλά δεν ήθελε να γίνει και βασιλιάς. Αφού
αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη πήγαινε προς τις δυτικές επαρχίες. Όταν
έφθασε στην περιοχή των Ιλλυριών αμέσως όλα τα έκανε άνω κάτω. Καθώς διερχόταν
από τις όχθες του Πηνειού ποταμού, εκεί όπου διά μέσου του όρους Πίνδος μπορείς
να διαβείς κατευθυνόμενος προς την Νικόπολη, του αντιστάθηκαν οι Θεσσαλοί. Στη
σύγκρουση αυτή έχασε 3.000 άνδρες. Μετά από αυτό, αφού κατέστρεψε με τους άνδρες
του ό,τι βρισκόταν μπροστά τους, τελικά κατέλαβε και την ίδια την Ρώμη.
Ουσιαστικά ο Σωκράτης δεν αναφέρεται στην εκστρατεία του Αλάριχου στη
Νότια Ελλάδα, το 396 μ.Χ., αλλά σε ένα μάλλον δευτερεύον γεγονός που συνέβη,
όταν βρισκόταν το 401 μ.Χ. στην επαρχία του Ιλλυρικού, ένα γεγονός, ωστόσο, που
ήταν εξαιρετικά τιμητικό για τους Θεσσαλούς. Ωστόσο, οι επιδρομές των Βησιγότθων,
αλλά και οι επιδρομές που προκάλεσαν τον 5ο αι. μ.Χ. οι συγγενείς, φυλετικά, με τους
Βησιγότθους Οστρογότθοι περνούν και μέσα στα τελευταία ίσως ιστορικά κείμενα
που γράφτηκαν στην αυλή της Κωνσταντινούπολης στη λατινική γλώσσα, δηλαδή
στην Ιστορία των Γότθων του Ιορδάνη που γράφθηκε γύρω στο 551 και στο Χρονικό
του κόμη Μαρκελλίνου, αξιωματούχου του Ιουστινιανού, που γράφτηκε την ίδια
περίπου εποχή. Έχουμε λοιπόν:
Iordanis Romana et Getica, εκδότης Theodor Mommsen 1882 για τη σειρά Monumenta
Germaniae Historica
27. Sed Theodosio principe pene tunc usque ad disperationem egrotanti datur iterum
Gothis audacia divisoque exercitu Fritigernus ad Thessaliam praedandam, Epiros et
Achaiam digressus est, Alatheus vero et Safrac cum residuis copiis Pannoniam petierunt.
Ωστόσο, όταν ο ηγεμόνας Θεοδόσιος ήταν τότε άρρωστος, με μεγάλη πιθανότητα να
πεθάνει, απέκτησαν πάλι τόλμη οι Γότθοι και αφού διαιρέθηκε ο στρατός, ο Φριτίγερνος
επιτέθηκε για να λεηλατήσει την Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Αχαΐα, ενώ ο Αλάθεος
και ο Σαφράκ με τις υπόλοιπες δυνάμεις κατευθύνθηκαν στην Παννονία.
Μιλάει για μία επιδρομή των Βησιγότθων, η οποία έγινε γύρω στο 380 μ.Χ., όταν ο
Θεοδόσιος ήταν άρρωστος. Πρόκειται για την επιδρομή την οποία περιγράφει και ο
Ζώσιμος στο απόσπασμα 4,31 το οποίο παρουσιάσαμε λίγο πιο πάνω.
56. Nam Eracleam et Larissam civitates Thessaliae primum praedas ereptas, dehink
ipsas iure bellico potiuntur.
Δηλαδή τις πόλεις της Θεσσαλίας Ηράκλεια και Λάρισα, τις οποίες είχαν καταλάβει,
αρχικά, για να τις λεηλατήσουν, έπειτα τις κατείχαν σύμφωνα με το πολεμικό Δίκαιο.
Πρόκειται, εδώ, για μία επιδρομή των Οστρογότθων υπό τον Θευδέριχο, το 474 μ.Χ.,
όταν αυτοκράτορας ήταν ο Λέων Α΄. Η Ηράκλεια είναι, μάλλον, η πόλη που βρισκόταν
κοντά στον Πλαταμώνα.
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MARKELLINUS NOMES, Chronica Minora, 2 τ., εκδότης Theodor Mommsen 1895,
για την σειρά Monumenta Germaniae Historica
(482) v. Trocondi et Severini Theodoricus cognomento Valamer utramque Macedoniam
Thessaliamque depopulatus est, Larissam quoque metropolim depraedatus.
Όταν ήταν ύπατοι ο Βαλέριος Τροκόνδος και ο Σεβερίνος, ο Θευδέριχος με την
επωνυμία Βάλαμερ (Αμαλός) κατέστρεψε την Μακεδονία και την Θεσσαλία και
λεηλάτησε, μάλιστα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Λάρισα.
Εδώ ο κόμης Μαρκελλίνος αναφέρεται σε μία άλλη επιδρομή των Βησιγότθων, η
οποία δεν ταυτίζεται με αυτήν την οποία αναφέρει ο Ιορδάνης. Όπως καταλαβαίνουμε,
το έργο του Μαρκελίνου, ως χρονικό, περιγράφει σύντομα τα γεγονότα κάθε έτους για
την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η επιδρομή αυτή σημειώθηκε το 482 μ.Χ.
(517) Χ. Anastasii et Agapiti Duae tunc Macedoniae Thessalique uastatae et usque
Thermopylas ueteremque Epirum Getae equites depraedati sunt.
Όταν ήταν ύπατοι ο Αναστάσιος και ο Αγαπητός, τότε οι δύο Μακεδονίες και η
Θεσσαλία υπέστησαν όλεθρο και οι Γέτες ιππείς έφθασαν μέχρι τις Θερμοπύλες και την
παλαιά Ήπειρο για να την λεηλατήσουν.
Οι Βάρβαροι που έφθασαν πάλι έως την Θεσσαλία ήταν οι Οστρογότθοι, αλλά ο
Μαρκελλίνος τους δίνει το αρχαίο όνομα των Γετών. Από το 493 μ.Χ. οι Οστρογότθοι
είχαν καταλάβει την Ιταλία και σ’ αυτήν εδώ την επιδρομή, η οποία έγινε διαμέσου της
ξηράς, απομακρύνθηκαν από την βάση τους.
Αλλά και στον σύγχρονό τους σημαντικό έλληνα ιστορικό Προκόπιο υπάρχει μία
αναφορά σε κάποια βαρβαρική επιδρομή.
Procopius de Bellis, εκδότες Hauvy-Wirth για την Bibliotheca Teubneriana
2.4,10
ἐν ἑτέρᾳ τε εἰσβολῇ τούς τε Ἰλλυριούς καί Θεσσαλοὺς ληισάμενοι τειχομαχεῖν
μὲν ἐνεχείρησαν ἐν Θερμοπύλαις, τῶν δὲ ἐν τοῖς τείχεσι φρουρῶν καρτερώτατα
ἀμυνομένων διερευνώμενοι τὰς περιόδους παρὰ δόξαν τήν ἀτραπὸν εὗρον ἣ φέρει
εἰς τὸ ὄρος ὃ ταύτῃ ἀνέχει. οὕτω τε σχεδὸν ἅπαντας Ἕλληνας, πλήν Πελοποννησίων,
διεργασάμενοι ἀπεχώρησαν.
Σε μία άλλη επιδρομή, αφού λεηλάτησαν τους Ιλλυριούς και τους Θεσσαλούς
επιχείρησαν να καταλάβουν το τείχος των Θερμοπυλών. Καθώς οι φρουροί του τείχους
αντιστέκονταν, τη στιγμή που ερευνούσαν, προσεκτικά, τις στροφές των ανηφορικών
δρόμων, πέρα από κάθε προσδοκία, βρήκαν το στενό δρόμο που οδηγεί στο βουνό
πάνω από τα στενά. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να ταλαιπωρήσουν όλους τους
Έλληνες εκτός από τους Πελοποννήσιους και έπειτα να αποχωρήσουν.
Εδώ οι βάρβαροι είναι οι Πρωτοβούλγαροι και ο Προκόπιος αναφέρεται στην
επιδρομή τους, η οποία έγινε το 540 μ.Χ. Για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις επιδρομές
ο Ιουστινιανός ανοικοδόμησε όλα σχεδόν τα οχυρωματικά έργα της Βαλκανικής. Γι’
αυτή του την προσπάθεια κάνει λόγο ο Προκόπιος στο έργο του Περί κτισμάτων. Τα
αποσπάσματα που αναφέρονται στη Θεσσαλία τα παραθέτουμε εδώ.
4.3.5-15
ἐπί μέντοι Ἐχιναίου τε καί Θηβῶν καί Φαρσάλου καί ἄλλων τῶν ἐπί Θεσσαλίας
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πόλεων ἁπασῶν, ἐν αἷς Δημητριάς τέ ἐστι καί Μητρόπολις ὄνομα καί Γόμφοι καί
Τρίκα, τοὺς περιβόλους ἀνανεωσάμενος, ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐκρατύνατο, χρόνῳ τε
καταπεπονηκότας μακρῷ, εὐπετῶς τε ἁλωτοὺς ὄντας, εἴ τις προσίοι. Ἀλλ’ ἐπεί ἐς
Θεσσαλίαν ἀφίγμεθα, φέρε δή, τῷ λόγῳ ἐπί τε τὸ ὄρος τὸ Πήλιον καί Πηνειὸν ποταμν ἴωμεν. ῥεῖ μὲν ἐξ ὄρους τοῦ Πηλίου πράῳ τῷ ῥείθρῳ ὁ Πηνειός, ὡράϊσται δὲ
αὐτῷ περιρρεομένη πόλις ἡ Λάρισσα, τῆς Φθίας ἐνταῦθα οὐκέτι οὔσης, τοῦτο δή τοῦ
μακροῦ χρόνου τὸ διαπόνημα. φέρεται δὲ ὁ παταμὸς οὗτος εὖ μάλα προσηνῶς ἄχρι
ἐς θάλασσαν. εὔφορός τε οὖν ἐστιν ἡ χώρα καρπῶν παντοδαπῶν καί ποτίμοις ὕδασι
κατακορής ἄγαν, ὧνπερ ὀνίνασθαι ὡς ἥκιστα εἶχον περίφοβοι ὄντες οἱ τῇδε ᾠκημένοι
διηνεκὲς καί καραδοκοῦντες ἀεί τοὺς βαρβάρους ἐγκείσεσθαι σφίσιν· ἐπεί οὐδαμῆ τῶν
ταύτῃ χωρίων ὀχύρωμα ἦν, ὅπη ἂν καταφυγόντες. ἀλλά καί Λάρισσαν καί Καισάρειαν,
πεπονηκότων σφίσιν ὑπεράγαν τῶν ἐρυμάτων, σχεδόν τι ἀτειχίστους εἶναι ξυνέβαινε.
βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς ἄμφω τείχη ἰσχυρότατα ποιησάμενος γνησίᾳ τήν χώραν
εὐδαιμονίᾳ ξυνῴκισεν. οὐ πολλῷ δὲ ἄποθεν ὄρη ἀνέχει ἀπόκρημνα, οὐρανομήκεσιν
ἀμφιλαφῆ δένδροις· οἰκεῖα δὲ Κένταυροις τὰ ὄρη. καί γέγονε Λαπίθαις ἐν τῇδε τῇ
χώρᾳ πρὸς τὸ Κενταύρων γένος ἡ μάχη, ὡς οἱ μῦθοι ἡμῖν ἐκ παλαιοῦ ἰσχυρίζονται,
νεανιευόμενοι γεγονέναι ἀνθρώπων γένος ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἀλλόκοτον καί ζῴων
φύσιν τινὰ δυοῖν σύμμικτον. ἀφῆκε δέ τι καί τῷ μύθῳ ἐν προσηγορίᾳ μαρτύριον ὁ
παλαιὸς χρόνος, φρουρίου ἐν τοῖς τῇδε ὄρεσιν ὄντος. Κενταυρόπολις γὰρ τὸ χωρίον
καί εἰς ἐμὲ ὀνομάζεται. οὗπερ τὸ τεῖχος Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς καταπεπτωκὸς ἤδη
σὺν Εὐρυμένῃ τῷ φρουρίῳ ἐνταῦθά πη ὄντι καί ταὐτὸ πεπονθότι ἀνοικοδομησάμενος
ἐκρατύνατο. πολλὰ δὲ καί ἄλλα φρούρια ἐπί Θεσσαλίας ὁ βασιλεὺς οὗτος ἀνενεώσατο,
ὧνπερ τὰ ὀνόματα σὺν τοῖς ἐν Μακεδονίᾳ τετειχισμένοις ἐν καταλόγῳ γεγράψεταί μοι
οὐ πολλῷ ὕστερον.
Στον Εχίνο,1 λοιπόν, στις Θήβες,2 στη Φάρσαλο και σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις της
Θεσσαλίας, ανάμεσα στις οποίες είναι η Δημητριάδα, η πόλη με το όνομα Μητρόπολη,3
οι Γόμφοι4 και η Τρίκκη, αφού ανακατασκεύασε τα τείχη, τα έκανε να είναι ασφαλή,
μια και είχαν καταπονηθεί από την πολυκαιρία και μπορούσαν να κυριευθούν
εύκολα, εάν κάποιος έκανε έφοδο. Ωστόσο, μια και μεταβήκαμε στη Θεσσαλία, ας
πάμε με τα λόγια στο όρος Πήλιο και στον ποταμό Πηνειό. Ο Πηνειός ρέει από το
Πήλιο5 με ήρεμη κίνηση και ομορφαίνει από αυτόν η πόλη Λάρισα που την περιρρέει,
μια και στο ίδιο σημείο δεν υπάρχει πια η Φθία,6 αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας
διαδικασίας. Ο ποταμός αυτός φθάνει με πολύ ήρεμο τρόπο έως την θάλασσα. Η χώρα

1. Εχίνος· η τέταρτη κατά σειρά πόλη της επαρχίας Θεσσαλίας κατά τον Συνέκδημο του
Ιεροκλή. Βρισκόταν στο βορειοανατολικό άκρο του Μαλιακού Κόλπου. Βλ. Άννα Π. Αβραμέα,
Η Βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204, εν Αθήναις 1974, 145.
2. Θήβες· πρόκειται για τις Φθιώτιδες Θήβες, στη θέση της Νέας Αγχιάλου.
3. Μητρόπολη· πόλη της Δυτικής Θεσσαλίας, κοντά στο ομώνυμο χωριό της Καρδίτσας, το
πρώην Παλαιόκαστρο.
4. Οι Γόμφοι βρίσκονταν στην περιοχή Επισκοπή του Μουζακίου.
5. Ο Πηνειός δεν ρέει από το Πήλιο. Προφανώς ο Προκόπιος συγχέει τα πράγματα στο
σημείο αυτό, εάν δεν πρόκειται για αντιγραφικό λάθος των χειρογράφων, που έκανε το όρος
Πίνδος Πήλιο.
6. Η αρχαία Φθία ήταν στην περιοχή των Φαρσάλων.
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παράγει ποικίλους καρπούς και το νερό είναι πόσιμο σε πάρα πολλά σημεία, στοιχεία
από τα οποία ελάχιστα ωφελήθηκαν οι κάτοικοί της, καθώς συνεχώς φοβούνταν
και καρτερούσαν να τους επιτεθούν οι Βάρβαροι. Άλλωστε, δεν υπήρχε σ’ αυτές τις
περιοχές κάποιο οχυρό σημείο στο οποίο θα μπορούσαν να καταφύγουν.
Ωστόσο, ακόμα και η Λάρισα ή η Καισάρεια7 συνέβαινε να είναι ατείχιστες, διότι
είχαν καταπονηθεί τα οχυρώματα. Ο βασιλιάς Ιουστινιανός, αφού οχύρωσε και τις δύο
πόλεις, πρόσφερε αληθινή ευτυχία στη χώρα. Όχι πολύ μακριά υπάρχουν απόκρημνα
βουνά γεμάτα από πανύψηλα δέντρα. Τα βουνά είναι οικεία στους Κενταύρους. Στη
χώρα αυτή έγινε, επίσης, η μάχη των Λαπιθών με τους Κενταύρους, όπως μας διηγούνται
από παλιά οι μύθοι, αναφέροντας, αφελώς, ότι στα αρχαία χρόνια υπήρχε ένα τόσο
παράξενο γένος ανθρώπων το οποίο συνδύαζε τα χαρακτηριστικά δύο διαφορετικών
ζώων. Η αρχαία αυτή εποχή άφησε μία απόδειξη του μύθου, στο όνομα ενός φρουρίου
το οποίο βρίσκεται σ’ εκείνο το βουνό. Ο οχυρός αυτός τόπος ονομάζεται και στην
εποχή μου Κενταυρόπολη.8 Το τείχος της, το οποίο είχε πέσει, μαζί με το φρούριο της
Ευρυμένης,9 το οποίο ήταν ήδη καταπονημένο, τα ανακαίνισε ο βασιλιάς και τα έκανε
πολύ ισχυρά. Και πολλά άλλα φρούρια ανακαίνισε αυτός ο βασιλιάς στη Θεσσαλία,
τα οποία θα παρουσιάσω, σε λίγο, σε έναν κατάλογο μαζί με τις περιτειχίσεις που
έγιναν στη Μακεδονία.
4.4.3,157-4.4.3,165
Ἀνενεώθη καί ἐπί Θεσσαλίας φρούρια τάδε· Ἀλκών. Λόσσονος. Γεροντική. Πέρβυλα.
Κερκινέου. Σκιδρεοῦς. Φράκελλαν.
Και στη Θεσσαλία ανανεώθηκαν τα εξής φρούρια: Αλκών,10 Λόσσονος,11 Γεροντική,12
Πέρβυλα,13 Κερκινέου,14 Σκιδρεούς15 και Φράκελλα.16
Μετά την παράθεση των παραπάνω αποσπασμάτων, το μόνο που μπορούμε να
παρατηρήσουμε είναι ότι η Θεσσαλία και οι άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες
στην κλασική εποχή έσφυζαν από πολιτική ζωή, στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας είχαν
περιπέσει στην κατάσταση της περιφερειακής επαρχίας, για την οποία ελάχιστα είχαν
να πουν οι εκάστοτε ιστορικοί.

7. Καισάρεια· πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, 16 χλμ. νοτίως της Κοζάνης, κοντά στο
σημερινό χωριό Καισαρειά. Βλ. Άννα Π. Αβραμέα, ό.π., σ. 148-149.
8. Κενταυρόπολη· φρούριο και πόλη πάνω από το χωριό Σκήτη της Αγιάς. Βλ. Άννα Π.
Αβραμέα, ό.π., σ. 83.
9. Ευρυμένη και Ευρυμενές· πόλη στις πλαγιές της Όσσας, στην περιοχή του Κόκκινου
Νερού. Βλ. Άννα Π. Αβραμέα, ό.π., σ. 81.
10. Αλκών· φρούριο, η ακριβής θέση του οποίου δεν έχει προσδιορισθεί.
11. Λόσσονος< Ολοσσόνος· το φρούριο της Ελασσόνας.
12. Γεροντική· φρούριο, η ακριβής θέση του οποίου δεν έχει προσδιορισθεί.
13. Πέρβυλα· φρούριο, η ακριβής θέση του οποίου δεν έχει προσδιορισθεί.
14. Κερκινέου< Κερκίνιον· φρούριο στη θέση της αρχαίας πόλης Κερκίνιον, η οποία
βρισκόταν νοτιοανατολικά του Καστρίου της Αγιάς, κοντά στη λίμνη Βοιβηίδα.
15. Σκιδρεούς· φρούριο, η ακριβής θέση του οποίου δεν έχει προσδιορισθεί.
16. Φράκελλα· φρούριο, η ακριβής θέση του οποίου δεν έχει προσδιορισθεί.
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Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.
ΠΕΝΤΕ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΙΖ΄ ΑΙΩΝΑ)
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Είναι γνωστά, σε όλους, ο ρόλος και η θέση της Εκκλησίας στη ζωή των υπόδουλων
Ελλήνων, κατά την διάρκεια της οθωμανικής κατοχής. Ήταν, εκτός από θρησκευτική
οργάνωση, ο εκπρόσωπος του Έθνους στις Αρχές, το σημείο αναφοράς, σχεδόν σε κάθε
εκδήλωση της καθημερινότητας, σε κάθε έκφανση της ιδιωτικής, αλλά και της δημόσιας
ζωής των πιστών, ο φορέας που υποκαθιστούσε την έλλειψη κρατικής, πολιτικής,
δικαστικής και κάθε είδους εξουσίας (με την εξαίρεση αυτής των προκρίτων) των
υποδούλων.1 Οργανωμένη σύμφωνα με το επισκοποκεντρικό σύστημα, φρόντιζε να
εκπληρώνει την διττή αποστολή της, ως φύλακας της πίστης, αλλά και ως προϊσταμένη
Αρχή του Έθνους, μεριμνώντας, παράλληλα, και για την επιβίωσή της, η οποία
εξαρτόταν και από τον βαθμό αποδοχής του δεύτερου ρόλου της.
Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με την μελέτη της Θεσσαλικής Ιστορίας, της
περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας, εντοπίσαμε και δημοσιεύσαμε αρκετά έγγραφαπηγές, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω και φωτίζουν πτυχές της καθημερινότητας των
κατοίκων της Θεσσαλίας. Στην παρούσα μελέτη, θα δημοσιεύσουμε πέντε έγγραφα,
τα οποία εκδόθηκαν από τον οικουμενικό πατριάρχη Νεόφυτο Β.2 Πρόκειται για
έγγραφα, τα οποία αφορούν τέσσερες υποθέσεις κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλίας και
επελέγησαν λόγω του ότι έχουν εκδοθεί από τον ίδιο ιεράρχη, αναφέρονται στην ίδια
χρονική περίοδο (αρχές του ΙΖ΄ αιώνα) και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατοικούσαν
στην ίδια γεωγραφική ενότητα. Η δημοσίευσή τους γίνεται από αντίγραφα των
πρωτοτύπων, ευρισκόμενα σε έναν χειρόγραφο κώδικα, την Νομική Συναγωγή του
Δοσιθέου,3 φωτοαντίγραφα των οποίων μας παρεχώρησε ο τότε διευθυντής του
Κ.Ε.Μ.Ν.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός.
Σίγουρα, τα θέματα στα οποία αναφέρονται τα έγγαφά μας, δεν είναι, τουλάχιστον
με τα σημερινά μέτρα, ύψιστης σημασίας, ούτε αφορούν κάποια επαναστατική κίνηση
ή την δράση κάποιου επιφανούς ατόμου. Είναι, όμως, ζητήματα ύψιστης σημασίας

1. Βλ. Peter F. Sugar (μετάφ. Παυλίνα Χ.Ρ. Μπαλουξή), Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω
από οθωμανική κυριαρχία (1354-1804), εκδ. Σμίλη, Αθήνα 1994, τ. Α΄, 102-103, όπου και
περισσότερα για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις διοικητικής και νομικής φύσεως, με τα
οποία είχε επιφορτισθεί η εκκλησιαστική ιεραρχία, από τον οικουμενικό πατριάρχη έως τον
τελευταίο ιερέα μιας ενορίας, πέραν των συνηθισμένων θρησκευτικών καθηκόντων.
2. Ο Νεόφυτος Β΄ κατείχε τον θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως κατά τα διαστήματα 16021603 και 1607-1612. Βλ. Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Αθήναι 19962, 418-419, 421424.
3. Για την Νομική Συναγωγή, βλ. Δ. Γ. Αποστολόπουλος-Π. Δ. Μιχαηλάρης, Η Νομική
Συναγωγή του Δοσιθέου. Μία πηγή και ένα τεκμήριο, Αθήνα 1987, τ. Α΄, 3 κ.ε.
4. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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για τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους της εποχής, οι οποίοι, όταν δεν συνέβαινε
κάποιο σημαντικό γεγονός, διήγαν την καθημερινότητά τους αντιμετωπίζοντας
πλείστες δυσκολίες, που δεν είχαν, απαραίτητα, άμεση (ή τουλάχιστον εμφανή) σχέση
με το γεγονός ότι ο ελλαδικός χώρος υφίστατο την οθωμανική κατοχή. Το γεγονός
ότι η επίλυση των συγκεκριμένων ζητημάτων ήταν θέμα άμεσης προτεραιότητας για
τους εμπλεκόμενους, αλλά και ο ρόλος της οργανωμένης Εκκλησίας, δικαιολογούν το
ότι έφθαναν, διεκδικώντας το δίκαιό τους, στον οικουμενικό πατριάρχη, ο οποίος,
για αυτούς, πρέπει να αντιπροσώπευε ό,τι αντιπροσωπεύουν, για τους σημερινούς
πολίτες, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
Φυσικά, πριν από τον οικ. πατριάρχη, υπήρχαν οι κατά τόπους αρχιερείς, ήτοι οι
επίσκοποι και ο προϊστάμενός τους μητροπολίτης ή οι υπαγόμενοι απ’ ευθείας στον
πατριάρχη αρχιεπίσκοποι, στους οποίους μπορούσαν να απευθυνθούν. Όταν, όμως,
αυτοί δεν μπορούσαν να δώσουν την λύση ή οι αποφάσεις τους δεν γίνονταν σεβαστές,
από όλους τους εμπλεκόμενους, υπήρχε η δυνατότητα της προσφυγής στην κορυφή
της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, τον οικ. πατριάρχη, ο οποίος εξέδιδε απόφαση, την
οποία κοινοποιούσε στους εμπλεκόμενους (οι οποίοι έπρεπε να την σεβαστούν) ή
και στον τοπικό αρχιερέα, καλώντας τον τελευταίο να φροντίσει για την εφαρμογή
της ή και, εν είδει ανακριτή, να διαλευκάνει, από την αρχή, την υπόθεση. Εξ άλλου,
στον πατριάρχη κατέφευγαν οι πιστοί και προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ισχύ
παλαιότερων αποφάσεων τοπικών ιεραρχών, αλλά και οικ. πατριαρχών, προκειμένου
αυτές να μην ατονίσουν με το πέρασμα του χρόνου ή και για να προσδώσουν ισχύ σε
ιδιωτικά έγγραφα.
Όσον αφορά στα όπλα, που είχαν στα χέρια τους οι εκδότες των αποφάσεων, αυτά
σχετίζονταν με την φύση της Εκκλησίας. Η απειλή του αιώνιου και άλυτου (ακόμη
και μετά τον θάνατο) αφορισμού του αδικοπραγούντος, η απομόνωσή του από τον
κοινωνικό περίγυρο, ο οποίος, επίσης επί ποινή αφορισμού, έπρεπε να διακόψει
κάθε κοινωνική, οικονομική ή πάσης φύσεως σχέση, η αποκοπή του από το σώμα τής
Εκκλησίας, με την απαγόρευση εκκλησιασμού και συμμετοχής του στα μυστήρια, επί
ποινή αργίας και αφορισμού των κληρικών που θα παρέβλεπαν την απαγόρευση, η
επίκληση της αράς των αγίων πατέρων της Εκκλησίας, ήταν τα μέσα, που θα συνέτιζαν
τους αδικούντες, έως ότου μετανοήσουν.4
Τα του αφορισμού και διακοπής του εκκλησιασμού, σίγουρα ηχούσαν, στα ώτα των
ανθρώπων της εποχής, φοβερά και τρομακτικά, εξαιρουμένων, βεβαίως, αυτών (των
λίγων, πιστεύουμε), που δεν είχαν ανεπτυγμένο το θρησκευτικό συναίσθημα και τον
φόβο της μετά θάνατον ζωής. Εξίσου φοβερή, όμως, αφού οι συνέπειες ήταν άμεσες και
ορατές στην επίγεια ζωή, πρέπει να ήταν και η ποινή του κοινωνικού αποκλεισμού και

4. Η επίκληση της ποινής του αφορισμού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή μιας
απόφασης εκδεδομένης από φορέα της εκκλησιαστικής εξουσίας, είναι, ήδη, γνωστή από την
βυζαντινή εποχή. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, «Οι πολύχρονες διαφορές της Μονής του Δουσίκου
με το Νεραϊδοχώρι για το λιβάδι της Μαρώσας (1573-1849)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 39
(Λάρισα 2001) 180, σημ. 22, όπου και παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας.
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της απομόνωσης, συνεπεία της απαγόρευσης που επιβαλλόταν στους συντοπίτες τού
αδικοπραγούντος. Δεδομένης της κλειστής δομής και των στενών ορίων των μικρών
-σε αριθμό κατοίκων- τοπικών κοινωνιών, αλλά και των δυσκολιών μετακίνησης
και μετοίκησης, η απειλή της απομόνωσης -απαξίωσης και της κοινωνικής, ηθικής,
οικονομικής εξόντωσης, πρέπει να ήταν σοβαρός λόγος ώστε κάποιος, ακόμη και
μειωμένων ηθικών αντιστάσεων ή όχι ιδιαίτερα ευσεβής, να υπακούσει στις αποφάσεις
των εκπροσώπων της Εκκλησίας και να δείξει έμπρακτη μετάνοια, χωρίς, βέβαια, να
αποκλείεται και η περίπτωση της μη συμμόρφωσης, τουλάχιστον με την έκδοση της
πρώτης απόφασης. Εξ άλλου, να μην παραβλέπουμε και το γεγονός ότι οι ανωτέρω
απειλές και τιμωρίες πρέπει να είχαν και αποτρεπτική ισχύ για τους υπολοίπους.
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1-2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΔΙΚΗΘΕΝΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΝΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΣΑΝΤΟΣ.5
Για την συγκεκριμένη υπόθεση, εκδόθηκαν δύο έγγραφα, από τον Νεόφυτο. Το
πρώτο, που επιγράφεται «ίσον πατριαρχικού γράμματος», απευθύνεται στον (μη
κατονομαζόμενο) θεοφιλέστατο επίσκοπο της Λιτζάς και Αγράφων6 και στους ιερείς
και γέροντες [προεστούς] του οικισμού Καρυά.7 Φέρει την ένδειξη «ἐν μηνί Σεπτεμβρίῳ
ἰνδικτιῶνος η΄ [8ης]» και χρονολογείται στα 1609.8 Ο Νεόφυτος, χωρίς περιστροφές,
ενημερώνει τους αποδέκτες ότι, σύμφωνα με παλαιότερα πατριαρχικά συνοδικά
και εξαρχικά γράμματα, αυτός και οι περί αυτόν συνοδικοί αρχιερείς έχουν, ήδη,
αποφανθεί ότι ο Γεώργιος, ο αδελφός του Νικολάου, ο οποίος κατασκεύασε έναν νερόμυλο ανάμεσα σε δύο ήδη υπάρχοντες μύλους, αυτόν του Νικολάου και αυτόν του
Στεριανού, «ἀμέτοχος εἰσελθών ἀναμέσων τῶν δύο μύλων», αδίκησε τα ορφανά του
Στεριανού, «ἁρπάσας τό ὕδωρ τοῦ μύλου των», πρέπει να «ἀποστῆ τῆς ἀδικίας» και
να αφήσει το νερό να ρέει όπως και πριν, «εἰς τό ἀλέθειν τόν ὀρφανικόν μύλον», διότι,
σε διαφορετική περίπτωση, «εἶναι αὐτόν ὑπό δεσμόν ἄλυτον».9
Επειδή, όμως, ο Γεώργιος δεν έλαβε καθόλου υπόψη του την συνοδική απόφαση και το
εκδοθέν γράμμα, αλλά «ἐμμένει τῇ ἁρπαγῇ καί πλεονεξίᾳ», ο Νεόφυτος και η Σύνοδος
εκδίδουν και νέα απόφαση, ώστε να επιτιμηθεί, ξανά, αυτός και «μακράν γενέσθαι τῆς
ἀδικίας», αφήνοντας το «ὀρφανικόν ὕδωρ» να ρέει όπως πριν, προκειμένου ο μύλος
των ορφανών «μή εἴη ἀργός, ἀλλά ἀλέθει ἀνεμποδίστως». Στην περίπτωση που ούτε
τώρα συμμορφωθεί με τις συνοδικές αποφάσεις και συνεχίσει να αδικεί τα ορφανά, να
είναι αφορισμένος από τον Παντοκράτορα Θεό, καταραμένος, ασυγχώρητος και, μετά

5. Βλ. Νομική Συναγωγή, φ. 278r, 278v.
6. Την περίοδο 1609-1611 αναφέρεται ο Ακάκιος. Βλ. Πάνος Ι. Βσιλείου, Η επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1960, 145.
7. Καρυά· διαλυμένος οικισμός μεταξύ των Βραγγιανών της Ευρυτανίας και της Καρίτσας
της Καρδίτσας. Την πληροφορία οφείλουμε στον κ. Γιάννη Μαυρομύτη.
8. Βλ. Δ. Γ. Αποστολόπουλος-Π. Δ. Μιχαηλάρης, ό.π., σ. 356.
9. Δεσμός· αφορισμός.
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τον θάνατό του, ο αφορισμός να είναι άλυτος και ο ίδιος να είναι αιώνια τυμπανιαίος.
Όσο ζει, να είναι εκτός του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού, κανείς ιερέας να μην
του επιτρέπει να εκκλησιάζεται ή να λαμβάνει αγιασμό, αλλά και κανείς χριστιανός να
μην τολμήσει ποτέ να φάει ή να πιεί μαζί του, να τον συναναστραφεί, να εμπορευτεί
μαζί του, να τον βοηθήσει ή να αλέσει στον μύλο του, επί ποινή αιώνιου και άλυτου
αφορισμού, έως ότου «ἀποκαταστήσει τό ὕδωρ τῶν ὀρφανῶν ὡς πρότερον», οπότε
και θα συγχωρεθεί. Έτσι αποφασίσθηκε συνοδικώς και ας μην γίνει αλλιώς.
Το δεύτερο έγγραφο, το οποίο επιγράφεται «περί τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως καί
ἕτερον γράμμα πρός τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης», φέρει την ένδειξη «ἐν μηνί
Σεπτεμβρίῳ ἰνδικτιῶνος θ΄ [9ης]» και χρονολογείται στο 1610.10 Αυτήν την φορά, ο
Νεόφυτος απευθύνεται στον [μη κατονομαζόμενο] μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης,11
διότι «ὁ ἐν τῇ ἐπαρχία Λητζᾶς, ἐκ χώρας Καρίας, Γεώργιος», στην παρούσα στιγμή
βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, «ἐν τῶ Ταχτακαλά καπιλεύων».12 Αφού, λοιπόν, κάνει
μία σύντομη αλλά σαφή αναδρομή στην αδικία, που διέπραξε ο Γεώργιος, και στην
έκδοση του προηγούμενου γράμματος [του 1609], το οποίο, όπως και τις προγενέστερες
αποφάσεις, αυτός αγνόησε παντελώς, καλεί τον μητροπολίτη να τον επιτιμήσει κι
αυτός, ώστε να αφήσει, επιτέλους, το νερό να κινήσει τον μύλο των ορφανών. Εάν, παρ’
όλα αυτά, δεν υπακούσει και στον μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης, τον περιμένουν
οι γνωστές τιμωρίες, που μνημονεύονται στο γράμμα του 1609, δηλαδή αιώνιος και
άλυτος αφορισμός και τυμπανισμός, πλήρης απομόνωση από όλους τους Χριστιανούς,
επί ποινή αφορισμού όσων τον συναναστραφούν, αλλά και αποκλεισμός από τον
εκκλησιασμό, επί ποινή αργίας και αφορισμού του ιερέα, που θα τον εκκλησιάσει.
Ακόμη και αν οι πέτρες και ο σίδηρος λιώσουν, αυτός θα είναι άλυτος, ενώ θα
κληρονομήσει την λέπρα του Γιεζή13 και την αγχόνη του Ιούδα.14 Όλα αυτά, βέβαια,
έως ότου αποκαταστήσει την εις βάρος των ορφανών αδικία και συγχωρεθεί.
Δεν γνωρίζουμε αν ο Γεώργιος μετανόησε και σταμάτησε να αδικεί τα ορφανά τού
Στεριανού, αλλά, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι, για την συγκεκριμένη περίπτωση,
είχαν εκδοθεί αρκετές αποφάσεις, πιστεύουμε πως, μάλλον, ο περί ου ο λόγος δεν ήταν
από τους ανθρώπους που λάμβαναν υπόψη τους τις επαπειλούμενες τιμωρίες και τις
συνέπειες για την μετά θάνατον ζωή. Εξ άλλου, αν δεν τον έκαμψαν ούτε οι αποφάσεις
του οικ. πατριάρχη, για ποιον λόγο θα υπάκουε σε μία απόφαση του μητροπολίτη της
Θεσσαλονίκης;
10. Βλ. Δ. Γ. Αποστολόπουλος-Π. Δ. Μιχαηλάρης, ό.π., σ. 356.
11. Δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης, το 1610. Το 1607,
αναφέρεται ο από Κίτρους Ζωσιμάς, ενώ το 1611 αναφέρεται ο Παρθένιος. Βλ. Βασίλειος
Γ. Ατέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον, εν
Αθήναις 1975, 85.
12. Εννοεί ότι διατηρούσε καπηλειό.
13. Γιεζί· υποτακτικός του προφήτη Ελισσαίου, με ύπουλο και δύστροπο χαρακτήρα,
τον οποίο τιμώρησε ο Θεός με λέπρα. Βλ. Θρησκευτική Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 4 (Αθήναι
1964)5.
14. Εννοεί να έχει άσχημο τέλος, όπως ο προδότης Ιούδας.
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3. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
«ΕΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΙΣ, ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ ΟΠΟΥ ΑΝ ΕΚ
ΘΕΟΥ ΟΔΗΓΗΘΗ».15
Πρόκειται για «ἴσον ἀπαραλλάκτως ἐκ τοῦ καθολικοῦ προτοτύπου γράμματος»,
που φέρει την ένδειξη «μηνί Ἀπριλλίω, ἰνδικτιῶνος η΄ [8ης]» και χρονολογείται στο έτος
1610,16 το οποίο ο οικ. πατριάρχης Νεόφυτος απευθύνει στον (μη κατονομαζόμενο)
αρχιεπίσκοπο Φαναρίου και Νεοχωρίου.17 Χωρίς να προηγηθεί καμία εισαγωγή, ο
Νεόφυτος εισέρχεται, απευθείας, στο θέμα του, το οποίο είναι η δυνατότητα του «ἐκ
χόρας Πεζούλας»18 Δημουλά, υιού του Θεοδώρου Στεφανόπουλου (αλλά και κάθε
ανθρώπου, βεβαίως) να διαθέσει «τά ἑαυτού ἄσπρα [χρήματα], πράματα, ἀσιμικά,
ρουχικά, καί λοιπά κτήματα, ἐν μοναστηρίοις, ἐν ἐκκλησίαις, καί ἀλαχού ὅπου ἄν ἐκ
θεοῦ ὁδηγηθῆ, ὑπέρ ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας».
Ο περί ου ο λόγος ήταν άτεκνος και, μπροστά στην προοπτική του θανάτου, ο οποίος
είναι «άωρος», δηλαδή επέρχεται απροειδοποίητα, αποφάσισε, λαμβάνοντας πρόνοια
για τον εαυτό του, να αφιερώσει την περιουσία του στην Εκκλησία, προκειμένου να
πετύχει την εις το διηνεκές μνημόνευση του ονόματός του,19 σύμφωνα με τα λεγόμενα
του οικ. πατριάρχη, αλλά και να αποφύγει και την μεταβίβασή της στο οθωμανικό
Δημόσιο, κατά τα ισχύοντα, τότε.20 Ως γνωστόν, η πρακτική των δωρεών προς τις ιερές
μονές, η οποία ανάγεται στη δημιουργία των πρώτων κοινοβίων, είναι μία συνήθης
πρακτική και κατά την βυζαντινή εποχή.21 Πάμπολλες φορές, οι πηγές επιβεβαιώνουν
τα ανωτέρω, φωτίζοντας πτυχές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά και της
καθημερινότητας των απλών πιστών, οι οποίοι δεν κινούνταν μόνο -ή πάντα- από το
θρησκευτικό συναίσθημα, όταν αφιέρωναν κάποιο περιουσιακό στοιχείο σε μία μονή
ή σε έναν ναό.
Επειδή, όμως, φοβάται ότι οι συγγενείς του «τήν διανομήν αὐτού καί τήν ἐσομένην
διαθήκην ἀθετήσωσι καί ἀνατρέψωσιν», ζήτησε την έκδοση πατριαρχικού γράμματος.

15. Βλ. Νομική Συναγωγή, φ. 275v.
16. Βλ. Δ. Γ. Αποστολόπουλος-Π. Δ. Μιχαηλάρης, ό.π., σ. 352.
17. Δεν είναι γνωστό το όνομά του.
18. Πεζούλα· οικισμός της Καρδίτσας κοντά στην λίμνη του Πλαστήρα.
19. Να θυμίσουμε ότι οι προθέσεις και οι παρρησίες, οι πολύτιμες αυτές πηγές για την
μελέτη της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας, είναι τα χειρόγραφα βιβλία, στα οποία
αναγράφονταν τα ονόματα όσων είχαν συνεισφέρει υπέρ μιας μονής ή ενός ναού, ώστε να
μνημονεύονται, δίκην μνημοσύνου, κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.
20. Το οθωμανικό Δίκαιο είχε την τάση να θεωρεί ανήκουσα στο Δημόσιο την κληρονομιά
άτεκνων Χριστιανών. Βλ. Ν. Ι. Πανταζόπουλος, «Τριπλή διαμάχη δικαίων κατά την επίλυση
κληρονομικής διαφοράς επί Τουρκοκρατίας», Ε.Ε.Σ.Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ., 12 (Θεσσαλονίκη
1960) 595. Εξ άλλου, όσο βρίσκονταν στην ζωή, όσοι είχαν αφιερώσει την περιουσία τους στην
Εκκλησία, απαλλάσσονταν και από την καταβολή φόρων. Βλ. William Mc Grew, Land and
revolution in Modern Greece, 1800-1881, London 1985.
21. Βλ. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας από του 9ου
μέχρι και του 12ου αιώνος, διδακτορική διατριβή, Αθήναι 1979, 55, 57-61, 65.
53

Ο οικ. πατριάρχης δέχτηκε το αίτημά του ως εύλογο και, με την σύμφωνη γνώμη των
συνοδικών αρχιερέων, εξέδωσε το παρόν, με το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία
διάθεσης της περιουσίας του, αλλά και τους μελλοντικούς αποδέκτες της. Ορίζει,
λοιπόν, ότι ο Δημουλάς, «μετά τό δοῦναι τό κατά νόμους λεγάτων22 τοῖς συγγενεῖς
καί οἰκείοις αὐτοῦ, ὅσον ἄν θελήση αὐτοπροαιρέτως», έχει την άδεια και εξουσία
«τά ἄσπρα23 αὐτοῦ, τά ἀσημικά τά ρουχικά, καί πάσαν τήν ὕλην τοῦ ὀσπιτίου αὐτοῦ,
καί τ’ ἄλλα κτήματα καί πράγματα, κινητά καί ἀκίνητα, καί αὐτοκίνητα24» να τα
αφιερώσει και να τα διαθέσει σε θεία και ιερά μοναστήρια και όπου αλλού θελήσει,
«ὑπέρ ψυχικῆς σωτηρίας».
Μετά την διάθεση και αφιέρωση της περιουσίας του, αυτά να είναι αναφαίρετα και
αναπόσπαστα και κανείς συγγενής του είτε άνδρας, είτε γυναίκα, μικρός ή μεγάλος, να
μην έχει την άδεια να τα διεκδικήσει, να τα αποσπάσει ή να εγείρει αγωγή υπέρ αυτών.
Εάν κάποιος τολμήσει κάτι τέτοιο, να είναι «ἀφορισμένος ἀπό θεοῦ, καί κατηραμένος,
καί ἀσυγχώρητος, καί μετά θάνατον ἄλυτος ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καί ἐν τῷ μέλοντι, καί
τυμπανιαῖος, καί ἔξω τῆς ἐκκλησίας Χριστοῦ καί τῆς τῶν Χριστιανῶν ὁμηγύρεως»,
ενώ κανείς χριστιανός δεν πρέπει να τολμήσει να φάει ή να πιει μαζί του.
4. ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ25
Το έγγραφο δεν φέρει καμία χρονολογική ένδειξη, αλλά ανάγεται στην περίοδο
1601-1603 / 1607-1612.26 Ο οικ. πατριάρχης Νεόφυτος εντέλει τον (μη κατονομαζόμενο)
αρχιεπίσκοπο του Φαναρίου και Νεοχωρίου27 να διερευνήσει μία υπόθεση κατάχρησης
χρημάτων και να αποδώσει δικαιοσύνη. Επίσης, χωρίς περιστροφές, ο Νεόφυτος
αναφέρει ότι ο Ιωάννης από τους Φλωρισαίους28 του κατήγγειλε ότι οι παπαΧαρίτος, Άγγελος, Πούλος, Λάμπος, Θεόδωρος, Δούλος και Χριστόδουλος, από την
Δεβροβούνιστα,29 «διέβαλον αὐτόν ὡς φαγόντα ἄσπρα30 χιλιάδας εἰκοσιεννέα τῆς
χώρας μετά καί μιᾶς μερέας31 πανίον αὐθεντικόν32 καί ἐζημιώθη ὁ ἐλεεινός [ο Ιωάννης]
τά μέγιστα καί ἐκινδύνευσε μέχρι θανάτου».
22. Λεγάτος· τοποτηρητής, αντιπρόσωπος της Καθολικής Εκκλησίας. Εδώ, μάλλον, αντιπρόσωπος.
23. Άσπρο· το 1/120 του γροσίου. Εδώ η λέξη χρησιμοποιείται με την ευρύτερη σημασία της,
αυτής των χρημάτων, γενικά.
24. Αυτοκίνητα· τα κινούμενα μόνα τους, μάλλον τα ζώα.
25. Βλ. Νομική Συναγωγή, φ. 277v.
26. Βλ. Γ. Αποστολόπουλος-Δ. Π. Μιχαηλάρης, ό.π., σ. 355.
27. Το 1601-1603, αρχιεπίσκοπος του Φαναρίου και Νεοχωρίου ήταν ο Ιωάσαφ, ο οποίος
κατείχε τον θρόνο τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο του 1610. Τον Μάιο του 1611, τον
διαδέχθηκε ο Σέργιος. Βλ. Κώστας Σπανός, «Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάσαφ του Φαναρίου και
Νεοχωρίου. Τρία έγγραφα γι’ αυτόν, 1601-1603», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 42 (2003) 39-45.
28. Φλωρεσαίοι· το σημερινό Ανθοχώρι του Μουζακίου της Καρδίτσας.
29. Δεβροβούνιστα ή Νεβροβούνιστα· το σημερινό Πευκόφυτο του Μουζακίου.
30. Άσπρο· εδώ, το 1/120 του γροσίου.
31. Μερέα· μεριά, δηλαδή μισό φόρτωμα (44 οκάδες ή 56,408 κιλά).
32. Αυθεντικόν· μάλλον, εννοεί καλής ποιότητας.
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Για τον λόγο αυτόν, εντέλεται ο Φαναρίου και Νεοχωρίου να μεταβεί επιτόπου
και να διερευνήσει την υπόθεση. Εάν ο καταγγέλλων Ιωάννης αποδειχθεί ότι όντως
διέπραξε ό,τι του καταλογίζεται, να του επιβληθεί η ποινή του αφορισμού. Εάν,
όμως, αποδειχθεί ότι ο παπα-Χαρίτος και οι άλλοι κατήγοροι του Ιωάννη κακώς τον
διέβαλαν, τότε, στον μεν ιερέα, ο οποίος, εκ της συμπεριφοράς του, είναι άθεος, να
επιβληθούν οι ποινές της αργίας από κάθε ιεροπραξία, έως ότου καθαιρεθεί, αλλά
και τού αλύτου αφορισμού, οι δε λοιποί να είναι αφορισμένοι, καταραμένοι και
ασυγχώρητοι, εκτός του εκκλησιάσματος, έως ότου αποκαταστήσουν την βλάβη που
προκάλεσαν στον Ιωάννη.
Δυστυχώς, το έγγραφο είναι πολύ σύντομο και δεν μας δίδει καμία πληροφορία
για την υπόθεση, πέραν της διατυπωθείσας κατά του Ιωάννη κατηγορίας. Έτσι, δεν
γνωρίζουμε τι αφορά το -ομολογουμένως μεγάλο- ποσό, το οποίο κατηγορήθηκε ότι
καταχράστηκε ο Ιωάννης, την σχέση αυτού με την Δεβροβούνιστα, το πώς βρέθηκε στα
χέρια του και το οικειοποιήθηκε, αν βέβαια, αληθεύουν οι κατηγορίες, ούτε βέβαια και
το πώς αυτός ζημιώθηκε και κινδύνευσε μέχρι θανάτου ή το γιατί τον κατηγόρησαν,
άδικα, στην περίπτωση που δεν διέπραξε την κατάχρηση.
5. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΠΑΝΔΡΕΥΤΕΙ ΜΙΑ ΧΗΡΑ
ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΟΥ ΤΕΘΝΕΩΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ, ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΛΟ33
Το έγγραφο φέρει την ένδειξη «μηνί φευροαρίω, ἰνδικτιῶνος θ΄ [9ης]» και χρονολογείται στο έτος 1611.34 Απευθύνεται στον (μη κατονομαζόμενο) αρχιεπίσκοπο του
Φαναρίου και Νεοχωρίου35 και αφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία γυναίκα,
κάτοικος του οικισμού Πετρίλο,36 σύμφωνα με όσα ήλθαν εις γνώση του οικ. πατριάρχη.
Η υπόθεση έχει ως εξής: Στο Πετρίλο, ζούσαν δύο αδελφές, η Ευσταθού και η Αγόρω,
οι οποίες απέκτησαν δύο παιδιά, τον Σταμάτη και τον Λάμπο, αντίστοιχα. Αυτοί, με
την σειρά τους, απέκτησαν, ο μεν Σταμάτης τον Ιωάννη, ο δε Λάμπος τον Γεώργιο
[οι οποίοι ήταν δεύτερα εξαδέλφια]. Ο Ιωάννης απέκτησε τον Ιακουμή, ο οποίος
νυμφεύθηκε μία γυναίκα, αυτή για χάρη της οποίας εκδόθηκε το παρόν. Λίγο μετά τον
γάμο, ο Ιακουμής απεβίωσε και η σύζυγός του πανδρεύθηκε τον Γεώργιο, δηλαδή τον
δεύτερο εξάδελφο του πατέρα του συζύγου της (ήτοι του πενθερού της).
Εξαιτίας αυτού, η γυναίκα (το όνομα της οποίας δεν μνημονεύεται) «νῦν ἐνοχλείται
καί τῆς ἐκκλησίας ἐμποδίζεται, ὡς παράνομος». Όμως, ο οικ. πατριάρχης φρονεί ότι
κακώς η [τοπική] Εκκλησία θεωρεί τον γάμο παράνομο. Εάν η γυναίκα είχε πανδρευθεί,
πρώτα, τον Ιωάννη, δηλαδή τον πατέρα του τεθνεώτος συζύγου της, τότε θα υπήρχε
κώλυμα στο να πανδρευθεί τον δεύτερο εξάδελφο αυτού και νυν σύζυγό της, σύμφωνα με τον ιερό κανόνα, που ορίζει ότι δεν μπορεί το ίδιο άτομο να πανδρευθεί με δύο

33. Βλ. Νομική Συναγωγή, φ. 279v.
34. Βλ. Γ. Αποστολόπουλος-Π. Δ. Μιχαηλάρης, ό.π., σ. 358.
35. Βλ. σημ. 27, ανωτέρω.
36. Πετρίλο· οικισμός της Αργιθέας.
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δεύτερα εξαδέλφια.37 Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, ο δεύτερος σύζυγος της
γυναίκας δεν είναι δεύτερος εξάδελφος του πρώτου συζύγου της, οπότε ο γάμος δεν
εμπίπτει στους περιορισμούς του σχετικού κανόνα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, «ἐπεί δέ τοῦτο τό συνοικέσιον ἔξω ἐστί τοῦ βαθμοῦ, καί κανόνος
ἐκείνου, καί ἀκώλυτον ἐστί», εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, ο οικ. πατριάρχης
ορίζει όπως «τό συνοικέσιον αὐτό ὑπάρχη ἀνενόχλητον, καί συγκεχωρημένον, παρ’
οὐδενός προσώπου ἐμποδιζόμενον ἤ ἀποστρεφόμενον». Εάν η [τοπική] Εκκλησία
θέτει προσκόμματα, ας πάψει, επί ποινή αργίας και αφορισμού, η δε χάρη του Θεού ας
συνοδεύει τον αρχιεπίσκοπο.
Σχετικά με την υπόθεση, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι, εάν η συγγενική σχέση της
γυναίκας και του δεύτερου συζύγου της είναι αυτή που η ίδια ισχυρίζεται, προκαλεί
εντύπωση το γεγονός ότι η τοπική Εκκλησία αγνοεί ότι δεν υφίσταται κώλυμα. Και
αν υποθέσουμε ότι ο ιερέας του οικισμού έχει άγνοια, είναι δύσκολο να δεχθούμε
το ίδιο και για τον τοπικό αρχιερέα, καθώς αυτό θα είχε αντίκτυπο στο μορφωτικό
του επίπεδο. Φυσικά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και την περίπτωση να ήταν
υποκινητές των αντιδράσεων συγγενείς του πρώτου ή του δευτέρου συζύγου τής
γυναίκας, οι οποίοι, πιθανόν, σκανδαλίσθηκαν από την διαφορά ηλικίας του δεύτερου ζευγαριού ή αντιδρούσαν για λόγους που σχετίζονταν με περιουσιακά στοιχεία.
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ακολούθως εκδίδουμε, με την ορθογραφία τους, τα πέντε έγγραφα.
1ο
+ Ἴσον πατριαρχικοῦ γράμματος
+ Νεόφυτος, ἐλέῳ θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης,
κ(αί) οἰκουμενικός πατριάρχης
+ Θεοφιλέστατε ἐπίσκοπε Λητζᾶς κ(αί) Ἀγράφων, κ(αί) εὐλαβέστατοι ἱερεῖς οἱ ἐν
Καρία χώρα, κ(αί) χρησιμώτατοι γέροντες, χάρις εἴη ὑμῖν κ(αί) εἰρήνη / ἀπό θεοῦ:
κατά τά πρό ἐκδοθέντα π(ατ)ριαρχικά, κ(αί) συνοδικά, ἐξαρχικά τε, κ(αί) λοιπά
γράμματα, προέγραψεν κ(αί) ἡ μετριότης ἡμῶν / κ(αί) ἀπεφήνατο συνοδικῶς: ἵνα
ὁ Γεώργι(ος) ὁ ἀδελφός τοῦ Νικολά(ου), ὁ ἀμέτοχος εἰσελθών ἀναμέσ(ων) τῶν
δύο μύλων, Νικολά(ου) τε κ(αί) τοῦ Στεριανοῦ, καί / κατασκευάσας μῦλον ἴδιον,
κ(αί) ἁρπάσας τό ὕδωρ τοῦ μύλ(ου) τῶν ὀρφανῶν τοῦ Στεριανοῦ, κ(αί) ἀδικήσας
τά ὀρφανά, ἀποστῆ τῆς ἀδικίας, καί ἐάση τό ὕδωρ ῥέειν ὡς τό πρότερον, εἰς τό
ἀλέθειν τόν ὀρφανικόν μῦλον, ἤ εἶναι αὐτόν ὑπό δεσμόν ἄλυτον. ὁ δέ τό γράμμα
ἡμῶν, κ(αί) τήν συνο:/δικήν ἀπόφασιν εἰς οὐδέν λογισάμενος, ἐμμένει τῇ ἁρπαγῇ,
καί πλεονεξίᾳ, κ(αί) προφανῶς: τούτου ἕνεκεν κ(αί) αὖθις ἀποφαινόμεθα ἐν ἁγίῳ
/ πν(εύματ)ι συνοδικῶς: ἵνα καί πάλι ἐπιτιμηθῆ ὁ Γεώργιος αὐτός, ἀποστῆναι,
κ(αί) μακράν γενέσθαι τῆς ἀδικίας, κ(αί) ἐάσαι τό ὀρφανικόν ὕδωρ / ῥέειν ὡς τό
37. Κατά τον Φώτιο δεν επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ πλάγιων συγγενών μέχρι τον 8ο βαθμό.
Βλ. Γ. Ράλλης - Μ. Ποτλής, Σύνταγμα θείων και ιερών κανόνων, Αθήναι 2002,2 Α, 280. Την
παραπομπή αυτή οφείλουμε στον κ. Βασ. Μπάκα.
56

57

Εικ. 1. Το φ. 278r της Νομικής Συναγωγής του Δοσιθέου με το πρώτο πατριαρχικό έγγραφο (1609).

πρότερον, ἵνα μή εἴη ὁ μῦλος τῶν ὀρφανῶν ἀργός, ἀλλά ἀλέθει ἀνεμποδίστως: ἄν δέ
καί πάλι φανῆ ἀδικῶν, κ(αί) παραθεωρῶν τάς / συνοδικάς ἀποφάσεις, ἀφορισμένος
εἴη ἀπό θ(εο)ῦ παντοκράτορος, κ(αί) κατηραμένος, κ(αί) ἀσυγχώρητος, κ(αί) μετά
θάνατον ἄλυτος, καί / τυμπανιαῖος αἰωνίως, καί ἔξω τῆς Χ(ριστο)ῦ Ἐκκλησίας
πανοικεί, μή ἐκκλησιαζόμενος παρ’ οὐδενός τῶν ἱερέων, ἀλλ’ οὐδέ ἁγιασμοῦ τινός /
ἀξιούμενος, ἐν βάρει ἀργίας, ἀλλ’ οὐδέ τις τῶν Χριστιανῶν τολμήση φαγεῖν, ἤ πίειν
μετά τοῦ Γεωργί(ου) αὐτοῦ, ἤ συναναστραφῆναι, ἤ συμπραμα:/τευθῆναι, ἤ βοηθῆσαι
αὐτῷ, ἤ ἀλέσαι ἐν τῷ μύλῳ αὐτοῦ, ἐν βάρει ἀλύτου, κ(αί) αἰωνίου ἀφορισμοῦ,
ὡς οὗ ἀποκαταστήσῃ τό ὕδωρ τῶν ὀρ:/φανῶν ὡς τό πρότερον, καί τότε τεύξεται
συγχωρήσεως: οὕτως ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς, κ(αί) μή ἄλλως γένοιτο, ἡ δέ τοῦ
θ(εο)ῦ χάρις εἴη μεθ’ ὑμῶν.
ἐν μηνί Σεπτεμβρίῳ ἰνδ(ικτιῶν)ος η΄ [1609]
ΠΗΓΗ: Νομική Συναγωγή, φ. 278r
2ο
Περί τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως καί ἕτερον γράμμα πρός τόν μ(ητ)ροπολίτ(ην)
Θεσσαλονίκ(ης):Κατά τά πρό ἐκδοθέντα πατριαρχικά, συνοδικά, ἐξαρχικά, κ(αί) λοιπά γράμματα,
προέγραψε κ(αί) ἡ μετριότης ἡμῶν κ(αί) ἀποφαίνηται ἵνα / ὁ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Λητζᾶς,
ἐκ χώρας Καρίας, Γεώργι(ος) ὁ ἀδελφός Νικολάου, ὁ νῦν αὐτόθι ἐν Θεσσαλονίκῃ
ἐν τῷ Ταχτακαλᾶ καπιλεύων, κ(αί) ἀμετόχως / εἰσελθών ἀναμέσον τῶν δύο μύλων,
Νικολάου τε, κ(αί) Στεριανοῦ, κ(αί) κατασκευάσας μῦλον ἴδιον κ(αί) ἁρπάσας τό
ὕδωρ τοῦ μύλου τῶν ὀρφανῶν / τοῦ Στεριανοῦ, κ(αί) ἀδικήσας τά ὀρφανά, ἀποστῆ
τῆς ἀδικίας, κ(αί) ἐάσαι τό ὕδωρ τοῦ μύλου ὡς τό πρότερ(ον), εἰς τό ἀλέθειν τόν
ὀρφανικόν μῦλον, ἤ εἶναι / αὐτόν ἀφωρισμένον πανοικεί, κ(αί) ἔξω τῆς Χ(ριστο)ῦ
Ἐκκλησίας: ὁ δέ τό γράμμα ἡμῶν εἰς οὐδέν λογισάμενος, ἐμμένει τῇ ἁρπαγῇ, κ(αί)
προφανῆ / ἀδικίᾳ: τούτου ἕνεκεν κ(αί) αὖθις γράφοντες ἀποφαινόμεθα ἐν ἁγίῳ
πν(εύματ)ι συνοδικῶς: ἵνα ἐπιτιμήσ(εις) τῷ Γεωργίῳ αὐτῷ ἀποστῆναι τῆς //38 ἀδικίας,
κ(αί) ἐάσαι τό ὀρφανικόν ὕδωρ ῥέειν ὡς τό πρότερ(ον), τοῦ μή εἶναι ἀργόν τόν
ὀρφανικόν μῦλον, ἀλλά ἀλέθειν ὡς ἐξ ἀρχῆς / ἀνεμποδίστως. ἄν δέ καί τῆς παρ’ ἱερο[
:]39 παρακούση, καί τοῦ παρόντος γράμματος καταφρονητής φανεῖ, ἀφωρισμένος
εἴη ἀπό θεοῦ / παντοκράτορ(ος), κ(αί) κατηραμένος, καί ἀσυγχώρητος, κ(αί) μετά
θάνατον ἄλυτος, κ(αί) τυμπανιαῖος, αἱ πέτραι, κ(αί) ὁ σίδηρος λυθήσονται, αὐτός
/ δέ μηδέποτε λυθῆ, κληρονομήση δέ καί τήν λέπραν τοῦ Γιεζῆ καί τήν ἀγχόνην
τοῦ Ἰούδα, καί εἴη κ(αί) ἔξω τῆς Χ(ριστο)ῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν / Χριστιανῶν
ὁμηγύρεως, καί μηδείς τῶν Χριστιανῶν φάγῃ, ἤ πίη μετ’ αὐτοῦ, ἤ πραματευθῆ, ἤ ὅλως
συναναστραφῆ, ἐν βάρει ἀφορισμοῦ: / ἀλλ’ οὐδέ τις τῶν ἱερέων τολμήση ἐκκλησιάσαι

38. Τέλος του φ. 278r.
39. Η λέξη αυτή είναι δυσανάγνωστη.
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Εικ. 2. Το τέλος του φ. 278r (επάνω) και η αρχή του φ. 278v (κάτω) της Νομικής Συναγωγής του Δοσιθέου με το δεύτερο
πατριαρχικό έγγραφο (1610).

αὐτόν, ἐν βάρει ἀργίας, καί ἀλύτου ἀφορισμοῦ, ἕως οὗ τῆς ἀδικίας ἀποστῆ, κ(αί)
ἀποκαταστήση / τό ὀρφανικόν ὕδωρ ὡς τό πρότερον, εἰς τό ἀλέθειν τόν μῦλον αὐτῶν
ἀνεμποδίστως, καί τότε τεύξεται συγχωρήσεως: φρόντισον οὖν μή πα:/ραθε[......],40
καί τό παρόν συνοδικόν γράμμα, οἷον φίλτατος, ἵνα καί ἡ τοῦ θ(εο)ῦ χάρις εἴη μετά
τῆς αὑτῆς ἱερότητος. ἐν μηνί Σεπτεμβρίῳ ἰνδ(ικτιῶν)ος θης [1610].
ΠΗΓΗ: Νομική Συναγωγή, φ. 278r-278v
3ο
ἴσον ἀπαραλλάκτως ἐκ τοῦ καθολικοῦ προτοτύπου γράμματος:+ Νεόφυτος, ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης καί
οἰκουμενικός π(ατ)ριάρχης:+ Θεοφιλέστατε ἀρχιεπίσκοπε Φαναρίου καί Νεοχωρίου, καί τά ἑξῆς. ἐπειδή ὁ ἀπό
τῆς ἐπαρχίας σου ἐκ χόρας Πεζούλας, Δημου/λᾶς ὁ τοῦ Θεοδώρου Στεφανοπούλου,
ἅπαις ὤν, καί τό τοῦ θανάτου ἄωρον φοβούμενος, ἐβουλεύσατο καθ’ ἑαυτόν οἷα
προμηθείᾳ / διά νεῖμαι τά ἑαυτοῦ ἄσπρα, πράματα, ἀσιμικά, ῥουχικά, καί λοιπά
κτήματα, ἐν μοναστηρίοις, ἐν ἐκκλησίαις, κ(αί) ἀλαχοῦ ὅπου / ἄν ἔκ Θ(εο)ῦ
ὁδηγηθῆ, ὑπέρ ψυχικῆς αὐτοῦ σ(ωτη)ρίας. καί εἰς τό διηνεκές μνημονεύεσθαι, κ(αί)
φοβούμενος ἵνα μή μετά τήν τελευτήν αὐτοῦ, / οἱ συγγενεῖς τούτου τήν διανομήν
αὐτοῦ, καί τήν ἐσομένην διαθήκην ἀθετήσωσι κ(αί) ἀνατρέψωσιν. ἰδ[.....]41 γράμματος
ἡμετέρου π(ατ)ριαρχικοῦ / τούτου ἕνεκεν ἡ μετριότης ἡμῶν τήν αἴτησ(ιν) αὐτοῦ ὡς
εὔλογον ἀποδεξαμένη, γράφ(ει) κ(αί) ἐν ἁγίῳ πν(εύματ)ι ἀποφαίνεται συνοδικῶς,
ἵνα ὁ δημου/λᾶς οὗτος, μετά τό δοῦναι τό κατά νόμους λεγάτων τοῖς συγγενέσι καί
οἰκείοις αὐτοῦ, ὅσον ἄν θελήση αὐτοπροαιρέτως, ἔχη ἄδειαν κ(αί) ἐξουσίαν, / τά
ἄσπρα αὐτοῦ, τά ἀσιμικά, τά ῥουχικά, καί πᾶσαν τήν ὕλην τοῦ ὀσπιτίου αὐτοῦ, καί
τ’ ἄλλα κτήματα. κ(αί) πράγματα, κινητά καί / ἀκίνητα, καί αὐτοκίνητα, ἀφιερῶσαι,
καί δοῦναι ἐν θείοις κ(αί) ἱεροῖς μοναστηρίοις, κ(αί) ἀλαχοῦ ὅπου ἄν θελήσ(η)
ὑπέρ ψυχικῆς αὐτοῦ σ(ωτη)ρίας, / καί μετά τό δοῦναι ὑπάρχοσ(ι) ἀναφέρετα καί
ἀναπόσπαστα, μηδενός τῶν συγγενῶν αὐτοῦ ἄδειαν ἔχοντος ζητῆσαι αὐτά, ἤ ἀγωγήν
τινά / ποιῆσαι ὑπέρ αὐτῶν. καί γάρ ὅςτις ἄν τολμήσ(ῃ), ἤ ζητῆσαι ἀποσπάσαι
αὐτά, ἤ ἐνάξαι (;) περί αὐτῶν, καί ἀγωγήν ποιῆσαι, ἀνήρ ὤν, ἤ γυνή, / μικρός ἤ
μέγας, ἀφωρισμένος ἔστω ἀπό Θ(εο)ῦ, καί κατηραμένος, καί ἀσυγχώρητος, κ(αί)
μετά θάνατον ἄλυτος ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καί ἐν τῷ / μέλοντι, κ(αί) τυμπανιαῖος, καί
ἔξω τῆς ἐκκλησίας Χ(ριστο)ῦ. καί τῆς τῶν Χριστιανῶν ὁμηγύρεως. καί μηδείς τῶν
Χριστιανῶν τολμήσ(η) συμφαγεῖν, / ἤ συμπιεῖν τῷ τοιούτῳ, ἀφορισμένῳ ὄντι καί
ἔξω τῆς ἐκκλησίας Χ(ριστο)ῦ πανοικί. οὕτως ἐν ἁγίῳ πν(εύματ)ι ἀποφαινόμεθα
συνοδικῶς, ἡ δέ τοῦ / θ(εο)ῦ [χάρις κ.λ.π.]: μηνί Ἀπριλλίω, ἰνδ(ικτιῶν)ος η΄
ΠΗΓΗ: Νομική Συναγωγή, φ. 275v.

40. Η λέξη αυτή είναι δυσανάγνωστη.
41. Η λέξη αυτή είναι δυσανάγνωστη.
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Εικ. 3. Το τέλος του φ. 275v της Νομικής Συναγωγής του Δοσιθέου, με το τρίτο πατριαρχικό έγγραφο (1610).

4ο
+ Νεόφυτος ἐλέῳ θ(εο)ῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης καί
οἰκουμενικός π(ατ)ριάρχης:+ Θεοφιλέστατε ἀρχιεπίσκοπε Φαναρ(ίου), κ(αί) Νεοχωρ(ίου), καί τά ἑξῆς: ὁ ἀπό
Φλωρισαίων Ἰω(άννης) ἀνήνεγκεν ἡμῖν: ὅτι οἱ ἀπό Δεβροβουνίστας παπᾶ Χαρίτος, /
Ἄγγελος, Ποῦλος, Λάμπος, Θεόδωρος, Δοῦλος, κ(αί) Χριστόδουλος διέβαλον αὐτόν
ὡς φαγόντα ἄσπρα χιλιάδας εἰκοσιεννέα τῆς χώρας, μετά / κ(αί) μιᾶς μερέας πανίον
αὐθεντικόν, καί ἐζημιώθ(η) ὁ ἐλεεινός τά μέγιστα, καί ἐκινδύνευσε μέχρι θανάτου:
διό ἐντελόμεθά σοι, ἵνα ἀ/πέλθης κατά τόπον, καί ἐξετάσης τό περί τούτου μετά
ἀφορισμοῦ, καί ἐάν φανῇ τοιοῦτος ὁ ἀνήρ, ἔνοχός ἐστω, κ(αί) ἀναπολόγητος: / εἰ
δέ γε ἄθεος ὑπάρχη, ὁ μέν παπᾶ Χαρίτος ἀργός μενέτο πάσης ἱεροπραξίας, ὡς τῇ
καθερέσ(ει) ὑπόδικος, καταφρονῶν δέ, ἀφω/ρισμένος παρά Θ(εο)ῦ, καί ἄλυτος
μετά θάνατον, οἱ δέ λοιποί, ἀφωρισμένοι, κ(αί) κατηραμένοι, κ(αί) ἀσυγχώρητοι,
καί ἔξω τῆς ἐκκλησίας / Χ(ριστο)ῦ, ἐν ἀργίᾳ βαρ(είᾳ) μή ἐκκλησιαζόμενοι, ἕως οὗ
παντοιοτρόπως τήν ζημίαν τούτου τοῦ πτωχοῦ ἐξισάσωσ(ι): ἡ δέ τοῦ θ(εο)ῦ χάρ(ις)
εἴη σοι: +ΠΗΓΗ: Νομική Συναγωγή, φ. 277v.
5ο
Νεόφυτος ἐλέῳ θ(εο)ῦ καί τά ἑξῆς
+ πρός τόν Φαναρ(ίου), ὧδε ἀνηνέχθη ἡμῖν ὅτι, ἐν τῇ χώρα τοῦ Πετρίλου ὑπῆρχον
δύο ἀδελφαί, Εὐσταθοῦ, καί Ἀγόρως, κ(αί) ἡ μέν Εὐσταθοῦ ἐγέν/νησε Σταμάτ(η),
ἡ δέ Ἀγόρως Λάμπον, εἶτα ὁ Σταμάτ(ης) ἐγέννησεν Ἰω(άννην), κ(αί) ὁ Λάμπος
Γεώργι(ον), ὁ δέ Ἰω(άννης) πεποίηκεν Ἰακουμήν, ὅςτις ἔλαβε γυναῖκα, / κ(αί) μετ’
ὀλίγον ἐτελεύτησεν: ἔπειτα συνεζεύχθη ἐκεί(νη) τῷ Γεωργί(ῳ) τῷ υἱῷ τοῦ Λάμπου,
καί νῦν ἐνοχλεῖτ(αι), καί τῆς ἐκκλησίας ἐμποδίζεται, ὡς πα/ράνομος: τούτου ἕνεκεν
γράφομεν: εἰ οὖν ἡ γυνή συνεζευγμένη πρότ(ε)ρ(ον) τῷ Ἰω(άννῃ), ἐκωλύετο ἄν,
κατά τόν κανόνα τόν λέγοντα, κεκώληκεν ἡ ἐκκλησία / τόν αὐτόν καί ἕνα, δύο
δευτέρ(ας) ἐξαδέλφας λαμβάνειν: ἐπεί δέ τοῦτο τό συνοικέσι(ον) ἔξω ἐστί τοῦ
βαθμοῦ, καί κανόνος ἐκείνου, καί ἀκώλυτόν ἐ/στιν, εἰ οὕτως ἔχει, ἀποφαινόμεθα: ἵνα
τό συνοικέσ(ιον) αὐτό ὑπάρχη ἀνενόχλητον, κ(αί) συγκεχωρημένον, παρ’ οὐδενός
προσώπου ἐμποδιζόμενον, / ἤ ἀποστρεφόμενον. καί τῆς ἐκκλησίας κωλυόμενον, ἐν
βάρ(ει) ἀργίας, καί ἀφορισμοῦ. οὕτω γενέσθ(αι), ἡ δέ τοῦ θ(εο)ῦ χάρις εἴη μετά τῆς
αὐ(τῆ)ς θεοφιλίας.
ἐν μηνί φευρουαρίῳ, ἰνδ(ικτιῶν)ος θης
ΠΗΓΗ: Νομική Συναγωγή, φ. 279v
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Εικ. 4. Τμήμα του φ. 277v της Νομικής Συναγωγής του Δοσιθέου με το τέταρτο πατριαρχικό έγγραφο
(1601-1603 ή 1607-1612).
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Εικ. 5. Τμήμα του φ. 279v της Νομικής Συναγωγής με το πέμπτο πατριαρχικό έγγραφο (1611).

PORF. USPENSKIJ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΤΟ 1859
Μετάφραση από τα ρωσικά
ΕΙΡ. ΔΕΜΙΡΗ-ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Σχόλια: ΝΙΚΟΣ ΖΔΑΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ1
Τετάρτη, 8.4.1859
Όλες οι πόλεις, τα σπίτια, οι ναοί και οι μονές της Θεσσαλίας, όπου και αν τα
συναντώ στο δρόμο μου, ως λάτρης της Αρχαιότητας, της Ιστορίας και της Ζωγραφικής,
μου προσφέρουν ό,τι αποζητώ. Ο Θεος μού δίνει γνώσεις για αρκετά πράγματα
στους ομοδόξους. Παίρνω δύναμη από την καθολική πίστη μου να αντιμετωπίσω,
με περισσότερη προσήλωση, την έφεσή μου για γνώση, ώστε να εξερευνήσω με
ενδιαφέρον και περιέργεια τον αξιοθαύμαστο κόσμο τον οποίο προσδοκώ. Η έντονη
αυτή επιθυμία και η πίστη θα με βοηθήσουν ώστε να διαβάσω τους κώδικες και τα
πρακτικά των ναών και να αντιληφθώ την εσωτερική και εξωτερική κατάστασή τους.
Το πρωί επισκέφθηκα τον επίσκοπο της Τρίκκης Άνθιμο2 και συζητήσαμε για
θέματα της επισκοπής του και επιπλέον τον ρώτησα για τους τελευταίους επισκόπους
που προηγήθηκαν. Αυτός, αντί να με απαντήσει, μου έδωσε τον παλιό κώδικα της
Μητρόπολης της Λάρισας-Τρίκκης3 και μου είπε: «Σ’ αυτό το βιβλίο θα βρείτε όχι
μόνο αυτό που με ρωτήσατε αλλά και πολλά άλλα. Μπορείτε να το πάρετε μαζί σας
και, αν έχετε χρόνο, μπορείτε να το διαβάσετε». Ο κώδικας αυτός μου έδωσε μεγάλη
χαρά. Φίλησα το χέρι του επισκόπου και του είπα: «Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω
αγιώτατε για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε, δίνοντάς με κάτι πολύτιμο. Εμείς δεν
έχουμε τόσες πολλές γνώσεις για την εκκλησιαστική ζωή της Θεσσαλίας, την οποία,
χάρη σε σας, τώρα πληροφορούμαστε. Σας ευχαριστώ με όλη την καρδιά μου, για
λογαρισμό όλων των ρώσων πιστών και λογίων». Γι’ αυτό, λοιπόν, θα έπρεπε να
παραμείνω περισσότερες μέρες και νύχτες με φως και να διαβάσω αυτόν τον κώδικα,
αλλά δεν το τόλμησα για λόγους διακριτικότητας προς τον επίσκοπο. Απλώς, εκείνη
την στιγμή έριξα τρεις φευγαλέες ματιές στον κώδικα και ένιωσα ότι κρατούσα στα
χέρια μου κάτι πολύ σημαντικό. Χαιρέτησα τον επίσκοπο, αφού του ζήτησα την άδεια
να επισκεφθώ τους παλιούς ναούς των Τρικάλων.
1. Το προηγούμενο τμήμα της περιήγησης (Από το Ζάρκο στα Τρίκαλα) δημοσιεύθηκε στον
44ο τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου, σ. 3-16.
2. Ο Άνθιμος Β΄ υπήρξε επίσκοπος της Τρίκκης την περίοδο 1854-1860. Βλ. Δημ. Γ.
Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα ΙΓ΄», Τρικαλινά, 16 (1996) 189-190.
3. Ο Κώδικας της Τρίκκης, αυτό το πολύτιμο χειρόγραφο της τοπικής ιστορίας, εκδόθηκε
πλημμελώς από τον Ν. Κ. Γιαννούλη (Αθήνα 1980, σ. 105) και ολοκληρωτικά από τον Δημ. Γ.
Καλούσιο, στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, στους τόμους: 48(2005)3-64· 49(2006)65-128· 50(2006)
129-172· 51(2007) 193-256 και 52(2007)257-298, συνολικώς 298 σελίδες.
5. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Ο επίσκοπος Άνθιμος, ο οποίος υπήρξε πρώτα αδελφός της Μονής του Εσφιγμένου
του Αγ. Όρους, είναι μικρόσωμος, μελαχρινός, καλόψυχος και απλός όπως οι
αγιορείτες μοναχοί. Εγκατέλειψε το Άγιον Όρος το 1821, όταν άρχισε η ελληνική
Επανάσταση. Στην επαρχία του περιλαμβάνονται 60 χωριά με 2.000 οικογένειες,
περίπου, και 10.000 κατοίκους και μία μονή, η οποία λέγεται Κόρμποβο,4 όπου
τώρα ζει ένας καλόγερος. Στον καθεδρικό ναό του πρωτομάρτυρα και αρχιδιακόνου
Στεφάνου υπάρχουν δέκα ιερείς αλλά κανένας διάκονος. Εδώ λειτουργεί, με τους
ιερείς, ο επίσκοπος. Ο ναός αυτός βρίσκεται στον προαύλειο χώρο του επισκοπείου.
Επισκέφθηκα τον ναό, αλλά δεν έχει τίποτε το αξιόλογο. Η επιγραφή, η οποία είναι
εντοιχισμένη στην εσωτερική νότια πλευρά του ναού, αναφέρει ότι ανακαινίσθηκε
την 1η Αυγούστου του έτους 1691, από τον μητροπολίτη της Λάρισας Παρθένιο,5 με
την άδεια του σουλτάνου Σουλεϊμάν.6 Η αγιογράφηση αυτού του μητροπολίτη, με
τα άμφιά του σε μία επιχρυσωμένη εικόνα, δείχνει ένα νεανικό πρόσωπο. Η εικόνα,
επίσης, του αγίου Νικολάου του θαυματουργού έχει την χρονολογία 1665 και είναι
έργο του αγιογράφου Ιωάννη Μεταξά,7 ο οποίος γεννήθηκε στην κοντινή πόλη Σταγοί
(Καλαμπάκα). Η εικόνα αυτή φαίνεται αυθεντική.
Μετά από τον ναό αυτό επισκέφθηκα άλλους τέσσερις ναούς: [των Αναργύρων]
Κοσμά και Δαμιανού, του Ιωάννη Προδρόμου, του Αγ. Νικολάου και του Γενεσίου
της Θεοτόκου. Ο πρώτος ναός, όπως φαίνεται από μία επιγραφή στο εσωτερικό του
και από άλλα δεδομένα, ανακαινίσθηκε από τους πιστούς των Τρικάλων το 1573,
με μητροπολίτη της Λάρισας τον Δανιήλ.8 Το εσωτερικό του ναού δεν εντυπωσιάζει
τον επισκέπτη, θυμίζοντας περισσότερο τον ναό του Πρωτάτου στο Άγιον Όρος. Οι
εικόνες του Σωτήρα και της Θεομήτορος (της Οδηγήτριας) είναι ζωγραφισμένες από
κάποιον Μανουήλ το 1684.9 Τα πρόσωπα των εικόνων παριστάνονται αδύνατα και

4. Η μονή αυτή, σήμερα γυναικεία, οφείλει το όνομά της στον ομώνυμο διπλανό οικισμό, ο
οποίος μετονομάσθηκε σε Λαγκαδιά.
5. Ο Παρθένιος υπήρξε μητροπολίτης της Λάρισας την περίοδο 1688-1719. Βλ. Δημ. Γ.
Καλούσιος, «Ο Κώδικας της Τρίκκης: 1688-1857 (ΕΒΕ 1471)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 51
(2007)250.
6. Πρόκειται για τον Σουλεϊμάν Β΄ (1687-1691). Για την ανακαίνιση του ναού του Αγ.
Στεφάνου (1.8.1691), βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος, «Ο Κώδικας της Τρίκκης...», ό.π., σ. 245. Η
επιγραφή δεν σώζεται πια. (Ευχαριστούμε τον κ. Δημ. Καλούσιο για την αρτιότερη εμφάνιση
των σημειώσεων 6, 9, 11, 12, 15, 16, 34 και 35).
7. Η επιγραφή της εικόνας έχει ως εξής: «χείρ Ἰω(άννου) Μεταξᾶ ἐκ χόρας Σταγῶν». Βλ.
Μανόλης Χατζηδάκης-Ευγενία Δρακοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση (14501830), Αθήνα 1997, τ. Β, 185.
8. Ο Δανιήλ υπήρξε μητροπολίτης της Λάρισας την περίοδο 1573-1581. Βλ. Τάσος
Γριτσόπουλος «Λαρίσης και Πλαταμώνος Μητρόπολις», ΘΗΕ, 8 (Αθήναι 1966) 130. Για την
ανακαίνιση του ναού, βλ. την επόμενη σημείωση.
9. Ο ναός των Αγ. Αναργύρων ανακαινίσθηκε το 1574/1575. Βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος,
«Τρικαλινά Σύμμεικτα Ι΄», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 27 (1995) 93-94. Οι σημερινές εικόνες
του Χριστού και της Παναγίας είναι μεν παλιές, αλλά χωρίς επιγραφή. Είναι γνωστός μόνο
ο αγιογράφος Εμμανουήλ Τζάνε, 1678, 1670. Βλ. Ιω. Παπασωτηρίου, Τα Μετέωρα, Τρίκαλα
1934, 29, 57.
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λεπτοκαμωμένα. Οι μύτες τους είναι ίσιες, το στόμα κλειστό και τα οστά μικρά και
σφιχτοδεμένα. Έτσι είναι ζωγραφισμένα τα πρόσωπα του 17ου αιώνα. Όμως, ποιου
αγιογράφου είναι αυτές οι αγιογραφίες; Είναι του γνωστού Μανουήλ Πανσέληνου; Δεν
νομίζω, διότι ο ιερομόναχος Διονύσιος [ο εκ Φουρνά], στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα [18ου], στο γνωστό έργο του [Έρμηνεία Ζωγραφικής], (1713-1733), αμφισβήτησε
την πατρότητα του Μανουήλ Πανσέληνου γι’ αυτές τις εικόνες. Εξάλλου, οι εικόνες
του θυμίζουν, με την στιλπνότητά τους, το φεγγάρι. Η αντιπαραβολή των εικόνων
των Τρικάλων με αυτές του Πανσέληνου στο Άγιον Όρος δείχνει κάποιες διαφορές,
όπως π.χ. στις σκιάσεις των προσώπων, οι οποίες στον Πανσέληνο, στις μονές του
Άθωνα, είναι πιο ισχνές, ενώ του Μανουήλ των Τρικάλων πιο έντονες. Επιπλέον, ο
Μανουήλ Πανσέληνος έζησε πολύ νωρίτερα από το 1684. Το ενδιαφέρον μου, όμως,
δεν επικεντρώθηκε τόσο στις εικόνες όσο σε έναν μαρμάρινο κίονα, στον οποίο είναι
ζωγραφισμένη η μορφή κάποιου αλυσσοδεμένου παράφρονα.
Στη συνέχεια επισκέφθηκα τον μικρό και πολύ σκοτεινό ναό του Ιωάννη Προδρόμου.
Ανεγέρθηκε και ιστορήθηκε με την συνδρομή των κατοίκων της Μητρόπολης της
Λάρισας-Τρίκκης, το 1674, όταν ήταν μητροπολίτης ο Ιάκωβος,10 όπως προκύπτει από
την επιγραφή του ναού. Οι αγιογραφίες κάποιου Ιωάννη11 δεν παρουσιάζουν κάποια
ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία. Οι εικονιζόμενοι άγιοι έχουν την ίδια, περίπου, μορφή,
τον ίδιο χρωματισμό, αλλά και τις ίδιες ατέλειες με τις αγιογραφίες του 17ου αιώνα.
Από εδώ, διά μέσου ενός στενού δρόμου, με οδήγησαν στο ναό του Αγ. Νικολάου,
κτισμένο σε ένα όμορφο μέρος. Στο εσωτερικό του υπάρχουν αρκετές εικόνες, όλες
ζωγραφισμένες, το 1780, από τον Αθανάσιο Αποκόρητα,12 με όμορφα χρώματα,
ανακατωμένα με αβγά. Εντυπωσιάσθηκα, όμως, ιδιαίτερα από μία παράσταση των
Αρχαγγέλων σε κοκκινοκίτρινο φόντο. Σε πρώτο πλάνο είναι η εικόνα του Μιχαήλ
και του Γαβριήλ, οι οποίοι κρατούν την εικόνα του Χριστού σαν να ήταν ένας μεγάλος
άγγελος, χωρίς γένεια και με χρυσά φτερά. Όλα τα πρόσωπα είναι όμορφα. Δεν είναι,
όμως, το ίδιο και το πρόσωπο της Θεοτόκου, το οποίο στις γωνίες έχει σκούρο χρώμα.
Το πρόσωπο του αγ. Νικολάου του θαυματουργού είναι ζωγραφισμένο στο μαρμάρινο
καπάκι μιας αρχαίας σαρκοφάγου, το οποίο βρίσκεται στο εικονοστάσι, στη νότια
πλευρά του ναού. Ένας φύλακας μου είπε ότι αυτή η σαρκοφάγος βρισκόταν στην
όχθη του ποταμού, ο οποίος διασχίζει τα Τρίκαλα. Μετά από μία πλημμύρα, φάνηκε
μόνο το καπάκι, το οποίο μετέφεραν σ’ αυτόν τον ναό. Το μήκος του είναι 3 αρσίνια13

10. Ο Ιάκωβος Α΄ υπήρξε μητροπολίτης της Λάρισας την περίοδο 1671-1679. Βλ. Δημ. Γ.
Καλούσιος, «Ο κώδικας της Τρίκκης...», ό.π., σ. 250.
11. Η επιγραφή δεν αναφέρει κάποιον αγιογράφο. Το κείμενο της επιγραφής, βλ. Δημ. Γ.
Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα ΙΔ΄», Μετέωρα, 50 (Τρίκαλα 1997) 159-160.
12. Υπάρχει ένας αγιογράφος Αθανάσιος, από την Κορυτσά (1780). Βλ. Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος - Φωτεινή Α. Σπίγγου, «Το βιβλίον προθέσεως του ιερού ναού Αγίας Παρασκευής Κλινοβού: χφο ΣΒΝΦ Παν/μίου Αθηνών αρ. 67», Τρικαλινά, 26 (2006) 45. Την ίδια εποχή
έδρασαν άλλοι δύο ομώνυμοι αγιογράφοι: ο Αθανάσιος από τους Καλαρίτες και ο Αθανάσιος
από το Καπέσοβο. Ο ναός του Αγ. Νικολάου καταστράφηκε από τους ναζί Γερμανούς και δεν
σώθηκε τίποτε.
13. Αρσίν· ρωσική μονάδα μήκους, ίση με 71 εκατοστά. Την πληροφορία οφείλουμε στην
ρωσομαθή κ. Ελένη Χριστούλα.
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και το πλάτος του 1 και 1/4. Παρατηρούσα το αντικείμενο αυτό με θαυμασμό, αλλά
η όλη αγιογράφηση ήταν απογοητευτική, όπως και των άλλων αγιογραφιών στο ιερό
του ναού. Μία δαπάνη, δηλαδή, χωρίς αντίκρισμα, όπως φαίνεται.
Στη συνέχεια επέστρεψα στο ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου, ο οποίος ανεγέρθηκε το
1850, στη θέση ενός παλιότερου ναού. Είναι ευρύχωρος και φωτεινός. Η αγιογράφηση
έγινε το 1810, όταν επίσκοπος της Τρίκκης ήταν ο Γαβριήλ14 και επίτροπος ο
Κωνσταντίνος Γεωργίου Κουκουφλίκης. Στο νότιο μέρος του ναού απεικονίζεται η
Θεομήτωρ σε μηλιά. Τα ασημένια σκαλιστά πλαίσια της εικόνας κατασκευάσθηκαν
το 1769. Οι μορφές της Παρθένου και του θείου βρέφους είναι τόσο φθαρμένες που
δεν αναγνωρίζονται. Οι εικόνες έχουν φθαρεί διότι οι θεσσαλοί Χριστιανοί έχουν τη
συνήθεια να κολλούν στις εικόνες νομίσματα με κερί. Το ιερό αλλά και ο υπόλοιπος
ναός είναι ζωγραφισμένα με τον χρωστήρα του σαμαριναίου ζωγράφου Ματθαίου,15
το 1855, όπως προκύπτει από την αναγραφή του ονόματος. Οι αγιογραφίες είναι πέντε
και έγιναν με την οικονομική συνδρομή των πιστών, όπως δείχνουν οι αφιερώσεις.
Γενικά, οι εικόνες στερούνται καλλιτεχνικής αξίας και δεν παρουσιάζουν κάτι το
αξιοπαρατήρητο. Βγαίνοντας από τον ναό, παρατήρησα δύο μεγάλες εικόνες που ήταν
στο έδαφος. Στη μία εικόνα υπήρχαν σκηνές του Ευαγγελίου και συγκεκριμένα από τα
γεγονότα των τεσσάρων πρώτων ημερών της Μεγ. Εβδομάδας (των Παθών) και στην
άλλη σκηνές από τις υπόλοιπες τρεις ημέρες. Τις ζωγράφισε, με αδέξιο κάπως τρόπο,
ο Δημήτριος Καλαριτιώτης,16 αλλά με την βαθιά πίστη του απέδωσε με γοητεία το
επταήμερο των Παθών και της Ανάστασης. Πρώτη φορά στη ζωή μου αντίκρισα τόσο
άγια πρόσωπα. Αν ήμουν πλούσιος, θα χρηματοδοτούσα δικούς μας αγιογράφους, για
να ζωγραφίσουν τις άγιες μέρες των Παθών του Χριστού, με την θερμή παράκλησή
μου, όμως, να σκεφθούν καλά πώς θα ζωγραφίσουν, αφού αναγνώσουν πρώτα καλά
τα Ευαγγέλια που αναφέρονται σ’ αυτές τις μέρες.
Όλοι οι ναοί των Τρικάλων προστατεύονται με ψηλούς φράχτες, ενώ γύρω
υπάρχουν ευρύχωρα κεραμοσκεπή οικήματα. Το εξωτερικό του ναού είναι απλό
και χωρίς στολισμό. Μόνο ο ναός του Γενεσίου της Θεοτόκου, και από τις τρεις
πλευρές, εκτός από την ανατολική, έχει κρυφές σκάλες που οδηγούν σε κρύπτες.
Στον κυρίως ναό υπάρχουν στασίδια, από τους τοίχους έως τους κίονες. Ιδιαίτερα,
όμως, εντυπωσιακοί είναι οι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι και τα γυάλινα κηροπήγια. Το
επιχρυσωμένο εικονοστάσι λαμπρύνει το εσωτερικό του ναού. Όλα τα ναΰδρια και οι
ναοί είναι κτισμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις πνευματικές ανάγκες των πιστών,
ανδρών και γυναικών.
Οι ναοί δεν είναι ιδιαίτερα ευρύχωροι και οι πιστοί ακούν άνετα τις ψαλμωδίες.
Επίσης, όλοι κάθονται άνετα στα στασίδια, ενώ το κεντρικό μέρος του ναού δεν είναι
14. Πρόκειται για τον Γαβριήλ Β΄ τον Τρικκαίο (1796-1816). Βλ Β. Σκουβαράς, «Τρίκκης
και Σταγών Μητρόπολις», ΘΗΕ, 11 (1967) 858· Δημ. Γ. Καλούσιος, «Ο Κώδικας της Τρίκκης...»,
ό.π., σ. 251. Η αγιογράφηση του 1810 αφορά στον προηγούμενο ναό και όχι στον ανακαινισμένο του 1850.
15. Για τον σαμαριναίο αγιογράφο Ματθαίο Παπαϊωάννη, βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος,
«Τρικαλινά Σύμμεικτα ΙΓ΄», Τρικαλινά, 16(1996) 181, 207.
16. Στον Κλεινό της Καλαμπάκας αναφέρεται ο αγιογράφος Δημήτριος Αθανασίου
Καλαρύτης, το 1778. Βλ. Κώστας Μαντζάνας, «Επιγραφές από τον Κλεινό της Καλαμπάκας»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 7(1984) 91.
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κατειλημμένο. Σημειωτέον ότι οι άνδρες δεν βλέπουν τις γυναίκες. Υπάρχουν πολλοί
αλλά μικροί ναοί. Κάθε ενορία της πόλης έχει τον δικό της ναό. Στα μεγάλα χωριά,
όπως στη Μακρινίτσα και στην Πορταριά, κοντά στο Βόλο, υπάρχουν μέχρι και
εφτά ναοί. Γιατί, άραγε, υπάρχουν τόσοι πολλοί; Γιατί όλοι οι πιστοί προτιμούν τους
μικρούς ναούς, όπου θέλουν να ακούσουν τη λέξη Θεός και να επιστρέψουν στο σπίτι
τους με καθαρή ψυχή και φώτιση, ενώ έχουν την αίσθηση ότι επικοινωνούν πιο άμεσα
με το θείο.
Στα Τρίκαλα δεν είναι τόσο ωραίοι οι ναοί, ούτε και η ίδια η πόλη. Οι δρόμοι της
δεν είναι ίσοι, ενώ το έδαφος είναι επίπεδο. Τα σπίτια είναι όλα χαμηλά, χωρίς κάτι το
ιδιαίτερα όμορφο. Είναι μάλιστα σε τόσο μικρή απόσταση μεταξύ τους κτισμένα που
θα μπορούσε ο καθένας να φιλέψει τον γείτονά του από το παράθυρο. Εσωτερικά,
όμως, τα σπίτια είναι κάπως άνετα και ο αέρας που διέρχεται από τα δρομάκια τα
δροσίζει. Η αρχιτεκτονική τους είναι απλή. Η κεντρική είσοδος οδηγεί στον προθάλαμο
(χολ), ενώ αριστερά και δεξιά του είναι τα δωμάτια. Όλοι οι κάτοικοι είναι υγιείς και
ροδοκόκκινοι. Και πώς να μην είναι έτσι, όταν τους ριπίζει ο αέρας που έρχεται από
τον χιονισμένο Όλυμπο και την Πίνδο;
Όταν τελείωσα με τους ναούς και την πόλη γύρισα στον χώρο της διαμονής μου, για να
φάω ψωμί και ελιές και μία άνοστη σούπα από βρασμένο σιτάρι (τραχανά ή πληγούρι;).
Την ώρα που έτρωγα το ...πλούσιο φαγητό, ήρθε ο δερβέναγας των Τρικάλων με τον
γιο του. Ο πατέρας ήταν πολύ ψηλός, ξανθός και αδύνατος. Το παιδί, που ήταν 13
ετών, ήταν επίσης ξανθό και ροδοκόκκινο, ευαίσθητο και συμπαθητικό. Και οι δύο
ήταν ντυμένοι με στρατιωτικά ενδύματα. Δεν αισθάνθηκα άνετα από την αναπάντεχη
επίσκεψη. Ρώτησα τον αγά για την υπηρεσία του και αυτός με εξήγησε ότι ήταν
αλβανικής καταγωγής, εντεταλμένος για την φύλαξη των συνόρων. Είχε στις διαταγές
του 500 βασιβουζούκους,17 οι οποίοι ήταν Αλβανοί. Ο μισθός του ήταν 2.000 πιάστρα
(γρόσια) τον μήνα, ενώ κάθε στρατιώτης έπαιρνε 720 πιάστρα το χρόνο. Όταν ο αγάς
αναχώρησε, κάνοντας υπόκλιση, ο νοικοκύρης μού είπε ότι αυτός είχε τραυματισθεί στο
χέρι, πολεμώντας με τους Έλληνες, κοντά στην Καλαμπάκα, το 1854.
Μετά το φαγητό ξάπλωσα για να ξεκουραστώ, αλλά μάταια διότι εισήλθε στο δωμάτιο
ένας οθωμανός αξιωματούχος, τον οποίο έστειλε ο δήμαρχος για να με καλωσορίσει
και να μου ζητήσει συγγνώμη, διότι ήταν απασχολημένος και δεν μπόρεσε να με
επισκεφθεί. Τον ευχαρίστησα για το ενδιαφέρον του δημάρχου και τον πληροφόρησα
ότι επιθυμούσα να επισκεφθώ το παλιό κάστρο της πόλης. Ο αξιωματούχος έφυγε και
επέστρεψε μετά από μία ώρα και με ρώτησε αν πρέπει να με κάνουν επίσημη υποδοχή
στο κάστρο και να αποδώσουν στρατιωτικές τιμές. Κατάλαβα, τότε, ότι με είχαν
εκλάβει ως μία σημαντική προσωπικότητα. Παρουσίασα τα μετάλλιά μου και του είπα
να αποδώσουν τιμές απλώς στα βασιλικά μετάλλια που έφερα στο στήθος μου, κάτι το
οποίο έκανε, παλιότερα, και η φρουρά του πάπα στο Βατικανό. Ο αξιωματούχος με
διαβεβαίωσε για την εκτέλεση της εντολής και αναχώρησε.
Στις 5 το απόγευμα, με τον νοικοκύρη και με άλλους συνοδούς, επισκέφθηκα το
κάστρο. Ο διοικητής του, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, ήταν βουλγαρικής καταγωγής.
17. Βασιβουζούκοι<τουρ. basi bozuk· άτακτοι οθωμανοί στρατιώτες, γνωστοί για τις
αγριότητες και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων.
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Ήταν ψηλός και με περίμενε λίγο πιο έξω από την πύλη του κάστρου. Με χαιρέτησε
στα τουρκικά. Από τον ώμο του κρεμόταν ένα γυριστό σπαθί και στα χέρια του
κρατούσε ένα κομπολόι. Περπατήσαμε έως την πύλη, αργά και σιωπηλά. Εκεί ήταν
δύο φύλακες, κοντοί και αδύνατοι, με παλιά πανταλόνια και μπουφάν. Φορούσαν
παλιά παπούτσια, χωρίς κάλτσες. Εντυπωσιάσθηκαν από τα μετάλλιά μου και οι
τιμές τους προς εμένα ήταν υπερβολικές και δεν μου άρεσε ιδιαίτερα αυτή η σκηνή.
Η πρώτη και η δεύτερη πύλη του κάστρου φαίνονταν σαθρές και εγκαταλειμμένες,
όπως μαρτυρούσε και η ύπαρξη μεγάλης βλάστησης εκεί. Μάταια κοιτούσα για δύο
πολεμίστρες. Το κάστρο αυτό, στη σημερινή μορφή του, είχε ανακαινισθεί από τους
Βενετούς, οι οποίοι έμειναν εκεί, ως κατακτητές, μέχρι τον 16ο αι.18 Τώρα στο κάστρο
δεν υπάρχουν ούτε κανόνια ούτε βλήματα ούτε άλλες πολεμικές συσκευές.
Ο λόχος της φρουράς του κάστρου αποτελούνταν από 40 εξαθλιωμένους στρατιώτες,
οι οποίοι έμεναν σε μικρά φυλάκια. Στάθηκα μόνο σε ένα ψηλό μέρος, με το καμπαναριό
που ομοίαζε κάπως σαν καμπαναριό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Στο κάστρο δεν
παρατήρησα κάτι το αξιόλογο, εκτός από μία μεγάλη καμπάνα, σε ένα ψηλό σημείο,
για να σημαίνει τις ώρες στους βενετούς19 στρατιώτες και στους εμπόρους. Όταν
σταμάτησα να κοιτάζω, με τις διόπτρες μου, αυτό το σημείο, ο αξιωματικός πήρε τις
διόπτρες και προσπάθησε να δει και αυτός. Το αστείο, όμως, της σκηνής ήταν όταν
είδα τον αξιωματικό να απλώνει το χέρι του για να πιάσει την καμπάνα, νομίζοντας
ότι πράγματι ήταν κοντά του. Έτσι, χάριν αστεϊσμού, πήρα τις διόπτρες και τις γύρισα
ανάποδα, ώστε να βλέπει το τείχος του κάστρου πιο μακριά. Σ’ αυτόν άρεσαν οι
διόπτρες και σε μένα η αφέλειά του. Μου ξανάδωσε τις διόπτρες και με ρώτησε: «Γιατί
αυτά τα γυαλιά από την αντίθετη πλευρά δείχνουν τα αντικείμενα τόσο μικρά και τόσο
μακριά;». Του απάντησα, αστειευόμενος, ότι δείχνουν έτσι επειδή είναι ελαττωματικά.
Τελικά, δεν ξέρω τι πραγματικά του μετέφερε ο διερμηνέας, από τα ελληνικά στα
τουρκικά. Στη συνέχεια, αφού με ξεπροβόδισε έως την πύλη, έφυγα με τις δέουσες τιμές
από τους σκοπούς του κάστρου ρίχνοντας μία τελευταία ματιά στα τείχη του.
Επέστρεψα στο σπίτι όπου γνώρισα τον ηγούμενο της μετεωρίτικης Μονής του Αγίου
Στεφάνου Κωνστάντιο.20 Στη συνέχεια, μέχρι τα μεσάνυχτα, κοιτούσα τον κώδικα τον
οποίο μου έδωσε ο επίσκοπος της Τρίκκης.
9.4.1859, Μεγάλη Πέμπτη
Το πρωί, μετά την προσευχή, συνέχισα να φυλλομετρώ τις σημειώσεις, τις οποίες
είχα κρατήσει από την προηγούμενη μέρα, και τις έβαλα στο σακκίδιό μου μαζί με
τον κώδικα της Τρίκκης. Λίγο αργότερα ήπια τσάι με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο

18. Οι Βενετοί δεν εγκαταστάθηκαν ποτέ στη Δυτική Θεσσαλία και, επομένως, το κάστρο
των Τρικάλων δεν έχει καμία σχέση με αυτούς. Πρόκειται για ένα κάστρο της πρώιμης
βυζαντινής εποχής, το οποίο επισκεύασαν, πολλές φορές, οι Οθωμανοί.
19. Για τους Βενετούς, βλ. την σημείωση 18. Το ωρολόγι της πόλης το έστησε, το 1648, ένας
Οθωμανός των Τρικάλων. Βλ. Νεκτάριος Κατσόγιαννος, Τα Τρίκαλα και οι συνοικισμοί τους,
Λάρισα 1992, 36-38, 40.
20. Γι’ αυτόν, βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος, «Τρικαλινά Σύμμεικτα ΣΤ΄», Τρικαλινά, 13(1993) 199·
Θωμάς Ζαρκάδας, «Ο ηγούμενος Κωνστάντιος του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων (19ος αι.)»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο 43(2003) 123-125.
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οποίος με πληροφόρησε ότι στα Τρίκαλα ζούσαν 12.000 κάτοικοι:21 Έλληνες, Εβραίοι
και Τούρκοι. Σε όλη την περιφέρεια των Τρικάλων υπάρχουν 50 χωριά με 28.000
κατοίκους.22 Στη συνέχεια, ενώ ο καβάσης23 έφυγε για την Λάρισα, εγώ ευλόγησα τον
οικοδεσπότη και την νεαρή και όμορφη γυναίκα του, με τα κόκκινα μαλλιά, η οποία
ήταν πολύ λυπημένη επειδή είχε χάσει, παλιότερα, τα παιδιά της. Της χάρισα, μάλιστα,
μία εικόνα της Παναγίας.
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
Ανέβηκα στο άσπρο άλογό μου και στις 9:30 αναχώρησα για τις μονές των Μετεώρων,
όπου, στην πρώτη από αυτές που θα συναντούσα, θα περνούσα το Πάσχα. Κοντά
στα Τρίκαλα υπάρχει ένα ποταμάκι, στις όχθες του οποίου υψώνονται βαθύσκιωτα
δέντρα.24 Περάσαμε χωρίς πρόβλημα από την γέφυρά του, η οποία ήταν πέτρινη και
χωρίς φθορές από την πολύχρονη χρήση της. Στην αρχή της ευθείας πορείας μας, στη
μέση μιας μεγάλης πεδιάδας, βαδίζοντας με κανονικό ρυθμό, ακολουθούσαμε την
δεξιά όχθη αυτού του μικρού ποταμού Μέρτση25 και στη συνέχεια στην αριστερή. Το
ποταμάκι αυτό, που είναι παραπόταμος του Πηνειού, μου φαινόταν το πιο ράθυμο του
κόσμου. Στη συμβολή του με τον Πηνειό διακρίνονταν πρόχειρες καλύβες, σκεπασμένες
με βρύα και λειχήνες,26 όπου εκτρέφονταν ελεύθερα πια χοίροι, μετά την δημοσίευση
του Χάτι Χουμαγιούν.27 Εκεί, λοιπόν, κοντά στις όχθες του Μέρτση ορθώνονταν
εφτά τεράστια πλατάνια, ενώ δεξιά και αριστερά εκτείνονταν λιβαδότοποι και
καλλιεργημένα χωράφια, όπου δούλευαν θεσσαλοί γεωργοί. Το βλέμμα μου, όμως,
συνεπήρε κάποια παράξενη εικόνα, στο βάθος του δρόμου δεξιά, όπου, μπροστά
από έναν ψηλό και άσχημο βράχο των Μετεώρων, διέκρινα κάποια μορφή η οποία
ομοίαζε με καλόγερο ντυμένο με γαλάζιο ρούχο και καθήμενο σε μία πολυθρόνα, στην
εξώθυρα της μονής. Δεν μπορώ ακόμα να σβήσω, από την μνήμη μου, την εικόνα αυτού
του απολιθώματος, το οποίο ομοιάζει με καλόγερο και θυμίζει την λίθινη δημιουργία
αυτού του κόσμου!
Στα αριστερά μας, και σε μικρή απόσταση από τον δρόμο, ορθωνόταν το όρος
Κόζιακας, ο οποίος είναι τμήμα της Πίνδου, μεγαλοπρεπής και νεφοσκεπής, με πολλές
οξυές και χιόνι στην κορυφή του. Στην ευθεία της πορείας μας προς την Καλαμπάκα,
21. Ο Νικ. Μάγνης (Περιήγησις ή τοπογραφία της Θεσσαλίας και θετταλικής Μαγνησίας,
εν Αθήναις 1860, 29) αναφέρει 12.000 κατοίκους, αυτήν την περίοδο.
22. Η επαρχία των Τρικάλων έχει πολύ περισσότερα από 50 χωριά. Ο Ουσπένσκι εννοεί,
μάλλον, τα γύρω πεδινά χωριά.
23. Καβάσης<τουρ. kavas· φρουρός του προξενείου, φρουρός.
24. Πρόκειται για τον Αγιαμονιώτη. Το γεφύρι ήταν λίγο μετά το Κηπάκι, όπως μας
πληροφόρησε ο κ. Νεκτάριος Κατσόγιαννος.
25. Μέρτσι· το σημερινό Μεγ. Κεφαλόβρυσο, απ’ όπου πηγάζει ο Αγιαμονιώτης.
26. Ο Ουσπένσκι δεν ακριβολογεί, μάλλον, εδώ. Τις καλύβες κάλυπταν με καλάμια.
27. Το Χάτι Χουμαγιούν παραχώρησε ο σουλτάνος για να γιορτάσει την νίκη του στον
πόλεμο της Κριμαίας. Με αυτό επαγγελόταν την ίση μεταχείριση όλων των υπηκόων του και
την αρχή της αντιπροσώπευσης όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων της αυτοκρατορίας. Βλ.
ΙΕΕ, 13 (Αθήνα 1977) 169.
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και προς τα δεξιά μας, το τοπίο διακόπτεται από χαμηλούς λόφους χωρίς βλάστηση.
Στον τελευταίο από αυτούς διέκρινα αρκετή βλάστηση και δέντρα, κυπαρίσσια και
τζιτζιφιές, όπου είναι και το χωριό Βοεβόδα.28 Ανθώπους δεν έβλεπα πουθενά. Ίσως
να είχαν επισκεφθεί την γειτονική Μονή των Αγίων Θεοδώρων, για να πάρουν μέρος
στην εσπερινή λειτουργία του Μυστικού Δείπνου και να κοινωνήσουν των Αχράντων
Μυστηρίων. Η μονή αυτή είναι κτισμένη πάνω σε έναν πετρώδη λόφο της Βοεβόδας
(Βασιλικής). Θα ήθελα να την επισκεφθώ, όχι μόνο για να μάθω για την ιστορία της
αλλά και για να απολαύσω την φυσική ομορφιά της. Δυστυχώς, όμως, ο χρόνος με
πίεζε ώστε να μεταβώ στα Μετέωρα, τα οποία λαχταρούσε η ψυχή μου τόσο πολύ. Στη
μέση της καταπράσινης πεδιάδας, ο πετρώδης λόφος29 στα δεξιά μας, ομοίαζε με ένα
αναποδογυρισμένο πέτρινο καράβι, λες και ήταν το καράβι του Δευκαλίωνα. Στους
πρόποδες αυτού του λόφου βρίσκεται το χωριό Κουβέλτσι.30
Στα αριστερά της πορείας μας υπάρχει μία διαφορετική εικόνα. Υψώνονται οι
ακρώρειες της Πίνδου, αλλού δασώδεις και αλλού άδεντρες. Κοιτάζοντας προς τα εκεί,
αναλογιζόμουν το θαύμα της φύσης, δηλαδή πώς αποσπάσθηκε από τις ακρώρειες
αυτές της Πίνδου το «πέτρινο καράβι» και κατακάθησε σε μία ψυγμένη ηφαιστειογενή
λάβα; Στην απόληξη της δασωμένης Πίνδου διακρίνεται ένα χωριουδάκι, όπου υπάρχει
λευκός ο ναός της Αγίας Παρασκευής.31 Πέρα από το σημείο αυτό του ορίζοντα, είναι
οι πηγές του Πηνειού,32 αλλά και ο δρόμος προς την Μακεδονία. Ανάμεσα τώρα στις
ακρώρειες της Πίνδου και στο «πέτρινο καράβι» φαίνεται, στο βάθος, ένα μεγάλο βουνό,
το Κουκλά.33 Η άκρη αυτού του βουνού, καλυμμένη με βλάστηση, δεν είναι ιδιαίτερα
ψηλή, αλλά αιχμηρή. Δίπλα στον Κουκουλά είναι κολλημένος ο βράχος Άλυσσος,34
στον οποίο διέκρινα νωρίτερα τον καθήμενο σε μία πολυθρόνα «καλόγερο», ενώ στα
«πόδια του» φαίντονταν χαλάσματα, και όπου ίσως εκεί κοντά είναι τα ερείπια των
Αγίων Αποστόλων.35 Πιο μπροστά από αυτές τις «κυματοειδείς πέτρινες» εικόνες είναι
η κωμόπολη Σταγοί (Καλαμπάκα). Για πολλή ώρα ατένιζα αυτό το θαύμα της φύσης
χωρίς να διακόπτω την απόλαυση αυτής της θεϊκής δημιουργίας, δοξάζοντας τον
ύψιστο που με αξίωσε να ζήσω το μεγαλείο αυτό του κόσμου. Ακόμα και οι συνοδοί
μου ήταν εντυπωσιασμένοι από το θέαμα αυτό!

28. Βοεβόδα· η σημερινή Βασιλική της Καλαμπάκας.
29. Ο λόφος αυτός ονομάζεται Θεόπετρα.
30. Κουβέλτσι· η σημερινή Θεόπετρα της Καλαμπάκας, η οποία οφείλει το όνομά της στον
γειτονικό ομώνυμο λόφο.
31. Το χωριό αυτό ονομάζεται Αγία Παρασκευή, ενώ παλιότερα ονομαζόταν Παρασκευή
Ριζό.
32. Οι πηγές του Πηνειού είναι στο όρος Ζυγός, ανατολικά του Μετσόβου.
33. Πρόκεται για τον λοφίσκο Κουκουλά, ο οποίος βρίσκεται απέναντι από την Μονή
του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων. Βλ. Μοναχή Θεοτέκνη, Το πέτρινο δάσος των Μετεώρων,
Αθήναι 1978,3 57.
34. Άλυσσος· βράχος των Μετεώρων, βορείως του βράχου Αϊά, όπου βρισκόταν η Μονή της
Προσκύνησης της Αλύσσου του Αγ. Πέτρου.
35. Η Μονή των Αγ. Αποστόλων βρισκόταν στον βράχο Αϊά, πάνω από την Καλαμπάκα.
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Προχωρώντας σιγά-σιγά και αφήνοντας πίσω δεξιά το «πέτρινο καράβι», φθάσαμε
στα περιβόλια των Σταγών όπου υπήρχαν πολλές μουριές στην αρχή της βλάστησής
τους, ενώ πίσω από τις μουριές ξεχώριζαν οι κλαδεμένες κληματόβεργες και οι
ανθισμένες ακακίες. Όλα αυτά αρδεύονται από τα νερά τού Πηνειού μέσω τεχνητών
αυλακιών. Όσο πλησιάζαμε στο βουνό Κουκουλάς, του οποίου τόσο θαυμάζαμε
το τοπίο, παρατήρησα ότι ο «πέτρινος καλόγερος» έπαιρνε πυραμοειδή μορφή με
αλληλοεπίπεδα σκαλιά, καταλήγοντας σε μία σκάλα, «άλυσσο», με κιτρινοκόκκινο
χρωματισμό. Η εικόνα του βουνού φάνταζε σε μένα σαν μία γιγάντια μορφή με μακριά
φρύδια, με ένα τεράστιο μάτι κύκλωπα, με μύτη κομμένη και δύο κυνόδοντες. Αυτή η
στρογγυλόμορφη κλίμακα έχει κάθετες ρωγμές από την αέναη επίδραση των βροχών,
σαν να ήταν μία τεράστια κεφαλή με πλεξούδες.
Το βουνό Κουκουλάς έχει τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού βουνού με παρακείμενα
υψώματα. Από την σκάλα36 αριστερά, η οποία οδηγεί στη Μονή του Αγ. Στεφάνου,
φαίνεται η εικόνα ενός «τεράστιου γενειοφόρου» να κάθεται στους πρόποδές του
με το μακρύ ράσο και με τις πλάτες προς τον Κουκουλά, έχοντας γυμνό το αριστερό
χέρι του. Αυτός φαντάζομαι να είναι ο Δευκαλίωνας, στην εποχή τού οποίου έγινε ο
κατακλυσμός της Θεσσαλίας. Στην απέναντι πλευρά αυτού του βουνού και προς τα
δεξιά φαίνεται μία προεξοχή του βράχου σαν κουκουβάγια με ανατεταμένο το κεφάλι,
αλλά όμως, όσο πλησιάζαμε η μορφή αυτή έπαιρνε τα χαρακτηριστικά μιας γυναίκας
με μακρύ μανδύα και πτυχωτό κεφαλόδεσμο. Όσο περισσότερο της κοιτάζαμε, τόσο
την παρομοίαζα με την Πύρρα, την γυναίκα του Δευκαλίωνα, η οποία, πίσω της
ακριβώς και πολύ κοντά, είχε την θεραπαινίδα της που κρατούσε, καθιστή, στο δεξιό
της ώμο μία υδρία. Και οι δύο αυτές πέτρινες μορφές, ιδιαίτερα της θεραπαινίδας, είναι
τόσο όμορφα καμωμένες, σαν να τις λάξευσε η σμίλη του Πραξιτέλη. Αυτές, λοιπόν, οι
μορφές έδειχναν να σταμάτησαν ξαφνικά και να κοιτούσαν προς την Ανατολή. Επίσης,
κοντά στη «θεραπαινίδα», μου φαινόταν η μορφή ενός ακέφαλου γυμνού σώματος,
με δύο πόδια μόνο και το στήθος. Στο πλάι αυτής της μορφής και κάτω στο έδαφος
διέκρινα μία «ασπίδα», ενώ παραδίπλα σαν να μου φαινόταν κάποιο «πτώμα» με τα
πόδια προς τα επάνω. Λίγο αριστερότερα από αυτές τις εικόνες, διέκρινα την Μονή
του Αγίου Στεφάνου σαν ένα κουκλόσπιτο, ανάμεσα από δύο δάχτυλα του χεριού.
Λίγο πιο κάτω από την μονή φαίνεται ένα μεγάλο «κεφάλι» με σκούφο, με χοντρή και
στρογγυλή «μύτη». Το «κεφάλι» αυτό έχει κολλημένο το «αφτί» στο βράχο σαν να
ακροάται τα λόγια του πρωτομάρτυρα Στεφάνου: «Ο θεός ζει στους αχειροποίητους
ναούς».
Απέναντι στον πυραμιδοειδή βράχο των Αγίων Αποστόλων διακρίνεται ένας
σχετικά μικρός βράχος, ο οποίος θυμίζει την μορφή ενός καλογέρου που προσεύχεται
γονυπετής. Με τόσες «μορφές», τις οποίες έβλεπα αντικριστά σ’ αυτό το μέρος, ήταν
φυσικό οι εντόπιοι να ονομάσουν αυτό το βραχώδες τοπίο Κουκουλά. Με πόση αγάπη
και θαυμασμό αντίκριζα τα αξιοπερίεργα αυτά παιχνίδια της φύσης! Πόσα στοιχεία
της φύσης άλλαξαν στο πέρασμα του χρόνου, από την εποχή του Δευκαλίωνα μέχρι
την δημιουργία των Μετεώρων! Πώς να ξεχάσουμε, εγώ και οι συνοδοί μου, τον
θαυμαστό αυτό κόσμο της φύσης!
36. Η σκάλα αυτή, παλιότερα, ήταν κινητή. Βλ. Μοναχή Θεοτέκνη, ό.π., σ. 57.
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Στις 2 το απόγευμα φθάσαμε στους πρόποδες του Κουκουλά και ανηφορίσαμε
ακολουθώντας ένα ελικοειδές μονοπάτι, το οποίο οδηγεί στη Μονή του Αγίου
Στεφάνου. Σε ένα μέρος, κάπως δενδρώδες, κοντά στις μορφές που ομοιάζουν με την
Πύρρα και την θεραπαινίδα της, ξεχώριζε μία εικόνα η οποία θύμιζε διπλό πρόσφορο,
το ένα πάνω στο άλλο, καμωμένο από την παμπάλαιη δράση τής ηφαιστειογενούς
λάβας.
Για πολλή ώρα βαδίζαμε στο μονοπάτι αυτό και, όταν παρακάμψαμε την πλευρά
του βουνού όπου ήταν το ομοίωμα της Πύρρας, πλησιάσαμε επιτέλους στη μονή από
την ανατολική πλευρά της, η οποία πρόβαλε μπροστά μας αναπάντεχα. Διακρίναμε
πολύ καλά τον ναό του αγίου και μάρτυρρα Χαραλάμπους. Ο ναός αυτός, ο οποίος
είναι στο ανατολικό τμήμα, είναι πρόσφατης37 κατασκευής και βρίσκεται κοντά
στον παλιό ναό του αρχιδιακόνου Στεφάνου.38 Πριν φθάσουμε στην πύλη του ναού,
αρχίσαμε να σταυροκοπιούμαστε και να νιώθουμε αγαλλίαση. Ο ναός χωρίζεται από
το βουνό Κουκουλάς με έναν βαθύ και στενό γκρεμό, ο οποίος ενώνεται με μία μικρή
ξύλινη γέφυρα.39 Εδώ μας προϋπάντησε ένας νεαρός ιερομόναχος και όταν έμαθε
ποιοι είμαστε και για ποιον σκοπό βρισκόμασταν εκεί, μας υποδέχθηκε μέσα στη
μονή. Προσευχηθήκαμε μέσα στο ναό και εισήλθαμε στο αρχονταρίκι, όπου δέχονται
επίσημα τους πιστούς. Ο ηγούμενος έλειπε· είχε πάει να επισκεφθεί την ιδιοκτησία
της μονής στο διπλανό μετόχι. Επέστρεψε αργότερα το βράδι. Όταν συναντήθηκα με
τον ηγούμενο, αισθάνθηκα κάποια ανεξήγητη ψυχρότητα στην ομήγυρη. Όμως εγώ
παρακάλεσα τον Θεό, από τα βάθη της καρδιάς μου, να μου δείξουν οι αδελφοί μου
εκεί αγάπη όπως σε αδελφό και φίλο.
Τη νύχτα έγινε μία θεσπέσια λειτουργία. Θυμήθηκα παλιότερες λειτουργίες, τις
οποίες έζησα στους τσαρικούς καιρούς. Το δεύτερο, μάλιστα, Ευαγγέλιο το μετέφρασα
ο ίδιος από τα σλαβικά στα ελληνικά και το τρίτο Ευαγγέλιο στη γλώσσα στην οποία
έγραφαν οι μαθητές του Θεανθρώπου. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας, την ψυχή
μου φώτιζε η επτάφωτος λυχνία: πίστη, ελπίδα, αγάπη, αγαλλίαση, χαρά, ειρήνη,
υπομονή.

37. Ο ναός του Αγ. Χαραλάμπους «ἀνηγέρθη ἀπό θεμελίου» το έτος 1798. Βλ. Μοναχή
Θεοτέκνη, ό.π., σ. 72.
38. Ο ναός του Αγ. Στεφάνου, της ομώνυμης μονής των Μετεώρων, ανεγέρθηκε τον 16ο αι.
Βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Τόμος Γ΄. Τα χειρόγραφα της Μονής
Αγίου Στεφάνου, ΚΕΜΝΕ, Αθήναι 1986, ιγ΄-ιδ΄.
39. Για την σκάλα αυτή, βλ. παραπάνω την σημείωση 36.
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΔΥΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
ΤΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΤΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΗ «ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ» ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ
(1623)
Συνεχίζοντας1 την παρουσίαση εγγράφων, θεσσαλικού ενδιαφέροντος, από την Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου, θα παρουσιάσουμε δύο υπομνήματα εκλογής αρχιερέων
θεσσαλικών επισκοπών, τα οποία είναι τα εξής:
1) Το υπόμνημα του Γρηγορίου Α΄ του Γαρδικίου (1623). και
2) Το υπόμνημα εκλογής του Δωροθέου της Λιτζάς και Αγράφων (1623).
1. Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α΄ ΤΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
Το 1623, ο τότε επίσκοπος του Γαρδικίου Μητροφάνης καθαιρέθηκε επειδή δεν
έδωσε το ποσό της πατριαρχικής ζητίας2 το οποίο αναλογούσε στην επισκοπή του. Στον
επισκοπικό κατάλογο του Βασ. Γ. Ατέση αναφέρονται τα εξής γι’ αυτόν: Μητροφάνης
1623, 1624 «καθαιρέσει υποβάλλεται και αντ’ αυτού, παρακλήσει του Λαρίσης
Γρηγορίου εκλέγεται» ο Γρηγόριος Α΄ 1624.3 Για την αναφορά του αυτή παραπέμπει
στον επισκοπικό κατάλογο του Βασ. Μυστακίδη,4 όπου όμως δεν αναφέρεται καμία
χρονολογία. Στην πράξη της καθαίρεσης του Μητροφάνη αναφέρεται το έτος ζρλβ΄ και
ο Ατέσης απέδωσε σωστά την χρονολογία αυτή (7.132-5508/5509) ως 1623/1624. Δεν
είχε, όμως, υπόψη του το υπόμνημα εκλογής του διαδόχου του, στο οποίο αναφέρεται
το έτος αχκγ΄ (1623). Έτσι, λοιπόν, η αρχιερατία του Μητροφάνη έληξε το έτος 1623.
Μετά την καθαίρεση του Μητροφάνη, ο μητροπολίτης της Λάρισας Γρηγόριος (πριν
από το 1623-1645)5 παρακάλεσε τον οικ. πατριάρχη6 να κινήσει την διαδικασία εκλογής
1. Βλ. Κώστας Σπανός, 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. ε) «Δύο υπομνήματα
εκλογής αρχιεπισκόπων του Φαναρίου και Νεοχωρίου, 1633, 1652», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
53 (2008) 203-208.
2. Βλ. Κώστας Σπανός, «Η καθαίρεση έξι επισκόπων ...», ό.π., σ. 230-232.
3. Βλ. Βασ. Γ. Ατέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι
σήμερον, εν Αθήναις 1975, 266.
4. Βλ. Βασ. Α. Μυστακίδης, «Επισκοπικοί Κατάλογοι», ΕΕΒΣ, 12 (Αθήναι 1936) 167.
5. Βλ. Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, «Λαρίσης και Πλαταμώνος Μητρόπολις», ΘΗΕ, 8 (Αθήναι
1966) 131.
6. Το όνομα του οικ. πατριάρχη δεν αναφέρεται. Την περίοδο 4.11.1620-17.5.1623 ήταν ο
Κύριλλος Λούκαρης, για δεύτερη φορά, την περίοδο 17.5.1623-18.6.1623 ο Γρηγόριος Δ΄, την
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νέου επισκόπου. Με την προτροπή, λοιπόν, του οικ. πατριάρχη, οι παρευρισκόμενοι,
στην Κωνσταντινούπολη, συνοδικοί αρχιερείς συνήλθαν στον πατριαρχικό ναό του
Αγ. Γεωργίου7 για να εκλέξουν τον διάδοχο του Μητροφάνη. Στον κατάλογο των
τριών υποψηφίων πρώτον τοποθέτησαν τον ιερομόναχο Γρηγόριο, ο οποίος και εκλέχθηκε το έτος αχκγ΄ (1623).
Ο Γρηγόριος Α΄, τον Μάιο του 1626, υπέγραψε (ΓαρδΗκίου ΓρηγΩρΗός) στο
συνοδικό επιτίμιο του οικ. πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρη κατά των μοναχών της Μονής
του Κουτλουμουσίου, οι οποίοι είχαν συκοφαντήσει στους Οθωμανούς τους Ιβηρίτες.8
Το 1626 υπέγραψε στο σιγίλιο του Κυρίλλου Λούκαρη για την Μονή του Αγ. Νικολάου
της Κερνίτζας.9 Τον Οκτώβριο του 1630 υπέγραψε στο «συνοδικό» του Κυρίλλου
Λούκαρη, με το οποίο επικυρώθηκε η αφιέρωση, από τον αυθέντη της Ουγγροβλαχίας
Ιωάννη Λέοντα Βοεβόδα, του χωριού Πόγιαννη του καδιλικίου Βλάσκοι, στον Πανάγιο
Τάφο.10 Κατά τον Βασ. Μυστακίδη καθαιρέθηκε, με απαίτηση του μητροπολίτη της
Λάρισας Γρηγορίου, χωρίς να προσδιορίζεται το έτος της καθαίρεσής του.11
Το υπόμνημα εκλογής του Γρηγορίου Α΄ του Γαρδικίου (1623)12
+ Ἐπειδή τῆς ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Γαρδικίου ἀπροστατεύτου μεινάσης, ἅτε τοῦ ἐν
αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος Μ(ητ)ροφάνη κα:/θηρηθέντος δι’ αἰτίας εὐλόγους, καθώς κατ’
ἀντικρύ φαίνεται, τούτου χάριν ψήφους κανονικάς ποιήσαντες οἱ κα:/θευρεθέντες
ἀρχιερεῖς ἐν τῇ μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ, προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου ἡμῶν αὐθέντου
καί δεσπότου τοῦ οἰκου:/μενικοῦ π(ατ)ριάρχου, ἐθέμεθα [παρακλήσει κ(αί) τοῦ
πανιερω/τάτου μ(ητ)ροπολίτου Λαρίσσης / κῦρ Γρηγορίου τοῦ ἐν ἁγίῳ / πν(εύματ)ι
ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ καί συλ/λειτουργοῦ]13 πρῶτον μέν τόν ὁσιώτατον ἱερομόναχον
Γρηγόριον, ἔπειτα τόν ὁσιώτατον πν(ευματ)ικόν κῦρ / Κύριλλον, καί τρίτον τόν παπᾶ

περίοδο 18.6.1623-Οκτώβριος 1623 ο Άνθιμος Β΄ και την περίοδο Οκτώβριος 1623-Μάιος 1630
ο Κύριλλος Λούκαρης, για τρίτη φορά. Βλ. Μαν. Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Αθήναι
19962, 429-435.
7. Η εκλογή των επισκόπων γινόταν στο ναό κάποιου οικισμού ο οποίος ανήκε σε μία από
τις επισκοπές που υπάγονταν στην Μητρόπολη της Λάρισας. Η εκλογή του Γρηγορίου Α΄ έγινε
στο Οικ. Πατριαρχείο, μετά την καθαίρεση του προκατόχου του Μητροφάνη, προφανώς επειδή
ο μητροπολίτης της Λάρισας ήθελε να δώσει μεγαλύτερο κύρος ώστε να μην αμφισβητηθεί από
κανέναν η ενέργειά του αυτή.
8. Βλ. Μαν. Ι. Γεδεών, Πατριαρχικαί Εφημερίδες, Αθήναι 1936-1938, 95-96.
9. Βλ. Διονύσιος Ζακυθηνός, «Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας (1593-1798) εκδιδόμενα εκ παρισιακών κωδίκων», Ελληνικά 2/1 (1929) 151.
10. Βλ. Καλλίνικος Δελικάνης, Τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακείου
σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα, εν Κωνσταντινουπόλει 1904, τ. Β, 340· Σπυρ. Δ.
Κοντογιάννης, Επισκοπικοί Κατάλογοι· προσθήκαι και διορθώσεις, Αθήναι 1986, 217.
11. Βλ. Βασ. Α. Μυστακίδης, Θετταλικά σημειώματα εκ χειρογράφων, Κωνσταντινούπολις
1923, 4.
12. Στην έκδοση των υπομνημάτων κεφαλαιογραφούμε το αρχικό γράμμα των κύριων
ονομάτων.
13. Τα εντός των αγκυλών είναι προσθήκη στο αριστερό περιθώριο.
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Εικ. 2. Τμήμα του φ. 301v της Νομικής Συναγωγής του Δοσιθέου, όπου το υπόμνημα εκλογής
του Γρηγορίου Α΄ του Γαρδικίου (1623).

κῦρ Ἰγνάτιον. ὅθεν καί εἰς δήλωσιν κατεστρώθη ἐν τῷ παρόντι κώδικι τῆς μεγάλης Ἐκ:
/κλησίας : ἐν ἔτει ᾳχκγῳ: ΠΗΓΗ: Νομική Συναγωγή, φ. 301v
2. Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΤΗΣ ΛΙΤΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΑΦΩΝ
Το 1623, ο τότε επίσκοπος της Λιτζάς και Αγράφων Αρσένιος καθαιρέθηκε επειδή
υπήρξε απειθής και ανυπότακτος στον μητροπολίτη του Γρηγόριο της Λάρισας και
επειδή δεν έδωσε και αυτός το ποσό της πατριαρχικῆς ζητίας14 το οποίο αναλογούσε
στην επισκοπή του. Στους επισκοπικούς καταλόγους του Βασ. Γ. Ατέση15 και του Π.
Βασιλείου16 ο Δωρόθεος, διάδοχος του Αρσενίου, εκλέχθηκε το 1624. Ο Π. Βασιλείου
αναφέρει το 1624 ως έτος καθαίρεσης του Αρσενίου, μολονότι στο σχετικό έγγραφο
αναφέρεται το έτος ζρλβ΄ (1623/1624), ενώ ο Βασ. Ατέσης αναφέρει τα έτη «1623, 1624»,
παραπέμποντας και πάλι στον Βασ. Μυστακίδη. Όμως, και οι δύο προαναφερόμενοι
συγγραφείς δεν είχαν υπόψη τους το υπόμνημα εκλογής του Δωροθέου, στο οποίο
αναφέρεται το έτος ᾳχκγ΄ (1623). Τώρα είμαστε βέβαιοι ότι η αρχιερατία του Αρσενίου
έληξε το έτος 1623.
Μετά την καθαίρεση του Αρσενίου, ο μητροπολίτης της Λάρισας Γρηγόριος
προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους στην Κωνσταντινούπολη συνοδικούς αρχιερείς
για να εκλέξουν τον διάδοχο του Αρσενίου. «Προτροπῇ» του οικ. πατριάρχη Κυρίλλου
Λούκαρη,17 οι συνοδικοί αρχιερείς συνήλθαν στον πατριαρχικό ναό του Αγ. Γεωργίου
όπου συνέταξαν τον κατάλογο των τριών υποψηφίων. Πρώτον τοποθέτησαν τον
ιερομόναχο και προηγούμενο κάποιας μη κατονομαζόμενης μονής, ο οποίος και
εκλέχθηκε, την άνοιξη ή το φθινόπωρο του 1623.18 Κατά τον Κ. Σάθα, ο Δωρόθεος
αναφέρεται σε έγγραφο του οικ. πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρη, του Οκτωβρίου
1623.19
Το υπόμνημα εκλογής του Δωροθέου της Λιτζάς και Αγράφων (1623)
+ Ἐπειδή τῆς ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Λητζᾶς καί Ἀγράφων ἀπροστατεύτου μεινάσης,
ἅτε τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος / Ἀρσενίου καθαιρέσει νομίμῳ καθυποβληθέντος
καί ἐξώσει τοῦ θρόνου αὐτοῦ δι’ αἰτίας εὐλόγους, καθ’ ἅ περιέχεται ἐν τῇ καταντικρύ
καθαιρέσει αὐτοῦ, προσεκαλέσατο ἡμᾶς ὁ πανιερώτατος μ(ητ)ροπολίτης Λαρίσσης,
ὑπέρτιμος καί / ἔξαρχος δευτέρας Θετταλίας καί πάσης Ἑλλάδος κῦρ Γρηγόριος, ὁ ἐν
14. Βλ. Κώστας Σπανός, «Η καθαίρεση έξι επισκόπων...», ό.π., σ. 232-234.
15. Βλ. Βασ. Γ. Ατέσης, ό.π., σ. 201.
16. Βλ. Πάνος Ι. Βασιλείου, Η Επισκοπή Λητζάς και Αγράφων επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα
1960, 146.
17. Πρόκειται για την δεύτερη πατριαρχία του Κυρίλλου Λούκαρη (4.11.1620-17.5.1623).
Βλ. Μαν. Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί..., σ. 429-431.
18. Επειδή ο Κύριλλος Λούκαρης πατριάρχευσε δύο φορές το 1623, την πρώτη παραιτήθηκε
στις 17.5.1623 και την δεύτερη ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο του 1623, η εκλογή
του Δωροθέου έγινε την άνοιξη ή το φθινόπωρο αυτού του έτους.
19. Βλ. Κ. Ν. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Βενετία 1875, τ. Γ, 564· πρβ. Πάνος Ι.
Βασιλείου, ό.π., σ. 146.
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Εικ. 1. Τμήμα του φ. 301v της Νομικής Συναγωγής του Δοσιθέου, όπου το υπόμνημα εκλογής
του Δωροθέου της Λιτζάς και Αγράφων (1623).

ἁγίῳ πν(εύματ)ι ἀγαπητός ἀδελφός καί συλλειτουργός / ἐκλογήν περί τούτου ποιῆσαι,
τούτου χάριν συνήχθημεν πάντες οἱ καθευρεθέντες ἀρχιερεῖς, ἐν τῷ π(ατ)ριαρχείῳ, ἐν
τῷ / ναῷ τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, καί ψήφους κανονικάς ποιήσαντες, πρῶτον
μέν ἐθέμεθα τόν ὁσιώτατον ἐν ἱ:/ερομονάχοις καί πν((ευματ)ικοῖς κῦρ Δωρόθεον
προηγούμενον [κενό], ἔπειτα τόν ὁσιώτατον ἐν ἱερομονάχοις κ(αί) πν(ευματ)ικοῖς
/ κῦρ Δανιήλ, καί τρίτον τόν ὁσιώτατον ἐν ἱερομονάχοις καί πν(ευματ)ικοῖς κῦρ
Μερκούριον. ὅθεν καί εἰς δήλωσιν τοῦ παρόντος / κατεστρώθη καί ἐν τῷ παρόντι
κώδικι τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας ἐν ἔτει ᾳχκγω ἰνδ(ικτιῶν)ος.
προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου καί σοφωτάτου ἡμῶν αὐθέντου κ(αί) δεσπότου τοῦ
οἰκουμενικοῦ π(ατ)ριάρχου κυρίου κυρίου Κυρίλλου: ΠΗΓΗ: Νομική Συναγωγή, φ. 301v
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J. J. M. FR. BOUDIN TROMELIN

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΟ 1807
Μετάφραση από τα γαλλικά
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ
Προλεγόμενα: ΑΛΕΞ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Σχόλια: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ο Jacques Jean Marie François Boudin, Comte de Tromelin1 γεννήθηκε στο Ploujean
της Γαλλίας, στις 22.8.1771. Έγινε αξιωματικός του γαλλικού στρατού, αλλά νωρίς
στρατολογήθηκε από τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες και διετέλεσε πράκτοράς
τους. Το 1798, μαζί με γάλλους αξιωματικούς, χρησιμοποιώντας πλαστογραφημένα
έγγραφα, απελευθέρωσαν τον βρετανό ναύαρχο sir William Sidney Smith,2 από
τις φυλακές Temple του Παρισίου, φυγαδεύοντάς τον στο Λονδίνο.3 Ο βρετανός
ναύαρχος τον πήρε μαζί του στην Κωνσταντινούπολη, όπου τον παρουσίασε στον
σουλτάνο Σελήμ, και αυτός τον διόρισε επιθεωρητή του οθωμανικού πυροβολικού και
στρατιωτικό σύμβολο του μεγάλου βεζίρη Γιουσούφ πασά. Το 1798-1799 διακρίθηκε
στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ναπολέοντα, στη Συρία και στην Αίγυπτο.4
Τον Αύγουστο του 1802 επέστρεψε στη Γαλλία, συνελήφθηκε από την μυστική
αστυνομία και αναγκάσθηκε να προχωρήσει στον στρατό του Ναπολέοντα. Στάλθηκε
στη στρατιά της Δαλματίας, όπου εκπλήρωσε, με επιτυχία, πολλές στρατιωτικές
αποστολές που του ανατέθηκαν. Στις 28.12.1809 προήχθη σε συνταγματάρχη του
πεζικού και έλαβε τον τίτλο του κόμη του Tromelin.5 Σύντομα προήχθη στις ανώτατες
θέσεις του γαλλικού στρατού και στις 19.11.1813 ο Ναπολέων τον προήγαγε σε
ταξίαρχο. Επικεφαλής της 6ης γαλλικής στρατιάς του Βελγίου, έλαβε μέρος στη μάχη
του Βατερλώ (1815) και μετά τον θάνατο του Ναπολέοντα (1821) έγινε διοικητής
του γαλλικού στρατού στην Ισπανία, προαγόμενος (22.5.1825) σε στρατηγό.
Αποστρατεύθηκε το 1839 και πέθανε στο Παρίσι το 1842.
Το 1807, ο δούκας της Ραγούζας (Ντούμπροβνικ), υπό τις διαταγές του οποίου
υπηρετούσε, τον ανέθεσε μία στρατιωτική αποστολή στα εδάφη της ευρωπαϊκής

1. Prosper Jean Levot, Biographie bretonne: recueil de notices sur tous les Bretons qui se sont
fait un nom, etc. Vannes-Paris 1857, II, 938-940.
2. Tom Pocock, A Thirst for Glory. The life of admiral sir Sidney Smith, Pimlico Books,
London 1998.
3. Michael Durey, «The British Secret Service and the escape of sir Sidney Smith from Paris in
1798», History, 84/ 275 (1999) 437-457.
4. Achille de Vaulabelle-Louis Reybaud, Histoire scientifique et militaire de l’ expédition
française en Egypte, Paris 1830, I, 2· VI, 181· VII, 30, 32, 54.
5. Antoine Henri Jomini, Vie politique et militaire de Napoléon, racontée par lui-meme. Au
tribunal de César, d’ Alexandre et de Frédéric, Paris 1827, I, 294-295.
6. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αναχωρώντας από την Κέρκυρα (1.8.1807) περιηγήθηκε
την Ήπειρο, την Θεσσαλία, την Μακεδονία και έφθασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη.
Κατά την διάρκεια της αποστολής του σχεδίασε 16 χάρτες6 της Θεσσαλίας και της
Μακεδονίας, τους οποίους εξέδωσε αργότερα ο Lapie. Στις 25.11.1807 αναχώρησε από
την Κωνσταντινούπολη και διά μέσου της Καβάλας, των Σερρών, της Θεσσσαλονίκης
και του Δυρραχίου επέστρεψε στα Ιωάννινα.
Το οδοιπορικό του, μείγμα τοπογραφικών αναφορών, ταξιδιωτικών εντυπώσεων,
στρατιωτικών σημειώσεων και χαρτογραφικών απεικονίσεων, το παρέδωσε στον
δούκα της Ραγούζας, στρατηγό Marmont, στις 10.2.1808, στη Ζάρα της Δαλματίας.
Από τα σωζόμενα χειρόγραφά7 του, ο εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Revue
des Etudes Napoleoniennes Edouard Driault, δημοσίευσε το οδοιπορικό του σε δύο
συνέχειες.8 Από το ενδιαφέρον οδοιπορικό του Tromelin θα παρουσιασθεί, ακολούθως,
το τμήμα το οποίο αναφέρεται στη Θεσσαλία.9
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Το χωριό Μέτσοβο (ανάμεσα σε δύο βουνά) απέχει 10 ώρες πορεία από τα Ιωάννινα
και 14 από τα Τρίκαλα. Αποτελείται από 1500 σπίτια, τα οποία κατοικούνται από
βλαχόφωνους Έλληνες. Τα σπίτια είναι κτισμένα πάνω στην κατωφέρεια που βρίσκεται
απέναντι από δύο βουνά, τα οποία σχηματίζουν το φαράγγι που την διασχίζει. Το
βουνό στα βόρεια ονομάζεται Τσούκα Ρούκα10 και το απέναντι Καλαρίτες.11 Ένας
χείμαρρος διαιρεί τον οικισμό σε δύο μέρη. Η μεγάλη οροσειρά της Πίνδου το καλύπτει
στα ανατολικά. Είναι το μεγάλο πέρασμα από την Ήπειρο προς την Μακεδονία και
προς την Θεσσαλία. Στα δυτικά βρίσκονται οι πηγές του Αράχθου, ενώ αυτές του
Πηνειού βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση.
Όλη η κοιλάδα του Μετσόβου, η οποία εξακολουθεί να κατέρχεται από την μικρή
Πίνδο ή όρος Μιτσικέλι, είναι εξαιρετικά στενή και η κοίτη του χειμάρρου μεγαλώνει
μερικές φορές σε πλάτος, το οποίο αντιστοιχεί στην εμβέλεια του περιστρόφου ή σ’
αυτήν του τουφεκιού. Η κοιλάδα αυτή κρύβεται βαθιά ανάμεσα σε ψηλά βουνά,
καλυμμένα από δάση και όμορφα βοσκοτόπια. Δεν μπορείς να διακρίνεις μερικούς
οικισμούς [Ανθοχώρι, Βοτονόσι] προς τα πίσω, που περιβάλλονται από αμπελώνες,
ενώ αυτός που εκτείνεται στα βόρεια είναι καλυμμένος από μερικές συστάδες ελάτων,

6. Σχεδίασε πολλούς στρατιωτικούς χάρτες, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν αυτοί της Αιγύπτου και της Κρήτης, γι’ αυτό και διετέλεσε μέλος της
Γεωγραφικής Εταιρείας του Παρισίου.
7. Ο πλήρης τίτλος τους είναι: Itineraire d’ un voyage fait dans la Turquie d’ Europe, d’ après
les ordres de Son Excellence le Général Marmont, duc de Raguse, etc., etc., par un officier d’ étatmajor de l’ armée de Dalmatie, dans l’ automne de 1807.
8. Το πρώτο μέρος δημοσιεύθηκε στον τ. 12(1917) 344-381, και το δεύτερο στον τ. 13(1918)
96-124.
9. Πρόκειται για τις σελίδες 351-359 του πρώτου μέρους.
10. Πρόκειται, μάλλον, για την Τσούκα Ρώσια, όπως μας είπε ο κ. Στέργιος Μίχος.
11. Οι Καλαρίτες είναι οικισμός και όχι βουνό, πολύ μακριά από το Μέτσοβο, στα
νοτιοδυτικά του.
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κυρίως από την πλευρά του Μετσόβου. Τον χειμώνα ο δρόμος αυτός δεν είναι βατός.
Έχοντας περάσει από την γέφυρα του Σολιμάν πασά,12 παίρνουμε, στα αριστερά, ένα
δύσκολο μονοπάτι, το οποίο οδηγεί από το όρος Τσούκα Ρούκα [Ρώσια] στο Μέτσοβο.
Η Τσούκα Ρούκα [Ρώσια] είναι χωματοβούνι και γι’ αυτό είναι δυνατόν να χαραχθεί
εκεί ένας καλύτερος δρόμος.
Αφήνοντας το χωριό Μέτσοβο, διασχίζουμε μία χαράδρα, όπου συναντιούνται ξανά
οι πηγές του ποταμού της Άρτας (Αράχθου), για να φθάσουν, προς τα ανατολικά,
στους πρόποδες της μεγάλης Πίνδου [Λάκμου]. Το βουνό αυτό είναι σχιστολιθικό
στη βάση του και καλυμμένο με χώμα, βαθιά διαβρωμένο από τα νερά. Στην κορυφή
του υπάρχουν μεγάλες μάζες κόκκινου μαρμάρου. Σε κανένα από τα βουνά, που έχω
διασχίσει, δεν συνάντησα την ύπαρξη γρανίτη.
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Ή ΣΑΛΑΜΠΡΙΑ
Ακολουθώντας, αρχικά, ένα μονοπάτι του οποίου οι πλαγιές είναι απότομες και
συχνά σχισμένες, φθάσαμε σε μία ώρα στους πρόποδες του βουνού, μέσα σε ένα
ελατόδασος. Ταξιδεύσαμε ακόμα μία ώρα για να συναντήσουμε τον στενό αυχένα
[Ζυγό], στην κορυφή του βουνού, το οποίο, ένα μέρος του χρόνου, καλύπτεται με
χιόνι. Περάσαμε γρήγορα στο άλλο φαράγγι, χωρίς να βρούμε κάποιο οροπέδιο, και
εισήλθαμε σε ένα παλαιό δάσος με οξυές, όπου ο δρόμος πλαταίνει σημαντικά και
η προστασία από την κλίση είναι καλύτερη. Βγαίνοντας, λίγο μετά, από το δάσος,
κατεβήκαμε προς τα νοτιοανατολικά από ένα ορεινό μονοπάτι. Το τοπίο γίνεται
στενότερο και κλιμακώνεται σε λόφους, μέχρι την χαράδρα όπου συναντιούνται
ξανά οι πηγές του Πηνειού. Η σημαντικότερη έρχεται από τον Βορά, κάτω από το
χωριό Μαλακάσι, το οποίο είναι ορατό από την άλλη πλευρά του λαγκαδιού, ενώ
η άλλη κατέρχεται από το βουνό που μόλις διασχίσαμε και βρίσκεται στα δεξιά του
μονοπατιού το οποίο μόλις διαβήκαμε.
Στους πρόποδες του βουνού βρίσκεται ένα χάνι13 κοντά σε μία πέτρινη γέφυρα,14
εκεί όπου συνενώνονται οι πηγές του Πηνειού. Απέχει 4 ώρες πορεία από το Μέτσοβο.
Ο δρόμος που στρίβει προς τα νότια διέρχεται κοντά από ένα δεύτερο χάνι,15 λίγο
μακριά από το πρώτο, και ακολουθεί την κοίτη του ποταμού η οποία κατεβάζει
στην πεδιάδα βράχους παρασυρμένους από τα γειτονικά βουνά. Τον χειμώνα, άμα
διασχίσεις την γέφυρα, παίρνεις έναν δρόμο μέσα στους λόφους, στα ανατολικά, κάτω
από το Μαλακάσι, ο οποίος οδηγεί σε κάποια χάνια16 που βρίσκονται σε απόσταση

12. Δεν γνωρίζουμε κάτι γι’ αυτήν την γέφυρα.
13. Πρόκειται, μάλλον, για το Χάνι του Σαΐτ πασά (υψ. 1.100 μ.), 4,5 χλμ. από το Χάνι του
Ζυγού και 4 χλμ. πάνω από το Μαλακάσι, του οποίου σώζονται ακόμα τα ερείπια.
14. Η γέφυρα, την οποία αναφέρει ο Tromelin είναι μακριά από το χάνι, κάτω από το
Μαλακάσι, όπου ενώνονται οι δύο παραπόταμοι του Πηνειού, ο ένας ερχόμενος από το
Μαλακάσι και ο άλλος από την Κουτσούφλιανη (Πλατάνιστο).
15. Πρόκειται, μάλλον, για το Χάνι του Μαλακασίου.
16. Το ένα είναι το Χάνι της Γκουντοβάσδας (Καλομοίρας) και το άλλο του διαλυμένου
οικισμού Μουκόσι.
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μεγαλύτερη των δύο ωρών, το ένα από το άλλο, έως εκείνο το οποίο βρίσκεται κάτω
από τα Μετέωρα,17 όπου απλώνεται η θεσσαλική πεδιάδα.
Από τις πηγές του Πηνειού, η πεδιάδα πλαταίνει σταδιακά καθώς προχωρούμε προς
τα νότια. Το καλοκαίρι, οπότε ο ποταμός είναι σχετικά ρηχός, τον πλησιάζεις και τον
διασχίζεις για να φθάσεις σε ένα χάνι,18 στη δεξιά όχθη, το οποίο απέχει τρεις ώρες
από το πρώτο.
Μένουν εφτά ώρες ταξιδιού για να φθάσουμε στα Τρίκαλα. Ο δρόμος συνεχίζεται
ακόμα στα δεξιά του Πηνειού, διασχίζοντας, ενίοτε, τις στροφές που κάνει. Την
πεδιάδα σκιάζουν πλατάνια που φυτρώνουν στις όχθες των διάφορων καναλιών,
τα οποία σχηματίζονται από τα νερά του ποταμού. Σε δύο ώρες μετά από το χάνι,
η πεδιάδα μεγαλώνει σημαντικά και οι λόφοι που την οριοθετούν είναι καλύτερα
καλλιεργημένοι. Πάνω σε ένα αντέρισμα, στα δεξιά, βρίσκεται ένα δερβένι ή σώμα
φρουράς στη μέση του δάσους, το οποίο βρίσκεται στα πόδια ενός χειμάρρου που
εξέρχεται στα δυτικά της μικρής πεδιάδας. Διασχίζοντας αυτόν τον χείμαρρο και στη
συνέχεια την κοίτη του ποταμού, για τελευταία φορά, φθάσαμε σε ένα μεγάλο χάνι,
κάτω από τα Μετέωρα, κοντά σε ένα χριστιανικό χωριό.19
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ (4 ΩΡΕΣ)
Τα Μετέωρα (στα ελληνικά υπερυψωμένος τόπος) είναι απομονωμένοι βράχοι,
κομμένοι καθέτως. Φαίνονται σαν να βρέθηκαν απογυμνωμένοι από όλα που τους
περιτριγυρίζουν, μέσα σε μία μεγάλη αναστάτωση της φύσης. Στις κορυφές εννιά20 από
αυτούς τους βράχους έλληνες μοναχοί ίδρυσαν μοναστήρια. Στα βορειοανατολικά των
Μετεώρων βλέπεις μία κοιλάδα, τέλεια καλλιεργημένη, η οποία αρδεύεται από ένα
ρυάκι ερχόμενο εκεί κοντά για να εκβάλει στον Πηνειό. Από την άλλη πλευρά του
ποταμού τα βουνά [Πίνδος] υψώνονται σημαντικά, κάνοντας μία καμπύλη προς τα
δυτικά, οριοθετώντας τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, οι οποίες την διαχωρίζουν από την
Αιτωλία και την Ακαρνανία. Ο Πηνειός ακολουθεί αυτή την καμπύλη, αφήνοντας, στα
αριστερά του, τα Τρίκαλα και την πεδιάδα, σε απόσταση δύο λευγών [9,6 χλμ.], για να
βρέξει τους πρόποδες αυτής της οροσειράς και να υποδεχθεί τα διάφορα κατερχόμενα
ρυάκια. Στη συνέχεια, στρίβοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά και περνώντας
από τα νότια, κατευθύνεται προς τα ανατολικά για να φθάσει στη Λάρισα.
Από τα Μετέωρα χρειάζονται 4 ώρες πορεία για να φθάσεις, μέσω της πεδιάδας,
στα Τρίκαλα, ακολουθώντας τους πρόποδες των λόφων, στα αριστερά της κοιλάδας.
Μισή ώρα από το χάνι, το οποίο μόλις αφήσαμε, έχοντας τους λόφους στα ανατολικά,
φθάσαμε στο μικρό τουρκικό χωριό Καλαμπάκα, το οποίο οι Έλληνες ονομάζουν

17. Το Χάνι αυτό πρέπει να βρισκόταν κοντά στη σημερινή γέφυρα του Ίωνα (Μουργκάνη).
18. Το χάνι αυτό πρέπει να βρισκόταν στο χωριό Πρεβέντα (Διάβα), απέναντι από την
Καλαμπάκα.
19. Το χωριό αυτό είναι το Καστράκι της Καλαμπάκας.
20. Εννοεί ότι το 1807 υπήρχαν εννιά μονές στους βράχους των Μετεώρων. Το 18091810, ο W. M. Leake [μετ. Β. Αργυρούλης, «Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1809-1810» Θεσσαλικό
Ημερολόγιο, 38 (2000) 168] αναφέρει εφτά μονές.
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Σταγούς (Sagus). Πιθανώς είναι οι αρχαίοι Γόμφοι.21 Περάσαμε, πάνω από μία ξύλινη
γέφυρα, ένα ρυάκι ερχόμενο από τα περίχωρα της Καλαμπάκας για να εκβάλει στον
Σαλαμπριά ή Πηνειό. Ένα γόνιμο και αργιλώδες τοπίο και μία καλλιέργεια πιο
πλούσια και πολύ φροντισμένη σε πληροφορούν ότι εισέρχεσαι στη Θεσσαλία. Στα
αριστερά του δρόμου, δύο ώρες από τα Τρίκαλα, βλέπεις ένα ωραίο τσιφλίκι22 το οποίο
ανήκει στον Αλή πασά. Στα δεξιά του δρόμου βλέπεις μερικούς οικισμούς, στη μέση της
πεδιάδας, περιτριγυρισμένους από χωράφια βαμβακιού, σουσαμιού και σιτηρών.
Στην ανατολική πλευρά της πεδιάδας, τα βουνά23 χαμηλώνουν αρκετά και
σχηματίζουν μία ωραία κοιλάδα, στα αριστερά του δρόμου, ο οποίος προβάλλει σε
μικρή απόσταση από τα Τρίκαλα. Ένα ρυάκι, το οποίο κυλάει έχοντας αρδεύσει
μερικές φυτείες μουριών, έρχεται να βρέξει τα τείχη της πόλης24 και χύνεται μακρύτερα
στον Πηνειό. Διασχίσαμε αυτό το ρυάκι, πάνω από μία πλακόστρωτη γέφυρα, για
να εισέλθουμε στην πόλη. Το καλοκαίρι, καθώς καταστρέφεται το πλακόστρωτο σε
πολλά σημεία, διασχίζει κανείς το ρυάκι, λίγο παρακάτω, στα ρηχά.
Τα Τρίκαλα, πιθανώς η αρχαία Τρίκκη,25 ακουμπούν στις νότιες26 πλαγιές ενός
λόφου, όπου υπάρχουν και σήμερα τα ερείπια ενός αρχαίου κάστρου.27 Το κάστρο
αυτό κυριαρχείται από ένα πιο υψωμένο ίσιωμα, από το οποίο φαίνονται οι πεδιάδες
που περιβάλλουν τα Τρίκαλα και οδηγούν στα Φάρσαλα, δώδεκα ώρες πορεία προς τα
νοτιοανατολικά. Σε απόσταση τεσσάρων ωρών28 προς τα νοτιοδυτικά διακρίνεται το
μεγάλο χωριό Φανάρι, στα βουνά τα οποία οριοθετούν στο σημείο εκείνο την πεδιάδα.
ΤΡΙΚΑΛΑ, Η ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΙΚΚΗ
Στα Τρίκαλα κατοικούν σήμερα [1807] 2.500 Τούρκοι και διπλάσιοι Έλληνες,
οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την βαφή των βαμβακερών. Είναι η έδρα ενός
πασαλικίου, το οποίο εκτείνεται σε όλη, σχεδόν, την Θεσσαλία, εκτός από την Λάρισα
την οποία διοικεί ένας από τους μπέηδες, συγγενής του Ρούμελη βαλεσί.29 Ο Αλή πασάς
διοικεί σήμερα το πασαλίκι των Τρικάλων και ένας μπέης κυβερνάει την πόλη στο
όνομά του.
Η θέση της πόλης είναι σημαντική καθώς ελέγχει την είσοδο στη Θεσσαλία από την
μικρή πεδιάδα του Πηνειού, η οποία πρέπει να είναι ο σιτοβολώνας της Ηπείρου και

21. Στην Καλαμπάκα τοποθετείται το Αιγίνιο. Οι Γόμφοι βρίσκονταν στην περιοχή
Επισκοπή του Μουζακίου.
22. Πρόκειται για το χωριό Βοϊβόδα (Βασιλική). Βλ. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί της
Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατίαν, «Επικαιρότητα», Αθήνα 19742, 270.
23. Πρόκειται για τους λόφους της Βασιλικής.
24. Το ρυάκι αυτό είναι ο Ληθαίος. Καθώς ο Tromelin αποκαλεί το ποτάμι αυτό ρυάκι
αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόταν στη Θεσσαλία το καλοκαίρι (του 1807), εποχή κατά την
οποία ο Ληθαίος έχει ελάχιστο νερό. Τα Τρίκαλα είχαν τείχη στο λόφο τους.
25. Πράγματι, τα Τρίκαλα είναι στη θέση της αρχαίας Τρίκκης.
26. Για την ακρίβεια, νοτιοανατολικές πλαγιές του λόφου.
27. Το κάστρο των Τρικάλων είναι της μεσαιωνικής εποχής και όχι της Αρχαιότητας.
28. Η απόσταση Τρικάλων-Φαναρίου είναι μεγαλύτερη από τέσσερες ώρες πορεία.
29. Ρούμελη βαλεσί· ο βαλής (διοικητής) της Ρούμελης.
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η κύρια πηγή πλούτου του Αλή πασά. Αυτός ο φιλόδοξος σατράπης άνοιξε την πύλη
αυτής της επαρχίας, χάρη στον γάμο του με την αδελφή του τελευταίου πασά30 των
Τρικάλων, την οποία του πρόσφεραν, στη συνέχεια, οι δολοπλοκίες της Πύλης. Για να
φθάσει κάποιος σ’ αυτήν από την Ήπειρο δεν θα βρει άλλες διεξόδους. Τα στενά, από
το όρος Μιτσικέλι μέχρι την κοιλάδα του Πηνειού, έχουν μήκος 12 περίπου λευγών
[57,6 χλμ.] και είναι αδιάβατα από κάθε μορφής μεταφορικό μέσο. Η δυτική πλαγιά
της μεγάλης Πίνδου [Λάκμου], είναι το πιο δύσκολο πέρασμα, διότι οι εκεί πλαγιές
είναι πολύ απότομες και διαβρωμένες από τα ρυάκια. Η κοιλάδα του Πηνειού είναι
μεγαλύτερη και θα είναι ευκολότερο να χαραχθεί εκεί ένας καλός δρόμος.
Στα Τρίκαλα, κτισμένα σε μία υγιεινή περιοχή, δεσπόζει ένα πλάτωμα, κατάλληλο
για να συνδυάσει ένα οχυρωμένο στρατόπεδο με μία καλή θέση διαμονής. Σε ένα
τμήμα του παλαιού τείχους του κάστρου θα μπορούσαν να κάνουν καταστήματα με
τα πλούσια προϊόντα των πεδιάδων που το περιβάλλουν. Όλα, σχεδόν, τα γύρω χωριά
είναι ελληνικά. Θα ήταν σημαντικό να γνωρίζαμε την ύπαρξη ενός δρόμου, ο οποίος
να έρχεται απευθείας από τον κόλπο της Άρτας στα Τρίκαλα, διά μέσου των βουνών
τα οποία χωρίζουν την Ακαρνανία από την Θεσσαλία. Δεν μπόρεσα να πληροφορηθώ
κάτι το ικανοποιητικό γι’ αυτό το θέμα.31
ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (12 ΩΡΕΣ)
Βγαίνοντας από τα Τρίκαλα για να οδηγήσει στη Λάρισα, ο δρόμος ακολουθεί τους
πρόποδες των λόφων οι οποίοι οριοθετούν την πεδιάδα στα βόρεια, αφήνοντας στα
δεξιά τον δρόμο που περνάει τον Πηνειό και οδηγεί στο Φανάρι, στα νοτιοδυτικά.
Πρώτα περάσαμε κοντά από ένα τσιφλίκι,32 το οποίο ανήκει στον Βελή πασά, και
στη συνέχεια φθάσαμε στον οικισμό Κουρμπαλί (Courbali),33 δύο ώρες πορεία από
τα Τρίκαλα. Διασχίσαμε αυτόν τον οικισμό και στρίβοντας, προς τα νοτιοανατολικά,
αφήσαμε κάποιους οικισμούς και ένα μεγάλο έλος34 στα δεξιά, φθάνοντας στο χωριό
Κλοκοτό (Coulcoutos), το οποίο οι Τούρκοι ονομάζουν Balaleu. Το χωριό αυτό, που
απέχει τέσσερες ώρες από τα Τρίκαλα, ακουμπά στα υψώματα τα οποία καλύπτουν
την πεδιάδα από την βόρεια πλευρά.
Από τον Κλοκοτό ακολουθήσαμε τους πρόποδες των λόφων, στα αριστερά, και
κατευθυνθήκαμε προς τα ανατολικά. Ο δρόμος, ένα αρχαίο οδόστρωμα πλάτους 12-

30. ΟΑλή πασάς νυμφεύθηκε την Εμινέ, κόρη του Καπλάν πασά του Δελβίνου. Βλ. Σπ. Αραβαντίνος, Ιστορία Αληπασά του Τεπελενλή, Αθήνα 1895, Α,23.
31. Φαίνεται πως υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο πηγαίνει κατευθείαν από την Άρτα στα
Τρίκαλα. Από την Άρτα στα Θεοδώριανα (Fedoriana) έξι ώρες, στο Γαρδίκι (Kardiki) δύο
ώρες, στην Πύρρα (Pirra) του Ασπροποτάμου, του αρχαίου Αχελώου, δύο ώρες, απ’ όπου
προστίθενται τέσσερες ώρες μέχρι τα Τρίκαλα. Συνολικά 14-15 ώρες. [Η σημείωση αυτή είναι
του Tromelin. Όπως φαίνεται, αγνοεί τον δεύτερο δρόμο μέσω του Μουζακίου, της Αργιθέας,
της Γέφυρας του Κοράκου, ο οποίος οδηγεί στις Πηγές της Άρτας και από εκεί στην Άρτα και
τον τρίτο μέσω των Στουρναραίικων, του Βαθυρέματος, της Μεσοχώρας και του Βουργαρελίου, ο οποίος οδηγεί στο Πέτα και από εκεί στην Άρτα].
32. Πρόκειται για το χωριό Μπουχούνιστα, το σημερινό Μεγαλοχώρι των Τρικάλων.
33. Κουρμπαλί· η σημερινή Φανερωμένη των Τρικάλων.
34. Το έλος αυτό ονομαζόταν Βούλα.
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14 ποδιών, οριοθετείται στα δεξιά από ένα μεγάλο έλος,35 το οποίο αφήνει μόνο αυτό
το διάστημα ανάμεσα στους λόφους και σ’ αυτό. Το έλος αυτό σχηματίζεται από τις
πολύ πλούσιες πηγές που αναβλύζουν από τους βράχους, μέσα από το ίδιο οδόστρωμα.
Το πέρασμα αυτό έχει μήκος 400-500 ποδιών (121,92-152,40 μ.). Το τοπίο γίνεται πιο
στερεό στα δεξιά του δρόμου και οι λόφοι, που χάνονται λίγο προς τα βορειοανατολικά,
σχηματίζουν ένα μικρό λεκανοπέδιο, όπου βρίσκεται το ελληνικό χωριό Τσιότι
(Siouti),36 σε απόσταση μιας ώρας πορεία από τον Κλοκοτό. Μία λεύγα (4,8 χλμ.)
μακρύτερα και από την ίδια πλευρά, είδαμε, στο βάθος ενός άλλου λεκανοπεδίου προς
τα βορειοανατολικά, το μεγάλο χωριό Ζάρκο, το οποίο απέχει 6 ώρες από τα Τρίκαλα.
Το Ζάρκο, διοικούμενο από έναν ισχυρό αγά, βρίσκεται στο μέσον του δρόμου
Τρικάλων-Λάρισας. Απέχει μισή λεύγα (2,4 χλμ.) από τον δρόμο, στα αριστερά του, και
έχει 600 σπίτια. Εδώ συναντούνται, κάθε χρόνο την άνοιξη, οι Αλβανοί που πηγαίνουν
με τα καραβάνια στην Κωνσταντινούπολη για να πουλήσουν τα πολυάριθμα ζώα τα
οποία βοσκούν στα λιβάδια της Θεσσαλίας και των γύρω περιοχών.
Ο Πηνειός, ο οποίος ακολουθεί τους πρόποδες των βουνών στα νότια της άλλης
πλευράς της πεδιάδας, εδώ προσεγγίζει την βόρεια πλευρά, κοντά στο Ζάρκο. Τα
ορμητικά νερά του, με την παραμικρή βροχή ρέουν στην κοίτη που είναι σκαμμένη έως
τα βαθιά στρώματα των υποκίτρινων πετρωμάτων της κοιλάδας. Ακολουθεί τα όριά
της, κάτω από την σκιά μερικών ακόμα δέντρων, σε απόσταση δύο ωρών από έναν
καλό δρόμο που οδηγεί σε μία πλάγια πεδιάδα όπου βρίσκεται το χωριό Κουτσόχερο
(Coutchoukeros), όπου το καλοκαίρι διέρχεται ο Πηνειός ρηχός, κάτω από το χωριό, σε
μία μεγάλη όχθη την οποία σχηματίζει εισερχόμενος σ’ αυτήν την πεδιάδα. Στρίβοντας
προς τα βόρεια, γύρω από ένα υπερυψωμένο αντέρεισμα χάνεται και τον ξαναβλέπουμε
πριν από την Λάρισα.
Τον χειμώνα ο Πηνειός, καθώς δεν είναι ρηχός, διασχίζεται από μία μεγάλη πέτρινη
γέφυρα,37 τέσσερες ώρες πριν φθάσουμε στο Κουτσόχερο και δύο νοτίως του Ζάρκου.
Κοντά σ’ αυτή την γέφυρα, στη δεξιά όχθη, βρίσκεται η συμβολή του ποταμού
Απιδανού (Epidamus),38 ο οποίος έρχεται από τα Φάρσαλα, στα νότια, με μερικά άλλα
ποταμάκια. Από τα Τρίκαλα και εδώ, στην αριστερή όχθη του ο Πηνειός δεν έχει
κανέναν σημαντικό παραπόταμο· δέχεται μόνο κάποιους χειμερινούς χειμάρρους,39 οι
οποίοι κατέρχονται από τα βουνά στα βόρεια.

35. Πρόκειται, μάλλον, για το έλος Δερμπίνια, ανάμεσα στους οικισμούς Μαραθέα της
Καρδίτσας και Κεραμίδι των Τρικάλων και στους ποταμούς Πηνειό και Πάμισο (Μπλιούρη).
36. Τσιότι· η σημερινή Φαρκαδόνα των Τρικάλων.
37. Πρόκειται για την γέφυρα του Αλή εφέντη, κοντά στο χωριό Κεραμίδι των Τρικάλων.
38. Ο Απιδανός, λίγο πριν από τον Βλοχό της Καρδίτσας, χύνεται στον Ενιπέα και αυτός
συμβάλλει στον Πηνειό.
39. Αυτοί είναι ο Νεοχωρίτης, ή Ντολερίτης, που έρχεται από την Οιχαλία, και ο
Ντόμιτζας, ο οποίος έρχεται από τον διαλυμένο οικισμό Παπαδοπούλι των νότιων Χασίων
και του Αχλαδοχωρίου των Τρικάλων, και ο οποίος προς το τέλος της διαδρομής του λέγεται
Γκαγκαμάνος. Τις πληροφορίες αυτές οφείλουμε στον κ. Νεκτάριο Κατσόγιαννο, μελετητή των
παραποτάμων του Πηνειού στο νομό των Τρικάλων.
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Το Κουτσόχερο είναι ένα άθλιο ελληνικό χωριό, κτισμένο πάνω σε έναν λοφίσκο
που σχηματίζεται από τα ερείπια μιας αρχαίας πόλης,40 της οποίας τα θεμέλια
διακρίνονται ακόμα. Βρίσκεται πάνω στην προεξέχουσα γωνία μιας στροφής του
Πηνειού και από την θέση αυτή, η οποία δεσπόζει στην άλλη όχθη, είναι κατάλληλο
να υπερασπισθεί το πέρασμα του ποταμού. Όταν τα φουσκωμένα νερά, εξαιτίας μιας
καταιγίδας, καθιστούν αδιάβατο το πέρασμα του ποταμού, τότε χρησιμοποιούν μία
άθλια τριγωνική βάρκα41 για την επικοινωνία των δύο οχθών, η οποία μπορεί να
χωρέσει έως 8 άλογα.
Από το Κουτσόχερο μένουν τέσσερες ώρες για να φθάσουμε στη Λάρισα. Κάποιες
φορές ακολουθούμε τους πρόποδες των λόφων, στα αριστερά. Ο δρόμος, έπειτα,
διασχίζει κάποιους γήλοφους για να εισέλθει στην πεδιάδα της αρχαίας πρωτεύουσας
της Θεσσαλίας. Μισή ώρα πριν φθάσουμε εκεί, συναντούμε ξανά την δεξιά όχθη του
Πηνειού, ο οποίος εξέρχεται από ένα φαράγγι,42 στα βορειοδυτικά της πεδιάδας,
την οποία διασχίζει, σέρνεται από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά και
τον ακολουθούμε για να φθάσουμε στη Λάρισα που είναι κτισμένη στις όχθες του.
Οι ταξιδιώτες που έρχονται από τα βόρεια, διασχίζουν τον ποταμό στην είσοδο της
πόλης, πάνω από μία ωραία μαρμάρινη γέφυρα, με εφτά τόξα.43
Η Λάρισα, τουρκικά Γενί Σεχήρ (Yenisser), διοικείται από τρεις μπέηδες: τον
Αμπντήν μπέη, τον Μεχμέτ μπέη και τον Νακήπ εφέντη. Η αρχαία πρωτεύουσα
της Θεσσαλίας είναι μία ανοιχτή πόλη στη δεξιά όχθη του Πηνειού, στο μέσον μιας
εκτεταμένης πεδιάδας, χωρίς οχυρώσεις. Οι κάτοικοί της είναι 20.000 ψυχές, από τις
οποίες το μεγαλύτερο μέρος είναι Τούρκοι. Υπάρχουν λίγοι Έλληνες44 στην πόλη και
όντας πολύ εύθικτοι προτίμησαν να κατοικήσουν στα πολυάριθμα κοντινά χωριά,
όπου ασχολούνται κυρίως με την βαφή των βαμβακερών. Από τους τρεις μπέηδες, οι
οποίοι διοικούν την πόλη, οι δύο είναι σταλμένοι από την Κωνσταντινούπολη· ο ένας
ως μουλάς45 πρώτης κλάσης και ο άλλος ως μουσελίμης46 στην υπηρεσία του Ρούμελη
βαλεσί,47 υπό την εξουσία του οποίου βρίσκεται η πόλη. Η Λάρισα δεν ανήκει στο
πασαλίκι των Τρικάλων και οι πλούσιοι και φανατικοί κάτοικοί της αντιστέκονται
ανέκαθεν στην επιρροή του Αλή πασά. Ο έλληνας όμως μητροπολίτης,48 ο οποίος

40. Στη θέση του Κουτσόχερου της Λάρισας δεν υπήρχε κάποια αρχαία πόλη. Πιο πέρα
βρισκόταν ο Άτραξ, στο χωριό Κάστρο της Λάρισας.
41. Είναι η γνωστή περαταριά.
42. Το φαράγγι αυτό είναι τα Στενά του Καλαμακίου, δυτικά του χωριού Αμυγδαλέα της
Λάρισας.
43. Η γέφυρα της Λάρισας είχε εννιά και όχι εφτά τόξα.
44. Οι Έλληνες ήταν λιγότεροι από τους Τούρκους, όχι όμως και λίγοι, όπως προκύπτει από
τον μεγάλο αριθμό των συντεχνιτών (4.435 άτομα από 8 συντεχνίες). Βλ. Χαρίτων Καρανάσιος,
«Κατάστιχο Λάρισας του 1720 στη Μονή Ιβήρων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 53(2008) 241-260.
45. Μουλάς< τουρ. molla· ιεροδίκης, τίτλος ανώτερου ουλεμά.
46. Μουσελίμης< τουρ. muselim· αναπληρωτής του πασά.
47. Βλ. παραπάνω την σημείωση 29.
48. Την περίοδο Σεπτέμβριος 1803 - 8 Απριλίου 1808 μητροπολίτης της Λάρισας ήταν ο
Ραφαήλ. Βλ. Νεκτάριος Δρόσος «Έξι υπομνήματα εκλογής μητροπολιτών της Λάρισας (18031821)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 49 (2006) 145-148.
88

διαμένει εδώ, εκλέγεται με την συγκατάθεσή του. Είναι πολύ πνευματώδης και χαίρει
μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των συμπατριωτών του. Στη μητρόπολή του ανήκουν
περισσότερα από 300 χωριά.
Η Λάρισα είναι αρκετά καλά κτισμένη και έχει κάποια ευημερία οφειλόμενη
στο εμπόριό της. Οι αγορές εδώ είναι μεγάλες και υπάρχει επάρκεια τροφίμων. Τα
εμπορεύματα φτάνουν στην πόλη από τον Κόλπο του Βόλου, 24 μίλια μακριά. Οι
κάτοικοι των νοτιοανατολικών περιοχών49 είναι πλούσιοι από τα γεωργικά προϊόντα
τους, τα οποία είναι σιτηρά, βαμβάκι και ζώα. Ασχολούνται περισσότερο με την
βαφή των βαμβακερών, των οποίων κάνουν μεγάλες εξαγωγές στη Γερμανία, διά
της χερσαίας οδού, και τα γειτονικά χωριά που είναι μεγάλα και πλούσια, όπως
ο Αλμυρός (Fornero;),50 τα Αμπελάκια, ο Μπαμπάς (Τέμπη), η Αγιά (Agiha) και η
Μακρινίτσα, οφείλουν την ευημερία τους σ’ αυτού του είδους την βιομηχανία. Επίσης,
η επαρχία αυτή θεωρείται η πιο πυκνοκατοικημένη και εκβιομηχανισμένη περιοχή της
Ελλάδας. Υπολογίζονται 600 άτομα ανά τετραγωνική λεύγα (23,04 τ. χλμ.) ενώ μετά
βίας υπάρχουν 340 στις άλλες επαρχίες. Οι Έλληνες στη Θεσσαλία είναι αναλογικά 4
προς 1 ως προς τους Μουσουλμάνους, οι οποίοι βρίσκονται μόνο στις πόλεις και σε
μερικά χωριά στα περίχωρα της Λάρισας.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εξερχόμενοι από την Λάρισα για να πάμε στη Μακεδονία, ο δρόμος ακολουθεί την
δεξιά όχθη του Πηνειού, προς τα νοτιοανατολικά, για δύο, περίπου, ώρες. Σε απόσταση
τριών λευγών (14,4 χλμ.) η πεδιάδα οριοθετείται από τον Όλυμπο, στα βόρεια, και από
την Όσσα51 στα ανατολικά. Μερικά βουναλάκια52 την χωρίζουν στα δυτικά53 από τις
πεδιάδες των Φαρσάλων, οι οποίες απέχουν έξι λεύγες (28,8 χλμ.) νοτιοδυτικά της
Λάρισας, και των οποίων ο δρόμος ενώνεται με τον δρόμο των Τρικάλων, στη μέση του
δρόμου από το Κουτσόχερο. Η πεδιάδα της Λάρισας εκτείνεται, στα νοτιο[ανατολικά],
μέχρι τον ορίζοντα προς την κατεύθυνση του Κόλπου του Βόλου. Γενικώς, είναι καλά
καλλιεργημένη στα υψώματα, το κέντρο της είναι ελώδες και βλέπεις μία λίμνη54 στα
δεξιά του δρόμου, η οποία τον χειμώνα είναι πλημμυρισμένη, ιδίως η αριστερή όχθη
του ποταμού. Μέσα σ’ αυτή την πεδιάδα ο μύθος τοποθετεί τον κατακλυσμό του
Δευκαλίωνα.
Ακολουθήσαμε δύο ώρες τις όχθες του ποταμού, διά μέσου κάποιων κήπων και
αμπελιών, στη μέση των οποίων βρίσκονται δύο τύμβοι ή τεχνητοί γήλοφοι. Ο Πηνειός,
που με τις πολυάριθμες στροφές του προσεγγίζει συχνά τον δρόμο, εδώ χάνεται στο
βάθος. Οι όχθες του καθώς και τα νησάκια που σχηματίζει καλύπτονται από δέντρα.

49. Πρόκειται για τους οικισμούς εκατέρωθεν της παλιάς οδού Λάρισας-Βόλου.
50. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι το τοπωνύμιο Fornero είναι ο Αλμυρός.
51. Ο Tromelin, από λάθος, ονομάζει το βουνό Oeta-Οίτη, αντί του ορθού Όσσα.
52. Είναι τα βουνά Τίτανος (Δομπρούτσι) και Φυλλήιον (Δογαντζί).
53. Τα βουνά αυτά είναι στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά.
54. Πρόκειται για την λίμνη Βοιβηίδα (Κάρλα).
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Ακολούθως συναντήσαμε, στη μέση ενός έλους,55 έναν στενό δρόμο, ερχόμενο από τα
νότια, ο οποίος σχηματίζει απότομα μία καμπύλη προς τα ανατολικά. Τον ακολουθούμε
για να εισέλθουμε σε μία κοιλάδα η οποία οδηγεί σ’ εκείνη των Τεμπών και από την
οποία χωρίζεται μόνο από μία απομονωμένη λοφοσειρά. Ο ποταμός,56 κοντά στο έλος,
στρίβει απότομα προς τον Βορά για να εισέλθει στα Τέμπη, μετά από μία στροφή που
κάνει γύρο, και τον ξαναβρίσκουμε δύο ώρες αργότερα, κάτω από την κωμόπολη
Μπαμπά (Τέμπη).
Αυτή η ενδιάμεση κοιλάδα οριοθετείται, στα δεξιά, από την Όσσα και την
απομονωμένη λοφοσειρά η οποία εμποδίζει την θέα του Πηνειού. Είναι ψηλότερα
από την πεδιάδα της Λάρισας, εν μέρει καλλιεργημένη και πολύ κατοικημένη από
τούρκους Γιουρούκους (Yeurucki).57 Σε μία χαράδρα,58 στα δεξιά και στη μέση του
βουνού, φαίνονται τα τουρκοχώρια Κεσερλί (Kirsali),59 Οτμανλί (Otmaleu)60 και
Μπαλαμούτι (Balamont)61 και στα αριστερά του δρόμου, το χωριό Ντεριλί (Derly),62
το πιο σημαντικό από τα άλλα. Μισή ώρα πριν φθάσουμε στο Μπαμπά (Τέμπη)
είδαμε στην άλλη πλευρά του ποταμού το μεγάλο χωριό Minarlykeu,63 του οποίου
οι μιναρέδες έρχονται σε αντίθεση, κομψά, με την σκιά του ψηλού βουνού Όλυμπος,
στους πρόποδες του οποίου βρίσκεται.
Στη συνέχεια φθάσαμε στην κωμόπολη Μπαμπά (Τέμπη), Bohau,64 που κατοικείται
εξολοκλήρου, σχεδόν, από Τούρκους. Υποψιαζόμαστε πως αυτό το χωριό, κτισμένο
στις όχθες του Πηνειού, βρίσκεται στη θέση μιας αρχαίας πόλης. Φεύγοντας από το
Μπαμπά (Τέμπη), βρήκαμε, στη μέση ενός δάσους τεράστιων πλατανιών, τα ίχνη
ενός παλιού δρόμου ο οποίος πλησιάζει το ποτάμι. Τον ακολουθήσαμε προς τα
ανατολικά, κατά μήκος της κοιλάδας και είδαμε ότι είναι ένα βαθύ φαράγγι, το οποίο
αφήνει, ανάμεσα στον ποταμό και στα ψηλά βουνά, όπου κρύβεται, το πλάτος του
δρόμου που είναι λαξευμένος στον βράχο και στρωμένος με μάρμαρο, το οποίο έχει
αφαιρεθεί. Αυτός ο αρχαίος δρόμος μπορεί να έχει πλάτος 20-25 ποδιών (6,09-7,62
μ.) και ανέρχεται καμιά φορά κατά τρομακτικό τρόπο πάνω από την άβυσσο όπου
κυλάει με μανία ο ποταμός. Εάν συναντηθούν δύο καραβάνια είναι υποχρεωμένα να
ειδοποιήσουν το ένα το άλλο από μακριά· τα πολυάριθμα κοπάδια που συναντάει ο

55. Το έλος αυτό είναι η αρχαία λίμνη -έλος Νεσεωνίδα.
56. Ο Πηνειός διερχόταν τότε μεταξύ της Χασάμπαλης και της Αμφιθέας και έστριβε απότομα προς το χωριό Γυρτώνη, απ’ όπου κατευθυνόταν, όπως και τώρα, προς τα Στενά της
Ροδιάς.
57. Οι Γιουρούκοι ήταν μουσουλμάνοι νομάδες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ήρθαν στη
Θεσσαλία από την Μ. Ασία.
58. Στο σημείο αυτό ο Tromelin πρέπει να βλέπει την χαράδρα της Όσσας πάνω από το
χωριό Πουρνάρι του Συκουρίου.
59. Μεγ. Κεσερλί, το σημερινό Συκούριο· Μικρό Κεσερλί, η σημερινή Ελάτεια.
60. Οτμανλί· μη καθιερωμένο οθωμανικό όνομα του Μακρυχωρίου.
61. Μπαλαμούτι· η σημερινή Ιτέα των Τεμπών.
62. Ντεριλί· οι σημερινοί Γόννοι των Τεμπών.
63. Χωριό με αυτό το όνομα δεν υπήρξε στην περιοχή των Τεμπών. Πρόκειται, μάλλον, για
το Μπαλαμούτι - Ιτέα.
64. Ο τύπος αυτού του τοπωνυμίου Bohau είναι ανύπαρκτος.
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ταξιδιώτης δυσκολεύουν συχνά την πορεία του. Αυτό το αρχαίο μονοπάτι, στρωμένο
με μεγάλα κομμάτια μαρμάρου, διατηρείται καλά παντού, ωστόσο σε μερικά σημεία οι
βάσεις του είναι σαθρές. Η κοιλάδα φαρδαίνει μερικές φορές και φτάνει το βεληνεκές
ενός τουφεκιού, αλλά υπάρχουν αρκετά μέρη όπου έχει μόνο το πλάτος του δρόμου
που είναι λαξευμένος στον βράχο, ανάμεσα στον ποταμό και στα βουνά. Σε μικρή
απόσταση από το πλατανόδασος φαίνονται στο βουνό, στα δεξιά, ένα ελληνικό χωριό,
συνοικισμοί και μύλοι στην αριστερή όχθη. Πιο μακρυά, ο Όλυμπος πέφτει κάθετα
από πάνω, ενώ το βουνό στα δεξιά [η Όσσα] είναι λιγότερο απότομο και πιο βατό. Ο
ποταμός διασχίζεται σε διάφορα σημεία, όπου τα νερά είναι ρηχά, αλλά είναι πολύ
επικίνδυνα και χρειάζονται έναν εκπαιδευμένο οδηγό.
Εξερχόμενοι από αυτήν την άβυσσο, η οποία μοιάζει να ανοίχθηκε με πολλή
προσπάθεια από την φύση, βρήκαμε μία πεδιάδα, εκτεινόμενη έως την θάλασσα, και
σε μικρή απόσταση μία μεγάλη γέφυρα,65 μήκους 135 βημάτων, η οποία οδηγεί, στην
άλλη όχθη, σε ένα χάνι του χωριού Μπάκρινα,66 εφτά ώρες πορεία από την Λάρισα και
εννιά από την μικρή πόλη Κατερίνη.
Εξερχόμενοι από αυτό το χάνι, ο δρόμος συνεχίζει μία ώρα, περίπου, στην αριστερή
όχθη του Πηνειού, ο οποίος χύνεται στον Κόλπο της Θεσσαλονίκης, σε δύο ώρες από
την γέφυρα της Μπάκρινας.67 Ακολούθως, στρίβοντας προς τον Βορά, πορευόμαστε
σε μία πεδιάδα, ανάμεσα στις υψηλές οροσειρές του Ολύμπου και στη θάλασσα, η
οποία είναι στα δεξιά σε απόσταση που ποικίλει από 1,5 έως 2 λεύγες (7,2-9,6 χλμ.).
Εκεί βρίσκονται μερικές καλλιέργειες καλαμποκιού, ανάμεσα σε θάμνους, και αμπέλια
όχι καλά καλλιεργημένα. Οι χείμαρροι που κατέρχονται από το βουνό σχηματίζουν
εκεί ένα έλος το οποίο σε αναγκάζει να το προσεγγίσεις, τον χειμώνα, από αυτό
το βουνό και ο ταξιδιώτης πορεύεται σε έναν δρόμο δυσκολότερο, μέσα από τους
ακαλλιέργητους λόφους και τα πολλά ερείπια.
Μερικές στιγμές, πριν φθάσουμε στο Κάστρο του Πλαταμώνα, ο Όλυμπος πλησιάζει
την θάλασσα και ένα αντέρεισμά του προχωρά απότομα, από τα δυτικά στα ανατολικά,
για να κλείσει αυτό το πέρασμα. Πάνω στην προεξοχή αυτού του αντερείσματος είναι
κτισμένο το Κάστρο του Πλαταμώνα, σε απόσταση τριών ωρών από την γέφυρα της
Μπάκρινας.68 Πριν εισέλθουμε στη χαράδρα, η οποία χρησιμοποιείται ως δρόμος για
την διέλευση του αντερίσματος, συναντήσαμε ένα ρυάκι το οποίο δέχεται την σκιά
όμορφων πλατανιών. Συνεχίσαμε την πορεία μας προς τα δυτικά, ακολουθώντας έναν
παλιό δρόμο, βατόν και από το πυροβολικό, ο οποίος μετά στρίβει προς τον Βορά,
ανάμεσα στο κάστρο, στα δεξιά, και σε μερικά σπίτια, κτισμένα σε κάποια υψώματα,
στα αριστερά, τα οποία επιβλέπουν το οχυρό σε μικρή απόσταση.

65. Πρόκειται για την καταστραμμένη γέφυρα του Ομολίου, το μήκος της οποίας υπερέβαινε
τα 200 μ. Είχε 13 καμάρες και την έκτισε το 1726 κάποιος Οσμάν πασάς Λαρισαίος. Την
παρέσυρε ο Πηνειός το 1811. Βλ. Ιωάννης Οικονόμος-Λογιώτατος, Ιστορική τοπογραφία της
τωρινής Θετταλίας (1817), εισαγωγή-σχόλια-επιμέλεια Κώστας Σπανός, Λάρισα 2005, 39.
66. Η Μπάκρινα είναι η σημερινή Γυρτώνη, πολύ κοντά στη Λάρισα και όχι εκεί όπου την
αναφέρει ο Tromelin. Το χάνι αυτό πρέπει να ήταν απέναντι από την γέφυρα του Ομολίου, εκεί
όπου ήταν ο σιδηροδρομικός σταθμός της Ραψάνης.
67. Το σωστό, γέφυρα του Λασποχωρίου (Ομολίου).
68. Βλ. την προηγούμενη, 67η, σημείωση.
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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Το πέρασμα αυτό, το οποίο υπερασπίζεται εύκολα, πρέπει να θεωρηθεί το κλειδί
της Μακεδονίας, από την πλευρά της Θεσσαλίας. Είναι δύσκολο να το παραβιάσει
κάποιος εάν φυλάγεται καλά. Στη σημερινή κατάστασή του δεν παρουσιάζει κανένα
ενδιαφέρον. Περιτριγυρίζεται μόνο από ένα παλιό τείχος, περιστοιχισμένο από
πύργους διαφορετικών σχημάτων, έχοντας έναν περιορισμένο εσωτερικό χώρο, ο
οποίος σχηματίζεται από έναν μεγάλο τετράγωνο πύργο. Τα 140 ξύλινα τουρκικά
σπίτια, στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, θα εμπόδιζαν κάθε μορφή άμυνας εάν
κάποιος τα πυρπολούσε. Από την πλευρά της στεριάς, το κάστρο ελέγχεται από
πολυάριθμα υψώματα τα οποία βρίσκονται εντός της εμβέλειας ενός κανονιού.
Αυτό το στενό πρέπει να έχει μήκος 1.000 βημάτων για να φθάσεις στην άλλη πλευρά
του αντερείσματος, στην ακτή της θάλασσας, σε έναν ανοιχτό όρμο όπου τα πλοία από
την Θεσσαλονίκη έρχονται για να φορτώσουν κάρβουνα και ξυλεία, από τα δάση των
πλαγιών του Ολύμπου.
Στη συνέχεια, ακολουθώντας την πεδιάδα, ο δρόμος είναι καλός παντού, εκτός από
μερικά μέρη με έλη, τα οποία διασχίζονται εύκολα εάν ρίξεις σ’ αυτά μερικά κλαδιά.
Μετά από αυτό το πέρασμα, το βουνό χάνεται, χαμηλώνοντας προς τα βορειοδυτικά,
και η πεδιάδα μεγαλώνει πολύ, προχωρώντας προς την θάλασσα, κοντά στην οποία
υπάρχουν διάσπαρτα έλη και λιμνούλες.
Η Κατερίνη, δεκάξι ώρες από την Λάρισα, είναι ένα μεγάλο χωριό με περισσότερα
από 1.000 σπίτια, στη μέση μιας γόνιμης και καλά αρδευόμενης πεδιάδας από ένα
μεγάλο ρυάκι (...). Αυτό το διαμέρισμα διοικείται από έναν ανεξάρτητο αγά, ο οποίος
ονομάζεται Σαλή μπέης. Η πεδιάδα της Κατερίνης οριοθετείται στα βόρεια από τα
όρη Kara-Veria69 (Βέρροια), στα δυτικά από τον Όλυμπο και στα ανατολικά από
μερικούς λόφους, όπου βρίσκεται το Κίτρος, η αρχαία Πύδνα. Είναι η Πιερία των
αρχαίων Ελλήνων και κατοικείται τόσο από Έλληνες όσο και από Τούρκους. Ο Σαλή
αγάς έγινε γνωστός από τις ληστείες του, οι οποίες του εξασφάλισαν πλούτη, την
ανεξαρτησία και την φιλία του Αλή πασά, ο οποίος, δεν αρκέσθηκε μόνο στον έλεγχο
της εισόδου της Θεσσαλίας από τα Τρίκαλα, αλλά θέλησε να καταλάβει και την είσοδο
από την Μακεδονία, μέσω των πλούσιων διαμερισμάτων του Gubeno,70 και του Σαρηγκιόλ (Sarigueul),71 συμμαχώντας με τον αγά τής Κατερίνης, η οποία συνορεύει με αυτά
τα διαμερίσματα.

69. Πρόκειται για τα Πιέρια όρη, τα οποία όμως είναι προς τα βορειοδυτικά και όχι προς
τα βόρεια.
70. Gubeno· δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το τοπωνύμιο.
71. Σαρηγκιόλ< τουρ. sari göl (κίτρινη λίμνη)· η λίμνη του Αμυνταίου. Ο Tromelin εδώ εννοεί
την περιοχή της Κοζάνης και γενικότερα της Δυτ. Μακεδονίας.
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΔΕΚΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 496
(16ος ΑΙΩΝΑΣ)
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Σε προηγούμενη μελέτη1 μας παρουσιάσαμε τους θεσσαλικούς οικισμούς, που αναφέρονται στον ιεροσολυμιτικό κώδικα 496,2 της κεντρικής πατριαρχικής βιβλιοθήκης,
μελετώντας και τα ονόματα των αφιερωτών τους. Στην έκδοση, όμως, των σχετικών
φύλλων του κώδικα, κατά την διάρκεια της φωτοστοιχειοθεσίας, δημιουργήθηκε μία
αναστάτωση, την οποία δεν επισημάναμε όταν διορθώναμε τα λάθη των τυπογραφικών
δοκιμίων. Την αναστάτωση αυτή επισήμανε ο φίλος Γιώργος Κλήμος, στον οποίο
εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας. Προκειμένου, λοιπόν, να αποκαταστήσουμε την τάξη, με
την εκ νέου έκδοση των λανθασμένων φύλλων, θεωρήσαμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε
και τους λίγους αγραφιώτικους οικισμούς, τους οποίους δεν παρουσιάσαμε. Οι δέκα
αγραφιώτικοι οικισμοί, με αυτούς των λανθασμένων φύλλων, είναι οι εξής:
1) Βελησδόνι-Τρίδεντρο της Ευρυτανίας, στο φ. 54β, με εγγραφή τριών οικογενειών.
2) Βραγγιανά και Βρανιανά της Ευρυτανίας, στα φ. 3β, 45β και 46α, με εγγραφή
δεκαέξι οικογενειών.
3) Καρπενήσι, στο φ. 4α, με εγγραφή μιας οικογένειας και απλή αναφορά στο φ.
75β.
4) Κλητζός-Κλειστός της Ευρυτανίας, στο φ. 63β, με εγγραφή μιας οικογένειας.
5) Μούχα της Καρδίτσας, στο φ. 46α, με εγγραφή μιας οικογένειας.
6) Μπελοκομήτου-Μπελοκομίτης της Καρδίτσας, στα φ. 5α και 58α, με εγγραφές
τεσσάρων οικογενειών.
7) Μπέσια· διαλυμένος οικισμός, δυτικώς της Νεράιδας της Καρδίτσας, στο φ. 56β,
με εγγραφή δύο οικισμών.
8) Πεγγιανά-Επινιανά της Ευρυτανίας, στο φ. 49β, με την εγγραφή μιας
οικογένειας.
9) Σελλά της Ευρυτανίας, στο φ. 75β, με εγγραφή τεσσάρων οικογενειών.
10) Τροβάτο της Ευρυτανίας, στο φ. 58α, με εγγραφή μιας οικογένειας.

1. Βλ. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί στον ιεροσολυμιτικό κώδικα 496 (15421630)», 49 (2006) 129-144.
2. Πρόκειται για ένα κατάστιχο ελεών υπέρ του Αγίου Τάφου, προερχόμενο από την
Μονή του Αγίου Σάββα και αποτελούμενο από 102 φύλλα (22Χ16 εκ.). Στο κατάστιχο αυτό
καταχωρίσθηκαν ονόματα αφιερωτών από πολλές χριστιανικές κοινότητες της Μικράς
Ασίας, των νησιών του Αιγαίου, της Κύπρου και της ηπειρωτικής Ελλάδας, κατά την περίοδο
24.12.1542-1630.
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Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ
φ. 3β
Εἰς τήν Πόλιν εἰς τό Νιοχώρι
+ Ἔδωκεν, δέσποτά μου, ὁ Δημήτριος ὁ Σπανός, ὁ κασάπης ἀπό τά Βραγγιανά.
ἔστειλε γράμμα, δουκάτα3 τέσσαρα διά νά τόν γράψης εἰς τό βραβεῖο,4 καί ὁ πατήρ
Μάρκος καί ἡ μήτηρ Σκεύω ἀπό τά Βρανιανά.
+ Χρύσος καί ὁ πατήρ Γεώργης καί ἡ μήτηρ Καλή ἀπό τούς Φλωρεσαίους,5 δουκάτα
β΄.
φ. 4α
+ Βασίλης καί ὁ πατήρ Ἰωάννης καί ἡ μήτηρ Κόμνω καί Γεώργης ἀπό τό
Καρπενήσιον.
φ. 5α
+ Δῆμος τοῦ Ἀνδρία καί ἡ μήτηρ Λούκω, Μπελοκομήτου.
+ Στέφανος καί ὁ πατήρ Θεόδωρος καί ἡ μήτηρ Μπάρλα, Καταφύγι.6
φ. 45β
Ἀπό τῆς Ἀδριανουπόλεως τήν πόρταν7
+ Ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Τάφου ἀπό τά Βραγγιανά.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Παρούση καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Ἀποστόλης καί ἡ
μήτηρ αὐτοῦ Σίμω καί ὁ ἀδελφός Παγκράτης.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Στίνη καί ὁ πατήρ Νικόλας καί ἡ μήτηρ Σμαράγδα.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Ρίζο καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Νικόλας καί ἡ μήτηρ
Θεοδώρα.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Παρούση καί ὁ πατήρ Ἰωάννης καί ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ρόιδω.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Γεώργη καί ὁ πατήρ αὐτοῦ [_]8 καί ἡ μήτηρ
αὐτοῦ Ρόιδω, Βελεντζινίκο9 χωρίον.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Ἀντρίαν καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Ἰωάννης καί ἡ μήτηρ
Ἀγόρω.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Νικόλα καί ὁ πατήρ Στέφανος καί ἡ μήτηρ Καλή,
ἅμα συμβίου καί τῶν τέκνων αὐτοῦ.
+ Νικόλας παπα-Τζιάνη καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Ἰωάννης καί ἡ μήτηρ Χρύσω.

3. Δουκάτο· βενετικό νόμισμα, το οποίο κυκλοφορούσε και στον ελλαδικό χώρο.
4. Βραβείο και βρέβειον· κώδικας μιας μονής στον οποίο καταχωρίζονταν η ακίνητη, κυρίως
περιουσία, αλλά και κάθε είδους δωρεές.
5. Φλωρεσαίοι· το Ανθοχώρι του Μουζακίου.
6. Καταφύγι· πεδινός οικισμός της Καρδίτσας.
7. Πρόκειται για την Πύλη της Αδριανούπολης στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, όπου
ήταν εγκαταστημένοι οι δωρητές του φ. 45β.
8. Το όνομα, εδώ, είναι δυσανάγνωστο.
9. Βελεντζινίκο· το Βελεντζικό της Άρτας.
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+ Πέτρος ὁ περιβανάς καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Κυριάκης καί ἡ μήτηρ καί ὁ υἱός αὐτοῦ
Γιαννάκης.
φ. 46α
+ χατζη-Ἰωάννης καί ὁ πατήρ Σταμάτης καί ἡ μήτηρ Μάρθα.
+ Ἀποστόλης καί ὁ πατήρ Σύρος.
+ Παρούσης καί ὁ πατήρ Ἀποστόλης καί ἡ μήτηρ Πανώρια.
+ Κώστας καί ὁ πατήρ Νικόλας καί ἡ μήτηρ Ἀρχόντω, ἅμα συμβία καί τῶν τέκνων
αὐτοῦ Κώστα, παπᾶ Γιάννη.
+ Παγκράτης καί ὁ πατήρ Θεόδωρος καί ἡ μήτηρ Σταμάτα.
+ Γεώργης Μόρφη καί ὁ πατήρ Νικόλας καί ἡ μήτηρ Κοντύλω καί Λαμπρινή.
+ Χαρίτος τοῦ Δημήτρη καί ἡ μήτηρ Κόμνω ἀπό τήν Μούχα μεριάδες ἐπάνω.
+ Ἀντριάς τοῦ Ἀποστόλη, τοῦ κατῆ ὁ υἱός, ἀπό τά Βραγγιανά καί ἡ μήτηρ Ἀγόρω.
φ. 47α
+ Ἀπό τήν Μπέσια ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Τάφου ραφτάδες μαστόροι.
+ Γεώργης καί ὁ πατήρ Δημήτρης καί ἡ μήτηρ Κυράννα.
φ. 49β
Ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Τάφου ἀπό τά Πεγγιανά.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ δούλου σου Μιχάλη καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Γεώργης καί ἡ μήτηρ
Καλή.
φ. 54β
Ζαλαχανά μουμουτζῆδες10
+ Ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Τάφου ἀπό τό Βελησδόνι.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Ἰωάννη καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Ἀποστόλης καί ἡ
μήτηρ αὐτοῦ Νίτω καί ἡ συμβία αὐτοῦ καί τά τέκνα αὐτοῦ.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Θεοδόση καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Ἀποστόλης καί ἡ
μήτηρ αὐτοῦ Νίτω.
+ Ἰωάννης Σπαθής καί ὁ πατήρ Νικόλας καί ἡ μήτηρ Δάφνη.
φ. 55β
+ Εἰς τήν Πόλιν μαστόροι ραφτάδες ἀπό τοῦ Πλάσδου11 ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Τάφου.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Γιάννη καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Νικόλας καί ἡ μήτηρ
Στατήρα, ἅμα συμβίου Μάνθω καί τά τέκνα αὐτοῦ.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Σταμάτη καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Νικόλας καί ἡ μήτηρ
Πορφύρα καί ἡ συμβία Καλή καί τά τέκνα αὐτοῦ.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Κώστα καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Γεώργης καί ἡ μήτηρ
αὐτοῦ Ζωή καί ἡ συμβία αὐτοῦ Χρύσω καί τά τέκνα αὐτοῦ.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Σταμάτη καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Θόδωρος, ἡ μήτηρ
αὐτοῦ Σοφία καί ἡ θεία του ἡ Κύρω.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Ἰωάννη καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Στάθης καί ἡ μήτηρ
αὐτοῦ Χρύσω καί ἡ συμβία αὐτοῦ Εὐγένα καί τά τέκνα αὐτοῦ γενναιά αὐτοῦ Λέκα.

10. Μουμουτζής<τουρ. mumcu· κηροποιός, κηροπώλης.
11. Πλάσδου και Μπλάσδο· το σημερινό Μοσχάτο της Καρδίτσας.
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+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Θόδωρο Μπαρτζῆ καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Γεώργης
καί τά τέκνα αὐτοῦ καί ἡ μήτηρ Μαρία καί τά τέκνα Ἀνθούλα.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Στάθη καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Σταμάτης καί ὁ
πενθερός(;) Τάσης καί ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ρόμνω.
+ Μνήσθητι, Κύριε, τόν δοῦλον σου Δήμο καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Ἀλέξης Νέκρος καί ἡ
μήτηρ αὐτοῦ Μαρία.
φ. 58α
+ χωρίον Μπελοκομίτου
+ Σκαρλάτος Στοάνου καί ὁ πατήρ αὐτοῦ Στάθης καί ἡ μήτηρ Δημήτρω.
+ Δῆμος τοῦ Ἀνδρέα καί ἡ μήτηρ Λούκω.
+ Φυλάκης καί ὁ πατήρ Μιχάλης καί ἡ μήτηρ Δρόσω καί ἡ συμβία αὐτοῦ Πούλω.
+ Νικόλαος, Σκαρλάτιος, Ἀνδρέας Τεμήρης, Ἀποστόλης.
+ Στάθης Κοντός καί ὁ πατήρ Ἰωάννης καί ἡ μήτηρ Ἀνθίτζα ἀπό τό Τροβάτο.
φ. 63β
+ Θεόδωρος ὁ πατήρ Δῆμος καί ἡ μήτηρ Κυράννα ἀπό τήν Τέρνο.
+ Δημήτριος καί ὁ πατήρ Κώστας καί ἡ μήτηρ Μαρία ἀπό τόν Κλητζό.
φ. 75β
+ Καρπενήσι, χωρίον λεγόμενον Σελά, ραφτάδες μαστόροι.
+ Δημήτριος καί ὁ πατήρ Νικόλας καί ἡ μήτηρ Κυράννα καί Γεώργιος ἀδελφός τοῦ
Χαρίτου.
+ Νικολός καί Γκιώνα.
+ Γεώργιος καί Κόμνω καί Ἰωάννης καί Καλή.
+ Σταμάτιος, Ἑλένη, Γεώργιος, Ἰωάννης, Κόμνω καί Πούλω, Δημήτριος.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ1
ΚΗ΄
Ι. ΚΕΙΜΕΝΑ
Α) ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΟΥΣΙΚΟΥ

Μεγάλο μονόφυλλο, γραμμένο από τη μία πλευρά (30.5.2002):
(1)
Τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Σοφωτάτην καί προσκυνητήν ἡμῖν Παναγιότητα σύν τῇ
περί Αὐτήν ἱερωτάτῃ Συνόδῳ προσκυνοῦμεν τήν χαριτόβρυτον Αὐτῆς δεξιάν πανευ/λαβῶς κατασπαζόμενοι!
Παναγιώτατε Δέσποτα!
Οἱ βαθυσεβάστως ὑποφαινόμενοι, κάτοικοι τῆς πόλεως καί Ἐπαρχίας Τρίκκης,
σπεύδομεν διά τῆς παρούσης ἡμῶν δουλικῆς ἀναφορᾶς, ἀφ’οὗ πρῶτον προσφέρωμεν
τόν ὀφειλόμενον βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ὑποτελί-/σεως ἡμῶν φόρον, νά
καθυποβάλωμεν ὑπ’ ὄψιν Της τά ἑξῆς δίκαια παράπονά μας.
Ἐπέπρωτο, Παναγιώτατε Δέσποτα, ἐπέπρωτο ἡ τάλαινα ἡμῶν πατρίς ἤτε ἐκ θείας
παραχωρήσεως, ἤτε ἐκ σατα/νικῆς ἐπιβουλῆς, ἤτε ἐξ ἀρᾶς πατροπαραδότου, ἐπέπρωτο
νά περιπίπτῃ ἀτυχῶς ᾀείποτε εἰς τήν αὐτήν κακοδαιμονίαν! Ἐπέπρωτο ν’ ἀποτυγχάνῃ
τῶν προσδοκιῶν αὐτῆς, καί ἐνῷ κατά καιρούς ἐπικαλεῖ-/ται μετά θερμῶν δακρύων
<καί> <ἐκ>τενῶν δεήσεων ν’ ἀξιωθῇ ποιμενάρχου ἀγαθοῦ, φιλησύ<χ>ου καί κατά τό
μᾶλλον καί ἧττον εὐπαιδεύτου, πρό πάντων δ’ ἐναρέτου, ἀπεναντίας ὑποπίπτει εἰς
ζυγόν / σκληροτέρας θρασυτέρας καί ἀπανθραπωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς τυραννίδος!
Ἀληθῶς πᾶς προηγούμενος Τρίκκης καλλείτερος, πᾶς δέ διαδεχόμενος χείρων τῶν
προκατόχων αὐτοῦ!
Ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς Ὑμ.[ετέρας] / θεοσώστου Πατριαρχείας, ὁπότε ἡ Ἐκκλησία
καί τό Ἔθνος ἀπεκδυόμενον τόν τῆς ἀμαθείας καί βαρβαρότητος πενιχρόν χιτῶνα,
ἤρξατο μετά παῤῥησίας νά προσβλέπῃ ἀτενῶς εἰς τήν τῆς παιδείας καί τοῦ /
φωτισμοῦ ἀλουργίδα ὁπότε, συστηθέντος πρό καιροῦ θεολογικοῦ ἐκπαιδευτηρίου,
ἤρξατο νά δρέπῃ τούς ἀγλαούς καρπούς τῶν τοσούτων καταβληθεισῶν προσπαθειῶν
καί μεριμνῶν. Ὁπότε ἠξιώθη νά ἴδῃ ἐπί / τοῦ βήματος τῶν Χρυσοστόμων, Γρηγορίων
καί Βασιλείων ἱεροκήρυκας κατακηλαίνοντας διά τῆς ἡδυφθόγγου καί μελιῤῥήτου
αὐτῶν ἀπαγγελίας τάς ἀκοάς τοῦ εὐσεβοῦς καί φιλοχρίστου ἀκροατηρίου.
1. Για την σύνταξη της παρούσας εργασίας ευχαριστώ πολύ τον σεβασμιώτατο μητροπολίτη
Τρίκκης και Σταγών Αλέξιο καθώς και την Μονή του Δουσίκου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
και την Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Επίσης τους εφημέριους του Ν. Τρικάλων: Στέφανο Γκαμπλιώνη
(Δενδροχωρίου), Θεόδωρο Νούσια (Κλοκοτού), Αλέξανδρο Κακαδιάρη (Κεραμιδίου) και τον
Δημήτριο Θεοδώρου, Πολύκαρπο Τύμπα και Απόστολο Ζούζουλα (Αγ. Νικολάου Τρικάλων).
Τέλος, τον Γερ. Νταφούλη (Αετόλοφου της Λάρισας).
7. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Ἐπί τῶν / ἡμερῶν Της, Παναγιώτατε, καί τό καθ’ ἡμᾶς προσεδόκα ποίμνιον ν’ ἀξιωθῇ
ποιμενάρχου ἀνδρός, ἄν οὐχί ἐκ τῶν θεολόγων, τοὐλάχιστον μετέχοντος ὁπωσοῦν
παιδείας καί τῶν ἀπαιτουμενων προτερημάτων! / καί ὅμως ἐψεύσθη παντελῶς τῶν
τοιούτων αὐτοῦ ἐλπίδων!
Τῷ ὄντί! καί ἀπ’ αὐτῆς τῆς στιγμῆς τῆς ἀφίξεώς του ὁ ἅγιος Τρίκκης, κύρ Μελέτιος, διά
τοῦ ἀγερώχου χαρακτῆρος του, τοῦ ἀποτόμου τρόπου του, τῆς θρασείας / ἐκφράσεώς
του καί τοῦ ἀσυναρτήτου τῶν ἰδεῶν του ἔδωκε νά ἐννοήσωμεν μετά λύπης πικρᾶς καί
ἄλγους ψυχικοῦ βαρυτάτου, ὅτι ἐψεύσθημεν, ὧν ἐτρέφομεν περί αὐτοῦ ἐλπίδων.
ἅμα δέ τῇ ἀφίξει του εἰς οὐδέν ἄλλο / ἀπέβλεψεν, ἤ εἰς τό νά ἐξιχνιάσῃ τό πνεῦμα
τοῦ λαοῦ, καί διεγείρῃ ἐν αὐτῷ κόμματα καί φατρίας, καί νά προστεθῇ ἀρχηγός εἰς
τό ἰσχυρότερον φαινόμενον, οὐδ’ ὅλως φροντίζ<ων>, ἄν τοῦτο ἀνῆκεν εἰς τήν μείζω
καί / ὑγιᾶ τῆς κοινονίας μερίδα! Ἐγκολπωθείς δέ τοῦτο, ἤρξατο νά βαδίζῃ τήν ὁδόν,
ἥν προέθετο, καί ἥν ἡ ὁμόφρων αὐτῷ συμμορία προεχάραξε, τήν ὁδόν τῆς ἀδικίας,
πονηρίας, ἀπληστίας, ἁρπαγῆς καί ἐν γένει εἰπεῖν τῆς ἐξαχριώσεως!
Ἐπί διετίαν ὅλην, Παναγιώτατε Δέσποτα, μετά μαρτυρικῆς οὕτως εἰπεῖν καρτερίας
ὑπομένομεν σιγῶντες, ἵνα κάλλιον ἡμῶν αὐτά τά πράγματα λαλήσωσι, καί ἵνα μή
γινώμεθα τῇ Μ.[εγάλῃ] Ἐκκλησίᾳ ὀχληροί. Ἀλλ’ / ἤδη ἡ σιωπή ἡμῶν ἤθελεν εἶσθαι
ἀνόητος, καί ἡ ὑπομονή ἀδύνατος! Ἡ ἄκρατος φιλοδοξία, ὁ ἀκράτητος θυμός, ἡ
ἀκόρεστος φιλαργυρία του εἶνε ἀπαραδειγμάτιστος ἀνυπόφορος.
Δέν εὐαρεστεῖται. εἰς τόν τίτλον θεοφιλέ-/στατος, ἤ σεβαστός, ὅν τινες κατά
συνήθειαν τῷ ἀπονέμουσιν, ἀλλ’ ἀξιοῖ ν’ αὐτοκαλῆται Πανιερώτατος! (τίτλος τόν
ὁποῖον μᾶς ἐσυνείθισε νά τῷ ἐπιδαψιλεύωμεν) ἀμφιβάλλομεν δ’ ἄν ἤθελεν ἰδεῖν
πληρωμένην τήν φιλο-/δοξίαν του, Παναγιώτατος ἐπικαλούμενος!
Ὁ θυμός του εἶνε τρομερός καί μάλιστα ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, καί ἐν καιρῷ τῆς θείας
λειτουργίας! ὡς σπάνιον φαινόμενον θεωρεῖ καί αὐτός ὁ ἴδιος, ἄν ποτέ δυνηθῇ νά
λειτουργήσῃ / χωρίς νά θυμώσῃ, μάλιστα κατά τῶν ἱερέων, εἰς τήν ἀμάθειαν τῶν
ὁποίων, ὁ πολυμαθής ἀποδίδει τόν δίκαιον θυμόν του, καί τήν δικαίαν του δῆθεν
ἀγανάκτησιν. Πολλάκις τόν ἠκούσαμεν λέγοντα! θά εἴπωσιν οἱ ἐ-/παρχιῶταί μου,
ὅτι εἶμαι ἀμαθής, μή γάρ δέν ἐγνώριζε τοῦτο ἡ Ἐκκλησία ὅτε μέ ἔκαμε Ἀρχιερέα;
Οὔτε τόν θεολόγον, οὔτε τόν ἱεροκήρυκα ἦλθον νά ἐπαγγελθῶ ἐνταῦθα! : Τί λοιπόν,
Πανιερώτατε ἅγιε Τρίκ-/κης, ἦλθες νά ἐπαγγελθῇς τόν ἀργυρολόγον;
Πᾶσαν ὥραν καί στιγμήν ἀνά στόμα ἔχει, ὅπερ ὡς ἀξίωμα δοξάζει θρησκευτικόν,
τό «δίελε καί βασίλευε» καί τῷ ὄντι διαιρεῖ καί βασιλεύει. ὑπό τοιούτων ὀλεθρίων
ἀρ/χῶν πρέπει νά ἐμπνέηται ἀρχιερατική ψυχή! τοιοῦτο καταστρεπτικόν ῥητόν
πρέπει νά προφέρωσι τά ἀρχιερατικά χείλη! καί ὅμως εἶνε ἀληθέστατον, ὅτι οὐδείς
ποτέ ἠδυνήθη κάλλιον τῆς Πανιερότητός του νά ἐφαρ-/μώσῃ τό ὀλέθριον αὐτό ῥητόν
«δίελε καί βασίλευε».
Ἀλλ’ ἴσως τά τοιαῦτα ἐλαττώματα δέν εἶνε τόσῳ μεγάλα, ὥστε νά κινήσωσι τήν
ἀγανάκτησιν ἡμῶν, οὐδέ πρέπει νά θεωρῶνται ὡς ἀναξιοπαθήματα, ἕνεκα τῶν
ὁποίων ν’ ἀναφερθῶμεν εἰς τήν Μ.[εγάλην] Ἐκκλησίαν / καί νά ἐξαιτήσωμεν τήν
ταχεῖαν ἀπ’ αὐτοῦ ἀπαλλαγήν ἡμῶν. δυστυχῶς ὅμως δέν εἶνε μόνον ταῦτα, ἀλλά καί
πλεῖστα ἄλλα, ἅτινα δέν δυνάμεθα ν’ ἀπαριθμήσωμεν, ἀλλά καί μετριοφροσύνης
χάριν ἠθέλομεν ὅλως / ἀποσιωπήσῃ, ἐάν δέν ἦτον ἐπάναγκες νά διεξέλθωμεν ὀλίγα.
Καί πρῶτον ἀφοῦ διά τῆς θωπείας καί δολίου ἠπιότητος κατώρθωσε τό κατ’
ἀρχάς νά ἐπιτύχῃ τῶν ἀξιώσεων αὐτοῦ, δηλ: τοῦ ν’ ἀποφασισθῇ ἡ λεγομένη βοήθεια
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/ ὑπέρ μάλιστα τάς δυνάμεις τῆς δυστυχοῦς ἐπαρχίας, ἤρξατο νά εἰσπράττῃ αὐτήν
διά τῆς βίας, ἐπιβαρύνων τόν ἀτυχῆ λαόν τῶν χωρίων μέ πολυάριθμον συνοδίαν,
τό δέ πάντων χείριστον καί διά ζαπτιέδων τῆς διοικήσεως, / δι’ ἀπειλῶν καί τῶν
τοιούτων, καί ταῦτα ἐνῷ ἀφ’ ἑτέρου οὐδέ ὀβολόν ἐκ τοῦ χρέους εἰς τήν ἐκκλησίαν, ὡς
πληρωφορούμεθα, ἐπλήρωσε.
Δεύτερον, νά φορολογῇ τάς ἐκκλησίας, καί νά καταδιώκῃ τούς ὅσοι τῶν ἐπιτρόπων
ἤθελον ἀντι-/τείνῃ εἰς τάς αἰσχροκερδεῖς αὐθαιρέτους ἀπαιτήσεις του, ἐκφοβίζων
αὐτούς, ὅτι οὐ μόνον θέλει τούς παύσῃ, ἀλλά καί ἄλλως πως τούς καταδιώξῃ!
Τρίτον, νά φορολογῇ τούς ἱερεῖς τῶν ἐκκλησιῶν ἐπιβάλλων αὐτοῖς κανονικόν
ἀσύνηθες, καί νά / ἐξυβρίζῃ αὐτούς ἀναιδῶς καί ἀσυστόλως, καί ἐν τῇ Μητροπόλει,
καί ἐν ταῖς ὁδοῖς καί ἐν αὐτῷ τῷ ἱερῷ, καί ἐν ἑνί λόγῳ νά τούς θεωρῇ ὡς ἀνδράποδα
καί κτήνη ἐνώπιόν του. Καί αὐτούς δέ τούς πνευματικούς, μή σεβα-/σθείς οὐδέ καί
τό πολιόν γῆράς των, τόν μέν Σεραφείμ καλούμενον, μή δυνηθέντα νά κορέσῃ τήν
ἀκόρεστον φιλοχρηματίαν του, ἐπ’ ἐκκλησίας ἐξύβρισε γαΐδαρον αὐτόν ἀποκαλέσας·
τόν δέ δεύτερον, Γρηγόριον, ἐπί / τῆς θείας μυσταγωγίας ἐκτύπησεν ἀνιλεῶς, διά τόν
λόγον, ὅτι ἐτόλμησέ ποτέ νά ἐλέγξῃ καί ἐπιτιμήσῃ πολλάς ἀνοσιουργίας του.
Τέταρτον, δύω Μοναστήρια, ὄντα ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τῆς θεοφιλίας του, τό
τοῦ Κορπόβου, καί τό τῆς / Κούρας, ἀμφότερα, ἀφ’ οὗ ἀπεδίωξε καί ἤλλαξε τούς
ἡγουμένους, καί ἔλαβε τάς σφραγίδας, ἐξεγύμνωσε, πωλήσας αἰγοπρόβατα καί λοιπά
ζῶα, διά τῶν ὁποίων διετηροῦντο τά μοναστήρια, πρός δέ καί πολλά σκεύη καί ἄμφια
/ ἀφείλετο καί χρεωστικάς εἰς διαφόρους ἐπ’ ὀνόματι τῶν Μοναστηρίων ἐξέδωκε.
τοῦ ἑνός δ’ ἐξ αὐτῶν τοῦ Κορπόβου ἕν κτῆμα (τσεφλίκι) ἀφοῦ κατεβρόχθησε φερμάν
καρασί, καί ρέσιμ, ἐπέκεινα τῶν δέκα χιλιάδων / γροσίων, οὔτε φερμάνιον οὔτε
ταπία μέχρι τοῦδε ἐξήγαγε. ἐσκόπευε δέ μάλιστα καί νά τό γράψῃ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ
ἑτέρου τῶν ἀδελφῶν του.
Διά νά ἐξαγάγῃ ὑψηλόν ἰραδέν πρός ἀνοικοδόμησιν τῆς ἱερᾶς Ἐκκλησίας, Ἐπι/σκέψεως καλουμένης, ἔλαβεν εἴκοσι καί ἕξ λίρας, ἐνῷ ἐδαπάνησε μόνον δύω, ὡς
δύναται ἡ Μ.[εγάλη] Ἐκκλησία νά πληροφορηθῇ παρά τοῦ ἱερωλογιωτάτου Διακόνου
του ἁγίου Γέροντος Ἡρακλείας κυρίου Κυρίλλου.
Διά νά ἐξα-/γάγῃ δι’ ἄλλην ἀνακαινισθησομένην ἐκκλησίαν χωρίου τινός Δραμίζι
καλουμένου ἕτερον ὑψηλόν ἰραδέν, ἀπήτησεν ἐπίσης εἴκοσι λίρας· ἐπειδή δέ οἱ
κάτοικοι τοῦ χωρίου δέν ἠδύναντο νά προσφέρωσι / τοσοῦτον ποσόν ὡς πτωχοί,
ἀπευθύνθησαν πρός τόν ἅγιον Καθηγούμενον Δουσίκου κύριον Κυπριανόν ὅςτις
καί ἐξήγαγεν αὐτόν διά δύω μόνον λιρῶν· κακίσας ὅθεν ὁ ἅγιος Τρίκκης, διότι τό
φερμάνιον δέν / ἐξήχθη δι’ αὐτοῦ, καί πρό πάντων διότι δέν ἔλαβεν, ὅσα ἤλπιζε νά
λάβῃ ἐμπόδισε τούς κτίστας δίς ν’ ἀκολουθήσωσι τό ἔργον των, τούς δέ χωριανούς
ἠπείλησε, διά τί ἔκτιζον ἄνευ ἀδείας του, ὅτι θά τούς βλάψῃ, καίτοι παρά τῆς διοική/σεως ἡ ἄδεια πλήρης ἐχορηγήθη.
Τί δέ εἴπωμεν καί περί τῆς ἄλλης διαγωγῆς του ὡς μέλους τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου!
διά νά ὑπερασπισθῇ χριστιανόν τινά, ἤ χωρίον τι, πρέπει νά πληρωθῇ ἁδρότατα, καί
ἐπί / τέλους νά τό ἐγκαταλίπῃ εἰς τά δίκαιά του ἀπροστάτευτον. παραδείγματα τῆς
διαγωγῆς του ταύτης ἔχομεν τά ἑξῆς:
Χωρίον τι Καρβολιπινίτσα καλούμενον εἶχε διαφοράν περί τινός τόπου μετά
τινός ἑτέρου ὀνομα-/ζομένου Τύρνα· τό πρῶτον λοιπόν, τό καί τά δίκαια ἔχον,
προσέδραμεν εἰς τήν προστασίαν τῆς θεοφιλίας του, εἰς ὅν καί παρέδωκε τά εἰς τήν
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ὑπόθεσιν ἀφορῶντα ἔγγραφα· ἡ δέ θεοφιλία του ὑπεσχέθη τήν / προστασίαν, ἐάν τῇ
χορηγηθῶσι λίρες ἑξήκοντα· παραλαβών ὅμως καί ταύτας, οὐ μόνον ἐγκατέλιπεν αὐτό
ἀπροστάτευτον, ἀλλ’ ἐκράτησε καί τά ἔγγραφά του.
Ἕτερον χωρίον Κριτσίνι καλούμενον, ἔχον διαφοράν / μετά τῶν ὀθωμανῶν
θελόντων νά οἰκειοποιηθῶσι τόν τόπον των, προσέδραμεν ἐπίσης εἰς τήν προστασίαν
του, ὅςτις ὑπεσχέθη νά τό ὑπερασπισθῇ ἐάν ἐλάμβανε δεκα καί πέντε χιλιάδας
γροσίων, ἀλλά καί ταύτας λαβών / οὐδέν ἐποίησεν ὑπέρ αὐτοῦ, συνεννοηθείς μετά
τῶν ἀντιδίκων του.
Προνόμιον ἀρχαιότατον, ὅθεν ἀνέκαθεν ἀπελάβομεν τοῦ νά μή καταγράφῃ ὁ καδῆς
τάς περιουσίας τῶν ἀποθνησκόντων χριστιανῶν, ἡ αὐτοῦ πα-/νιερότης ἐστάθη αἰτία νά
καταστρέψῃ ὁ καδῆς. Μόλον ὅτι πρό ὀλίγων ἐτῶν ἐξεδόθη ὑψηλή διαταγή, ἐπικυροῦσα
τό προνόμιον τοῦτο. Ἐν ᾧ δέ συνεδριάζομεν καί συνεσκεπτόμεθα περί τοῦ ἀντικειμένου
/ τούτου, ἐν πλήρει συνελεύσει κατήντησε νά μᾶς ἀπαγορεύσῃ πᾶσαν τοῦ λοιποῦ
συνεδρίασιν, δεινῶς ἡμᾶς ἀπειλῶν, ὅτι θέλει μᾶς καταμηνυσῃ εἰς τήν Σ.[εβαστήν]
Κυβέρνησιν, ὡς ἔχοντας δῆθεν συνεννόησιν μετά τῆς ἀγγλίας κ(αί) / Γαλλίας.
Ὁποίαν λοιπόν προστασίαν καί βοήθειαν ἐν καιροῖς χαλεπωτέροις πρέπει νά
ἐλπίζωμεν, ὅτι θά προσενέγκῃ εἰς τό ἐμπιστευθέν αὐτῷ ποίμνιον ὁ πνευματικός ἡμῶν
ποιμήν! ὁπότε μᾶς ἀπειλεῖ ἄνευ οὐδενός / λόγου, ὅτι θά μᾶς καταμηνύσῃ εἰς τήν
Κυβέρνησιν, καί μᾶς ἀποπέμψῃ ταχέως εἰς ἐξορίαν!
Ἀλλά τί πρῶτον, τί δεύτερον τί ὕστατον εἴπωμεν! τάς ἀρετάς ὑπό θρησκευτικήν καί
πολιτικήν ἔποψιν, καί τά ἔξοχα προτερήματα / νά κηρύξωμεν, ἤ τάς ἐλλείψεις αὐτοῦ
καί κακίας εὐσχημοσύνης χάριν ν’ ἀποσιωπήσωμεν!
πρό πάντων διά τήν ἄκρατον φιλοδοξίαν καί φιλαργυρίαν του, διά νά ἀργυρολογήσῃ
οὐδενός μέσου θεμιτοῦ καί ἀθεμίτου φεί-/δεται, ὥστε κ(αί) γάμους ἐκτελεῖ παρανόμους
καί διαζύγια ὡσαύτως, ἀρκεῖ μόνον νά τῷ προσφέρωσι ἱκανήν χρημάτων ποσότητα.
Γάμος παράνομος τέταρτος ἐξετελέσθη ἐσχάτως ἐν τῇ πόλει ἡμῶν ἐν γνώσει καί
παρανόμως ὑπό / τῆς πανιερότητός του. διαθρυληθείσης δέ τῆς πράξεως ὡς παρανόμου,
ὅπως ἀπαλλαχθῇ τῆς εὐθύνης καί ἐνοχῆς, ἀφορισμόν ἐξέδοτο, ἐπιτιμῶν τόν τε ἱερέα τόν
στεφανοῦντα καί τούς εἰδότας καί συνεργήσαντας εἰς τήν ἐκτέλε-/σιν αὐτοῦ.
Ἐκ τῆς ἀκορέστου φιλαργυρίας ὠθούμενος καί κατζίβελον ἐχειροτόνησεν ἱερέα,
δελεασθείς εἰς τήν ἐκτέλεσιν τῆς παρανόμου ταύτης πράξεως ὑπό τῆς λάμψεως ἱκανῶν
λιρῶν.
Ἐνῷ δέ πρέπει νά γίνηται ἀείπο-/τε τύπος καί ὑπογραμμός ἀγαθοεργίας εἰς τό
ποίμνιόν του, κακοηθείας μᾶλλον καί κακοπραγίας παραίτιος γίνεται· προτρέπων
πολλούς τῇ ἀρχιερατικῇ ἀξιώσει εἰς ψευδολογίας καί ψευδομαρτυρίας πρός ἐπίτευξιν
τῶν κατα-/χθονίων σκοπῶν του. λέγων αὐτοῖς μαρτυρήσατε οὕτως ὡς Σᾶς διατάττω,
καί ἐγώ σᾶς συγχωρῶ κατά τό «ὅσα ἄν λύσητε καί δήσητε, ἔσται λελυμένα καί
δεδημένα» ὡς τοιοῦτό τι ἐποίησεν ἔν τινι χωρίῳ Σκλάτινα / καλουμένῳ, προτρέψας καί
ἀναγκάσας ἱερέα Οἰκονόμον, ὀγδοηκοντούτην, ἀόματον νά ψευδομαρτυρήσῃ, λέγων
αὐτῷ, ἐγώ σέ διατάσσω νά δώσῃς τοιαύτην μαρτυρίαν, δέν πειράζει ἄν εἶνε κ(αί)
ψευδής, ἐγώ σέ συγχω-/ρῶ, εἶμαι κυριάρχης σου! Ὁ δυστυχής Οἰκονόμος τήν ἐπιοῦσαν
τῆς ψευδομαρτυρίας αἰφνηδίως ἀπέθανεν, ὑπό τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενος.
καί ἄλλοτε ἄλλους εἰς ψευδομαρτυρίαν ἐκίνησε, μαρτυρήσαντας εἰς τόν μεχκεμέν
/ ὅτι ὁ μακαρίτης Αθανάσιος Βακαλόπουλος εἶχε πωλημένην τήν οἰκίαν του εἰς τήν
σύζυγον του, ἐκείνη δέ εἰς τόν υἱόν τοῦ Στεφάνου Κανούτα.
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Ἐκ τῆς αἰσχροκερδίας ὡσαύτως ὠθούμενος κ(αί) εἰκονομάχος οὕτως εἰπεῖν /
κατήντησε νά γείνῃ, διά τόν χρυσόν τόν Χριστόν ἐναργέστατα προδίδων. Ὅτι δέ δέν
λέγομεν λόγους κενούς, ἀλλά πράγματα ἐπιτραπήτω ἡμῖν ν’ ἀναφέρωμεν καί τά ἑξῆς.
Ἔν τινι χωρίω Βαρβόπι ἡ ἐκ-/κλησία εἶχε καῆ, καί ἡ ἐντός τοῦ ναοῦ ἱστορία εἶχε
καταστραφῆ· ὁ ἐκεῖ ἐπιστατῶν πνευματικός συνεφώνησε μετά τινος ζωγράφου νά
ἱστορήσῃ τήν ἐκκλησίαν ἐκ νέου, ὁ δέ ζωγράφος ἤρξατο νά ἐργάζηται. / μαθών τοῦτο
ὁ ἅγιος Τρίκκης διέταξε ὁ μέν ζωγράφος νά παύσῃ τήν ἐργασίαν, τάς δέ ἱστορηθείσας
ὑπ’ αὐτοῦ ἁγίας εἰκόνας νά ἐξαλείψωσι. Καί τίνος ἕνεκεν; Παναγιώτατε, διότι ὁ
ζωγράφος δέν ἔλαβε τήν ἄ-/δειαν τῆς θεοφιλίας του διά χρηματικῆς ὑποχρεώσεως.
ἀφοῦ δέ ἐξηλεώθη τῇ προσφορᾷ χιλίων πεντακοσίων γροσίων καί ἔλαβεν ἱκανοποίησιν
ἔδωκεν πλέον τήν ἄδειαν.
Τό αὐτό ἔπραξε καί εἰς πολλάς ἄλλας / πολλῶν χωρίων ἐκκλησίας, ὡς τῶν χωρίων
Σκλάτινα, Βάνια κ(αί) Ἀρδάνι, διατάξας τόν μέν ζωγράφον νά παύσωσι, τῶν δέ
εἰκόνων τάς μέν ἐπί τοῦ τοίχου νά ἐξαλείψωσι, τάς δέ ἐπί σανίδος νά καύσωσι. κ(αί)
/ ταῦτα διότι ἐπίσης ὁ ζωγράφος δέν ἐξητήσατο τήν ἀπαιτουμένην ἄδειαν.
Ταῦτα, Παναγιώτατε Δέσποτα, ὀλίγα ἐκ τῶν πολλῶν μετά τῆς ἀπαιτουμένης
εὐσχημοσύνης καί τῆς δυνατῆς μετριοπαθείας ἐκθέτοντες διά τῆς παρούσης δουλικῆς
ἡμῶν ἀναφορᾶς ἁπλῶς παραπονού/μενοι, καί οὐχί σφοδρῶς ἐπιτιθέμενοι κατά
τῆς πανιερότητος του, ἵνα μή προσβάλωμεν ὅπερ περιβέβληται ἱερώτατον ἀξίωμα,
πεποίθαμεν, ὅτι ἡ κοινή ἡμῶν μήτηρ καί τροφός ἡ Μ.[εγάλη] τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-/σία,
οὐδόλως ἀνεχομένη τά τοιαῦτα ἡμῶν ἀναξιοπαθήματα, θέλει λάβῃ ὑπό σπουδαίαν
ἔποψιν, καί ἐν τῇ πατρικῇ Αὐτῆς προνοίᾳ καί ἀπείρῳ εὐσπλαχνίᾳ εὐαρεστηθῇ νά
μᾶς ἀπαλλάξῃ τῆς Αὐτοῦ πα-/νιερότητος, οὗτινος πλέον καί αὐτή ἡ συναναστροφή
ἁπλῶς κατέστη ἀφόρητος, καί ἡ περαιτέρω εἰς τά ἐνταῦθα διαμονή ψυχικῶς τε καί
σωματικῶς δι’ ἡμᾶς ἐπικίνδυνος.
Ἀπεκδεχόμενοι δέ μετά τῶν / παναγίων Αὐτῆς εὐχῶν τήν ταχεῖαν ἀπαλλαγήν ἡμῶν
ἐκ τοῦ τοιούτου ὑλικοῦ καί ἠθικοῦ βάρους ὑποσημειούμεθα βαθυσεβάστως.
Ἐγένετο ἐν Τρίκκῃ τήν 29: 8/βρίου τοῦ 1863.
Τῆς Ὑμετέρας θειοτάτης, Σοφωτάτης καί προσκυνητῆς ἡμῖν Παναγιότητος.
δοῦλοι εὐπειθάστατοι
(ακολουθούν 110 υπογραφές με 15 τουρκικές σφραγίδες)
α΄ στήλη
» κώστας μποκουβάλας λέστηνος
»
»
» Δημ[ή]τρι(ος) ιω(άννου) Καλόγ[η]ροι
»
»
θεόδοσις διμιτρι _
» Γεωργιος θ: ορεστου »
» Ἀναστασιος Ι σιαριτνεας
» Νικόλαος Πολίζου »
» Δημητράκης Βασιλίου
αποστόλης δημητρίου
» Χρεστόδολός +: τύμοράγας »
»
» Γιανάκις. Αθ. Πελοτώπουλος »
» Ἰάκωβος παπ(ᾶ) Ἰω(άννου)
» Γεώργιός :+: Γγανάς »
» βασίλης Ιοάνου παλιός » δημητρηος ανα » κοσταντῆ μανολῆ :» χρήστος Γ. πανόπουλος
» Νικόλαος Γ. Ταμπαρόπουλος στασηου
» Στυλιανός Εὐσταθ(ίου)
» Ἰωάνης εὐσταθίου _
» Βασιλάκης Κ. Τρίχας
» Γηανάκης στερίου ἀρδάνι
» Βασίλης ἀθανασίου
» Γιάνος πα(πα)νικωλό λέστηνος:
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» Βασιλιος Ἱωάννου
» Α Β Κριναρόπουλος
β΄ στήλη
» Μιχαήλ Κότζης »
» παναγιώτης Βασιλείου »
» αλεξη γιλαγερδανου
» νηκολα κοςστα αρδανου
» γεωργάκης παπ(ᾶ) ἰωάννου »
» Γεώργ(ιος) Πατρόκλου
» θεόδορος Ἰουάνου
χριστόδολος Αποστόλου
» Δημιτριος βουγλέρας
Ἀθανάσηος Ἱωάνου
» Βασίλειος θεοδόρου
»
» Κοστατίνος: Α: χρισικού
» Νίκολος. Α. απο δραμηζ _
κοστατης νηκο δραμιζη
γεὀργάκης θεοχαρ[η] δραμήζη
μῆτ(ρο) τοβάς δραμηζη=
» Ματουλας διμιτρηου απο πορτα
» στερηος δημητρηου απου πορτα
» γιανης γουτωλα βασηληου παρον από
πορτα
» μητρος θαναση πορτα
» παναγηοτης χρηστου πορτα
» αντονης κοστα απου δουσικου
» θανασακης απου δουσικουν
» γηοργακη κοστα δουσικον
γ΄ στήλη
» στεριος βασιλειου αρδαν
» ιουανης καλιβας
αγια μονη
» Ἱωάννης χα(τζῆ) Κων
σταντίνου ἁγ. Μονῇ
χορίον ζιόλιc
παναγιότις
κοστα:
Γεόργηος Ζάχου
» χρήστος Αποστολη. χ[ατζής] γουργουήρ
» μήτρο ἀργύρ. χ.[ατζής] γουργουήρ
» αναγνόστις δημητρηου γοργογηρη
Κώνστας ἰώᾶνι
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δ΄ στήλη
» γιανήκας βασίλι ἁρδάνου πλιρεξούσιος
» ζαχαρήας ἡγούμένος κορμπόβου
» Γρηγόριος ἱερομόναχος κορμπόβου
» Αναγνώστις εὐ Ζάχου τύρνα πλιρεξούσιος
» θεοδορις απο μερτζι μηκρο
μιτρους απο μερτζι μικρο
» νικολός τζουτζούλας μερτζι μικρο
» γεώργις λιλιγκας μερτζι μικρο
» αθανασιος γιοργίου πιριξοσιος τις
απμ[α]ρχίας (επαρχίας)
» χαραλαπος παναγιοτο
» τριαντάφιλος Γιώτα Σαράγια πλεριξουσιος
» ἀλέξιος κονσταντίνου πηργετοῦ πληρεξούσιος
» βασίλις τζιανάκας τζιαγαλή πληρεξούσιος
» μήτρους κώκουβα ἀπό χωρίον Κατίδη
» μίτρος Αποστόλου χορίον Κατίδι =
» παπ(α) δημοκώστης χορηον γληνους
» κοστατης πουλους χορηον γληνους
» βασῆλης μήτρου απου χουροῖον λάντζου
» γηανάκης νηκουλό απου χουρηου λάντζου
» βασηλης κωστας
» θηος σταθηc αποστολής απο καργες
» γιρογακης καρήστης
» Γουλας π(α)π(ᾶ) κόστας απο χορίον
καργες
λαγερος απου χοριου βαλομαντρι
ε΄ στήλη
χόρίον πρόδρομος
στέριος γέργούλας
κώνστας μήτρος
στεριος κήτζης
χοριον σοτίρα.
Νικολό Γιάνου.
μήτρο θοδυρυ
στ΄ στήλη
» χρῆστος θάνου βήτζιανα πληρεξούσιος
» χρηστο παπα θανασης βητζανα
»
» γιοργις τζιμπιδα παλικαριά

» χωρίον καλουέρους
» θοδορίς στέργιου ἀπο καλοέρους
» μητρος καριε
»
» κουτζανιτις κοτος τρανος απο βαλομαντρι γιανέλο ναςτος
» μητρο καριβελακι απο χοριου βαλομανιτρι

» χωρίον μή ἀβκρίβους ἀργίρη
» ἀποστόλης νίκου
» νασος κοστας εαπο χοριου πιλετζι μοινες χοτωρουλας
» γιανος κοστας εαπο πιλετζι.
» εαποστολι σταυριδης εαπο πελετζι.

Β) ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ανατολικό υπέρθυρο του νάρθηκα, τρίστιχη επιγραφή ως επί το πλείστον
μεγαλογράμματη (28.10.2005):
(2)
ΔΙ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΕΟS ΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ἐκ τ(ῆς)
ηδία<s>
χώρας ΚΕ ΤΗS ΠΡΕSΒΙΤΕΡΙS ΑΥΤΟΥ ΣΜΑΡΑΗΔΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΩΝ
Κ(ΥΡΙ)ΟΥ ΔΟΡΟΥΘΕΟΥ
ἐν ἔτει 1859 Δ[Ε]Κ[ΕΜ]Β[ΡΙ]ΟΥ 17: χεῖρ Γεωργίου ἰερεως Σ[Α]Μ[Α]Ρ[Ι]Ν[ΑΙ]ΟΥ

Γ) ΑΘΗΝΑ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τετρασέλιδο, η 3η σελίδα άγραφη (25.4.2007)2
(3)
σ. 4
τού κοριτζάς διά τόν στέφανον
κλάψον κ(αί) τοῦ κοφού ἀρσενίου
» τῷ πανοσιοτάτῳ ἁγίῳ ἀρχιμανδρήτῃ καί καθηγουμένῳ τῆς ἱε=/ρᾶς μονῆς τοῦ
δουσίκου κ(υρί)ῳ κύρ Ἱεροθέῳ. εὐλαβῶς.
δούσικον.
σ. 1
τήν ὑμετέραν cεβασμίαν ἡμῖν πανοσιότητα εὐλαβῶς προσκυνοῦμεν, καί τήν ἁγίαν /
αὐτῆς δεξιάν κατασπαζόμεθα.
+ ἐλάβομεν τό cεβάσμιον γράμμα τῆς σῆς πανοσιότητος, καί ἐκαταλάβομεν δι’ αὐτοῦ
ὅcα / εὐχετικῶς μᾶς ἐσημείωνες, καί ὅcα μέν λόγια ἦτον τῆς πανοσιότητός σου καλά
ἦτον καί ἅγια, καί / αἱ συμβουλαί σου καλαῖς. ὅcα δέ νοήματα καί λόγια ἦτον τοῦ
στεφάνου, ἦτον ὅλα ἐναντία καί ἀ=/χάριστα, διατί ἡμεῖς ἄν εἴμεθα καί ἀλβανῖται, καί
πολλά γράμματα δέν ἠξεύρομεν, τήν χριστιανωσύνην / μας ὅμως τήν ἔχωμεν σωστήν,
καί τήν εὐλάβειάν μας εἰς τόν θ(εό)ν, καί εἰς τούς ἁγίους, καί εἰς τά μοναστήρια τήν
/ φυλάττομεν, καθώς αὐτός ὁ μέγας θεός μᾶς φωτίζει,
καί δέν ἐδέχθημεν μόνον τώρα καλογήρους, ἀλλά / ἐξ ἀρχῆς ἐδεχόμεθα καί ἀπό

2. ΓΑΚ, Κ, 8 στ, αρ. 3 (Μικρές Συλλογές).
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Εικ. 1. Η πρώτη σελίδα της αναφοράς, (10.12.1805), από την Κορυτσά προς την Μονή
του Δουσίκου, για την διαγωγή του μοναχού Στεφάνου (25.4.2007).
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Εικ. 2. Η δεύτερη σελίδα και το τέλος της αναφοράς της εικόνας 1.

ἅγιον ὄρος, καί ἅγιον τάφον, καί ἀπό ἄλλα πολλά μοναστήρια. ἐξαιρέτως / δέ
προπέρυσι μέ τόν λόγον τοῦ πανιερωτάτου δεσπότου μας ἤλθομεν εἰς τό μοναστήριόν
cας καί ἐφέρομεν τήν / ἁγίαν κάραν, καί ἄς ἔχει δόξαν ὁ ἅγιος, μᾶς ἠλευθέρωσε,
καί ἐκάμομεν καί ἡμεῖς τό χρέος μας=/ χωρίς κᾀνένα κουσοῦρι. ἐφέτος πάλιν τόν
ἐπροσκαλέcαμεν, καί ἐστείλατε τόν στέφανον, καί τόν ἐδέχθημεν / ὡcάν ἄλλον
μεσίαν, καί τόν ἐπεριποιήθημεν μέ ὅλας μας τάς δυνάμεις, κάμνοντές του οἰκονάκι
ξεχωριστόν / μέ ἔξοδα ἁδρά τῆς ζωοτροφίας του, εἰς τά ὀσπήτια μας πολλάκις νά
διανυκτερεύσῃ μέ πᾶσαν εὐλάβειαν / καί περιποίησίν μας.
ἀλλ’ αὐτός ἀντίς νά εὐχαριστηθῇ εὐχαρίστησιν, ἀντίς νά μᾶς τιμήσῃ, μᾶς ἀτίμασε / μᾶς
ὕβριζε, μᾶς ἐξουθένησε, μᾶς ἐκακοφάνη τοῦτο πολύ, καί μᾶς ἐπίκρανεν ἕως θανάτου.
ἔστω καί αὐτό, / ἀλλά καί δή τήν κυβέρνησιν ὁποῦ ἔκαμεν ἐδῶ, δέν εὐχαριστήθη
παντελῶς. ἡμεῖς δίδοντες, καί αὐτός λαμ/βάνοντος ὠργίζετο καί ἐθύμωνε, καί
ἐκακολόγει. πολλαῖς φοραῖς ἑτοιμάσθη νά φεύγῃ, καί ἡμεῖς ὑ=/ποφέρομεν τά ἄτακτά
του κινήματα, καί ἐδεχόμεθα καί ἐπαρακαλοῦμεν.
καλά καί ἤ οὕτως, ἤ ἄλλως / ἐπῆγε καί εἰς μοσχόπολιν χωρίς ζημίαν τοῦ μοναστηρίου,
ἐγύρισεν ὀπίcω, καί καθ’ ἥν ἡμέραν ἤλθεν / ἐκτυπήθη ὁ φίλιππος ἐπέcαμεν εἰς τούς
πόδας του, τόν παρεκαλέσαμεν, στέκα ὀλίγαις ἡμέρες, καί νά λάβῃς / ὄχι μόνον τά
250 γρό(σια) ἄλλά καί ἄλλα 300: καί νά σέ πηγαίνωμεν εἰς τό μοναστήριον μέ τιμήν,
καί ἀχάρ=/τζωτον, ἀλλ’ αὐτός ἄναψε ἀπό τόν θυμόν του κ(αί) ἔφριξεν, καί χωρίς
νά τόν διώκῃ κᾀνένας, ἔφευγεν κα=/κολογῶν, ὑβρίζων, καί ἀτιμάζων τήν κοριτζάν,
καί ὀνομαστί τόν καθ’ ἕνα. ἐθαυμάcαμεν καί ἡμεῖς εἰς / τό φέρσιμόν του, κ(αί) οὔτε
εἴδομεν ἄλλην φοράν ἕνα τέτοιον παρόμοιον, οὔτε ὁ θεός νά δώσῃ νά ἰδοῦμεν
αὐτά ἅγιε καθηγούμενε εἶναι τοῦ στεφάνου τά φερσίματα, καί ἄς ἔχωμεν μόνον τήν
εὐχήν τοῦ ἁγίου βησσαρίω/νος, καί τήν βοήθειάν του, ὁ ὁποῖος θαῤῥοῦμεν πῶς μᾶς
ἔχει εἰς τήν σκέπην του.
ἡμεῖς διά χατῆρι τοῦ στεφάνου / ἐλυπήcαμεν καί ἐκαταφρονέcαμεν καί τόν ἀρχιερέα
μας, καί ὡcάν ἀρχιερεύς ἦτον ὁ στέφανος, διότι τά φερσίματα τοῦ στεφάνου ἦτον
ὑπερήφανα καί σκανδαλοποιά, καί ταραχώδη, καί ἡμεῖς ἐδείχναμε ἁπλό:/τητα, ὁποῦ
ἔπρεπε νά μᾶς διδάσκῃ πῶς νά φερόμεθα εἰς τόν ἀρχιερέα μας, καί αὐτός ἐφούσκωνε
τό βλέμμα του, / καί ἁρμάτωνε καί τήν γλῶσσαν του ὡcάν τόν ἄρειον, πόcην ζημίαν
105

εἴδεν ὁ ἀρχιερεύς προπέρυσι καί ἐ=/φέτος ἐξ αἰτίας μόνων τῶν κακῶν φερσιμάτων τοῦ
στεφάνου, ἄς τό εὕρη μόνον ἀπό τόν ἅγιον βησσα=/ρίωνα εἰς τήν ἀτιμίαν ὁποῦ μᾶς
ἔκαμε, καί μάλιστα καί τήν ἐλεημοσύνην ὁποῦ ἐκάμαμεν προπέρυσι κ(αί) / ἐφέτος, καί
αὐτήν τήν ἐδολίευσε, καί οὐδέ τήν μισήν δέν ἔκαμε αὐτοῦ παράδοσιν, οὔτε προπέρυσι,
οὔτε / ἐφέτος.
ἡμεῖς ἐκεῖνα ὁποῦ ἠξεύρομεν φανερά, ἐπαρακαλέcαμεν τόν πανιερώτατον δεσπότην
μας καί / τά cημειώνει τῆς πανοσιότητός σου, καί οὕτως ἔχει ἡ ἀλήθεια. ὅcα δέ
μυστικότερα ἔπερνε ξεχωριστά, ἄς τά / ἔχῃ εἰς τήν ψυχήν του ἄν δέν τά δώση τοῦ
μοναστηρίου. καί ἔχε τήν εἴδησιν, ὅτι ἀπό τά κακά του φερ:/σίματα, καί ἀπό τήν
ἀτιμίαν ὁποῦ μᾶς ἔκαμε, ἔλειψε καί τό κουτί ἀπό τήν κοριτζά, καί δέν
σ. 2
ἐλπίζετε πλέον καμμία βοήθεια ἀπό τήν κοριτζά, ἡμεῖς εἰς τοῦτο πταίομεν καί ἁμαρτία
δέν / ἔχωμεν, τό πταίσιμον καί ἡ ἁμαρτία ἔστω εἰς τό λαιμόν τοῦ κύρ στεφάνου, ὅτι
ἡμεῖς τά δύο χρόνια ὁποῦ ἤλ:/θεν ὁ ἅγιος ἐδώcαμεν τόcα πουγγία ἄσπρα, καί καθώς
πληροφορούμεθα ἀπό τά γράμματά σου οὔτε τά / μισά δέν ἔχει φέρει ὁ στέφανος εἰς
τό μοναστήρι, καί ἄς δώση λόγον τῷ θεῷ, καί ἡ πανοσιότης σου οἰκοκύ=/ρεις εἴcαι
τοῦ μοναστηρίου κάμε ὅπως ἀγαπᾶς μέ αὐτόν.
ταῦτα μέν διά τοῦ παρόντος καί αἱ ἅγιαί cου εὐ:/χαί μεθ’ ἡμῶν.
τῇ 10 δεκεμβρίου 1805: κοριτζά
τῆς σῆς πανοσιότητος δοῦλοι εὐλαβεῖς ἅπαντες.
προεστῶτες τῆς κοριτζάς καί
ἅπαντες οἱ ἐπίλιποι

ΙΙ. ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Μονόφυλλο, γραμμένο σε μία σελίδα:3

(4)
ντεβλετλού Βεζύρ ἐφέντη μας
» ὑψηλότατε, μεγαλοπρεπέστατε, θεοτίμητε, κ(αί) πολυχρονεμένε4 τήν / ὑψηλότητά
σου σκλαβικῶς προσκυνοῦμεν, καί τά ἴχνη τόν ποδόν σου ταπεινῶς / καταφιλοῦμεν,
παρακαλοῦντες τόν μεγαλοδύναμον θεόν διά νά τῆς χαρίζῃ / ὑγείαν, καί ζωήν περισσήν,
δόξαν καί τιμήν μεγάλην, καί ντεβλέτι ὑπερβολι:/κόν καθώς ἀγαπᾷ τό χρυσόν μουράτι
τῆς καρδίας της. ἀμήν.
καί μετά / τήν σκλαβικήν μας προσκύνησιν ἐρχόμεθα οἱ ταπεινοί σκλάβοι της διά νά
/ ἀναφέρωμεν εἰς τόν ὑψηλότατον ἀφέντην μας, ὅτι κοντά εἰς ὅλας τάς μεγά/λας καί
ἀναριθμήτους εὐεργεσίας, ὁποῦ ἀπολαμβάνομεν ἀπό τήν ἀφθονο:/πάροχον δεξιάν της,
καί προνοητικήν καρδίαν τοῦ ὕψους της, μετροῦμεν μίαν / ἐξαίρετον χάριν τοῦ πρός
ἡμᾶς τούς σκλάβους της ἀφεντικοῦ τῆς ναζαρίου, τήν / προστασίαν τοῦ βελήμπεγη
ἐνθέρμου ντοβατζῆ σας, μέ τήν ὁποίαν μᾶς / ἐπρονόησες, καί ὡς ἀφέντης μας χρυσοῦς
μᾶς ἐσκέπασες.
ὅθεν καί / οἱ πιστοί σκλάβοι τοῦ ὕψους της ὑποκλίνομεν τόν ἐμαυτόν μας εἰς τούς
τιμίους / πόδας της, καί ὡς εὐγνώμονες μυριάκις μυρίας εὐχαριστήσεις ἀποδίδομεν /
εἰς τόν ἀφέντην μας, καί πολυχρονοῦμεν τό ὕψος της νά ζῇ διά πάντα νά / τήν ἔχομεν
ὡσάν τά ὑψηλά βουνά.
3. Αρχείο Αλή πασά, αρ. 425.
4. Ακολουθεί κενό για 1-2 λέξεις.
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Εικ. 3. Ευχαριστήρια επιστολή (28.4.1800) προς τον Αλή πασά (4ο κείμενο).
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ἡ εὐχαρίστησίς μας καί τό χουσεκιτλί:/κι μας ἀπό τήν ὑπεράσπισίν του ἐστάθη
ὑπερβολική, ντεβλετλοῦ πασᾶ ἐφέν/τη μας, καί διά τοῦτο μετά πάσης χαρᾶς δίδομεν
τήν εἴδησιν εἰς τό ὕψος της / μέ πολλήν εὐχαρίστησίν μας, καί μέ ἄμετρον ὁμολογίαν
εὐγνώμονα τόν πρός / ἡμᾶς ἀφεντικῶν χαρίτον της. ὅτι εἰς τόν παρόντα καιρόν, ὁποῦ
μᾶς ἠκολού:/θησαν τόσα συμβεβηκότα μπιπασιρέσον, καί ἄλλων ἐναντίων μέ τήν
ὑψη/λήν σας δύναμιν πολλά μᾶς ἀπάντησεν.
οἱ δέ χρόνοι σου πολλοί καί τι:/μημένοι θεόθεν. ἀμήν.
1800: ἀπριλλίου: 28: τρίκαλα
τῆς μεγαλοπρεπεστάτης σου ὑψηλότητος / σκλάβοι ταπεινοί, πιστοί χασροντοβετζήδες τοῦ οτζα/κίου της, καί εἰς τούς ὁρισμούς της ἕτοιμοι
(τ.υ)
» αρεστις:
» γιαννάκης π(α)π(α) δ:[η]μ[ητρίου]
» γούσιος χ[ατζῆ] πέτρου

Δ) ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ

ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Σε μία φορητή εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου, πεντάστιχη μικρογράμματη
επιγραφή (5.8.2007):
(5)
Εργον
Κ. Γ. Μπέλτσου.
Ζωγράφος Μακεδών ἐπάρχίας
Σισανίου καί Σιατίστης
(1908.) 9/βρίου

Ε) ΚΛΟΚΟΤΟΣ

ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Φορητή εικόνα του Προδρόμου, δύο επιγραφές, τρίστιχη μεγαλογράμματη και ενός
στίχου μικρογράμματη (31.3.2007):
(6)
ΙΣΤΟΡΙΘΗ Η ΑΓΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΚΩΝ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗS ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜΟΥ ΚΑΠΝΟΥΝΤΖΗ. ΑΡΧΙΕ:
ΡΑΤΕΥΟΝΤ<ΟS> < ΤΟΥ> ΑΓΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ.
(7)
Διά Χειρός Μαργα<ρί>του Μακριντζιώτου 1852 Ἰανουαρί[ου] 12: εἰς Τρίκαλα.

ΣΤ) ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μηναίο Δεκεμβρίου (Ενετίησιν αψλβ΄), μικρογράμματη ενθύμηση 8 στίχων
(28.8.2005):
(8)
μῆν δεκέμβρειος
ἔτος 1821
ἀφώντας εχάλασαν τον γώλον ἡ κωνάρι μην ἰουνίου καί μετεεἰστηρον
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ἐχάλαcαν την πόρταν κ(αί) ἄγραφα καί ἔκαψαν τῆς νηβρόπολης
τα χορία. εις των μοραία σίκοσαν κυφάλα
ὁ κώσμος ὁλους κ(αί) εμαζόχθησαν
ἡκάτόν πενήτα χηλιἀδης. τοῦρκυ
τόταις ἡχαν και τον αλί
πασιά κλισμένον

Ζ) ΤΡΙΚΑΛΑ
Μονόφυλλο (2.8.2000):

Ι. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ

(9)
κἀγώ σύν τοῖς ἄλλοις ὑπηρέτησα τῷ Ἁγίῳ Τρίκκης-Σταγῶν
Προκοπίῳ
ὁ ἐλάχιστος ἐν ἱεροδιακόνοις Ἰάκωβος
Μ. Σταμάτης ἐξ Ἰωαννίνων τῆς Ἠπείρου. Ἐν Ἀθήναις τῇ 3ῃ ὀκτωμβρίου 1903
ἡμέρα ἦν
παρασκευή

Εικ. 4. Η 10η ενθύμηση του 1783, η οποία κάνει λόγο για την φορολογία του κρασιού
(17.6.2003).
ΙΙ. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1) Μηναίο Φεβρουαρίου (αψπδ΄, Ενετίησιν 1784), τρίστιχη μικρογράμματη ενθύμηση
(17.6.2003):
(10)5
ἐτος-1783-θἤμησι. ὅταν ἐκαμη. την σίχησι ὠ άγα βαίσταντος βασιλευ
να μέτρήσε. το κρἄση. να πἄρι ᾶπό πἔντη. γροσηα. το φῶρτουμα
κ(αί) ἔγινε. επανάστασι. ῆς τῶν κῶ[σ]μῶν. ὄλον_

2) Ευχολόγιο, ακέφαλο (1752;), 13 μικρογράμματες ενθυμήσεις (18.6.2003):
(11)6
Ἔτος 1787 μαΐου :4: ἔδοκεν τό θανατικόν
διά τάς άμαρτήας μας κ(αί) ἀπέθανον ὁ κόσμος
<ὅ>λ<ο>ν τό καλοκαίρι τούρκοι ἔος χἰλιοι κ(αί)
5. Βέη, 18.
6. Βέη, 8.
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<π>αράνω ἄνδρες μερικοί κ(αί) γυναίκες πολἐς κ(αί) πεδιά
κ(αί) χριστιανοῖ ἔος ἐκατόν: κ(αί) ἕγινε μεγαλος
χ<α>λ<α>σμός εἰς στόν κόσμόν κ(αί) εἰς αὐτον τόν καιρὀν
ἄνιξε τό σεφέροι. τό μόσχοβο κ(αί) ἐπήγαν γιανιτζάρι
ἔος πενήντα εἰς τό σεφέρι κ(αί) ἐσκότοσαν τόν ζόη
παπουτζί:
(12)7
1811
αυγ[ο]υ[στου]

(13)8
1811: αυγούστου :3: ἐπίασε βροχή μεγαλη, ὁσἀν
μέ τό διρμάτι. κ(αί) κατέβασαν τά ποτάμια κ(αί) τόσον
πολλά νερό ἕφεραν ὅπου ἔπνιξι τήν λάρισα κ(αί) επισαν
ἔος χίλια σπίτια κ(αί) παράνο κ(αί) πνίγικαν κ(αί)
<πολής> κόσμους
(14)9
1822: μαρτίου
(15)
Κτῆμα Ἁγίου Νικολάου
Τρικκάλων

Εικ. 5. Η 17η ενθύμηση του 1793: «ἐπάτισαν τόν αγιον νικόλαον» (18.6.2003).

7. Βέη, 8.
8. Βέη, 9.
9. Βέη, 9.
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ετοῦτο το εὔκολόγι εἶναι τοῦ γϊὅργι
ἰοῦ τοῦ μακαρίτι πα(πᾶ) ϊοάνι.

(16)10

(17)11
τοὐς 1793. μαρτίου. 21 ἐπάτισαν
τόν αγιον νικόλαον. κ(αί) αρώστισεν
ὁ πατέρας μου κ(αί) μαρτίου -29
ἀπόθανε κ(αί) ἐπίρα τήν ενορία ἐγό.
12

(18)13

Νοεμβρίου 20
1818:
στου[ς] αλατζάδις ὠπο ιφένι ο ρίζους.
ἐπίρα ἔναν αλατζιά. πίχις: 9 : ρού:[πια] :3:
(19)14
1785 ἐδέθη τό παρόν εὐχολόγιον. κ(αί) εἶναι τοῦ
παπ(ᾶ) χ:[ατζῆ] πέτρου ἐκ πόλεος τρίκκης ὑού τού ποτέ
παπ(ᾶ) διμητρί(ου)
1784
1785
1785
1786

(20)15
τῶν ἁγίων πάντων ἐπατρεύτηκα
τήν μεγάλην πέμπτην ἐγινα ἰερεύς
κ(αί) ἐκάθισα ἀπό τού ἁγίου νικολάου τές ἔξι διάκονος
ἔος τό πάσχα:
ἰανουαρί(ου) 17 ἀρώστησε ἠ πρεσβητε[ρα]
μου ἀπό πλεβρίτην κ(αί) ἐτράβιξε μεγάλην ἀνάγγην ἔος
τού ἁγίου χαραλάμπου κ(αί) ἡ παναγία μέ τήν ἐχάρισε
δεκεμβρίου 12 σαβάτο τήν ἡμέρα τοῦ ἁγίου σπηρίδονος ἤλθεν
ὁ ἀλή πασιάς μέ πλήθος ἀρβανητῶν ἔος: 5: χιληάδες
κ(αί) παράνω κ(αί) τόν ἔστιλε ἡ βασιλήα διά τόν σκρότρα νά
πηγένη κ(αί) ἐκάθισεν ἔως ἀπριλίου 15 κ(αί) ὕστερα ἐφύγι
κ(αί) ἐπῆγε κατά τό σκότρα κ(αί) ὅσον καιρόν ἐκάθησε
πηγένονταν ἡ ἀρβανήτε κ(αί) ἄλη ἔρχοταν κ(αί) ἕγιναν
ἕος δέκα χιλιάδες κ(αί) παράνο πλῆθος ἀναρίθμ<ητον>
κ(αί) ἔπλέροσαι ὁ κόσμος ἡ ορφάνια περί του ἀπό: 600
γρώσια τήν φοτιάν κ(αί) ἐσόθη τό κριθάρι διότι ἔπερ<ναν>
κ(αί) τό ἄ[σ]προ καλαμπούκη κ(αί) τού ἔδοναν κ(αί) τηρια
κ(αί) ἀπάνο εἰς αὐτό τό θηρίον μάς ἔδοσεν ὁ θ<εός>

10. Βέη, 7.
11. Βέη, 7.
12. Διορθωμένο από το αρχικό 29.
13. Βέη, 7.
14. Βέη, 8.
15. Βέη, 8.
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διά τάς ἀμαρτίες μας μέγαλον χιμόνα < - - >
ἐχιόνησε ἀπριλίου 12 ὁπού κανής δεν < - - >
κ(αί) ἔχαλασαν τά ὁσπήτια των χριστιανόν <γράφω>
εἰς ἔνθύμισιν
(21)16
χρεοστᾶ ὁ θεοδόσις τῶ μάνα ἄσ(πρα) 16
ἔτιρα ἀπο παλιόν λουγαργιασμόν ἄσ(πρα) 22
(22)17
τής ρίνους-πιχις - 7: ρ:[ούπια] 5: =
τοῦ ζάχου - πιχις -7:. :.
:. :.
14:.
: 5:=
(23)18
1778 ἀβγγούστου α ἀροστηςα
(24)19
Ὀ Εροδιάκονος χωρίον
Πυργετω
Εροδιάκονος χωρίον
πυργητο ἐγω γραφο
Ιωαννης Διάκονος
3) Τυπικό (Βενετία 1577),20 7 μικρογράμματες ενθυμήσεις (3.6.2003):
(25)21
1756 μινί ὠκτοβρίου -12
1756
+ το κίρο ὁπούρθε. ὁ ἀναθημετήλης. ὀ πασιάς. κ(αί) ἐκαμε πολή
κάκο. στα τρίκαλα. κ(αί) έδωσα κ(αί) ἐγο. γρὀσια ἐξήτα. χρί
στηανί μέ πρόδωcαν κ(αί) ο θεός, να τούς σηχορίσι (26)22
δημητριος ἰέρεῦς, Γράφο:
κ(αί) γήνικεν άρχῆς <τ>ου κακοῦ να πολήσο τήν
νωριά μου κ(αί) εβριξι πολή κ(αί) χά
λάσι το δηοφίρι στἠ σαρακύνα 16. Βέη, 9.
17. Βέη, 9.
18. Βέη, 9.
19. Βέη, 9.
20. Το Τυπικό είναι μεν ακέφαλο, αλλά στο τέλος του γράφεται (τυπογραφικά): «Ἔτει τῷ
ἀπό τῆς ἐν σάρκου οἰκονομίας τοῦ κύριου ἡμῶν/Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾳφοζ΄.».
21. Βέη, 21.
22. Βέη, 21.
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Εικ. 6. Οι 25η, 26η, 27η, 28η και 29η ενθυμήσεις (3.6.2003).
8. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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(27)23
+ ἀνεγέρθη ἐκ βάθρων ὁ θείος κ(αί) ἰἑρός ναός τοῦ ἐν ἀγἰοις
πατρός ἠμῶν νἰκολάου τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τοῦς 1759
ἐν μηνί ἀπριλλίου 29 ὁ ὀποίος ναός <ηνε>
κήμενος ἐν τί πόλη τρίκκής
(28)24
+ ἀνεγέρθη ἐκ βάθρων ὁ θείος ναός τοῦ ἐν ἁγίοις
(29)25

εἰς τούς 1799 ἰαννου[α]ρίου 20
ἔβρεξε πολύ κ(αί) ἐπνί26 ἐκατέβασαν τά ποτάμια κ(αί) ἔπνιξαν <πο>λλά χω
ρία κ(αί) πολούς ἀν(θρώπ)ους κ(αί) ἔφερναν τά ποτάμια βαένια ξύλα κ(αί) τήν
καμάρα τοῦ μουχτί τήν ἐσκέπασε. κ(αί) ἦλθαν ἕως τήν πόρτα τοῦ
παναγιώτη τοῦ μπασουμαντζί ἀδελφοί μου χριστιανοί
ἐγώ ὁ κωνσταντίς γράφω
(30)27
απ[ρι]λ[ίου]: 1 (1879) κάμου ἐνθείμυσυν διά τόν πόλεμον ὅπου ἔγεινεν
εἰς τά δύο χορία ἄνω πρ28 πηρλιάγγω καί κάτο ὅπου εφόνεψαν
οἰ ανταρται κ(αί) εἰς τό φλαπουρέσι το ἀντάρτε μέ 800σίους νιζαμι
δες ἐκαμασι πόλεμον τρομερῶν ἐφονεύθισαν 200 πλι
γωμένι καί σκοτουμένοι καί ἀπο τούς ἀντάρταις ἐγλύτοσαν μόνον 3
καί ὁπιος διαβάσι νά εὔχετε διά τάς ἀμαρτοῖας μου ὠπος μέ ἐλεεἶσε
ο κύριος τόν ἀνάξιον ἰερομόναχον Διονύσιον
(31)
κάμω ἐνθύμησην τοῦ ἐτος 1907 ἔγηνε
ἡ μεγάλη πλημήρα. ἤρχησεν ἀπό τάς τέσσαρας
ἔως τάς δώδεκα. ἐπνίγη ἡ πόλις κι τό Τρικαίογλου
βουργάρικα Ἁγία μονή Σαράγοια ἅγιος
κωνσταντίνος δρόμος λαρίσσης ἐος ἅγιον ἀθανάσιον
δέν ἔμενεν τίποτη ὅρθιον κι ἐπνίγησαν 500
ἄνθρωποι καί ζώα ἀμέτριτα π(α)π(ᾶ) Θανάσης;
εφημεριος
αγίου Νικολάου;
ΙΙΙ. ΚΩΝΣΤ. ΧΡ. ΒΛΥΤΣΑΚΗΣ29

(32)
Ἡμέρα Δευτέρα, κατα τήν νύκτα ἀπό τῆς 11 μ.μ. μέχρι
4 1/2 ὥρας μετά μεσονύκτιον (4ην πρός 5ην Ιουνίου 1907)
23. Βέη, 21.
24. Μεταγενέστερη προσπάθεια μετάγραψης του αμέσως παραπάνω κειμένου. (Βέη, 21.).
25. Βέη, 21.
26. Διαγράφεται το «ἐπνί».
27. Βέη, 21.
28. Διαγράφεται το «πρ».
29. Βλυτσάκη, 53.
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ἐγένετο ἡ μεγάλη πλημμύρα τοῦ Ληθαίου κ(αί) ποταμοῦ Πύργου
κ(αί) Πυργετοῦ, κατέπεσαν 2.000 οἰκίαι κ(αί) ἐπνίγησαν
400 ἄνθρωποι, εὗρον δέ θάνατον ὑπό τά ἐρείπια
πλέον τῶν 150 ἀνθρώπων - Χάλαζα δέ μεγάλη
κατέστρεψε σιτους Μερτσι Μικρο, Μερτσι Μεγάλο,
Ζαπτσαίους κ(αί) Βοϊβόδα - 8.000 κάτοικοι Τρικκάλων εὑρέθησαν ἄστεγοι - Ἐσώθη ἐκ τῆς πλημμύρας
μόνον ἡ συνοικία Βαροῦσι - καί συνοικία Ἁγίας
φανερωμένης κ(αί) Ἁγίου Ἀθανασίου

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Α) ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Μονή του Δουσίκου

α. Ηγούμενοι
α) 10.12.1805: Ιερόθεος.30 Οι προεστώτες της Κορυτσάς και όλοι οι επίλοιποι του
εκφράζουν τα δικαιολογημένα τους παράπονα για την ανάρμοστη διαγωγή του
μοναχού Στεφάνου (κείμ. 3).
β) Λίγο πριν 29.10.1863: Κυπριανός.31 Με ενέργειές του εκδίδεται η σχετική άδεια για
την ανακαίνιση του ναού της Παναγίας στο Δραμίζι (Κοτρώνι) Τρικάλων, και «διά
δύω μόνον λιρῶν» (κείμ. 1).
β. Μοναχοί
10.12.1805: Στέφανος. Ταξιδεύει, με την τιμία κάρα του αγίου Βησσαρίωνα,
στην Κορυτσά, αλλά και στην Μοσχόπολη, δείχνοντας, όμως, όχι την αρμόζουσα
συμπεριφορά (κείμ. 3).
γ. Η τιμία κάρα του αγίου Βησσαρίωνα
Στη Μονή του Δουσίκου φυλάσσεται η θαυματουργή κάρα του κτίτορά της αγίου
Βησσαρίωνα, την οποία προσκαλούν οι ευσεβείς πιστοί για κάθε είδους βοήθεια,
προσφέροντες συγχρόνως στον άγιο και διάφορα δώρα (χρήματα, κτήματα, κλπ.). Έτσι
το 1805 η αγία κάρα προσκαλείται στην Κορυτσά, ταξίδεψε και στην Μοσχόπολη, με
την συνοδία του Στεφάνου, ο οποίος όμως καταγγέλεται για απρεπή συμπεριφορά
(κείμ. 3).

2. Μονή του Κορμπόβου
Ο Τρίκκης Μελέτιος (1860-1868), γνωστός για την φιλαργυρία και τις αρπακτικές του
διαθέσεις, «δύω Μοναστήρια, ὄντα ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τῆς θεοφιλίας του, τό τοῦ
Κορπόβου, καί τό τῆς Κούρας... ἐξεγύμνωσε»: αφού αντικατέστησε τους ηγουμένους,
πώλησε τα ζώα τους, άρπαξε ιερά σκεύη και άμφια, εξέδωσε χρεωστικές των μονών,
από το Κόρμποβο σφετερίστηκε και ένα κτήμα (κείμ. 1).
Την 29.10.1863 μνημονεύεται ο ηγούμενος Ζαχαρίας και ένας ιερομόναχος, ο
Γρηγόριος, οι οποίοι και υπογράφουν στο (κειμ. 1) για την απομάκρυνση του Τρίκκης
Μελετίου.

30. α) Σοφιανού, 45-49, 69. β) Καλούσιου, ιβ: 336-340.
31. α) Σοφιανού, 69. β) Καλούσιου, ζ: 204-205.
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Εικ. 7. Οι 19η και 20ή ενθυμήσεις, οι οποίες κάνουν λόγο για τους ιερείς του Αγ.
Νικολάου των Τρικάλων και τον Σκόδρα (18.6.2003).
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3. Μονή της Γκούρας

Ιδέ αμέσως παραπάνω: Μονή του Κορμπόβου.

Β) ΝΑΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Ναός του Αγίου Νικολάου των Τρικάλων32
Ο σημερινός μεγαλοπρεπής μητροπολιτικός ναός του Αγίου Νικολάου Τρικάλων
ανηγέρθη κατά καιρούς τέσσερες φορές: 16ος αι., 1759, 1870 και 1948. Στην ανέγερση
της 29.4.1759 αναφέρεται η (ενθ. 27), «σημείωμα, ὅπερ ἐπί μέρους φαίνεται ἀντίγραφον
κτητορικῆς ἐπιγραφῆς».33 Την 21.3.1793 «ἐπάτισαν τόν αγιον νικόλαον» (ενθ. 17).
Κτήμα του ένα Ευχολόγιο του 1752; (ενθ. 15).
Όσον αφορά τους εφημέριους στα τέλη του 18ου αιώνα έχουμε τους παρακάτω:
α) Πριν 1785: παπα-Δημήτριος, πατέρας του παπα-Χατζη-Πέτρου, τρικαλινός (ενθ.
19), ο οποίος γράφει: «κ(αί) γήνικεν άρχῆς <τ>ου κακοῦ να πολήσο τήν νωριά μου»
(ενθ. 26).
β) 1785: παπα-Χατζη-Πέτρος, «ἐκ πόλεος τρίκκης», παιδί του αμέσως παραπάνω
παπα-Δημητρίου, κάτοχος ενός Ευχολογίου, μάλλον του 1752, που δέθηκε το 1785
(ενθ. 19). Το 1784, Κυριακή των αγίων πάντων, παντρεύτηκε, το επόμενο έτος, 1785,
Ιανουαρίου 17, αρρώστησε η πρεσβυτέρα από πλεβρίτη, η βαρειά ασθένεια κράτησε
μέχρι του αγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου), αλλά «ἡ παναγία μέ τήν ἐχάρισε».
Του αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου) χειροτονήθηκε διάκονος και Μεγάλη Πέμπτη του
αυτού έτους (1785) πρεσβύτερος (ενθ. 20).
γ) 29.3.1793: Κοιμήθηκε, μετά από ασθένεια, ο παπα-Ιωάννης, πατέρας του αμέσως
επόμενου Γεωργίου (ενθ. 17, ιδέ και ενθ. 16).
δ) 29.3.1793: Γεώργιος, διαδέχτηκε τον πατέρα του παπα-Ιωάννη, κάτοχος του ως
άνω Ευχολογίου, μάλλον του 1752 (ενθ. 16, 17).
ε) 1907: παπα-Θανάσης; εφημέριος μάλλον του Αγίου Νικολάου, που γράφει και την
(ενθ. 31) για την μεγάλη πλημμύρα του 1907 στα Τρίκαλα.

2. Ναός της Παναγίας Επίσκεψης των Τρικάλων

Ο Τρίκκης Μελέτιος ενήργησε να εκδοθεί ὑψηλός ἰραδές, πριν της 29.10.1863, για την
ανοικοδόμηση του ιερού ναού της Παναγίας Επίσκεψης Τρικάλων (κειμ. 1). Ο εν λόγω
ναός βρίσκεται στην παλιά συνοικία Βαρούσι, ο σημερινός είναι κτίσμα 26.3.186329.4.1867.34

3. Ναός της Παναγίας στο Δραμίζι (Κοτρώνι)

Λίγο πριν της 29.10.1863 εκδόθηκε από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές η σχετική άδεια
για την ανακαίνιση του ναού της Παναγίας στο Δραμίζι (Κοτρώνι) Τρικάλων (κείμ.
1). Ο ναός είναι αφιερωμένος στο γενέθλιο της Θεοτόκου, κτίστηκε στις 10.7.1863, στη
θέση του ανηγέρθη νέος ομώνυμος (1977-1979), διασώθηκε η λιθανάγλυφη επιγραφή
του παλιού.35

4. Ναός του Αγίου Νικολάου στο Βαρπόπι (Φήκη)

Η τοιχογραφία του ναού καταστράφηκε από κάποια πυρκαγιά, λίγο πριν της
29.10.1863 εκτελείται εκ νέου η ιστόρησή του (κειμ. 1).
32. Για τον ναό ιδέ: α) Τύμπα. β) Καλούσιου, ια: 230-241.
33. Βέη, 21. Ιδέ και (ενθ. 28).
34. Καλούσιου, στ: 112.
35. Καλούσιου, α: 136, 153.
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Γ) ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ

1. Γεώργιος
Σαμαριναίος, υπογράφει σε τοιχογραφία του νάρθηκα στο ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στον Αετόλοφο της Λάρισας, 17.12.1859(επ. 2).

2. Μαργαρίτης Μακριντζιώτης36
Υπογράφει στις 12.1.1852 σε μία φορητή εικόνα του Προδρόμου, στο ναό της
Κοίμησης της Θεοτόκου του Κλοκοτού (επ. 6, 7).

3. Μπέλτσος Γ. Κωνσταντίνος37
Αυτοχαρακτηρίζεται «ζωγράφος», αναφέρει με υπερηφάνεια την ιδιαίτερη πατρίδα
του «ἐπάρχίας Σισανίου καί Σιατίστης», ονομάζοντας μάλιστα τον εαυτό του
«Μακεδών». Τον Νοέμβριο του 1908 υπογράφει σε φορητή εικόνα της κοίμησής της
Θεοτόκου στο ναό της γέννησης της Θεοτόκου του Δενδροχωρίου (επ. 5).
Δ) ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ

Μελέτιος38
Σύμφωνα με τους κώδικες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στις 8.12.1860 εκλέγεται
Τρίκκης ο Μελέτιος Καβάσιλας «ἀρχιδιάκ. Μ. Ἀδριανουπόλεως (...), Τιτουλάριος
Ἐπίσκοπος Μ. Λαρίσσης Στεφάνου».39 Όμως, κατά τον κώδικα Λαρίσης ο Μελέτιος
εκλέγεται Τρίκκης την 10.12.1860, στην Κωνσταντινούπολη, από τον οικ. πατριάρχη
Ιωακείμ:40
1860=Δεκεμβρίου=10η
ἐψηφίσθη ὁ θεοφιλέστατος επίσκοπος / τρίκκης κύρ Μελέτιος, εἰς τήν ἐπισκοπήν
ταύτην τρίκκης, παρά / τοῦ παναγιωτάτου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ.κ. Ἰωακείμ ἐν
/ Κωνσταντινουπόλει. Την ίδια ημερομηνία (10.12.1860) αναφέρει και ο Κ. Βλυτσάκης.41 Σύμφωνα, όμως,
με κάποια άλλη ενθύμηση, ο Μελέτιος χειροτονήθηκε στις 6.12.1861, του αγίου
Νικολάου.42
Κατά τον κώδικα Λαρίσης την 15.4.1861 του δόθηκε η πράξη εκλογής του, καθώς και
το συστατικό προς τους χριστιανούς γράμμα και αναχώρησε για την επαρχία του:43
Κατά τήν 15ην. Ἀπριλλίου «1861=ἐδόθη κ(αί) ἡ ἡμετέρα πράξις, / ὡς καί τό συστατήριον
πρός τούς χριστιανούς γράμμα, κ(αί) / ἀνεχώρησεν εἰς τήν ἐπαρχίαν του». Από την δημοσιευμένη ενθύμηση ο Τρίκκης Μελέτιος ενθρονίστηκε το επόμενο έτος

36. Καλούσιου, η: 202-205.
37. Καλούσιου, ε: 252.
38. α) Καλούσιου, α: 148· β: 190· γ: 247· δ: 266· στ: 120. β) Σπανού.
39. Τσακόπουλου, 471 (Κώδ. Π. Αρχειοφ. ΚΒ΄, 373).
40. ΕΒΕ, κώδ. 1472, φ. 197α.
41. Βλυτσάκη, 34.
42. Καλούσιου, στ: 84.
43. Κώδ. 1472, φ. 197α, ΕΒΕ.
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(1862), Απριλίου 23, ήτοι του αγίου Γεωργίου, που το έτος εκείνο συνέπιπτε με το Πάσχα.44
Ήδη, όμως, μνημονεύεται την 17.2.1861 σε επιγραφή εικόνας στο Παλαιομονάστηρο της
Επισκοπής Τρίκκης ως «Σεβασμιώτατος» και «λογιότατος».45 Αναφέρεται, χωρίς έτος,
και σε πρόθεση της Αγίας Παρασκευής του Φλαμουλίου Τρικάλων.46
Στις 29 Οκτωβρίου 1863 μερικοί κάτοικοι της μητρόπολής του (110 τον αριθμό)
υπογράφουν μία αναφορά προς τον οικουμενικό πατριάρχη με την οποία ζητούν την
απομάκρυνση του Μελετίου, λόγω σοβαρών παραπτωμάτων του. Γενικά ο αγέρωχος
χαρακτήρας του, η άκρατη φιλοδοξία του, η απότομη συμπεριφορά του, η θρασύτητα
των εκφράσεων και το ασυνάρτητο των ιδεών του προξενούν πικρή λύπη στο ποίμνιό
του, έχει καταστεί ανυπόφορος και έχασε την έξωθεν μαρτυρία.
Ειδικότερα η ακόρεστη φιλαργυρία του τον οδηγεί στην οδό της αδικίας, της
πονηρίας, της ψευδολογίας, της απληστίας και αρπαγής, με ένα λόγο στην εξαχρείωση.
Εισπράττει την βοήθειά του και φορολογεί εκκλησίες και ιερείς κατά σκανδαλώδη
τρόπο. Η ανακαίνιση των εκκλησιών καθώς και η ιστόρησή τους γίνονται μόνον με την
δική του έγκριση και τούτο για την είσπραξη χρημάτων. Η αρρωστημένη φιλοχρηματία
τον οδηγεί ακόμη και σε αντικανονικές πράξεις (γάμων, διαζυγίων, χειροτονίας). Είναι
φοβερός πλεονέκτης, ώστε αρπάζει και ολόκληρες περιουσίες, όπως των ιερών μονών
Κορμπόβου και Γκούρας.
Αντί να προστατεύει το ποίμνιό του από τις διάφορες αυθαιρεσίες των Τούρκων,
το εγκαταλείπει στο έλεος του θεού, αφού, όμως, προηγουμένως εισπράξει με την
υπόσχεση της δικαίας προστασίας. Τον διακρίνει και ο κομματισμός, φατριάζει,
εφαρμόζει το: διαίρει και βασίλευε. Η αθυροστομία του δεν έχει όρια, όχι μόνον
αποκαλεί γαϊδάρους! τους ιερείς του Υψίστου, αλλά απλώνει και το επισκοπικό του
χέρι να τους χτυπήσει! (κειμ. 1).
Τελικά ο Τρίκκης Μελέτιος προβιβάστηκε. Κατά τους κώδικες των υπομνημάτων του
αρχειοφυλακίου του οικουμενικού πατριαρχείου ο Τρίκκης Μελέτιος μετατέθηκε, στις
18 Νοεμβρίου 1868, στην μητρόπολη Νεοκαισαρείας.47 Την ίδια ημερομηνία αναγράφει
και ο Β. Σταυρίδης.48 Στον κώδικα Λαρίσης και σε έγγραφο με ημερομηνία 22.11.1868
αναφέρεται ότι ήδη «ὁ ἐπίσκοπος τρίκκης ἔγινε Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας».49
Τέλος, ο Μελέτιος αναφέρεται και μεταξύ των διεκδικητών του μητροπολιτικού
θρόνου Λαρίσης, όπως γράφει από την Κωνσταντινούπολη ο Λαρίσης Δωρόθεος,
την 14η Αυγούστου 1870, προς τους Ιωάννη Τζαπαλίδη και Παναγιώτη Μακρίδη, εις
Ιωάννινα: «Μεταξύ τῶν μνηστήρων διά τήν Λάρισσαν δύο καταχρέων, ἵνα μή ἄλλο
τι εἴπω, συναριθμοῦνται καί οἱ πρώην Τρίκκης Μελέτιος, καί πρώην Φερσάλων
Νεόφυτος, γνωστοί ἀμφότεροι ὑμῖν».50

44. Καλούσιου, στ: 84.
45. Καλούσιου, γ: 243.
46. Πράππα, 243.
47. Τσακόπουλου, 13 (Κῶδ. Π. Αρχειοφ. ΞΖ, σελ. 37).
48. Σταυρίδη, 260.
49. Κώδ. 1472, φ. 199α ΕΒΕ.
50. Δωροθέου Σχολαρίου, 295.
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Ε) ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ (ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ)51

Προκόπιος Κουκουλάρης (5.10.1894-3.10.1904)52
Κοντά του υπηρέτησε «ὁ ἐλάχιστος ἐν ἱεροδιακόνοις Ἰάκωβος Μ. Σταμάτης ἐξ
Ἰωαννίνων τῆς Ἠπείρου» σύμφωνα με την ενθύμησή του της 3.10.1903 (ενθ. 9).
Στην Μονή του Δουσίκου σώζεται ένα έγγραφο του Προκοπίου, σχετικά με την
«παραχώρηση» των ειληταρίων της μονής αυτής στην Χριστιανική Αρχαιολογική
Εταιρεία (Γ. Λαμπάκης):53
Πρός
τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς ἱερᾶς
Μονῆς Δουσίκου.
Ὁ κ. λαμπάκης Γραμματεύς τῆς Α. Μεγαλειότητος μέ παρακάλεσε νά σᾶς γράψω νά
παραχωρήσητε χειρογράφους τινάς λειτουργίας (τυλιχτάρια) αἵτινες καθά μοί εἶπεν,
εἶναι διπλαῖ, καθώς κ(αί) τό τρισκέλι τό ὁποῖον εἶναι εἰς τήν Πόρτα Παναγιά.
Ταῦτα πάντα θά δώσητε εἰς τόν κ. θεοφάνην ὅστις θά τά ἐγχειρίσῃ εἰς τόν κ.
λαμπάκην ὅστις πάλιν θά τά θέσῃ εἰς ἰδιαίτερον κιβώτιον ἐν τῷ καταστήματι τῆς
χριστιανικῆς ἀρχαιολογικῆς ἑταιρίας.
ὅλως ὑμέτερος εὐχέτης
ἐν τρικκάλοις τῇ 26 7βρίου 1895.
(τ.υ) + ὁ τρίκκης προκόπιος
ΣΤ) ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

Άνθιμος (4.8.1839-πριν 15.3.1860)54
Μνημονεύεται σε φορητή εικόνα του Προδρόμου, την 12.1.1852, στο ναό Κοίμησης
της Θεοτόκου του Κλοκοτού (επ. 6, 7).
Στις 7 Απριλίου 1859, ημέρα Δευτέρα, συνάντησε στο Ζάρκο τον Άνθιμο ο ρώσος
περιηγητής Πορφύριος Ουσπένσκι, που μας δίνει την παρακάτω περιγραφή από
την συνάντηση: «Όση ώρα διήρκησε ο σύντομος περίπατός μου, η συνοδεία μου
ετοιμάσθηκε για αναχώριση, ενώ ο φωτισμένος επίσκοπος Άνθιμος με περίμενε
καρτερικά κάτω από το μπαλκόνι του επισκοπείου του, ακουμπισμένος πάνω στην
πατερίτσα του. Ανηφόρησα ευθύς αμέσως προς το μέρος του και αφού συνομίλησα,
για λίγο μαζί του, για τον αγιογράφο Πανσέληνο, για τον οποίο αυτός δεν είχε
ακούσει ποτέ κάτι, τον παρακάλεσα να τελέσει μία λειτουργία για την ανάπαυση
των ψυχών των γονιών μου, καθώς και υπέρ υγείας και ευημερίας των οικοδεσποτών,
των συγγενών μου και του βογιάρου Μιχαήλ Βοροντσώβ. Τέλος, του παρέδωσα μία
χρυσή ολλανδική κούπα και με ευχαρίστηση ανταποκρίθηκα στη συμβουλή του να

51. Επί Προκοπίου και με το ΦΕΚ 16Α/22.1.1900, σελ. 40 ιδρύεται «ιη΄) ἡ Ἐπισκοπή Τρίκκης
καί Σταγῶν, περιλαμβάνουσα τόν Νομόν Τρικκάλων καί ἔχουσα ἕδραν τά Τρίκκαλα».
Επομένως οι επισκοπές Σταγών και Γαρδικίου συγχωνεύονται στην Τρίκκης και δημιουργείται
η νέα Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών.
52. Καλούσιου, ε: 253-255· ιγ: 315· ιε: 179.
53. Σοφιανού και Δημητρακόπουλου, να΄-νβ΄.
54. Καλούσιου, ι: 218-221.
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επισκεφθώ τα αρχαία ερείπια του Γαρδικίου. Η ώρα ήταν ήδη 7:30. Η ευλογία του
επισκόπου ήταν η καλύτερη ευχή για καλό κατευόδιο. Αφού την δέχθηκα ευλαβικά,
ξεκίνησα και πάλι το ταξίδι μου».55
Ζ) ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Δωρόθεος (23.9.185856-20.11.1870)57
Μνημονεύεται στις 17.12.1859 σε επιγραφή ιστόρησης, ναός κοίμησης της Θεοτόκου,
Αετόλοφος της Λάρισας (επ. 2).
Ο από Σωζοαγαθουπόλεως (12.3.1852-22.9.1858), μετέπειτα Λαρίσης (2.4.187024.11.1870), το λαμπρό τέκνο της Βενδίστας (Αμαράντου) της Καλαμπάκας, σοφός
ιεράρχης, ο επιλεγόμενος Σχολάριος.
Η) ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1. Πυργετός
Στην 24η ενθύμηση, κάποιος διάκονος, ονόματι Ιωάννης, απαθανατίζει το όνομά του
με μολύβι (γραφή του 20ού αιώνα).

2. Ρίζωμα
Λίγο πριν από τις 29.10.1863 αναφέρεται κάποιος ιερέας Οικονόμος, 80 ετών και
ήδη αόματος, ο οποίος πέθανε ξαφνικά, «ὑπό τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενος», λόγω
κάποιας ψευδομαρτυρίας του, στην οποία όμως εξαναγκάσθηκε από τον κυριάρχη του
Μελέτιο της Τρίκκης! (κείμ. 1).

3-27. Διάφοροι οικισμοί
Στην παραπάνω αναφορά της 29.10.1863 (κείμ. 1) υπογράφουν εναντίον του
Τρίκκης Μελετίου κάτοικοι από τους παρακάτω 25 οικισμούς, με αλφαβητική σειρά
(σε παρένθεση η συχνότητα):
3. Αγία Μονή· σήμερα συνοικία των Τρικάλων (2)
4. Αρδάνι (4)
5. Βαλομάνδρι (3)
6. Βίτσαινα· Πετροχώρι (2)
7. Γλίνος (2)
8. Γοργογύρι (3)
9. Δούσικο· Άγιος Βησσαρίωνας (3)
10. Δραμίζι· Κοτρώνι (4)
11. Ζιόλι· Άγιος Προκόπιος (1)
12. Καλόγηροι (3)
13. Καρυές (3)
14. Κατίδι· Περδικορράχη (2)

55. Uspenskij, 6-7.
56. α) Τσακόπουλου, 466. β) Δρόσου, 300. Ο ίδιος ο Δωρόθεος «1858 Σεπτεμβρίου 20»
(Δωροθέου Σχολαρίου, 121).
57. α) Καλούσιου, ιδ (όπου και η μέχρι τότε βιβλιογραφία). β) Δρόσου, 296-300. γ) Ντετζιόρτζιο.
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15. Λάντζο· Βροντερό (2)
16. Λέστενο· Διπόταμος (2)
17. Μικρό Μέρτζι· Κεφαλόβρυσο (4)
18. Μονή του Κορμπόβου-Λαγκαδιάς (2)
19. Μπελέτσι· Παλαιομονάστηρο (3)
20. Παλαιοκαρυά (1)
21. Πόρτα· Πύλη (5)
22. Πρόδρομος (1)
23. Πυργετός (1)
24. Σαράγια· σήμερα συνοικία των Τρικάλων (1)
25. Σωτήρα (1)
26. Τσαγκαλί· Παραπόταμος (1)
27. Τύρνα· Ελάτη (1)
Θ) ΙΣΤΟΡΙΚΑ

1. Ο Αναθημετήλης πασάς (1756)

Στις 12.10.1756 ήρθε στα Τρίκαλα ο πασιάς Αναθημετήλης, που προξένησε πολύ
κακό. Ο ενθυμησιογράφος πλήρωσε 60 γρόσια, τον πρόδωσαν χριστιανοί, τους
οποίους όμως συγχωρεί (ενθ. 25).

2. Ο Βαίσταντος αγάς (1783)

Το 1783 ο αγάς Βαίσταντος έβαλε φορολογία στο κρασί, ήτοι 5 γρόσια το φόρτωμα,
με αποτέλεσμα να γίνει «επανάστασι» σε όλο τον κόσμο (ενθ. 10).

3. Ο Αλή πασάς εναντίον του Σκόδρα (1786)

Η βασιλεία στέλνει εναντίον του Σκόδρα τον Αλή πασά, ο οποίος έφτασε του αγίου
Σπυρίδωνα, 12 Δεκεμβρίου του 1786, ημέρα Σάββατο. Το στράτευμά του αποτελούνταν
από 5 χιλιάδες Αρβανήτες, που υπερδιπλασιάστηκαν μέχρι τις 15 Απριλίου, κάθε σπίτι
πλήρωσε από 600 γρόσια, το κριθάρι σώθηκε, έδιναν και τυριά (ενθ. 20).

4. Γεγονότα του 1787

Ο υπόδουλος Ελληνισμός ανέμενε την ελευθερία του, εκτός των άλλων, και από
την ομόδοξη Ρωσία. Διαρκούντος του νέου Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787-1792,
παρά την προηγούμενη εγκατάλειψή του, πρόσφεραν την βοήθειά τους (Λάμπρος
Κατσώνης). Η (ενθ. 11) του 1787 μας αναφέρει, ότι ήρθε ο ρωσικός στρατός, στον
οποίο προσχώρησαν μέχρι 50 «γιανιτζάρι», τότε σκοτώθηκε και ο Ζώης Παπουτζής.

5. Ευχαριστίες προς τον Αλή πασά (1800)

Οι «ταπεινοί σκλάβοι» των Τρικάλων εκφράζουν με έγγραφό τους (28.4.1800) την
ευγνωμοσύνη τους προς τον Αλή πασά των Ιωαννίνων για «τήν προστασίαν τοῦ
βελήμπεγη» και επαναβεβαιώνουν την αφοσίωσή τους προς το πρόσωπό του (κείμ. 4).
6. Γεγονότα του 1821
Οι Κονιάροι, τον Ιούνιο του 1821, χάλασαν τον Βόλο («τον γώλον»), στη συνέχεια την
Πόρτα (Πύλη) των Τρικάλων και τα Άγραφα και έκαψαν τα χωριά της Νεβρόπολης.58
58. Ο Δήμος της Νεβρόπολης (ΦΕΚ 126/2.4.1883) περιελάμβανε τα χωριά Μεσενικόλας, Άγιος
Γεώργιος, Πορτίτσα, Σερμενίκον (Φυλακτή), Μπεζούλα, Βουνέσι (Μορφοβούνιο), Μπλάσδου
(Μοσχάτο), Κερασιά, Στούγκον (Κρυονέρι), Μπελάγια (ακατοίκητο) και Νεοχώριον.
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Εικ. 8. Η 8η ενθύμηση με τα ιστορικά γεγονότα του 1821 (28.8.2005).

Εν τω μεταξύ, στον Μοριά όλος ο κόσμος επαναστάτησε εναντίον των Τούρκων. Την
εποχή αυτή, ο Αλή πασάς βρισκόταν αποκλεισμένος στα Ιωάννινα (ενθ. 8).
7. Πόλεμος νιζάμηδων και ανταρτών (1.4.1879)
Στα χωριά της Καλαμπάκας Άνω και Κάτω Περλιάγκο (Χρυσομηλιά και Γλυκομηλιά)
συγκρούσθηκε με τους αντάρτες ο τακτικός τουρκικός στρατός, στη 1.4.1879. Ο
«πόλεμος» συνεχίσθηκε τρομερός, στο Φλαμπουρέσι της Καλαμπάκας. Από τους 800
νιζάμηδες σκοτώθηκαν ή πληγώθηκαν 200, από τους αντάρτες διασώθηκαν μόνο 3.
Την ενθύμηση έγραψε ο «ἀνάξιος ἰερομόναχος Διονύσιος» (ενθ. 30).

Εικ. 9. Οι 11η, 12η, 13η και 14η ενθυμήσεις (18.6.2003).
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Ι) ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Πλημμύρες
Σε τέσσερις περιπτώσεις αναφέρονται μεγάλες βροχές, ο τόπος πλημμύρισε,
προξενήθηκαν σοβαρές καταστροφές:
1) Πριν 1785: Έβρεξε τόσο πολύ, ώστε χάλασε και αυτό το παλιό πέτρινο γιοφύρι
της Σαρακίνας (ενθ. 26).
2) 1799, Ιανουαρίου 20: Έπεσε πολύ βροχή, τα ποτάμια κατέβασαν και έφτασαν
μέχρι την πόρτα του Παναγιώτη Μπασουμαντζή, «ἔφερναν τά ποτάμια βαένια ξύλα»,
έπνιξαν πολλά χωριά καθώς και πολλούς ανθρώπους, σκεπάστηκε και η καμάρα του
Μουχτή (ενθ. 29).
3) 1811, Αυγούστου 3: Μέσα στο καλοκαίρι έπιασε τόσο μεγάλη βροχή, έπεφτε με το
δερμάτι, ώστε τα ποτάμια κατέβασαν, έφεραν μάλιστα τόσο πολύ νερό, ώστε έπνιξαν
την Λάρισα, έπεσαν περισσότερα από χίλια σπίτια, πνίγηκαν και πολλοί άνθρωποι
(ενθ. 13).
4) 1907, Ιουνίου 4:59 Η πλημμύρα χαρακτηρίζεται «μεγάλη», όπως και πράγματι ήταν,
η βροχή άρχισε να πέφτει από τις 11΄ το βράδυ της Δευτέρας, ή και πολύ γρηγορότερα
(4΄ το απόγευμα) και κράτησε μέχρι τις 12΄ μεσάνυχτα ή τις 4.30΄ ξημερώματα. Η
καταστροφή υπήρξε πρωτοφανής, εκτός από τον Ληθαίο ποταμό πλημμύρισε και
εκείνος του Πύργου-Πυργετού, η πόλη πνίγηκε στα νερά, οι συνοικίες Τρικαίογλου,
Βουργάρικα, Αγία Μονή, Σαράγια, Άγιος Κωνσταντίνος, ο δρόμος της Λάρισας μέχρι
την συνοικία του Αγίου Αθανασίου, η οποία διασώθηκε από την πλημμύρα, όπως
και εκείνες της Παναγίας Φανερωμένης και του Βαρουσίου. Δεν έμεινε τίποτε όρθιο,
κατέπεσαν 2.000 σπίτια, πνίγηκαν 400 ή και 500 άνθρωποι, περισσότερα από 150
άτομα βρήκαν οικτρό θάνατο κάτω από τα ερείπια, άλλοι 8.000 κάτοικοι παρέμειναν
άστεγοι, πνίγηκαν φυσικά και πολλά ζώα, ἀμέτρητα (ενθ. 31, 32).
Για πρώτη φορά αναφέρεται στην (ενθ. 32), ότι η δυνατή βροχή συνοδεύτηκε
και από «χάλαζα μεγάλη», η οποία και κατέστρεψε τα σιτηρά από τέσσερα χωριά:
Μέρτσι Μικρό (Κεφαλόβρυσο), Μέρτσι Μεγάλο (Μεγάλο Κεφαλόβρυσο) Ζαπτσαίοι
(Απόστολοι) και Βοϊβόδα (Βασιλική).

2. Το πέτρινο γεφύρι της Σαρακίνας60
Μία μεγάλη πλημμύρα, λίγο πριν από το 1785, είχε ως αποτέλεσμα να χαλάσει και
αυτό το παλιό, μεγάλο και πέτρινο γιοφύρι της Σαρακίνας Καλαμπάκας, κτίσμα του
αγίου Βησσαρίωνα (περί το 1520) (ενθ. 26).

3. Θανατικό
Στις 4 Μαΐου 1787 έδωσε ο θεός θανατικό, εξαιτίας των αμαρτιών μας. Κράτησε όλο
το καλοκαίρι. Από τους Τούρκους πέθαναν περισσότεροι από 1.000 (μερικοί άνδρες
και οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά) και από τους Χριστιανούς γύρω στους 100
(ενθ. 11).

59. Καλούσιου, ιστ: 109-116.
60. α) Γαλερίδη, 189-204. β) Γοργογέτα, α: 133-138· β.
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4. Κακοκαιρία
Το 1786, πάλι για τις αμαρτίες των ανθρώπων, ο θεός έδωσε βαρύ χειμώνα. Χιόνισε
ακόμα και τον Απρίλιο και καταστράφηκαν πολλά σπίτια των Χριστιανών (ενθ. 20).
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
αλατζιάς<τουρ. alaca· χρωματιστό ύφασμα από βαμπάκι ή μετάξι
αντάρτης· άτακτος στρατιώτης
άσπρον<λατ. asper (τραχύς)· το 1/120 του τουρκικού γροσίου
βαγένι· βαρέλι μεγάλων διαστάσεων
βεζίρης<αραβ. vezir· υπουργός ή πρωθυπουργός της οθωμανικής αυτοκρατορίας
βογιάρος· ρώσος ευγενής, άρχοντας
Γώλος· ο Βόλος
δεβλέτι<δοβλέτι· κυβέρνηση
δερμάτι· δερμάτινος ασκός για γάλα, τυρί ή κρασί.
ιραδές<αραβ. irade· έγγραφη διαταγή κάποιας Αρχής.
καράρι<τουρ. karar· διακανονισμός, τελική απόφαση
Κατσίβελος· Γύφτος, τιποτένιος
Κόνιαρης· Οθωμανός από το Ικόνιο της Μ. Ασίας
μεχκεμές<τουρ. mehkeme· δικαστήριο
μουράτι<τουρ. murat· σκοπός, στόχος
μπιμπασίρης<τουρ. bibasi· φρουρός της τάξης, αντισυνταγματάρχης

Εικ. 10. Το ιστορικό γεφύρι της Σαρακίνας, σήμερα «λαβωμένο» (21.1.2004).
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ναζάρι· εύνοια
νιζάμης<τουρ. nizam (τάξη, νόμος)· τακτικός οθωμανός στρατιώτης
ντουατζής<τουρ. duaci· προσευχητής
οτζιάκ<τουρ. ocak· τζάκι, εστία
πήχης· μονάδα μήκους ίση με 64 εκατοστά
ρέσιμο<τουρ. resim· φόρος
ρούπι· το 1/8 του πήχη, ίσο με 8,25 εκατοστά
σεφέρι<τουρ. sefer· ταξίδι, εκστρατεία
ταπί<τουρ. tapu· τίτλος ιδιοκτησίας
φερμάνι<τουρ. ferman· διαταγή
χασροντοβετζήδες· αγνοούμε την σημασία της λέξης
χουσεκιτλίκι· αγνοούμε την σημασία της λέξης
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Ενδείξεις
( ) ανάλυση συντομογραφίας
< > καταστραμμένο κείμενο
[ ] δική μου προσθήκη
Σε παρένθεση η ημερομηνία καταγραφής ή φωτογράφισης. Οι φωτογραφίες ανήκουν
στον συγγραφέα.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στη μελέτη μου «Μονή του Δουσίκου», τόμος 53(2008) να γίνουν οι εξής διορθώσεις:
1) Σελ. 184, στ. 23ος: «ἐλεήμονες αὐτοί» να γίνει «ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί».
2) Σελ. 184, στ. 26ος, φεύγει η γραμμή /.
3) Σελ. 190, στ. 5ος από το τέλος: το«μοναστήρι» να γίνει «μονοστήρι».
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RENNEL RODD

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 1889
Μετάφραση από τα αγγλικά
ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ

[Ο κ. Γεώργιος Αντωνακόπουλος, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής της Λάρισας,
είχε την καλοσύνη να μας προσφέρει, για την μετάφραση, ένα φωτοαντίγραφο
του περιηγητικού κειμένου του Rennel Rodd, το οποίο δημοσιεύθηκε, με τον τίτλο
«In Classic Waters» στο περιοδικό Macmillan’s Magazine, LXI (London-New York,
November 1889-April 1890). Από το ως άνω περιηγητικό κείμενο αποσπούμε το τμήμα
που αναφέρεται στην Κοιλάδα των Τεμπών (σ. 438-441). Ο συγγραφέας εισέρχεται
στον θεσσαλικό χώρο ατμοπλοϊκώς μέσω του Ευβοϊκού και του Παγασιτικού
Κόλπου].
Μπροστά μας, σε μεγάλη απόσταση, φάνηκε η ανοιχτή θάλασσα, στολισμένη με
το αμυδρό περίγραμμα των νησιών, ανάμεσα στον βραχίονα της Μαγνησίας και στο
ακρωτήριο Αρτεμίσιο, από το οποίο πήρε το όνομά της η πρώτη ναυμαχία στην οποία
τα ελληνικά πλοία δοκίμασαν την ισχύ τους κατά των περσικών γαλερών. Μία ομάδα
δελφινιών εμφανίσθηκαν και άρχισαν να παραβγαίνουν με το πλοίο, να το περνούν,
να βουτούν, μέσα και έξω από το νερό, μέχρι που έφθασαν στην πλώρη και έπαιζαν
όλο χαρά με τον αφρό, ο οποίος σχηματιζόταν καθώς η μύτη του πλοίου διέσχιζε τα
καθαρά νερά, ενώ αυτά στριφογύριζαν και κολυμπούσαν χωρίς προσπάθεια και ίχνος
φόβου. Μας κράτησαν συντροφιά για μία ώρα, περίπου, και μας εγκατέλειψαν όταν
στρίψαμε για να εισέλθουμε στη στενή είσοδο του Παγασιτικού Κόλπου, κάτω από την
πόλη Τρίκερι, η οποία είναι κτισμένη κατά μήκος της κορυφογραμμής, που κάμπτεται
σαν τον δείκτη με τον αντίχειρα, μέχρι εκεί όπου τερματίζεται ο μαγνησιακός
βραχίονας. Δύο ώρες ακόμα και φθάσαμε στο λιμάνι του Βόλου όπου περιμέναμε να
βγει το φεγγάρι.
Υπάρχει μεγάλη απόσταση από τον Βόλο μέχρι τα Τέμπη και πίσω πάλι. Αυτό μπορεί
να γίνει μόνο με την βοήθεια ενός ειδικού τρένου στη Λάρισα. Διαφορετικά έπρεπε
να περάσουμε την βραδιά εκεί που είμασταν, σε ένα τόσο συνηθισμένο κατάλυμα
το οποίο μπορούν να προσφέρουν τα θεσσαλικά πανδοχεία. Υπάρχει ακόμα η ίδια
αντίρρηση ως προς την επίσκεψη στα Μετέωρα, τα οποία είναι κάτι παρόμοιο με το
όρος Άθως, όπου μπορεί κάποιος να φθάσει με το τρένο στην Καλαμπάκα. Πρόκειται
για μία διαδρομή τεσσάρων ωρών, τουλάχιστο, από τον Βόλο, που σημαίνει ότι ο
ταξιδιώτης είναι αναγκασμένος να περάσει τη νύχτα φιλοξενούμενος των καλογέρων
ή να κάνει μία μικρότερη διαδρομή, με επιστροφή, μέχρι τα Τρίκαλα όπου υπάρχει
πιθανότητα να βρει κάπου για να μείνει. Η επίσκεψη σ’ αυτά τα ερημητήρια, τα οποία
είναι κτισμένα πάνω στους απότομους βράχους και τα οποία είναι προσιτά μόνο με
ανεμόσκαλες ή με δίχτυ που το τραβούν με βαρούλκο αρκετές εκατοντάδες πόδια στον
αέρα, κοντά στην επιφάνεια αυτών των απότομων βράχων, προσφέρει μία ασυνήθιστη
9. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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εμπειρία για να ειπώ το λιγότερο. Παρ’ όλα αυτά, έχοντας συζητήσει και εγκαταλείψει
την πιθανότητα μιας ολόκληρης ημέρας πάνω στα μουλάρια, από την Καλαμπάκα
μέχρι την Λάρισα, που είναι μία δύσκολη διαδρομή στα βόρεια σύνορα, αποφασίσαμε
να αφήσουμε την επίσκεψη των Μετεώρων για μία άλλη φορά και να ξεκινήσουμε την
επόμενη μέρα, με την ανατολή του ηλίου, για τα Τέμπη.
Αυτή την πρωινή ώρα βρεθήκαμε να διασχίζουμε τον στενό δρόμο, κοντά στη
θάλασσα, και τις κατηφοριές, μέσω της διόδου του Πιλάφ Τεπέ,1 οπότε εισήλθαμε
στην ανοιχτή κοιλάδα του Πηνειού, την μικρότερη από τις δύο θεσσαλικές λεκάνες.
Στα δεξιά μας μπορούσαμε να δούμε τα ακίνητα γκρίζα νερά της λίμνης Βοιβηίδας,
η οποία βρίσκεται κάτω από το Μαυροβούνι, τις αρχαίες Κυνός Κεφαλές,2 το οποίο
ενώνει την Όσσα με το Πήλιο. Το απομεινάρι σ’ αυτή την γωνία είναι αυτό το οποίο
στην Αρχαιότητα κάλυπτε ολόκληρη, σχεδόν, την πεδιάδα. Η πεδιάδα αυτή εκτείνεται
μπροστά μας σε μία γραμμή, για πολλά μίλια, ζωσμένη από το βιολετί στεφάνι των
βουνών και το χορτάρι στα λιβάδια να αναμειγνύεται με τα νεόφυτα καλαμπόκια,
δημιουργώντας ένα πράσινο χαλί το οποίο κάλυπτε το σύνολο, σχεδόν, της πεδιάδας,
πάνω στην οποία θα μπορούσε κάποιος να σύρει το άροτρο, για τριάντα μίλια, προς
κάθε κατεύθυνση χωρίς ποτέ να συναντήσει το παραμικρό εμπόδιο, εκτός από τους
μικρούς λόφους3 που κοσμούν την επιφάνειά της. Ούτε ένα δεντράκι δεν συναντά το
μάτι σου, εκτός από την περιοχή της Λάρισας και του Βελεστίνου, στο σταθμό όπου
κάναμε την πρώτη μας στάση.
Το Βελεστίνο είναι κτισμένο στη θέση των αρχαίων Φερών, όπου κάποτε ο
Απόλλωνας βοσκούσε τα κοπάδια του βασιλιά Αδμήτου και όπου ο Ηρακλής, κατά
την περιπλάνησή του στη Θεσσαλία, τον βρήκε να κλαίει, στο σπίτι του, κι έτσι του
έφερε πίσω την Άλκηστη, αρπάζοντάς την από τα σαγόνια του θανάτου (Άδη). Για
δύο ώρες, περίπου, διασχίζαμε το κέντρο της πεδινής λεκάνης, συναντώντας πότε ένα
καραβάνι φορτωμένων μουλαριών και πότε μία ομάδα βλαχόφωνων νομάδων ώσπου,
στο τέλος, αντικρίσαμε τα εικοσιεφτά τζαμιά4 της Λάρισας να υψώνονται στην υγρή
ατμόσφαιρα του πρωινού. Το μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού πληθυσμού εγκατέλειψε
την Θεσσαλία όταν αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος, καταστρέφοντας οι
ίδιοι τα τζαμιά και, σε μερικές περιπτώσεις, ξεθάβοντας τους νεκρούς τους για να
τους πάρουν μαζί τους, αφήνοντας όμως πίσω τούς μιναρέδες να υψώνονται σε κάθε
πόλη και χωριό,5 ως τεκμήρια μιας φυλής η οποία χάθηκε. Συνεπώς, ο πληθυσμός εδώ
είναι αραιός και οι πηγές της χώρας δεν έχουν αξιοποιηθεί απόλυτα ακόμα. Η Λάρισα
έχει να επιδείξει λίγα καλά σύγχρονα κτίρια, αλλά τα περισσότερα είναι χαμηλά,
ενός ορόφου, πλινθόκτιστα σπίτια ή καλύβες από καλαμιές και γυψοδομές με ξύλινα
1. Πιλάφ Τεπές (στο πρωτότυπο Pilar)· ο λόφος στη στροφή του δρόμου Βελεστίνου-Βόλου,
μετά τον Άγ. Γεώργιο.
2. Οι Κυνός Κεφαλές δεν ταυτίζονται με το Μαυροβούνι, αλλά με το βουνό Καραντάου, το
οποίο είναι μεταξύ του Βελεστίνου και της Σκοτούσσας.
3. Πρόκειται για τις γνωστές μαγούλες.
4. Το 1817 τα τζαμιά ήταν 26. Βλ. Ιωάννης Οικονόμος-Λογιώτατος, Ιστορική τοπογραφία
της τωρινής Θετταλίας (1817), εισαγωγή-σχόλια-επιμέλεια Κώστας Σπανός, Λάρισα 2005, 79.
5. Στα χωριά υπήρχαν κυρίως μεστζίτια, δηλαδή μικρά τζαμιά χωρίς μιναρέ.
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διχτυωτά παράθυρα και περίκλειστους αυλόγυρους που δείχνουν την τουρκική
προέλευσή τους.
Μετά την απαραίτητη επίσκεψη στον δήμαρχο,6 επιβιβασθήκαμε σε τρεις άμαξες
κατευθυνόμενοι προς τα βορειοανατολικά, κόβοντας μία μεγάλη καμπύλη του
Πηνειού, ο οποίος κυκλώνει την Λάρισα, κατευθύνεται προς τα βόρεια και μετά προς
τα ανατολικά, όπου και χύνεται στη θάλασσα διά μέσου των Τεμπών. Μία συνοδεία
οχτώ ίππων μας ακολουθούσε σε μικρή απόσταστη, επειδή κοντά στα τουρκικά
σύνορα η ασφάλεια δεν είναι εξασφαλισμένη. Ο ουρανός είχε ακόμα μία ελαφρά
νέφωση, γεγονός το οποίο μας έσωσε από τον καυτερό ήλιο, καθώς περνούσαμε μέσα
από την έρημη και χωρίς σπίτια, δέντρα ή λουλούδια πεδιάδα, εκτός από τις καρακάξες
και τους κλεφτοκόρακες και τα κοπάδια που βοσκούσαν.
Αφού ακολουθήσαμε ένα χορταριασμένο δρομάκι για δύο ώρες, περίπου, φθάσαμε
στην είσοδο της κοιλάδας, ανάμεσα στα χαμηλότερα υψώματα του Ολύμπου και της
Όσσας. Η πεδιάδα συνορεύει από την πλευρά αυτή με ένα έλος, μέσα από το οποίο
διέρχεται ένας τραχύς λιθόστρωτος πρόχειρος δρόμος, τουρκικής κατασκευής, τον

Τα όρη Όλυμπος και Όσσα.
(Χαρακτικό του 19ου αι. Προσφορά του κ. Γεωργίου Αντωνακοπούλου).

6. Το 1889 δήμαρχος της Λάρισας ήταν ο Διονύσιος Γαλάτης. Βλ. Βάσος Καλογιάννης, Η
χρυσή βίβλος του Δήμου Λαρίσης, Λάρισα 1963, 137.
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οποίο μπορείς να τον διαβείς μόνο με τα πόδια. Έτσι, αφήσαμε τις άμαξες να περάσουν
μόνες τους μέσα από τις καλαμιές και τα νερά, τα οποία, ακόμα και τώρα, σε μερικά
σημεία κάλυπταν τους άξονες των αμαξών και εμείς περπατήσαμε μισό μίλι δρόμο.
Από εκεί και πέρα, περνώντας ρυάκια και ποταμάκια, τα οποία μας κατακούρασαν,
φθάσαμε στην πράσινη και καρποφόρα κοιλάδα του Πηνειού, ο οποίος διέρχεται μέσα
από τους λόφους για κάμποσα μίλια στα δυτικά. Οι τουρκικοί οικισμοί βρίσκονται
δεξιά και αριστερά, σε ψηλότερο έδαφος, με τα χαμηλά καφετί κτίσματα, τα οποία
φαίνονται από μακριά σαν ιαπωνικά, με το λευκό μιναρέ να υψώνεται στο κέντρο.
Σε αντίθεση με την μονότονη πεδιάδα, αυτά τα ψηλότερα εδάφη είναι στολισμένα
με τις γαριφαλί και κόκκινες ανεμώνες και κάποια μπαλώματα με κρίνα τα οποία
δεν είχαν ανθίσει ακόμα τελείως. Καφετί και άσπρα μαυρομούτσουνα πρόβατα,
δραστήρια σαν γίδες, βοσκούσαν στην άκρη του δρόμου. Τα ποιμενικά σκυλιά, τα
οποία σου θυμίζουν την φυλή των maremma, ήταν ήσυχα ξαπλωμένα στον ήλιο και
δεν έτρεξαν γαβγίζοντας προς το μέρος μας, όπως έκαναν τα αντίστοιχα στην Αττική
και στην Πελοπόννησο. Ένας βοσκός, με ένα χοντρό χειροποίητο χιτώνιο, με γαλάζιο
παντελόνι, καφέ κεντημένο πανωφόρι (κάπα) και έναν μικρό άσπρο σκούφο, και
με τα χέρια να κρέμονται πάνω από την κάπα του, μας κοιτούσε με περιέργεια και
θαυμασμό καθώς περνούσαμε. Τα πάντα ήταν πολύ ειρηνικά και εύθυμα, κάτω από
την σκιά του Ολύμπου και των Θεών.
Σε απόσταση μιας ώρας, πέρα από την πεδιάδα, φθάσαμε στο χωριό Μπαμπάς,7
όπου σταματήσαμε για να ξεκουρασθούμε, εμείς και τα ζώα. Μία συστάδα ωραίων
κυπαρισσιών ίσκιωναν το γραφικό τζαμί, ήδη ερειπωμένο, και ένα μοναχικό
κυπαρίσσι, δίπλα στον μιναρέ, υψωνόταν υπερήφανα μέχρι τον ουρανό. Μέσα
σ’ αυτόν τον χώρο είναι θαμμένος ο σημαιοφόρος του Ισλάμ,8 όταν οι θεσσαλικές
πεδιάδες προσαρτήθηκαν, για πρώτη φορά, στην κυριαρχία της Ημισελήνου. Η
σαπισμένη σημαία και τα εμβλήματά του καλύπτουν ακόμα τον μοναχικό τάφο του.
Ο δρόμος εδώ είναι λιγότερο μοναχικός. Ένα καραβάνι από γαϊδουράκια μάς πέρασε
κουδουνίζοντας. Ένας γέρος Τούρκος προχωρούσε ταρακουνώντας τους επιβάτες με
την επαρχιώτικη άμαξά του και μία περίπολος στρατιωτών βημάτιζε μέσα από αυτούς.
Μία ώρα δρόμος ακόμα και τα βουνά έκλεισαν κοντά το ένα με το άλλο. Ο δρόμος
διέγραφε μία πορεία λίγο ψηλότερα από την κοίτη του Πηνειού, στο τοίχωμα ενός
βράχου, ο οποίος περιστοιχίζεται από μεγάλα πλατάνια και ιτιές.
Εισήλθαμε στο στενό φαράγγι το οποίο χωρίζει την Όσσα από τον Όλυμπο,
χωρισμένα, όπως το θέλει η παράδοση, από την τρίαινα του Ποσειδώνα και
απελευθερώνοντας τα νερά της θεσσαλικής πεδιάδας που χύθηκαν στη θάλασσα.
Κυνηγημένη η Θεσσαλία από τα φαντάσματα των αναμνήσεων, τα οποία φθάνουν
μέχρι την εποχή του Ορφέα και ανανεώνονται με το τραγούδι από τότε που άρχισε η

7. Μπαμπάς· ο σημερινός οικισμός Τέμπη.
8. Πρόκειται για τον Χασάν Μπαμπά, έναν άγιο των Μουσουλμάνων, στον οποίο οι
Οθωμανοί απέδιδαν θαυματουργικές ιδιότητες. Βλ. Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Τα κάστρα
του Πλαταμώνα και της Ωριάς Τεμπών και ο τεκές του Χασάν Μπαμπά, Θεσσαλονίκη 1972,
66.
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Ποίηση. Μπορεί ο καθένας να νιώσει και να καταλάβει τον ενθουσιασμό των Αρχαίων
γι’ αυτήν την ονειρεμένη κοιλάδα, καθώς διέρχεται από την ηλιοκαμένη πεδιάδα και
εισέρχεται στο δροσερό φαράγγι με τον μουσικό ήχο των νερών, τα οποία τρέχουν,
και με τον ίσκιο αυτών των ωραίων δέντρων, τα οποία τόσο πολύ σπανίζουν στην
Ελλάδα.
Το γκρίζο τοίχωμα του βράχου, κάπου-κάπου, γίνεται κιτρινωπό και κόκκινο,
υψώνεται από την κοίτη του ποταμού σχεδόν κάθετα, ώστε σε μερικά σημεία φθάνει
το ύψος των 1.500 ποδιών. Οι σατυρόμορφες γίδες πηδούσαν από τον ένα στον άλλο
βράχο, σε ένα χαμηλότερο ύψος. Η πλούσια βλάστηση έγερνε προς τις όχθες, ο κισσός
και η αγράμπελη κρέμονταν προς τα κάτω, δημιουργώντας πράσινες γιρλάντες, και οι
κορμοί των αναρριχώμενων φυτών, τα οποία δεν είχαν ανθίσει ακόμα, ομοίαζαν με
χοντρά σχοινιά τα οποία έδεναν και συγκρατούσαν τους βράχους μαζί. Το αειθαλές
πουρνάρι είναι ριζωμένο σε κάθε διαθέσιμο κενό του βράχου και κρεμαστές φούντες
λουλουδιών, από γαλάζιες πιπινέλες,9 είχαν κατακλύσει τους βράχους σαν να ήθελαν
να μας ευχαριστήσουν για την πρώιμη επίσκεψή μας.
Αυτήν την εποχή το ποτάμι ήταν τελείως γεμάτο, επειδή έλιωναν τα χιόνια και τα
νερά σχημάτιζαν δίνες ανάμεσα στους κορμούς των δέντρων, των πλατανιών και των
ιτιών, που έκρυβαν το πράσινο τμήμα των λιβαδιών, τα οποία περιέβαλλαν το ποτάμι
σε κάποια διαστήματα, και έχοντας τόσα πολλά συγγενικά θέματα μαζί του, μας
εμποδίζει να διακρίνουμε τα καθαρά γκριζογάλανα νερά του, για τα οποία ο Πηνειός
είναι τόσο γνωστός. Όσο όμορφο και να ήταν το φεγγάρι, κατά τα τέλη του Μαρτίου,
η εικόνα αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη την οποία παρουσιάζει έναν μήνα
αργότερα, όταν οι όχθες αυτές καλύπτονται από τούφες λουλουδιών όλων των ειδών,
ακόμα και από σπάνια λουλούδια, όπως είναι τα «λουλούδια του πάθους» (passionflowers) και οι πικροδάφνες με τα κόκκινα και γαριφαλί λουλούδια, κοντά στο ποτάμι,
που σχηματίζουν μία σκούρα οριογραμμή στη σκιά των διάσπαρτων πλατάνων.
Σε όλο το διάστημα της διόδου, μία απόσταση 4,5 μιλίων,10 μόνο σε ένα σημείο
το εγκάρσιο φαράγγι χωρίζει για λίγο από το ποτάμι, προς τα νότια, και εδώ πάλι
βρίσκεται μία τεράστια προεξοχή, η οποία βλέπει κατευθείαν στο κενό της θάλασσας.
Στην κορυφή της υπάρχουν ακόμα απομεινάρια του μεσαιωνικού πύργου παρατήρησης
και στη βάση του υπάρχουν τα σημάδια ενός κάστρου, το οποίο έφραζε, κάποτε, την
δίοδο αυτή, κτισμένο ίσως επάνω στα θεμέλια ενός τείχους, το οποίο έκτισε, όπως
αναφέρεται, ο Lucius Cassius Longinus11 για να ενισχύσει την φύλαξη των στενών. Στην
άλλη πλευρά, ψηλά και επάνω από τα κεφάλια μας, ένας αριθμός σπηλιών σπάζουν
την επιφάνεια του βράχου, σε απρόσιτο ύψος, όπου φωλιάζουν τα γεράκια, πετώντας
μέσα και έξω από το σκοτάδι. Και ποιος μπορεί να φαντασθεί τον εαυτό του σε μία
από αυτές τις σπηλιές, όπου οι σταλαγμίτες είναι πολύ σκληροί για να σκαρφαλώσεις,
ενώ οι προεξέχοντες βράχοι του φαραγγιού απειλούν την ζωή οποιουδήποτε τολμήσει
9. Στο πρωτότυπο «pipinella».
10. Το μήκος της Κοιλάδας των Τεμπών είναι 8, περίπου, χιλιόμετρα.
11. Η επιγραφή των Τεμπών μνημόνευε τις εργασίες διαμόρφωσης του δρόμου στην περιοχή
και δεν βρισκόταν στα θεμέλια ενός τείχους. Βλ. Fr. Mottas-J. Cl. Decourt (μετ. Gino Polese),
«Δρόμοι και οδοδείκτες στη Θεσσαλία», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 37 (2000) 274.
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να περάσει την θρυλική είσοδο αυτών των σπηλιών; Κανένας δεν το επιχείρησε εκτός
από τον Ορφέα, ο οποίος κατέβηκε να ψάξει για την νεκρή Ευρυδίκη και εδώ ήταν
όπου ο Ηρακλής πάλαιψε με τον θάνατο για το σώμα της Άλκηστης.
Το ταξίδι της επιστροφής ήταν κάπως περιπετειώδες. Όλα πήγαιναν καλά ώσπου
φθάσαμε στο έλος και στον πρόχειρο δρόμο, στην άκρη της πεδιάδας, ακριβώς την
ώρα που βασίλευε ο ήλιος. Οι δύο πρώτες άμαξες πέρασαν με ασφάλεια, αλλά η
τρίτη κόλλησε για τα καλά. Ακούσθηκε ένας καταιγισμός φωνών, το απάνθισμα της
ελληνικής ρητορείας, με πολλές προσπάθειες και πατήματα στα νερά, όταν ξαφνικά
ακούσθηκε ένα ... κρακ και η άμαξα και τα τρία άλογα έγειραν στα νερά! Σε λίγο
άρχισε να σουρουπώνει, η πεδιάδα σκοτείνιασε και έπεσε ομίχλη, ενώ εμείς, από την
άλλη άκρη του δρόμου, δεν μπορούσαμε πλέον να δούμε τι γινόταν εκεί πέρα, εκτός
από το ότι οι οδηγοί των δύο άλλων αμαξών επέστρεψαν εκεί, με τέσσερα άλογα, για
να βοηθήσουν τους συντρόφους τους. Πέρασε μισή ώρα και κανείς από αυτούς δεν
φάνηκε. Νύχτωσε και το φεγγάρι θα αργούσε να βγει. Οι φωτιές των βοσκών άρχισαν
να φωτίζουν στους λόφους και τα λαμπερά αστέρια κρέμονταν σαν λάμπες από τον
σκοτεινό ουρανό, καθώς εμείς στεκόμασταν εκεί με τους συνοδούς μας που είχαν
μαζευθεί γύρω μας, σε μία απόσταση 12 μιλίων από την Λάρισα, όπου θα περιμέναμε
το τρένο κουρασμένοι από την αναμονή.
Με όση δύναμη μας είχε μείνει, καταφέραμε να δέσουμε τα υπόλοιπα δύο άλογα στο
πίσω μέρος της μιας από τις άμαξες και, γεμίζοντάς την με τις κυρίες της παρέας μας
και τα διάφορα πράγματά μας, αρχίσαμε να περπατούμε προς την Λάρισα. Αυτό όμως
δεν ήταν εύκολο διότι υπήρχε σκοτάδι και ο δρόμος χορταριασμένος, σε μία πεδιάδα
έρημη, όπου υπήρχε έλλειψη σιγουριάς, την οποία διακρίναμε στα πρόσωπα της
συνοδείας μας. Αφού είχαμε περπατήσει για μία ώρα, περίπου, μας έφτασε ένας οδηγός
με το τρίτο άλογο. Έκλαιγε ασταμάτητα και διαμαρτυρόταν διότι είχε βραχεί τελείως,
το λευκό άλογό του είχε γίνει τώρα μαύρο και στον ίδιο είχε κολλήσει μία βδέλα στο
πόδι. Για μία φορά ακόμα συνεχίσαμε τον δρόμο μας και σε λίγο μας έφθασε η δεύτερη
άμαξα, στην οποία καταφέραμε να στριμωχτούμε όλοι μαζί σ’ αυτήν και φθάσαμε στη
Λάρισα δύο ώρες αργότερα από ό,τι είχε ορισθεί να μας περιμένει το τρένο. Η τρίτη
άμαξα εγκαταλείφθηκε και επρόκειτο να την βγάλουν το πρωί, χρησιμοποιώντας
βόδια από το κοντινότερο χωριό.12
Καθώς οι άνεμοι του Μαρτίου ήταν ακόμα ισχυροί, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε
από τον δρόμο που ήρθαμε και που ήταν ο συντομότερος για τις Κυκλάδες, παρά να
εμπιστευθούμε ένα ταξίδι μέσω της ανοιχτής θάλασσας αυτήν την εποχή. Η ανατολική
πλευρά της Εύβοιας, η οποία υπήρξε τόσο μοιραία για τον στόλο του Ξέρξη, είναι
άγρια και πετρώδης και γι’ αυτό μπορεί να προσφέρει ελάχιστη προφύλαξη στα πλοία.
Τα δελφίνια μας βρήκαν πάλι στο στόμιο του [Παγασιτικού] Κόλπου, κοντά στο Βόλο,
τον οποίο αφήσαμε πίσω μας στις 8 το πρωί (...).

12. Πρόκειται, μάλλον, για τον οικισμό Ομορφοχώρι, τότε Νέχαλη.
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ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
[Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]
Μετάφραση από τα αγγλικά
ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ

7ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Μέχρι το 323 π.Χ., η αίσθηση σιγουριάς και ευημερίας, η οποία είχε δημιουργηθεί
στους Θεσσαλούς από την επιστροφή των παλαιμάχων της στρατιάς του Αλεξάνδρου,
με τα χρήματά τους και τις συναρπαστικές ιστορίες για τον τολμηρό αρχηγό τους, είχε
πλέον εξανεμισθεί, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των Θεσσαλών, μετά τον θάνατο
του Αλεξάνδρου. Είχαν ήδη περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια από τότε που οι
Θεσσαλοί δεν είχαν ιδεί, στην πατρίδα τους, τον εκλεγμένο ταγό τους. Ακολουθώντας
μία πρωτοβουλία των Αθηναίων (κάτι που δεν είχαν κάνει μετά τον θάνατο του
Φιλίππου Β΄), οι Θεσσαλοί, όλοι σχεδόν μαζί, ενώθηκαν με τους άλλους Έλληνες
για να εξουδετερώσουν τον μακεδονικό έλεγχο, ο οποίος ασκούνταν στην [Νότια]
Ελλάδα. Οι Αθηναίοι, όμως, είχαν λόγο να πρωτοστατούν στην κίνηση αυτή, επειδή
φοβούνταν κάποια επικείμενη μακεδονική δράση, μετά την απόφαση του Αλεξάνδρου
να επιτρέψει την επιστροφή των εξόριστων Ελλήνων στις πόλεις τους.1 Οι Αθηναίοι
είχαν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τους την απόφαση αυτή, καθώς κινδύνευαν να
απωλέσουν την κατοχή της Σάμου, την οποία είχαν καταλάβει και είχαν εκτοπίσει
τους κατοίκους της, αλλά δεν μπορούσαν να διακινδυνεύσουν την πιθανότητα
εφαρμογής τής διαταγής του βασιλιά Αλεξάνδρου από τον διάδοχό του και εύκολα
αντιλαμβανόμαστε την απόφασή τους να επαναστατήσουν. Όμως, η απόφαση των
Θεσσαλών δεν ήταν αρκετά αιτιολογημένη. Η Τρίκκη, η Φαρκαδόνα και η Ηράκλεια
μπορεί να είχαν μεγάλο αριθμό ανδρών που είχαν εξορισθεί για αντιμακεδονική
δράση, των οποίων η επιστροφή μπορούσε να προκαλέσει μία σύγκρουση με εκείνους
που είχαν επωφεληθεί από την απουσία τους.2 Δεν γνωρίζουμε, όμως, την απώλεια
1. Βλ. Διόδωρος, ΙΖ, 109.1-2 και ΙΗ, 8.1-7· SIG3, 312. Για την πολύπλοκη αυτή έκδοση,
βλ. Jakob Seibert, Alexander der Grosse, Darmstadt 1972, 170- 171· E. Badian, «A Comma in
the history of Samos», ZPE, 23 (1976) 289- 294· K. Rosen, «Der göttliche, Alexander, Athen und
Samos», Historia, 27 (1978) 20-39· Jakob Seibert, Die politischen Flüchtlinge und Verbannten
in der griechischen Geschichte, Darmstadt 1979 I, 158-162· S. Jaschinski, Alexander und
Griechenland under dem Eindruck der Flucht des Harpalos, Bonn 1981, 124-140.
2. Bλ. Διόδωρος, ΙΗ, 56.5. Δεν γνωρίζουμε πότε εξορίσθηκαν αυτοί οι άνδρες. Ίσως αυτό
συνέβη μετά το 323 π.Χ. Ο Griffith, (ΗΜ, 286) υποθέτει ότι η Φαρκαδόνα και η Τρίκκη
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καμιάς αξιόλογης περιουσίας, από την πλευρά των Θεσσαλών, η οποία να ταιριάζει με
εκείνη των Αθηναίων, και πιθανόν η απόφασή τους αυτή, να επαναστατήσουν, να μην
οφείλεται ευθέως στο περιεχόμενο του διατάγματος, για τους εξόριστους, αλλά ίσως
να είχε κάποια σχέση με την ιστορία των πολιτικών σχέσεων ανάμεσα στη Μακεδονία
και στη Θεσσαλία κατά τα προηγούμενα 30 χρόνια.
Πρώτα απ’ όλα, η επιχειρηματολογία που ηγέρθη εναντίον του Φιλίππου, ότι αυτός
εισέπραττε τις εισφορές των Θεσσαλών, λόγω του αξιώματος του ταγού των Θεσσαλών,
και δεν χρησιμοποιούσε αυτά τα χρήματα για θεσσαλικές υποθέσεις, αυξήθηκε με
την ανάληψη αυτού του αξιώματος από τον Αλέξανδρο. Ως διάδοχος, λοιπόν, του
πατέρα του και επικεφαλής του Κοινού των Θεσσαλών, ο Αλέξανδρος ελάμβανε
θεσσαλικά κεφάλαια από την εποχή που κατέλαβε την θέση του Φιλίππου. Μολονότι
δεν αναφέρεται σε κάποια πηγή η διάθεση αυτών των κεφαλαίων, από την στιγμή
που ο Αλέξανδρος έφυγε για την Ασία, το 334 π.Χ., μπορούμε να μαντέψουμε ότι ο
Αντίπατρος συνέχισε να εισπράττει αυτά τα χρήματα, στο όνομα του Αλεξάνδρου, σε
όλη την διάρκεια της βασιλείας του, μολονότι επικρατούσε ειρήνη στη Θεσσαλία. Εάν
όντως έτσι έχουν τα πράγματα, γίνεται ευκολότερη η κατανόηση της δυσαρέσκειας
των Θεσσαλών μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Αυτοί γνώριζαν πόσο σκληρός και
ανυποχώρητος χαρακτήρας ήταν και πιθανόν να υπέθεσαν ότι αυτός θα συνέχιζε να
απαιτεί την καταβολή των χρημάτων, ακόμα και με νεκρό τον Αλέξανδρο. Όμως, ο
Αντίπατρος δεν είχε κανένα νόμιμο δικαίωμα για να διεκδικήσει την αρχηγία του Κοινού
των Θεσσαλών, διότι δεν είχε καμία συγγένεια με τον Αλέξανδρο. Έτσι το γεγονός της
αλλαγής των αισθημάτων των Θεσσαλών, μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, συνδέεται
με την δεύτερη περίπτωση.
Επειδή ο Αλέξανδρος δεν είχε αφήσει νόμιμο κληρονόμο στη Μακεδονία και ο
Φίλιππος Γ΄ απουσίαζε στην Ασία (όπου ενδεχομένως ήταν και ο Αλέξανδρος Δ΄),
δεν υπήρχε κανένας κατάλληλος άνθρωπος διαθέσιμος στην περιοχή, τον οποίο θα
μπορούσε να τοποθετήσει ο Αντίπατρος ως ταγό του Κοινού των Θεσσαλών και ο οποίος
να καλύπτει την θεσσαλική παράδοση, όπως έκανε ο Αλέξανδρος καταλαμβάνοντας
την θέση του Φιλίππου. Και οι δύο αυτοί, ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, είχαν μεταβεί
αυτοπροσώπως στη Θεσσαλία για να εκλεγούν στη θέση του ταγού. Καθώς, λοιπόν, οι
μεγάλοι αυτοί άνδρες είχαν φροντίσει να σεβαστούν την διαδικασία, που άρμοζε στην
εκλογή του ταγού των Θεσσαλών, οι Θεσσαλοί είχαν την ίδια απαίτηση, να τηρηθεί
η παράδοση και από τους λιγότερο φημισμένους αρχηγούς, οι οποίοι έμειναν πίσω
μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Ας σχηματίσουμε τώρα μία εικόνα της κατάστασης
των Θεσσαλών, για τους οποίους η μόνη παραμένουσα εικόνα, μετά την de facto
αναγνώρισή τους ως κατώτερης δύναμης, είναι αυτή από την οποία αφαιρέθηκε η
δυνατότητα να αποφασίζουν μόνοι για την μοίρα τους. Όπως και αν ενεργούσε ο
Αντίπατρος στον χώρο της Θεσσαλίας, πριν από την στέψη ενός νέου μακεδόνα βασιλιά
και την ανακήρυξη ενός νόμιμου και κανονικού ταγού του Κοινού των Θεσσαλών, θα
μπορούσε να ερμηνευθεί μόνο ως επίθεση κατά του νόμου των Θεσσαλών και αυτό ήταν
το μόνο που είχε απομείνει στους Θεσσαλούς για να το υπερασπισθούν.
είχαν καταστραφεί από τον Φίλιππο Β΄, αλλά την Φαρκαδόνα αναφέρει ο Τίτος Λίβιος (31,
41.8). Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η πόλη αυτή δεν είχε αφανισθεί από τον Φίλιππο Β΄ ή ότι
επανακτίσθηκε στον ύστερο 3ο αι. π.Χ.
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Ο Αντίπατρος έδειξε τις προθέσεις του όταν απαίτησε από το θεσσαλικό ιππικό
να ενταχθεί στην δική του στρατιωτική διοίκηση για να καταπνίξουν μαζί την
εξέγερση των Ελλήνων του Νότου, όταν εκείνοι επαναστάτησαν μετά την είδηση του
θανάτου του Αλεξάνδρου.3 Οι Θεσσαλοί δεν είχαν πλέον καμία αμφιβολία ότι αυτή
η στρατοκρατία σήμαινε ότι ο Αντίπατρος σκόπευε να τους χρησιμοποιήσει χωρίς να
κάνει καμία κίνηση προς την κατεύθυνση της τήρησης του νόμου των Θεσσαλών, παρά
τα κεκτημένα προηγούμενα από τον Φίλιππο Β΄ και τον Αλέξανδρο. Η διαπίστωση
αυτή εξόργησε, οπωσδήποτε, τους Θεσσαλούς μετά από 30, τουλάχιστον, χρόνια
βεβαιωμένου σεβασμού του θεσσαλικού τρόπου διοίκησης από τους Μακεδόνες. Μία
ολόκληρη γενεά Θεσσαλών είχε μεγαλώσει με τους κανόνες που είχαν τεθεί και τους
οποίους ο Αντίπατρος ακύρωνε μονομερώς, γεγονός το οποίο εσήμαινε πως και οι δύο
πλευρές θα πλήρωναν ένα τίμημα γι’ αυτήν την απότομη αλλαγή.
Οι Θεσσαλοί εγκατέλειψαν το στρατόπεδο του Αντίπατρου για να ενωθούν με το
κίνημα των άλλων Ελλήνων, το οποίο προκλήθηκε από την έκκληση των Αθηναίων.
Η διαμάχη των δύο αυτών πλευρών υπήρξε ιδιαίτερα καταστροφική για τους
αποσκιρτίσαντες, καθώς η μάχη διεξήχθηκε κυρίως σε θεσσαλικό έδαφος. Μετά την
νίκη επί του στρατού των άλλων Ελλήνων, στην Κραννώνα της Θεσσαλίας το 322 π.Χ.,
με την οποία έθεσε ουσιαστικά τέλος στην εξέγερσή τους, η οποία πυροδοτήθηκε από
τον θάνατο του Αλεξάνδρου, ο Αντίπατρος αρνήθηκε, αρχικώς, να συνάψει μία κοινή
συμφωνία με όλες τις ελληνικές πόλεις-κράτη και αντί γι’ αυτό απαίτησε χωριστές
διαπραγματεύσεις, για ειρήνη, με καθεμία πόλη. Όταν οι Έλληνες αρνήθηκαν, αυτός
άρχισε μία εκστρατεία τρόμου κατά των θεσσαλικών πόλεων, ώσπου τελικά πέτυχε
τον σκοπό του. Τότε άρχισαν οι αντιπρόσωποι διάφορων πόλεων να καταφθάνουν
στη Μακεδονία (ζητώντας να υπογράψουν συνθήκη ειρήνης) και ο Αντίπατρος τους
παραχωρούσε ειρήνη «με επιεικείς όρους». Η επιείκεια αυτή αποδυνάμωσε εντελώς
την συμμαχία των εξεγερμένων και όλοι οι Έλληνες, εκτός από τους Αθηναίους και
τους Αιτωλούς, συμβιβάσθηκαν σύντομα με τον Αντίπατρο.4 Αυτό σημαίνει ότι και
οι Θεσσαλοί πρέπει να συμπεριληφούν μεταξύ εκείνων οι οποίοι επωφελήθηκαν από
την νέα πολιτική του Αντίπατρου. Μερικές από τις πόλεις τους είχαν υποστεί σοβαρές
ζημίες και το έδαφός τους εκτέθηκε στις λεηλασίες των στρατευμάτων εισβολής και
κατοχής, για δύο συνεχόμενες εκστρατευτικές περιόδους. Όμως, επέζησαν πολιτικώς
χάρη στην έγκαιρη παράδοσή τους.
Είναι λογικό, λοιπόν, να πιστέψουμε ότι ο θεσμός του Κοινού των Θεσσαλών δεν
καταργήθηκε αυτό το διάστημα, για να παραχωρήσει την θέση του σε κάποια άλλη
μορφή διακυβέρνησης, η οποία, επισήμως τουλάχιστον, θα υποβίβαζε την Θεσσαλία σε
ένα είδος μακεδονικής επαρχίας. Όταν οι κτήσεις της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου
διαιρέθηκαν στην Βαβυλώνα, το 323 π.Χ., στον Αντίπατρο παραχωρήθηκε η Ευρώπη.
Κάποιες περιοχές της Θράκης, η Μακεδονία, η Ήπειρος και «όλοι οι Έλληνες»

3. Βλ. Υπερείδης, Επιτάφιος, 13· Διόδωρος, ΙΗ, 12.3· Πλούταρχος, Ηθικά, 846 Ε (Βίος των
δέκα ρητόρων).
4. Βλ. Διόδωρος, ΙΗ, 17.7. Η εξιστόρησή του για τον πόλεμο βρίσκεται στο ΙΗ, 9-18. Για
λεπτομέρειες, βλ. Ed. Will, Histoire politique du monde hellénistique, Nancy 1979, I2, 29-33.
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καταγράφηκαν ως χωριστές οντότητες υπό την δικαιοδοσία του. Για τους Θεσσαλούς
δεν προβλέφθηκε καμία ειδική μεταχείριση κι ούτε διαφοροποιήθηκαν από τους
άλλους Έλληνες.5 Επομένως δεν χρειάσθηκε η κατάργηση του Κοινού των Θεσσαλών
τότε, όπως δεν χρειάσθηκε και ένα έτος αργότερα. Τώρα, μετά το μάθημα το οποίο
διδάχθηκαν ύστερα από την τακτική του τρόμου, την οποία χρησιμοποίησαν οι
Μακεδόνες, μπορούσε να γίνει μία προσπάθεια εκμετάλλευσης των παραδοσιακών
δεσμών τού ελεγχόμενου από την Μακεδονία Κοινού των Θεσσαλών με έναν νέο
τρόπο από τον στρατηγό, ο οποίος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ενεργεί για
λογαριασμό των βασιλέων της Μακεδονίας στην Ελλάδα, και ο βασιλιάς αυτός (το
χρονικό αυτό διάστημα) ήταν ο Αντίπατρος. Εάν η αναδιοργάνωση του δημοκρατικού
τρόπου διακυβέρνησης των άλλων ελληνικών πόλεων υπέρ των ολιγαρχικών είναι μία
ένδειξη, ο Αντίπατρος μπορούσε να επιτύχει αυτό που χρειαζόταν στη Θεσσαλία,
απλώς με έναν έλεγχο πρώτα, και μετά με την αντικατάσταση των αντιπροσωπειών
από τις διάφορες θεσσαλικές πόλεις στο Κοινό ώστε να εξασφαλίσει την εκλογή
φιλομακεδονικών ατόμων στον θεσμό αυτό.6
Ότι και αν εσήμαινε αυτό που έκανε ο Αντίπατρος στη Θεσσαλία, οι Θεσσαλοί
δεν το ενέκριναν. Όταν ο Αντίπατρος έφυγε, άνετα, από την Ευρώπη για την Ασία,
οι Αιτωλοί εισέβαλαν στη Θεσσαλία το 321 π.Χ. και έπεισαν τους περισσότερους
Θεσσαλούς να επαναστατήσουν και πάλι. Όμως, ο στρατιωτικός διοικητής, τον
οποίο άφησε στη Μακεδονία ο Αντίπατρος, ο στρατηγός Πολυπέρχων, «ἧκεν εἰς
τήν Θετταλίαν μετά δυνάμεως ἀξιολόγου, νικήσας δέ παρατάξει τούς πολεμίους
τόν τε στρατηγόν Μένωνα [τον Φαρσάλιο] ἀνεῖλε καί τῶν ἄλλων κατέκοψε τούς
πλείστους καί τήν Θετταλίαν ἀνεκτήσατο», κατά τον Διόδωρο.7 Το τι εσήμαινε αυτή
η δεύτερη εξέγερση και «επανάκτηση», για το σχήμα και την ουσία της θεσσαλικής
διακυβέρνησης, δεν μας το λέει κανείς. Συνήθως λέγεται ότι το αποτέλεσμα αυτών
των γεγονότων ήταν να χάσει η Θεσσαλία την αυτονομία8 της. Η γενίκευση αυτή
πιθανόν να αληθεύει σε επίπεδο ιστορικής ερμηνείας, με την αφηρημένη έννοια, αλλά
είναι δύσκολο να φαντασθούμε ότι μπορεί η κατάσταση να έχει αλλάξει πρακτικά
και ριζικά από εκείνη της προηγούμενης, όταν το Κοινό των Θεσσαλών βρισκόταν
υπό τον Φίλιππο Β΄ και αργότερα υπό τον Αλέξανδρο. Οι Μακεδόνες είχαν υπό τον
έλεγχό τους την Θεσσαλία, πιθανόν με τον αποδοτικότερο τρόπο γι’ αυτούς τους
ίδιους. Ενδεχομένως, είναι ευνόητο ότι, για δικό του όφελος, ο Αντίπατρος απαίτησε
την κατάργηση του Κοινού. Τα γεγονότα, όμως, δείχνουν ότι αυτός θα βρισκόταν σε
μία πολύ καλύτερη θέση και θα ωφελούνταν περισσότερο από την μακρά πλέον σχέση
που υπήρχε ανάμεσα στην διοίκηση του Κοινού και στον θρόνο της Μακεδονίας, όταν
αυτός θα επέστρεφε στην Ευρώπη από την Ασία έχοντας τους νέους βασιλείς υπό την

5. Βλ. Αρριανός, FGrH 156 F 1.7. Για την εγκατάσταση, βλ. R. M. Errington, «From Babylon
to Triparadeisos: 323-320 B. C.», JHS, 90 (1970) 49-77· Ed. Will, ό.π., σ. 40-43.
6. Για τις ολιγαρχίες του Αντιπάτρου, βλ. Διόδωρος, ΙΗ, 18,18.4-8.
7. Βλ. Διόδωρος, ΙΗ, 18.38. Για την εισβολή των Αιτωλών, βλ. H. D. Wastlake, «The aftermath
of the Lamian war», CR, 63 (1949) 87-90.
8. Βλ. π.χ. H. D. Wastlake, Thessaly in the fourth century B. C., London 1935, 235.
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εξάρτησή του.9 Στο σημείο αυτό ο Αντίπατρος θα μπορούσε να θεωρήσει την επίσημη
αναγνώριση του Φιλίππου Γ΄, ως αρχηγού του Κοινού, ώστε να συμφωνεί με τον νόμο
των Θεσσαλών (ο Αλέξανδρος Δ΄ ήταν ακόμα μωρό κι έτσι το βασανιστικό ερώτημα, τι
θα γίνει με τον δεύτερο βασιλιά, μπορούσε να παραμερισθεί πρός το παρόν). Το ότι ο
Αντίπατρος μπορούσε να ελέγχει τον Φίλιππο Γ΄, χρησιμοποιώντας τον ως εργαλείο στην
άσκηση ελέγχου των Θεσσαλών, αυτό έχει μία λογική. Η εκμετάλλευση της παράδοσης
(η οποία υπήρχε στις σχέσεις των Θεσσαλών και των Μακεδόνων) αποτελούσε το
καλύτερο εργαλείο ελέγχου των δύστροπων και συναισθηματικών Ελλήνων.
Μέχρι το 319 π.Χ., ο Αντίπατρος είχε πεθάνει και ο Πολυπέρχων προήχθη στη θέση
του κηδεμόνα των από κοινού βασιλέων Φιλίππου Γ΄ και Αλεξάνδρου Δ΄. Εκείνο
τον χρόνο ο Πολυπέρχων δημοσιοποίησε ένα βασιλικό διάταγμα, το οποίο εγγυόταν
στους Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων και των Θεσσαλών, τον τύπο διακυβέρνησης
που απολάμβαναν υπό την βασιλεία του Φιλίππου Β΄ και του Αλεξάνδρου.10 Στην
πραγματικότητα, το διάταγμα υποστήριζε ότι αυτή καθαυτή η εγγύηση είχε ανανεωθεί
σύντομα μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, αλλά εμποδίσθηκε η εφορμογή της από την
εξέγερση των Ελλήνων, την οποία κατέπνιξαν «οι στρατηγοί» με αρκετή, ομολογουμένως,
σκληρότητα εις βάρος των θεσσαλικών πόλεων. Τώρα επρόκειτο να γίνει μία επιστροφή
στην προηγούμενη κατάσταση (status quo ante). Αφού ο Αντίπατρος είχε μπει κάποτε
στον κόπο να εκδώσει διάταγμα, για την επίσημη διάλυση του Κοινού των Θεσσαλών,
ο Πολυπέρχων, ως κηδεμόνας του βασιλία, το 319 π.Χ. επικύρωσε την αναβίωσή του.
Η Θεσσαλία δεν αποτελούσε μέρος του μακεδονικού βασιλείου. Εάν το Κοινό είχε
καταργηθεί σε κάποια φάση μετά τον λαμιακό πόλεμο (μία πράξη για την οποία δεν
υπάρχει σαφής ένδειξη) και εάν η νομισματοκοπία των πόλεων είχε κι αυτή καταργηθεί
κάποια στιγμή, τώρα μπορούσαν και οι δύο αυτοί θεσμοί να επαναλειτουργήσουν,
όπως συνέβη στις ημέρες του Φιλίππου Β΄ και του Αλεξάνδρου.
Σχετικώς με την όποια αξιοπιστία μπορεί να έχουν τα στοιχεία, τα οποία δεν
προέρχονται από τον θεσσαλικό χώρο, λένε ότι ο Αντίπατρος δεν ήταν το είδος του
ανθρώπου που θα έκανε ριζική αλλαγή στο νομισματικό σύστημα, καταργώντας
την νομισματοκοπία της Λάρισας (ή οποιουδήποτε άλλου εν ενεργεία θεσσαλικού
νομισματοκοπείου) χωρίς να υπολογίσει τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης. Όταν,
τελικά, οι Αθηναίοι παραδόθηκαν το 322 π.Χ. ο Αντίπατρος επέβαλε μία ολιγαρχία,
αλλά επέτρεψε στον κάθε πολίτη να κρατήσει την περιουσία του.11 Η παραχώρηση
αυτή δεν συνάδει με την κατάργηση της νομισματοκοπίας των πόλεων. Έχουμε το
9. Βλ. Διόδωρος, ΙΗ, 39.7. Ο Αντίπατρος επέστρεψε μετά την εγκατάσταση στον Τριπαράδεισο. Για τις χρονολογίες (321 ή 320), βλ. J. Seibert, Das Zeitalter der Diadochen, Darmstadt
1983, 78.
10. Βλ. Διόδωρος, ΙΗ, 55-56. Η αναφορά της Τρίκκης και της Φαρκαδόνας δείχνει ότι η
Θεσσαλία συμπεριλαμβανόταν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βλ. Ed. Will, ό.π., σ. 48-51. Συμφωνώ
με τον Ch. Habicht («Literarische und epigraphische Ueberlieferung zur Geschichte Alexanders
und seiner ersten Nachfolger», Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und
lateinische Epigraphik. München 1972, München 1973, 367-377), ότι ο Φίλιππος Γ΄ και ο
Αλέξανδρος Δ΄ συμβασίλευσαν.
11. Βλ. Διόδωρος, ΙΗ, 18.4.
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νομισματοκοπείο της Αθήνας το οποίο δεν έκλεισε. Στην Κόρινθο, ο Αντίπατρος
διατήρησε την φρουρά, η οποία είχε σχέση με την Ελληνική Συμμαχία της Κορίνθου, και
το νομισματοκοπείο της Κορίνθου συνέχισε να κόβει τοπικά νομίσματα, όπως πάντα.
Στη Μακεδονία ο Αντίπατρος επαναθέσπισε την κοπή μεταθανάτιων νομισμάτων του
Φιλίππου Β΄, προφανώς για να συμπληρώσει τις μεταθανάτιες εκδόσεις του Αλεξάνδρου
(και ίσως τις εν ζωή εκδόσεις του Φιλίππου Γ΄, χωρίς όμως να έχει προσδιορισθεί
ακριβώς η χρονολογία).12 Ό,τι και αν εσήμαινε η διασπορά των βασιλικών νομισμάτων,
γεγονός είναι ότι επανέφερε στις μνήμες των ανθρώπων την κατάσταση η οποία ίσχυε
με τις δύο προηγούμενες διακυβερνήσεις. Οι κοπές νομισμάτων στη Μακεδονία από
τον Αντίπατρο έφερναν στη μνήμη των κατοίκων της την εποχή του Φιλίππου Β΄ και
του Αλεξάνδρου. Για παράδειγμα, αυτός είχε κάθε λόγο να βλέπει το παρελθόν ως
τον καλύτερο οδηγό για ένα επιτυχημένο μέλλον, επωφελούμενος από τις υπάρχουσες
παραδοσιακές συμφωνίες που στήριζαν την ισχύ του μακεδονικού θρόνου.
Και αν ακόμα όλα αυτά τα επιχειρήματα δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν την
απόδειξη ότι ο Αντίπατρος δεν κατάργησε την θεσσαλική νομισματοκοπία, δεν
μπορούμε να αρνηθούμε ότι το διάταγμα του Πολυπέρχοντα, το 319 π.Χ., δεν θα
ενέκρινε την επαναλειτουργία της, έστω και προσωρινά, εφόσον το ήθελαν οι Θεσσαλοί.
Για την κατάσταση μετά το 319 π.Χ. δεν υπάρχει κάτι το αξιόλογο. Υπάρχουν όμως
ενδείξεις (από τα διάσπαρτα στοιχεία της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου) ότι το
Κοινό των Θεσσαλών δεν καταργήθηκε. Εάν αυτό επέζησε, τότε σημαίνει ότι και
η πολιτική παράδοση παρέμεινε ζωντανή στη Θεσσαλία. Μία ζωντανή παράδοση,
αντιπροσωπευτική του νόμου των Θεσσαλών, δεν είναι το ενδεικνυόμενο πεδίο για
να ψάξουμε για την επιβολή ενός ομοιόμορφου βασιλικού νομισματικού συστήματος,
το οποίο μπορεί να έγινε εφικτό από την κατάργηση της τοπικής νομισματοκοπίας
σε μία περιοχή η οποία δεν αποτελούσε επαρχία της Μακεδονίας. Τα στοιχεία αυτά
χρειάζονται αναθεώρηση.
Σε διάστημα ενός ή δύο ετών, μετά την ανακοίνωση του διατάγματος, ο Πολυπέρχων
είχε χάσει, προφανώς, κάθε επιρροή την οποία μπορούσε να ασκεί στη Θεσσαλία, καθώς
ο Κάσσανδρος λειτουργούσε με ασφάλεια εναντίον του, σε πολλές περιπτώσεις, κατά
την διάρκεια της διαπάλης μεταξύ τους, η οποία, τελικά, οδήγησε στην αποδοχή, από
την πλευρά τού Πολυπέρχοντα, μιας υποδεέστερης θέσης το 309/308 π.Χ., ως σύμμαχος
του Κασσάνδρου. Και για να επισφραγισθεί η συμφωνία, ο Κάσσανδρος έδωσε στον
Πολυπέρχοντα (μεταξύ των άλλων) 500 θεσσαλούς ιππείς για δική του χρήση, γεγονός
το οποίο είναι μία καθαρή ένδειξη ότι ο Κάσσανδρος έλεγχε την Θεσσαλία.13 Το αν
έγιναν ή όχι κάποιες επίσημες αλλαγές στη σύνθεση της θεσσαλικής διοίκησης, μετά
την εδραίωση του Κασσάνδρου ως κυρίαρχη δύναμη στη Θεσσαλία, δεν μπορούμε
να το ξέρουμε διότι καμία πηγή δεν μας το λέει. Μέχρι το 312 π.Χ. ο Κάσσανδρος
δημιούργησε μία θέση για έναν «ἐπί τῆς Ἑλλάδος στρατηγόν»,14 τα καθήκοντα του

12. Οι μεταθανάτιες κοπές νομισμάτων του Φιλίππου Β΄ είναι η ομάδα ΙΙΙ, στο έργο του Le
Rider, από την Πέλλα και την Αμφίπολη. Βλ. Monnayage, σ. 398-399, 433. Για κάποιες κοπές
από την Μ. Ασία, βλ. Margaret Thompson, «Posthumous Philip II staters of Asia Minor», Studia
Paulo Naster Oblata I. Numismatica Antiqua, ed. Simone Scheers, Leuven 1982, 57-61.
13. Βλ. Διόδωρος, ΙΘ, 35.2· ΙΘ, 36.1· ΙΘ, 53.1· Κ, 28.3.
14. Βλ. Διόδωρος, ΙΘ, 77.6.
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οποίου, κυρίως, συνέβαλαν στην παραμέληση της ασφάλειας στην Κεντρική Ελλάδα,
όπου τα συμφέροντα του Κασσάνδρου ήταν μεγάλα. Το καλύτερο που μπορούμε να
σκεφθούμε είναι ότι ο στρατηγός αυτός δεν ασχολούνταν με τις μορφές των τοπικών
διοικήσεων και, επομένως, συνασπισμοί διοικήσεων, όπως ήταν το Κοινό των
Θεσσαλών, επιτρεπόταν να συνεχίζουν την λειτουργία τους, ως ένας βολικός μεσάζων,
ανάμεσα στους ελληνικούς πληθυσμούς και στους μακεδόνες υπεράρχοντες και στην
στρατιωτική φρουρά.15
Το 307 π.Χ. ο Δημήτριος Πολιορκητής ήρθε στην Ελλάδα από την Ασία «για να
ελευθερώσει τους Έλληνες» από την κυριαρχία του Κασσάνδρου. Η Θεσσαλία, όμως,
δεν συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές τις οποίες απελευθέρωσε ο Δημήτριος.16 Αυτός,
αρκετά χρόνια αργότερα, ενεργώντας για λογαριασμό του πατέρα του, ίδρυσε την
Ελληνική Συμμαχία με έδρα την Κόρινθο.17 Όταν το 302/301 π.Χ. ο Δημήτριος οδήγησε τα
συμμαχικά στρατεύματα αυτού του νέου οργανισμού προς τον Βορά, για να καταβάλει
τον Κάσσανδρο, εκείνος αντελήφθηκε την κίνηση αυτή και οχυρώθηκε στη Θεσσαλία.18
Προφανώς, ο Κάσσανδρος ένιωθε ότι μπορούσε να βασισθεί στη βοήθεια των Θεσσαλών
και πρέπει να είχε εξασφαλισμένη γραμμή επικοινωνίας με την Μακεδονία (μέσω της
Θεσσαλίας), γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η Θεσσαλία βρισκόταν ακόμα στη δική
του σφαίρα επιρροής. Ο Δημήτριος, με μία κίνηση, κατάφερε να κυριεύσει την Λάρισα
Κρεμαστή και κάποιους κοντινούς οικισμούς στην Αχαΐα Φθιώτιδα.19 Μετά προχώρησε
βορειότερα και έπληξε την νότια περιοχή της καθαυτό Θεσσαλίας.
Στην πόλη Φερές ήταν εγκατεστημένη μία μακεδονική φρουρά, αλλά ο Δημήτριος
κατάφερε να πάρει την πόλη και να ελευθερώσει τους κατοίκους της, όταν αυτοί
τον κάλεσαν για βοήθεια.20 Μπορεί, φυσικά, να μην ήταν τυχαίο το γεγονός ότι
αυτή η πόλη, η οποία παραδόθηκε οικειοθελώς στον Δημήτριο, είναι αυτή που είχε
στασιάσει κατά του Κοινού των Θεσσαλών, επικεφαλής του οποίου ήταν ο Φίλιππος
Β΄ που εγκατέστησε φρουρά στην πόλη αυτή, γι’ αυτόν τον λόγο. Ίσως οι Φεραίοι (ή
τουλάχιστον εκείνοι οι οποίοι βρέθηκαν έξω από την σφαίρα επιρροής και δύναμης της
ανεχόμενης από τον Κάσσανδρο διοίκησης, πιθανόν μία ολιγαρχική μερίδα όπως εκείνη
την οποία προτιμούσε ο πατέρας του Αντίπατρος), έλπιζαν πως, με την προσχώρησή
τους στον Δημήτριο, θα ξέφευγαν από ένα Κοινό ελεγχόμενο από τον Κάσσανδρο,
χωρίς να τους ρωτάει ποτέ για τίποτε και έναντι του οποίου είχαν πολλές υποχρεώσεις.
Εάν πράγματι σκέφθηκαν έτσι, τότε έπεσαν έξω. Όταν τα διαδραματιζόμενα στην
Ασία ανάγκασαν τον Δημήτριο να φύγει πάλι από την Ελλάδα, σύντομα μετά τον
απελευθερωτικό πόλεμο και την αποκατάσταση της ελευθερίας στις πόλεις που
15. Βλ. H. Bengtson, Die Strategie in der hellenistischen Zeit, τ. Ι, 132-134.
16. Βλ. W. W. Tarn, CAH, Cambridge 1927, τ. 6, 501.
17. Βλ. SVA III, αρ. 446.
18. Βλ. Διόδωρος, Κ, 106-107. 1.
19. Για μία πρόσφατη συζήτηση, σχετικώς με την νομισματοκοπία της Λάρισας Κρεμαστής,
η οποία θεωρείται ότι άρχισε να κόβει νομίσματα αμέσως μετά την «απελευθέρωση» από τον
Δημήτριο Πολιορκητή, βλ. C. Heyman, «Achille-Alexander sur les monnaies de Larissa Cremaste
en Thessalie», Antidorum W. Peremans sexagenario ab alumnis oblatum, Studia Hellenistica,
Louvain 1968, 115-125.
20. Βλ. Διόδωρος, Κ, 110.
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«απελευθέρωσε»,21 ο Κάσσανδρος συνήψε μία συμφωνία με τον Δημήτριο, λίγο πριν
αναχωρήσει για την Ανατολή, βάσει της οποίας όλες οι ελληνικές πόλεις θα αφήνονταν
ελεύθερες. Ο Κάσσανδρος, όμως, την ελευθερία αυτή την ερμήνευσε, προφανώς, με το
πνεύμα των διαταγών τις οποίες έλεγαν ότι η ελευθερία των Ελλήνων χρειαζόταν έναν
Μακεδόνα να την φροντίζει.
Είναι δύσκολο να πούμε ότι κάποιος από τους διαδόχους του Αλεξάνδρου
ενδιαφερόταν, πραγματικά, για το θέμα της ελευθερίας των Ελλήνων ή, τουλάχιστον,
αν είχαν κάποια υποχρέωση η οποία να εμπίπτει στην πορεία της δικής τους
προσπάθειας για επέκταση. Κάποιοι, όμως, από αυτούς διαλαλούσαν την αφοσίωσή
τους στο θέμα αυτό, μόνο και μόνο για να κάνουν καλές δημόσιες σχέσεις. Παρ’
όλα αυτά, ο Κάσσανδρος δεν ήταν από αυτούς που εξέφραζαν συχνά και σθεναρά
την αγάπη τους για την ελευθερία των ελληνικών πόλεων. Στην πραγματικότητα, η
υποκριτική συμφωνία με τον Δημήτριο είναι η μόνη απόδειξη οποιασδήποτε δημόσιας
στήριξης του θέματος αυτού από τον Κάσσανδρο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι
ένας πιθανός δράστης, ο οποίος πρέπει να αναγνωρισθεί ως ένας από αυτούς που
κατάργησαν την θεσσαλική νομισματοκοπία. Καθώς αυτός ανέλαβε την Θεσσαλία
από τον Πολυπέρχοντα, πιθανόν λίγο μετά το 319 π.Χ., ο προσδιορισμός τής κατά
προσέγγιση χρονολόγησης για την νομισματοκοπία της Λάρισας θα μπορούσε να είναι
συμβατός με μία κατάργηση την οποία έκανε ο Κάσσανδρος. Είναι όμως σημαντικό
να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Κάσσανδρος, μολονότι είχε την δύναμη να το κάνει, δεν
κατάργησε την νομισματοκοπία της Αθήνας. Το 317 π.Χ., ο Κάσσανδρος κατέληξε σε
συμφωνία με τους Αθηναίους, με την οποία νομιμοποιήθηκε ο έλεγχός του στην πόλη.
Οι όροι της συμφωνίας δείχνουν πόσο αυστηρή ήταν η εξουσία τού Κασσάνδρου για
τους «φίλους και συμμάχους». Μία μακεδονική φρουρά επρόκειτο να εγκατασταθεί
στο λιμάνι [Πειραιά] μέχρι να τελειώσει ο «πόλεμος των βασιλέων». Την διοίκηση
της πόλης θα αναλάμβανε μία ολιγαρχία. Ο Κάσσανδρος θα επέλεγε έναν κατάλληλο
Αθηναίο για να «επιβλέπει την διοίκηση της πόλης για λογαριασμό του».22 Το να
αποκαλείται αυτό «ελευθερία» είναι λίγο παράτολμο. Επομένως, είναι αναγκαίο
να εξετάσουμε τα υπόλοιπα σημεία της συμφωνίας: οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να
κρατήσουν την πόλη, την επικράτεια, τα έσοδα, τα πλοία τους και καθετί άλλο. Αυτό,
βεβαίως, υποδηλώνει ότι οι Αθηναίοι μπορούσαν να συνεχίσουν να κόβουν τα δικά
τους νομίσματα και υπάρχουν όλες οι ενδείξεις ότι το έκαναν αυτό.23
Μέχρι το 316 π.Χ. ο Κάσσανδρος είχε αναλάβει και τα καθήκοντα του Αλεξάνδρου
Δ΄ που ήταν και ο μόνος νόμιμος διάδοχος του Μ. Αλεξάνδρου, μετά την δολοφονία
του Φιλίππου Γ΄ από την Ολυμπιάδα. Ο Κάσσανδρος επέτρεψε στον μικρό Αλέξανδρο
να ζήσει, κρατώντας τον φυλακισμένο, μέχρι και μετά την σύναψη ειρήνης το 311
π.Χ.24 Ο Κάσσανδρος φαίνεται πως ανέλαβε τον τίτλο του βασιλιά μόνο μετά την
21. Βλ. Διόδωρος, Κ, 111.1-2· Κ, 112.1.
22. Βλ. Διόδωρος, ΙΗ, 74.
23. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για διακοπή (όπως θα ήταν η αλλαγή τύπων) στην αθηναϊκή
νομισματοκοπία του ύστερου 4ου αι. π.Χ. και τα αθηναϊκά νομίσματα συνέχισαν να
εμφανίζονται στους σύγχρονους θησαυρούς.
24. Βλ. Διόδωρος, ΙΘ, 52.4· ΙΘ, 105, 1-4.
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ανάληψη του ίδιου τίτλου από τον Αντίγονο και τον Δημήτριο, το 306 π.Χ.25 Δυστυχώς,
όμως, δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για τις σχέσεις του Κασσάνδρου με τους
Θεσσαλούς. Εάν αυτός έλαβε κάποια μέτρα, τα οποία άλλαξαν τον παραδοσιακό
τρόπο διακυβέρνησης των Θεσσαλών, ή την νομισματοκοπία τους, δεν το γνωρίζουμε.
Στην πραγματικότητα, κάποια μεταγενέστερη πηγή μας πληροφορεί ότι ο Κάσσανδρος
επέτρεψε την λειτουργία των παραδοσιακών θεσμών σ’ αυτό το τμήμα της Ελλάδας,
όπως παλαιά. Σύμφωνα με τον Κοϊντιλιανό, οι Θηβαίοι, μετά την επανίδρυση της
πόλης τους από τον Κάσσανδρο, απαίτησαν την καταβολή ενός μεγάλου χρηματικού
ποσού, ως δάνειο από τους Θεσσαλούς, το οποίο όμως ο Αλέξανδρος είχε ακυρώσει
και τώρα το συμβούλιο της Αμφικτυονίας δέχθηκε να συζητήσει. Με άλλα λόγια,
τουλάχιστον σ’ αυτήν την περίπτωση, ο Κάσσανδρος φαίνεται πως δεν άσκησε άμεση
δικαιοδοσία για ένα θέμα το οποίο αφορούσε στην οικονομική ευημερία της πόλης,
στην οποία είχε ένα καθαρό συμφέρον.26
Αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε ότι η πολιτική του Κασσάνδρου, στο θέμα της
μακεδονικής νομισματοκοπίας, ήταν συντηρητική κατά την διάρκεια της εξουσίας
του. Οι κοπές νομισμάτων, από πολύτιμα μέταλλα, συνέχισαν να κυκλοφορούν με
τα ονόματα και τους τύπους του Φιλίππου Β΄ και του Αλεξάνδρου, όπως ακριβώς
γινόταν πριν. Μόνο κάποια μικρά χάλκινα νομίσματα κυκλοφόρησαν με το όνομα
του Κασσάνδρου.27 Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο είναι αντίθετο στην άποψη ότι
ο Κάσσανδρος, όπως και οι προκάτοχοί του, ακολούθησε την πολιτική τής μη
παρέμβασης στην ελληνική νομισματοκοπία, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι αυτός δεν
είχε κανένα απολύτως απτό συμφέρον σ’ αυτό το αντικείμενο.
Η ιστορία του Κοινού των Θεσσαλών, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 4ου αι. π.Χ.,
αποτέλεσε για μας πεδίο ανίχνευσης και οδηγός των δραστηριοτήτων των μακεδόνων
βασιλέων και στρατηγών, οι οποίοι είχαν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή, για να
διαπιστώσουμε εάν η πολιτική είναι δυνατόν να είχε κάποια σχέση ή και σκόπιμη
επέμβαση στο δικαίωμα των θεσσαλικών πόλεων να εκδίδουν νομίσματα. Κατά την
άποψή μου δεν διαφαίνεται τέτοια επέμβαση. Ίσως, όμως, να λείπουν τα στοιχεία. Ένας
τελευταίος τρόπος για να ερευνηθεί η κατάσταση είναι να αναζητηθούν τα στοιχεία
μιας πολιτικής άμεσης μακεδονικής επέμβασης στη θεσσαλική νομισματοκοπία, κατά
25. Βλ. Olaf Müller, Antigonos Monophthalmos und «Das Jahr der Könige», Bonn 1973, 101105.
26. Βλ. Institutio oratoria, 5, 10.101. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι ο Κάσσανδρος δεν θα
μπορούσε να ελέγξει ή να επηρεάσει την απόφαση του συμβουλίου.
27. Βλ. Head, HN, 228· C. Ehrhardt, «The coins of Cassander», Journal of Numismatic Fine
Arts, 2 (1973) 25-32. Όταν ο αδελφός του Αλέξαρχος ίδρυσε μία νέα πόλη στη Μακεδονία, την
Ουρανούπολη, έκοψε μία πλήρη σειρά αργυρών νομισμάτων, του συνήθους ελληνικού τύπου,
με παραστάσεις του Σύμπαντος και της Αφροδίτης Ουρανίας. Βλ. Head, HN, 206· Martin Price,
Coins of the Macedonians, London 1974, 18· M. Thompson, «The Cavalla Hoard (IGCH 450)»,
ANSMN, 26 (1981) 40-42. Εφόσον αυτή, βεβαίως, ήταν μία ειδική περίπτωση και με δεδομένη
την προφανή αστάθμητη κατάσταση του Αλεξάρχου, ως αδελφός του κυβερνήτη, δεν θα ήταν
σωστό να καταφύγουμε σε περαιτέρω συμπεράσματα από αυτό, σχετικά με την στάση του
Κασσάνδρου προς τα ελληνικά νομισματοκοπεία.
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τον 4ο αι. π.Χ., σε σχέση με την ιστορία της Θεσσαλίας τον 3ο αι. π.Χ. Πρέπει να
ερευνήσουμε για τέτοια στοιχεία με το ερώτημα: Ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις, εάν
υπάρχουν καθόλου, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής
και εντοπίζονται ανάμεσα στις σχέσεις του βασιλιά της Μακεδονίας και της θεσσαλικής
διοίκησης, κατά τις δύο αντίστοιχες χρονικές περιόδους του 4ου και του 3ου αι. π.Χ.;
Υπάρχουν κάποια διάσπαρτα, αλλά σημαντικά στοιχεία.
Όταν (πιθανόν) το 294 π.Χ. ο Δημήτριος Πολιορκητής έφυγε από την Νότια
Μακεδονία, μετά από μία επίσκεψη με τον Αλέξανδρο Δ΄, τον γιο του Κασσάνδρου
που μόλις είχε ανέλθει στον θρόνο, ο νέος βασιλιάς, συνόδεψε τον Δημήτριο μέχρι την
Λάρισα. Και επειδή ο Αλέξανδρος Δ΄ υποψιαζόταν ότι ο Δημήτριος, ο οποίος ήταν
διεκδικητής του θρόνου του, συνωμοτούσε εναντίον του, το ταξίδι αυτό στη Θεσσαλία
υποδηλώνει ότι ο Αλέξανδρος Δ΄ ένιωθε σχετικά ασφαλής εκεί. Διαφορετικά θα έμενε
στην Μακεδονία. Η λεπτομέρεια αυτή είναι μία ένδειξη ότι υπήρχε ακόμα κάποια
ειδική σχέση ανάμεσα στον μακεδόνα βασιλιά και, τουλάχιστον, σ’ εκείνο το τμήμα της
Θεσσαλίας το οποίο έλεγχε η Λάρισα.28 Τα γεγονότα που ακολούθησαν φανερώνουν
ότι η σχέση αυτή ήταν πιθανόν, ως έναν βαθμό, η συνέχεια μιας παραδοσιακής
συμφωνίας. Οι υποψίες του Αλεξάνδρου Δ΄ αποδείχθηκαν βάσιμες, όταν ο Δημήτριος
τον δολοφόνησε στη Λάρισα, όπου και αναγνωρίσθηκε ως βασιλιάς, πρώτα από το
στράτευμα του Αλεξάνδρου Δ΄ και μετά από τους Μακεδόνες, στην πατρίδα του,
φθάνοντας εκεί θριαμβευτικά ως επικεφαλής ενός ενοποιημένου στρατού.29 Μετά
την Μακεδονία (και εδώ πρέπει να τονισθεί ότι δεν έγινε συγχρόνως), ο Δημήτριος
«κατέλαβε» την Θεσσαλία.30 Ο Πλούταρχος, από τον οποίο προέρχονται τα στοιχεία
μας, δεν μας δίνει λεπτομέρειες, αλλά υπαινίσσεται ότι ο Δημήτριος «κατέλαβε» την
Θεσσαλία με τον ίδιο, σχεδόν, τρόπο που έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας, χωρίς να
χρειασθεί να πολεμήσει και πάντα με την «σύμφωνη» αποδοχή του πληθυσμού. Το εάν
οι Θεσσαλοί ήταν ενθουσιασμένοι ή όχι με την εξέλιξη αυτή δεν έχει καμία σημασία
για το εξεταζόμενο θέμα. Εάν ο Δημήτριος δεν «καταλάμβανε» την Θεσσαλία, αμέσως
μετά την ανάληψη του θρόνου στη Μακεδονία, θα δημιουργούνταν εμπλοκή με την
διοίκηση της Θεσσαλίας, η οποία εκείνη την στιγμή δεν μπορούσε να γίνει αυτομάτως
μέρος του μακεδονικού βασιλείου.
Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι ο Δημήτριος είχε την δυνατότητα να αποκτήσει
ό,τι ήθελε από τους Θεσσαλούς με την διατήρηση των σχέσεων, τις οποίες είχαν εδραιώσει ο Φίλιππος Β΄ και ο Αλέξανδρος (με την προϋπόθεση ότι ο Κάσσανδρος δεν τις είχε
αλλάξει). Έπειτα, υπάρχει και το στοιχείο της αντιγραφής των κινήσεων του Φιλίππου
Β΄ και του Αλεξάνδρου από τον Δημήτριο στην περίπτωση της Κορίνθου, όπου αυτός
ίδρυσε την Ελληνική Συμμαχία. Θα μπορούσε να εισπράττει πόρους από την Θεσσαλία,
να έχει θεσσαλικό ιππικό και με ευκολία να επηρεάζει την πολιτική κατάσταση στη

28. Βλ. Πλούταρχος, Δημήτριος, 36.8-9.
29. Βλ. Πλούταρχος, Δημήτριος, 36.10-37.
30. Βλ. Πλούταρχος, Δημήτριος, 39.1: «Δημήτριος δέ μετά Μακεδονίαν καί Θετταλίαν ἦν
παρειληφώς».
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Θεσσαλία από την θέση του ταγού.31 Δεν απαιτούνταν τίποτε παραπάνω. Τώρα πλέον
είχαν περάσει 60 χρόνια που, εκτός από τον βασιλιά της Μακεδονίας, κανείς άλλος δεν
κατέλαβε την θέση του ταγού στο Κοινό των Θεσσαλών, εκτός ίσως κατά την διάρκεια
του λαμιακού πολέμου, και το πιθανότερο είναι ότι τα όποια νομικά ή παραδοσιακά
περιθώρια υπήρχαν, αρχικώς, στα χέρια του ταγού είχαν τώρα διαβρωθεί και ξεχασθεί.
Όταν ο Δημήτριος ίδρυσε μία νέα πόλη με το όνομά του στη Μαγνησία (Δημητριάδα),
σύντομα μετά την «κατάληψη» της Θεσσαλίας, αυτός, μπορούμε να υποστηρίξουμε,
ότι ως ταγός του Κοινού είχε ξεχωριστή ευθύνη και ξεχωριστό δικαίωμα να φροντίζει
τέτοια θέματα υπέρ των συμφερόντων του Κοινού.32 Το ότι ο Δημήτριος μπόρεσε να
συμπεριλάβει μία τόσο σημαντική πόλη, όπως οι Παγασές, στον συνοικισμό του για να
ιδρυθεί η Δημητριάδα, είναι μία ένδειξη ότι αυτός δεν χρειάσθηκε να φιλονικήσει για
να επιτύχει τον σκοπό του. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν να το αποφασίσει.
Και είχε την δύναμη να επιβάλει την θέλησή του. Ο E.T. Newell νομίζει ότι ένα από τα
πράγματα που ήθελε να κάνει ο Δημήτριος ήταν να κόψει μερικά δικά του βασιλικά
νομίσματα στη νέα πόλη, αλλά αυτό απέχει πολύ από την πραγματική αλήθεια.33 Σε
κάθε περίπτωση αυτό δεν έχει καμία σχέση με την νομισματοκοπία της Λάρισας ή με την
επιβίωση του Κοινού των Θεσσαλών.
Εκείνο το οποίο δεν ήθελε, προφανώς, να κάνει ο Δημήτριος ήταν να αναγκασθεί
να εγκαταστήσει πολυάριθμο στρατό στη Θεσσαλία. Αυτό το γνωρίζουμε επειδή η
περιγραφή, από τον Πλούταρχο, της διαμάχης ανάμεσα στον Δημήτριο και στον
Πύρρο, τον πρώην ένθερμο υποστηρικτή και τώρα φανατικό αντίπαλό του, δείχνει ότι
ο Πύρρος κυρίευσε την Θεσσαλία χωρίς καμία δυσκολία, επειδή ο Δημήτριος δεν είχε
εγκαταστήσει μεγάλο στράτευμα στην περιοχή. Οι ισχυρές δυνάμεις κατέφθασαν μόνο
αφού η εισβολή είχε αποκρουσθεί.34 Τελικώς, ο Δημήτριος θα πρέπει να είχε αισθανθεί
αρκετά σίγουρος στις σχέσεις του με τους Θεσσαλούς, ώστε να μπορεί να κάνει και
χωρίς την διατήρηση ισχυρών δυνάμεων εκεί, όπως πριν. Η Θεσσαλία ήταν, προφανώς,

31. Οι Αντιγονίδες υποστήριξαν, αργότερα, ότι συγγένευαν με την γενεά των Αργεαδών.
Βλ. Müller, Antigonos, 115 και Bosworth, Commentary, 174 (Αρριανός Α, 29.3), για την ιδέα
του C. F. Edson [«The Antigonids, Heracles and Beroea», HSCP, 45 (1934) 226] ότι ο Αντίγονος
Μονόφθαλμος ήταν συγγενής της βασιλικής οικογένειας. Για την άποψη ότι καταγόταν από τον
Ηρακλή, βλ. C. F. Edson, «Perseus and Demetrius», HSCP, 46 (1935) 191-202. Αυτή η δεύτερη
διεκδίκηση, εάν είχε γίνει ήδη την εποχή τού Μονόφθαλμου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για την νομιμοποίηση της αρχηγίας του Κοινού των Θεσσαλών, όπως είχε γίνει με τον Φίλιππο
Β΄ και τον Μ. Αλέξανδρο.
32. Για την Δημητριάδα, βλ. F. Meyer, Pagasai und Demetrias, Berlin 1934, 178-195· V.
Milojcic-D. Theocharis, Demetrias I, Bonn 1976 (Beiträge zur ur-und frühgeschichtlichen
Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes 12). O Meyer (σ. 187) υποστηρίζει ότι η Δημητριάδα
δεν είχε δικαίωμα να κόβει νομίσματα («zufolge ihrer Zugehörigkeit zu Makedonien»), εκτός
από τα «λίγα χρόνια» της βασιλείας του Δημητρίου Πολιορκητή. Δυστυχώς, μας λείπουν τα
στοιχεία από θησαυρούς νομισμάτων της Δημητριάδας, τα οποία να χρονολογούνται γύρω στο
290 π.Χ., από τον Head (Η.Ν, 294), στα οποία αναφέρεται ο Meyer.
33. Βλ. E. T. Newell, The coinages of Demetrius Poliorcetes, London 1927, 131-136.
34. Βλ. Πλούταρχος, Δημήτριος, 40, 1-2.
10. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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μία σχετικά ειρηνική περιοχή, εκτός και αν δεχόταν εξωτερική επίθεση. Αυτό είναι
μία άλλη ένδειξη ότι η παραδοσιακή συμφωνία, ανάμεσα στους Θεσσαλούς και στον
βασιλιά της Μακεδονίας, ίσχυε ακόμα. Θα περιμέναμε να υπάρχουν μεγαλύτερα
προβλήματα, τα οποία θα απαιτούσαν μεγαλύτερη στρατιωτική φρουρά, εάν είχε γίνει
νέα συμφωνία, βάσει της οποίας οι Θεσσαλοί δεν ήταν πλέον τυπικώς ανεξάρτητοι με
τον δικό τους νόμο, αλλά υπήκοοι του μακεδόνα βασιλιά όπως και οι Μακεδόνες.
Κάποια στιγμή, στις αρχές της δεκαετίας του 280 π.Χ., ο Δημήτριος έχασε την θέση
του ως βασιλιάς της Μακεδονίας από τον Πύρρο.35 Και πάλι, οι ελάχιστες πληροφορίες
που διαθέτουμε είναι από τον Πλούταρχο. Φαίνεται λοιπόν πως, μολονότι ο Δημήτριος
έχασε την Μακεδονία, διατηρούσε ακόμα την επιρροή του στη Θεσσαλία. Μόνο
όταν ο Δημήτριος έφυγε από την Ευρώπη για την Ασία, ο Πύρρος, ως βασιλιάς της
Μακεδονίας και υποκινούμενος από τον Λυσίμαχο, έβαλε εμπρός το σχέδιό του να
«δημιουργήσει μία επανάσταση στη Θεσσαλία», πιθανόν με την απειλή των όπλων.36
Η περιγραφή δείχνει ότι ο Δημήτριος είχε διατηρήσει κάποιους δεσμούς με την
Θεσσαλία (πέρα από την εγκατάσταση μιας φρουράς στη Δημητριάδα), την οποία ο
Πύρρος δεν είχε κυριεύσει αμέσως μετά την άνοδό του στον θρόνο της Μακεδονίας.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δεσμοί αυτοί ήταν οι αντιπρόσωποι του Κοινού των
Θεσσαλών, οι οποίοι ήταν εκλεγμένα μέλη των θεσσαλικών πόλεων, το μέχρι τώρα
παραδοσιακό φέουδο του μακεδόνα βασιλιά, το οποίο όμως υποτίθεται ότι έπρεπε να
αναγνωρισθεί και να επιβεβαιωθεί από τους Θεσσαλούς. Με άλλα λόγια, το Κοινό των
Θεσσαλών υπήρχε ακόμα ως ένα λειτουργικό σώμα, έστω και αν αυτή η λειτουργία
ήταν μόνο να εκτελεί διαταγές και τίποτα άλλο.
Ο Πλούταρχος δεν το λέει καθαρά, αλλά ο Πύρρος απέκτησε, οπωσδήποτε, τον
έλεγχο της Θεσσαλίας από τους υποστηρικτές τού Δημητρίου. Δεν υπήρχε κανείς άλλος
πιο ισχυρός να τον σταματήσει.37 Όμως, ποια ήταν η θέση του Πύρρου στη Θεσσαλία;
Οι σύγχρονοι μελετητές, συνήθως, υποθέτουν ότι έγινε «βασιλιάς των Θεσσαλών»,
στηριζόμενοι στα στοιχεία του καταλόγου «των βασιλέων των Θεσσαλών», μία
παραλλαγή του οποίου υπάρχει στα αρμενικά και αποτελεί το πρώτο μέρος του
έργου του Ευσεβίου με τίτλο Χρονικοί Κανόνες.38 Αυτός ο χρονολογικά συνθεμένος
κατάλογος περιέχει τα ονόματα των βασιλέων της Μακεδονίας, από τον Φίλιππο
Γ΄ έως τον Φίλιππο Ε΄. Του καταλόγου αυτού προηγείται ένα συνοπτικό κείμενο
με τον τίτλο Βασιλείς των Θεσσαλών, το οποίο αρχίζει με μία δήλωση που λέει ότι
«για πολύν καιρό οι βασιλείς που κυβερνούσαν τους Μακεδόνες, κυβερνούσαν και
τους Θεσσαλούς και τους Ηπειρώτες».39 Ένας εντελώς ιδιαίτερος κατάλογος, με τον
τίτλο Βασιλείς των Μακεδόνων, προηγείται του καταλόγου με τους βασιλείς των
Θεσσαλών. Τα ονόματα είναι τα ίδια και στους δύο καταλόγους, αλλά τα χρόνια της

35. Βλ. Πλούταρχος, Δημήτριος, 44· Πύρρος 11.
36. Βλ. Πλούταρχος, Πύρρος, 12, 8.
37. Μόνο η Δημητριάδα διασώθηκε. Βλ. W. W. Tarn, Antigonos Gonatas, Oxford 1913, 102.
38. Βλ. P. Lévêque, Pyrrhos, Paris 1957, 163.
39. Για μεταφράσεις, βλ. Alfred Schoene, Eusebi Chronicorum Liber Prior, Berlin 1875, 241247 (μετάφραση στα λατινικά)· Josef Karst, Die Chronik des Eusebius, Leipzig 1911, 114-116
(μετάφραση στα γερμανικά).
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βασιλείας που αποδίδονται στο κάθε όνομα δεν ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση. Η
σύγχυση έγκειται στο ότι αυτοί οι κατάλογοι, κατά κάποιον τρόπο, αναφέρονται σε
διαφορετικούς θρόνους τους οποίους κατείχαν τα ίδια πρόσωπα.
Έχοντας τοποθετήσει μαζί με τον κατάλογο των βασιλέων της Θεσσαλίας και το
όλο ιστόρημα δεν στοιχειοθετούν την άποψη ότι η πολιτική σχέση ανάμεσα στους
βασιλείς της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας είχε αλλάξει μετά τον θάνατο του Μ.
Αλεξάνδρου. Οι Χρονικοί Κανόνες δεν έχουν καμία αντικειμενική αξία ως ιστορική
πηγή για τις πολιτειακές αλλαγές στη Θεσσαλία (ή ακόμα και για την Ήπειρο). Κατ’
αρχήν, όπως είδαμε, ήταν συνηθισμένο για τους άλλους Έλληνες να αναφέρουν τον
ταγό του Κοινού των Θεσσαλών ως βασιλιά. Ο κατάλογος, λοιπόν, των βασιλέων της
Θεσσαλίας μπορεί εύκολα να είναι ο κατάλογος των ταγών του Κοινού των Θεσσαλών.
Εάν η σχέση, μεταξύ του βασιλιά της Μακεδονίας και των Θεσσαλών, είχε πραγματικά
αλλάξει με ριζικό τρόπο ώστε οι Θεσσαλοί να καταστούν υπήκοοι του βασιλιά, όπως
ακριβώς ήταν οι Μακεδόνες, το λιγότερο που θα περιμέναμε ήταν να βρει στοιχεία μιας
ενοποιημένης βασιλείας και όχι δύο χωριστών. Εάν υπήρχε μόνο ένας αξιωματούχος,
τότε έπρεπε να υπάρχει μόνο ένας κατάλογος με τον τίτλο «Βασιλείς των Μακεδόνων
και των Θεσσαλών».
Και ύστερα, το σχήμα του σωζόμενου καταλόγου στην Χρονογραφία δεν μας
επιτρέπει να γνωρίζουμε ποια ήταν η γνώμη της πηγής του Ευσεβίου για τους «βασιλείς
των Θεσσαλών», ως προς την σχέση μεταξύ των βασιλέων της Μακεδονίας και των
Θεσσαλών, κατά την διάρκεια της βασιλείας του Φιλίππου Β΄ και του Μ. Αλεξάνδρου.
Για λόγους που δεν εξηγούνται στους Χρονικούς Κανόνες, ο Ευσέβιος άλλαξε
την πηγή πληροφόρησής του για την συγγραφή της χρονολογίας της μακεδονικής
Ιστορίας, μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Για τους βασιλείς της Μακεδονίας,
από τον Κάρανο, τον ιδρυτή της βασιλικής δυναστείας, μέχρι τον Μ. Αλέξανδρο, ο
Ευσέβιος φαίνεται πως στηρίζεται στον Διόδωρο, αλλά μετά άλλαξε πηγή και πήγε
στον Πορφύριο για την χρονολόγηση των βασιλέων της Μακεδονίας, μετά τον Μ.
Αλέξανδρο (δηλαδή από τον Φίλιππο Γ΄ μέχρι το τέλος της μοναρχίας τον 2ο αι.
π.Χ.).40 Η αλλαγή των πηγών εκ πρώτης όψεως είναι περίεργη, επειδή ο Πορφύριος
πιθανόν να είχε βασισθεί στον Διόδωρο, για τις δικές του πληροφορίες, και μπορεί να
υποθέσουμε ότι ο Ευσέβιος, για κάποιο λόγο, το βρήκε βολικότερο να χρησιμοποιήσει
τον Πορφύριο για ολόκληρη την ιστορία της ελληνιστικής εποχής.41 Ίσως το έργο του
Πορφυρίου να ήταν βολικότερο για τον Ευσέβιο, επειδή είναι γραμμένο με στόχο την
εξέταση της ιστορίας των διαδόχων του Αλεξάνδρου, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα
αρκετά γνωστό πόνημα για πραγματείες ιστορικού και χρονολογικού περιεχομένου
από την ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο.42
Εν πάση περιπτώσει, ασχέτως με το αν ο Πορφύριος είναι πράγματι η πηγή του
Ευσεβίου για τους «βασιλείς των Θεσσαλών», υπάρχει μία καθαρή ένδειξη στους
40. Βλ. τις επικεφαλίδες στις εκδόσεις Karst, σ. 106 και 109.
41. Βλ. Alden Mosshammer, The chronicle of Eusebius and Greek chronographic tradition,
Lewisburg Pa., 1979, 130-131.
42. Ο Αρριανός (FGrH 156) και ο Δέξιππος (FGrH 100) έγραψαν μία ιστορία των Διαδόχων, με τίτλο, Τα μετ’ Αλέξανδρον.
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Χρονικούς Κανόνες ότι αυτός που αντέγραψε τις πηγές κατάλαβε πως η σχέση ανάμεσα
στους βασιλείς της Μακεδονίας και στους Θεσσαλούς, τους οποίους περιέγραφε, δεν
ξεκινούσαν από τον Φίλιππο Γ΄. Μετά την εισαγωγή, το συνοπτικό κείμενο με τον τίτλο
Βασιλείς των Θεσσαλών αρχίζει την καταγραφή των ονομάτων διάφορων βασιλέων, με
μία πρόταση που λέει: «Κυβέρνησαν, επίσης, όλη αυτή την περίοδο, μετά τον Αλέξανδρο,
ο Αριδαίος ...» και ακολουθούν τα άλλα ονόματα.43 Το «επίσης» στην πρόταση αυτή
φανερώνει ότι ο αντιγραφέας του έργου του Ευσεβίου κατάλαβε ότι η πολιτική
σχέση ανάμεσα στους βασιλείς της Μακεδονίας και στους Θεσσαλούς δεν άρχιζε με
τον Φίλιππο Γ΄ και ότι παράλληλα δεν γινόταν κανένας υπαινιγμός για οποιαδήποτε
πολιτειακή αλλαγή που σημειώθηκε στη Θεσσαλία μέχρι εκείνο το σημείο.44 Η πηγή αυτή
αρχίζει, απλώς, την χρονολόγησή της με τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου και, συνεπώς,
έκανε αναφορά στο status quo εκείνης της εποχής. Εάν υποθέσουμε ότι ο Πορφύριος
είναι η πηγή του Ευσεβίου για τους «βασιλείς των Θεσσαλών» και ότι, στη συνέχεια, ο
Πορφύριος βασίσθηκε στον Διόδωρο, είναι εύκολο να αντιληφθούμε πως η αντίληψη
ότι οι Μακεδόνες πρέπει να αναφέρονται ως «βασιλείς των Θεσσαλών» βρίσκει την
εξήγησή της στην χρονολογική παράδοση, την οποία χρησιμοποίησε ο Ευσέβιος.
Ο Διόδωρος κατάφερε να κάνει αυτήν την μέθοδο της καταγραφής εφικτή αναφέροντας ότι το εύρος της βασιλείας του Φιλίππου Β΄ επεκτάθηκε χάρη στη νίκη του επί των
Θεσσαλών.45 Όπως όμως έχουμε ιδεί, ο Φίλιππος Β΄ δεν άσκησε εξουσία στη Θεσσαλία
με την ιδιότητά του ως βασιλιάς της Μακεδονίας. Αυτός άσκησε την εξουσία με τον
παραδοσιακό τρόπο, ως ταγός του Κοινού των Θεσσαλών, αξίωμα το οποίο οι Έλληνες
εξίσωσαν με το αξίωμα του βασιλιά. Η περιγραφή των δραστηριοτήτων του Φιλίππου
Β΄ στη Θεσσαλία από τον Διόδωρο δεν αποκαλύπτει αυτό το κρίσιμο γεγονός, το οποίο
θα συνυπολογιζόταν υπέρ της άγνοιας, από την πλευρά εκείνων που βασίσθηκαν στην
περιγραφή του Διοδώρου για να δώσουν τις δικές του ερμηνείες, σχετικώς με την
Ιστορία της Θεσσαλίας κατά τον 4ο αι. π.Χ. και ακόμα πιο αργά. Οι κατάλογοι στους
Χρονικούς Κανόνες υποστηρίζουν την άποψη ότι η Θεσσαλία δεν έγινε τμήμα της
Μακεδονίας, μία δηλαδή «μακεδονική επαρχία», κατά τον 4ο ή τον 3ο αι. π.Χ.
Οι άλλες υπάρχουσες μαρτυρίες για την σχέση των Θεσσαλών με τους βασιλείς της
Μακεδονίας, μετά τον Δημήτριο Πολιορκητή, ενισχύουν την άποψη ότι ο τύπος της
θεσσαλικής διακυβέρνησης, ο οποίος εφαρμόσθηκε κατά την διάρκεια της βασιλείας
του Φιλίππου Β΄ και του Μ. Αλεξάνδρου, συνεχίσθηκε, τουλάχιστον επισήμως, αρκετά
μετά το έτος 323 π.Χ. Δεν υπάρχουν άμεσες μαρυρίες για το είδος των σχέσεων των
Θεσσαλών με τους βασιλείς της Μακεδονίας, τον Πύρρο, τον Λυσίμαχο ή τον Αντίγονο

43. Βλ. Alfred Schöne, 241 (iterum)· Karst, 114 (wiederum auch).
44. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στο spatium historicum των κανόνων του Χρονικού,
ότι οποιαδήποτε καθεστωτική αλλαγή σημειώθηκε στη Θεσσαλία μετά τον θάνατο του Μ.
Αλεξάνδρου.
45. Βλ. Διόδωρος, ΙΣΤ, 38.2: «ηὐξηκώς ἑαυτοῦ τήν βασιλείαν». Η χρήση, εδώ, της λέξης
«βασιλεία» θα μπορούσε π.χ. να βοηθήσει την εμφύσηση της ιδέας ότι ο Φίλιππος Β΄ έγινε
βασιλιάς των Θεσσαλών, μολονότι ο Διόδωρος μπορεί να χρησιμοποιούσε την λέξη αυτή μόνο
με την γενική έννοια του «διοικώ» ή «ασκώ εξουσία».
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Γονατά, αλλά ο Tarn θεωρεί ότι η αφιέρωση του Πύρρου στον ναό της Αθηνάς Ιτωνίας
(μία θεότητα την οποία λάτρευαν παραδοσιακά οι Θεσσαλοί), μετά την νίκη του επί
του Αντιγόνου Γονατά, στη Μακεδονία, πιθανόν να σημαίνει ότι ο Πύρρος υποστήριζε
ότι ήταν επικεφαλής του Κοινού των Θεσσαλών,46 επειδή ο Μένων ο Φαρσάλιος, ο
οποίος οδήγησε το θεσσαλικό ιππικό στον λαμιακό πόλεμο, ήταν παππούς του, από
την πλευρά της μητέρας του Πύρρου. Ο ηπειρώτης Πύρρος μπορούσε να επικαλεσθεί
την συγγένειά του με τους Θεσσαλούς, η οποία ήταν αρκετά πλησιέστερη από την
συγγένεια του Φιλίππου Β΄ και του Μ. Αλεξάνδρου που έψαξαν και την συνέδεσαν
μέσω ενός κοινού και ιερού προγόνου. Εάν ο Πύρρος έλεγχε την Θεσσαλία υπό την
ιδιότητα του ταγού του Κοινού και όχι απλώς ως βασιλιάς της Μακεδονίας, τότε οι
αντίπαλοι και διάδοχοί του είχαν κάθε λόγο να αντιγράφουν το παράδειγμά του, στις
διαπραγματεύσεις τους με τους Θεσσαλούς, ή τουλάχιστον να τον επαινούν για τις
υπηρεσίες του στην παράδοση και στον νόμο των Θεσσαλών.47
Ο Ιουστίνος, χρησιμοποιώντας την γλώσσα των πηγών του Πομπήιου Τρόγου,
αναφέρει ότι ο Αντίγονος Δώσων «καταπίεσε» τους Θεσσαλούς επειδή χάρηκαν όταν
πληροφορήθηκαν τον θάνατο του Δημητρίου Β΄, το 229 π.Χ.48 Το γεγονός ότι ο Δώσων
χρειάσθηκε να δράσει στη Θεσσαλία, επειδή πέθανε κάποιος βασιλιάς της Μακεδονίας,
υποδηλώνει ότι υπήρχαν ακόμα ειδικές σχέσεις μεταξύ των Θεσσαλών και του
βασιλιά της Μακεδονίας. Ο Ιουστίνος, φυσικά, υποθέτει ότι ο Δώσων μετά συνέχισε
να κυβερνάει τους Θεσσαλούς, ως βασιλιάς τους, με τον ίδιο τρόπο που κυβέρνησε
και ο Δημήτριος Β΄. Η μαρτυρία, όμως, του Πολυβίου δείχνει ότι οι Θεσσαλοί ήταν
σύμμαχοι του Δώσωνα (πιθανόν να συνέβαινε το ίδιο και με τον Δημήτριο Β΄) και
όχι υπήκοοί του.49 Η ίδια σχέση συνεχίσθηκε ανάμεσα στους Θεσσαλούς και στον
διάδοχο του Δώσωνα, τον Φίλιππο Ε΄, το 221 π.Χ.50 Είναι ένα σημαντικό σημείο το
ότι οι Θεσσαλοί ήταν σύμμαχοι του Φιλίππου Ε΄, με την κανονική έννοια και όχι ως
υπήκοοί του, επειδή αυτό μας επιτρέπει να καταλάβουμε από τις φιλολογικές και
επιγραφικές πηγές πόσο διεισδυτική ήταν η επιρροή του βασιλιά στις θεσσαλικές
υποθέσεις. Οι Θεσσαλοί, για τον Φίλιππο αυτό, ήταν κάτι παραπάνω από κάθε άλλον
σύμμαχο, χάρη στην στρατηγική θέση τους, στα νότια της Μακεδονίας, και χάρη στην

46. Βλ. Antigonos Gonatas, 265.
47. Μία μεταγενέστερη μαρτυρία αποκαλύπτει μία παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο
πατέρας του Λυσιμάχου ήταν Θεσσαλός, κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο
εκμετάλλευσης. Η παράδοση αυτή, όμως, απορρίπτεται γενικώς. Βλ. Helmut Berve, Das
Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, München 1926, τ. 2, αρ. 480· I. L. Merker,
«Lysimachos-Thessalian or Macedonian?», Chiron, 9 (1979) 31-36.
48. Βλ. Ιουστίνος, 28,3.14 (conpescuerit· τιμώρησε). Στον πρόλογο του 28ου βιβλίου subiecit.
49. Πολύβιος, Δ, 9.4· πρβ. Β, 54.4-5. Η αναφορά του Πολυβίου στους Θεσσαλούς, ως συμμάχους, συμπίπτει με την άποψη ότι ο βασιλιάς της Μακεδονίας υπηρέτησε ως ταγός του
Κοινού των Θεσσαλών. Πρβ. την αναφορά του Δημοσθένη (Κατά Φιλίππου γ΄, 12 «σύμμαχος εἰς
Θετταλίαν». Η χρήση της λέξης «ὅμως» από τον Πολύβιο δείχνει μόνο το είδος της υπάρχουσας
κατάστασης, η οποία κληρονομήθηκε λόγω της συμμετοχής στην Ελληνική Συμμαχία, την
οποία δημιούργησε ο Δώσων.
50. Βλ. Πολύβιος, ΙΑ, 5.4.
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μακρά παράδοση της μακεδονικής ηγεμονίας στο Κοινό τους.51 Όπως συνέβαινε στη
Μακεδονία, έτσι και στη Θεσσαλία, ορισμένοι τοπικοί αξιωματούχοι έδιναν αναφορά
σ’ αυτόν (ή τουλάχιστον έτσι υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνουν).52
Μία πολύ γνωστή επιγραφή, από την Λάρισα, φανερώνει το ενδιαφέρον του
Φιλίππου Ε΄ γι’ αυτήν και για την βαρύτητα την οποία μπορεί να έχουν σημαντικά
τοπικά θέματα. Αφού αυτός άκουσε τι είχαν να πουν οι αντιπρόσωποι της πόλης, ο
Φίλιππος Ε΄ έδωσε οδηγίες στους Λαρισαίους να εκδώσουν ένα ψήφισμα το οποίο
να παραχωρεί την υπηκοότητα σε όσους τηρούσαν τις προϋποθέσεις για να την
αποκτήσουν. Αργότερα, όταν οι τοπικοί άρχοντες προσπάθησαν να καταργήσουν
αυτά τα προνόμια, αυτός και πάλι επενέβη, ευγενικά αλλά με αποφασιστικότητα,
και αποκατέστησε τα πολιτικά δικαιώματα σ’ αυτούς που τους είχαν αφαιρεθεί.53 Στις
επιστολές του προς τους Λαρισαίους αποκαλείται απλά «βασιλεύς». Αυτός, φυσικά,
ήταν ο υψηλότερος τίτλος τον οποίο κατείχε στη Μακεδονία, απ’ όπου έστειλε τις
επιστολές. Αυτήν την ύστερη εποχή, τον 3ο αι. π.Χ., η λέξη βασιλεύς ήταν αυτή
την οποία ο Φίλιππος Ε΄ και άλλοι βασιλείς τού υπόλοιπου ελληνιστικού κόσμου
χρησιμοποιούσαν, συνήθως, στις επιστολές τους, ασχέτως με το ποια ήταν η κοινωνική
θέση εκείνων με τους οποίους επικοινωνούσαν.54 Στην περίπτωση της Θεσσαλίας, που
οι βασιλείς της Μακεδονίας ήταν και επικεφαλής της εθνικής κυβέρνησής τους (του
Κοινού), περισσότερο από έναν αιώνα, ίσως να μην ενδιέφερε κανέναν, μετά από
τόσον καιρό, αν ο αρχηγός του Κοινού ονομαζόταν «βασιλεύς» ή «ταγός». Εν πάση
περιπτώσει, δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να δείχνουν ότι το Κοινό των Θεσσαλών
καταργήθηκε εξαιτίας κάποιας συμφωνίας που μετέτρεψε την Θεσσαλία σε ένα άλλο
ακόμα τμήμα της Μακεδονίας και, επομένως, μέρος του ίδιου βασιλείου.55

51. Βλ. Τίτος Λίβιος, 32, 10.7-8· πρβ. 32, 10.4.
52. Βλ. Πολύβιος, Ε, 26.5· πρβ. Ch. Habicht, «Eine neue Urkunde zur Geschichte Thessaliens
unter der makedonischen Herrschaft», Ancient Macedonian Studies in Honor of Charles F.
Edson, Θεσσαλονίκη 1981, 196, για έναν μακεδόνα στρατηγό, ο οποίος αναφέρεται σε ένα
θεσσαλικό ντοκουμέντο της εποχής του Φιλίππου Ε΄.
53. Βλ. SIG3, 543. Για την χρονολογία (217 ή 216 π.Χ.), βλ. Ch. Habicht, «Epigraphische
Zeugnisse zur Geschichte Thessaliens unter der Makedonischen Herrschaft», Ancient Macedonia,
1 (Θεσσαλονίκη 1970 ) 273-278· πρβ. D. Mendels, «Polybius, Philip V and the socio-economic
question in Greece», Ancient Society, 8 (1977) 162· J. M. Hannick, «Remarques sur les lettres de
Philippe V de Macédoine à la cité de Larissa (IG IX, 2, 517)», Antidorum W. Peremans sexagenario
ab alumnis oblatum, Studia Hellenistica 16, Louvain 1968, 97-104 [μετάφραση στα ελληνικά του
Gino Polese, στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 18 (1990) 15-21]· E. S. Gruen, «Philip V and the Greek
Demos», Ancient Macedonian Studies in Honor of Charls F. Edson, Θεσσαλονίκη 1981, 170-171.
54. Όπως μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, από την συλλογή των βασιλικών επιστολών,
στο έργο του C. B. Welles, Royal correspondence in the Hellenistic period: A study in Greek
epigraphy, London 1934. Το μακεδονικό υλικό συνέλεξε ο R. M. Errington, «Macedonian royal
style and its histolical significance», JHS, 94 (1974) 20-37.
55. Μία αντίθετη άποψη εκφράζει ο J. V. A. Fine, «The problem of Macedonian holdings in
Epirus and Thessaly in 221 B.C.», TAPA, 63 (1932) 140. O W. W. Tarn (Antigonos.., σ. 206) κάνει
λάθος με την περίοδο της βασιλικής διακυβέρνησης στη Θεσσαλία. Βλ. τα σχόλια στην I.G,
ΙΧ,2, 461α.
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Η υφιστάμενη ύπαρξη του Κοινού των Θεσσαλών, κατά τον 3ο αι. π.Χ., θα μπορούσε,
βεβαίως, να αποδειχθεί εάν ήμασταν σίγουροι ότι οι χρονολογίες του Mario Segre, οι
αναφερόμενες στις επιγραφές της ελληνιστικής εποχής που δείχνουν το Κοινό των
Θεσσαλών να παίρνει αποφάσεις ως ένα ομοσπονδιακό σώμα, είναι σωστές.56 Αλλά και
χωρίς την μαρτυρία αυτών των επιγραφών, μπορούμε να επικαλεστούμε την συνέχιση
της παραδοσιακής μορφής εθνικής διακυβέρνησης των Θεσσαλών, αυτήν την εποχή,
από το κείμενο του Πολυβίου (Δ, 76.2). Αυτός περιγράφει την πολιτική κατάσταση
της Θεσσαλίας, τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου Ε΄, ως εξής: «Θετταλοί
γάρ ἐδόκουν μέν κατά νόμους πολιτεύειν καί πολύ διαφέρειν Μακεδόνων, διέφερον
δ’ οὐδέν, ἀλλά πᾶν ὁμοίως ἔπασχον Μακεδόσι καί πᾶν ἐποίουν τό προσταττόμενον
τοῖς βασιλικοῖς». Η πραγματικότητα της ζωής των Θεσσαλών και όλων εκείνων που
βρίσκονταν σε μία όμοια κατάσταση πρέπει να ήταν πολύ σκληρή και δύσκολη, όπως
συνεχίζει να αναφέρει ο Πολύβιος. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο βασιλιάς είχε
υπό τον έλεγχό του την Θεσσαλία. Όμως, η εμφάνιση μιας τυπικής διοίκησης, την
οποία παρουσιάζει ο Πολύβιος ως μία καλυμμένη επίφαση βασιλικής ισχύος, είναι
το σημείο στο οποίο πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Ο «νόμος των
Θεσσαλών» επισήμως τηρήθηκε.57 Ο Tarn το έθεσε πολύ καθαρά αναφέροντας τα εξής:
«Οι Θεσσαλοί δεν μπορεί να είχαν καμία άλλη εναλλακτική επιλογή στην εκλογή των
βασιλέων της Μακεδονίας ως κυρίαρχοι του δικού τους Κοινού, αλλά δεν υπάρχει
αμφιβολία πως τηρούνταν όλα τα προσχήματα».58
Οι μαρτυρίες για την πολιτική κατάσταση της Θεσσαλίας, τον 3ο αι. π.Χ., ήταν
αναγκαίο να επανεξετασθούν, για να καταστεί σαφές ότι, όπως και στον 4ο αι.
π.Χ., δεν υπάρχει ανιχνεύσιμο σημείο στην Ιστορία της περιοχής, κατά την πρώιμη
ελληνιστική εποχή, το οποίο μας κάνει να υποθέσουμε λογικά ότι η τοπική θεσσαλική
νομισματοκοπία διακόπηκε για πολιτικούς λόγους. Εάν όλες οι ενδείξεις οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι η μορφή της παραδοσιακής διακυβέρνησης άντεξε σε εθνικό
επίπεδο, ενώ βρισκόταν υπό την μακεδονική κυριαρχία, τότε δεν έχει κανένα νόημα να
υποθέσουμε ότι οι βασιλείς της Μακεδονίας καταπάτησαν τον θεσσαλικό νόμο στον
χώρο της νομισματοκοπίας, κλείνοντας τα τοπικά νομισματοκοπεία. Συνεπώς, δεν
υπάρχει κανένα στοιχείο το οποίο να συμφωνεί με την απάντηση στο ερώτημα ότι αυτό
που προκάλεσε την διακοπή της θεσσαλικής νομισματοκοπίας στην πραγματικότητα
κρύβεται στη σφαίρα της πολιτικής κατάστασης. Μία άλλη απάντηση πρέπει να δοθεί
σ’ αυτόν τον γρίφο.

56. Βλ. Mario Segre, «Grano di Tessaglia a Coo», Rivista di Filologia, 12 (1934) 169-193. O
Larsen (GFS, 281) υποθέτει ότι το Κοινό των Θεσσαλών υπήρχε και κατά του 3ο αι. π.Χ. Βλ.
το ψήφισμα του Κοινού για τους δικαστές από την Τέω (Bulletin épigraphique, 1973, 240), το
οποίο πρέπει να χρονολογηθεί στον 3ο αι. π.Χ., επειδή ο χρόνος δεν δίδεται με αναφορά στον
στρατηγό, όπως θα συνέβαινε μετά το 196 π.Χ.
57. Για μία διαφορετική ερμηνεία των σχολίων του Πολυβίου, βλ. John Briscoe, «The
Antigonids and the Greek states, 276-196 B.C.», Imperialism in the Ancient World, εκδ. P. D. A.
Garnsey-C. R. Whittaker, Cambridge 1978, 315, σημ. 10.
58. Βλ. W. W. Tarn, Antigonos…, σ. 207.
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Αργυρό τετράδραχμο του βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα (π. 178-173 π.Χ.), σε
μεγέθυνση. Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται ο Περσέας και στον οπισθότυπο ένας
αετός επάνω σε κεραυνό, μέσα σε στεφάνι από φύλλα δρυός. (Αθήνα, Νομισματικό
Μουσείο. Βλ. Μάντω Οικονομίδου, Αρχαία Νομίσματα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα
1996, 186-187, αρ. 170).
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+ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ
ΤΟ 18341
Ο φιλικός και αγωνιστής του 1821 Χριστόφορος Περραιβός, το 1830, κατηγορήθηκε,
κυρίως από τον Ιω. Ράγκο, ως προσκείμενος στους αντιπολιτευόμενους τον κυβερνήτη
Ιω. Καποδίστρια. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση έξι μηνών, την οποία
υπηρέτησε στις φυλακές του Παλαμιδίου. Η καταδίκη και η έκπτωσή του από τον
βαθμό του πεντακοσίαρχου, τον οποίο κατείχε, με επακόλουθο την στέρηση του
μισθού του, έφερε σε δεινή οικονομική θέση την οικογένειά του, η οποία δεν είχε
κανένα άλλο έσοδο.2
Το πότε έληξε αυτή η κατάσταση, για την οικογένειά του, δεν το γνωρίζουμε.
Γνωρίζουμε, όμως, ότι το 1833, τουλάχιστον, είχε ήδη αποκατασταθεί, μια και ήταν
διορισμένος έπαρχος της Λαμίας, όπου είχε εγκατασταθεί οικογενειακώς. Όμως κι εδώ
είχε μία άλλη δικαστική περιπέτεια, εξαιτίας ενός γεγονότος, το οποίο εκμεταλλεύθηκαν
κάποιοι που δεν τον συμπαθούσαν. Το γεγονός αυτό συνέβη στις αρχές του Ιανουαρίου
του έτους 1834. Ο Θεσσαλός Ιωάννης Πολύμερος, οθωμανός υπήκοος, πήγε στη Λαμία
για κάποιες αγορές του και αντάλλαξε οθωμανικά νομίσματα με ελληνικά, στην αγορά
της πόλης. Δύο στρατιώτες, της δύναμης που στρατοπέδευε στη Λαμία, κατάσχεσαν
αυτά τα χρήματα (176 δραχμές) και τα παρέδωσαν στον εκτελούντα χρέη αστυνόμου,
προεστό Νικόλαο Μαρούλη. Ο Μαρούλης, στις 14 Ιανουαρίου 1834, ειδοποίησε για το
συμβάν τον έπαρχο και στις 19 του ίδιου μήνα, με αναφορά του, έστειλε εσωκλείστως
τις 176 δραχμές στο Επαρχείο. Και ενώ κάποιος υπάλληλος του Επαρχείου είχε
καταχωρίσει το συμβάν στο βιβλίο των εισερχομένων, ο Χριστόφορος Περραιβός
αρνήθηκε να παραλάβει τα κατασχεθέντα χρήματα.
Ενώ, όμως, ο Περραιβός αρνήθηκε να παραλάβει τα εν λόγω χρήματα, οι σκευωροί
τον κατηγόρησαν ως καταχραστή τους! Έτσι, λοιπόν, οδηγήθηκε στο δικαστήριο και
άρχισε μία νέα περιπέτειά του. Η δίκη διεξήχθηκε στο Πλημμελιοδικείο της Άμφισσας,
στις 4 Ιουλίου 1834, ύστερα δηλαδή από έξι, περίπου, μήνες. Το δικαστήριο, με μόνο

1. Ο Μιχαήλ Παπαμιχαήλ (+29.8.2007) είχε προγραμματίσει την συγγραφή μιας μονογραφίας
για τον συγχωριανό του (από την Πούρλια του ανατολικού Ολύμπου) Χριστόφορο Περραιβό,
αξιοποιώντας τα έγγραφα, τα οποία εντόπισε σε διάφορα αρχεία. Δημοσίευεσε τρεις μελέτες
γι’ αυτόν στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο (τ. 50, 51, 52) και είχε ετοιμάσει και άλλες. Το νήμα της
ζωής του κόπηκε αναπάντεχα στη Λάρισα και δεν πρόλαβε να αποπερατώσει το έργο του. Από
τις μελέτες, τις οποίες άφησε έτοιμες και μας παραχώρησε η οικογένειά του, θα καταχωρίζουμε
στις σελίδες μας κάθε φορά και από μία. Ο εκδότης του Θεσσαλικού Ημερολογίου.
2. Βλ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, «Η δίκη του Χριστόφορου Περραιβού το 1830», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο, 51 (2007) 129-148.
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επιβαρυντικό στοιχείο την καταχώριση, στο βιβλίο των εισερχομένων του Επαρχείου,
της αναφοράς του αστυνόμου, τον έκρινε ένοχο «ἐπί ὑπεξαιρέσει, κατά τό ἄρθρον 394
τοῦ Ποινικοῦ Νόμου» και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών μηνών, να αποδώσει τα
«ὑπεξαιρεθέντα» και να πληρώσει τα έξοδα της δίκης, «διά τήν μή ἀκρίβειαν εἰς τήν
ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων του, διά παραμέλησίν των, τοὐτέστιν ἐξ ἀμελείας». Το
πόσο σοβαρό είναι το κατηγορητήριο και το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου
μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας μας, διαβάζοντας το σχετικό έγγραφο.
Δεν εντοπίσαμε την απολογία του Περραιβού κι έτσι δεν γνωρίζουμε πώς
αντιμετώπισε τους κατηγόρους του. Πάντως, οι σκευωροί πέτυχαν τον στόχο τους.
Ο Περραιβός, προσβεβλημένος από όσα συνέβησαν, υπέβαλε την παραίτησή του
από την θέση του επάρχου της Φθιώτιδας, την οποία αποδέχθηκε η κυβέρνηση. Ο
γραμματέας επί των Εσωτερικών Ιωάννης Κωλέττης του κοινοποίησε το υπ’ αρ. 7910/
25.10.1834 έγγραφο, στο οποίο του γνωρίζει ότι η παραίτησή του έγινε αποδεκτή
και ότι ο βασιλιάς Όθωνας «διά τήν ἄχρι τοῦδε ὑπηρεσίαν καί ἐκδουλεύσεις» του
τού εκφράζει την ευχαρίστησή του. Συγχρόνως του ανακοινώνει ότι ο βασιλιάς
λαβών υπόψη του «τάς πολυχρονίους καί πιστάς πρός τήν πατρίδα ἐκδουλεύσεις
σας σᾶς διώρισε συνταγματάρχην διαθέσιμον (τον έθεσε σε διαθεσιμότητα), με
μισθόν διακοσίων δραχμῶν κατά μῆνα, ἐπιφυλαττομένη (η Α. Μ. ο βασιλεύς) νά σᾶς
μεταχειρισθῆ εἰς ὑπηρεσίας ἀναλόγως μέ τήν ἡλικίαν σας». Το γεγονός ότι ο Κωλέττης
τον συγχέρει «διά τό νέον τοῦτο δεῖγμα τῆς πρός [αυτόν] βασιλικῆς εὐνοίας», αποτελεί
μία αντίφαση· ένας καταδικασμένος για υπεξαίρεση να λαμβάνει ένα νέο δείγμα της
βασιλικής εύνοιας δεν είναι συνηθισμένο γεγονός. Μήπως η κυβέρνηση γνώριζε ότι
επρόκειτο για σκευωρία; Πάντως, στο σκεπτικό τού δικαστηρίου σημειώνονται τα
εξής: «ἐν περιπτώσει ἀμφιβολίας, ἡ ἀπόφασις εἶναι ὑπέρ τοῦ κατηγορουμένου».
Μετά από όλα αυτά, ο Περραιβός ζήτησε την συμπαράσταση των δημογερόντων
της Λαμίας. Δύο από αυτούς, γνωρίζοντας την πολιτεία του, τού χορήγησαν «εἰς
σημεῖον εὐγνωμοσύνης» μία βεβαίωση στην οποία, μεταξύ των άλλων, αναφέρουν
και τα εξής: «(...) Ἐφρόντιζε νά ἐμποδίζῃ, πάντοτε, πᾶσαν κατάχρησιν καί ἀταξίαν
(...). Ἐκφραζόμενοι ὅθεν τάς μνησθείσας πράξεις του, τολμῶμεν ἐκ τοῦ ἑτέρου νά
ὁμολογήσωμεν ὅτι ἡ παραίτησίς του ἐπροξένησεν αἰσθαντικήν λύπην εἰς τάς ψυχάς
τῶν κατοίκων τῆς πόλεως ταύτης (...)». Την βεβαίωση αυτή υπέγραψαν οι δημογέροντες
Μάρκος Κερκυρόπουλος και Νικόλαος Α. Μαρούλης, ο οποίος είναι, μάλλον ο εκτελών
χρέη αστυνόμου δημογέροντας της Λαμίας. Το γεγονός ότι ο Μαρούλης υπέγραψε στο
ως άνω έγγραφο σημαίνει ότι δεν ήταν μεταξύ των κατηγόρων του Περραιβού, τους
οποίους μάλλον δεν θα γνωρίσουμε, καθώς το αρχείο του Περραιβού δεν μας βοηθάει
προς αυτή την κατεύθυνση.
Την βεβαίωση των δημογερόντων και πιθανόν και άλλα έγγραφα, μη σωζόμενα στο
αρχείο του, τα υπέβαλε, με αίτησή του στις 8.3.1836 στον βασιλιά Όθωνα, επιδιώκοντας
να του δοθεί χάρη, όπως και έγινε. Με ένα Βασ. Διάταγμα της 18/30 Μαρτίου 1836 του
δόθηκε χάρη κι έτσι έληξε η δεύτερη δικαστική περιπέτειά του. Στη συνέχεια εκδίδουμε
τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα.
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ἀριθ. πρωτ. 250
ἀπογρ. 490
Ἀριθ. 307

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως Ὄθωνος
Τό ἐν Λαμίᾳ Πλημμελειοδικεῖον
Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος
Τό ἐν Ἀμφίσσῃ Πλημμελειοδικεῖον

Συγκείμενον ὑπό τοῦ προεδρεύοντος Δικαστοῦ Ἀ. Πόμερ, τῶν Συνδικαστῶν Κ.
Δρακοπούλου, Ἀνακριτοῦ, καί Στρατομάγερ κ(αί) τῶν προσληφθέντων παρέδρων
Β. Βασιλείου καί Ἠλία Κόκκαλη, παρόντων τοῦ τε Εἰσαγγελέως Ζ. Ι. Βάλβη καί τοῦ
Γραμματέως Γ. Κ. Πέρβελη.
Συνεδριάσαν δημοσίως διά νά δικάσῃ τόν ἐπί ὑπεξαιρέσει χρημάτων κατηγορούμενον Χρ. Πεῤῥαιβόν, πρώην Ἔπαρχον Φθιώτιδος.
Ἀκροασθέν τόν κατήγορον Εἰσαγγελέα Ζ. Ι. Βάλβη
Τόν ὑπερασπιστήν τοῦ κατηγορουμένου συνήγο[ρο]ν Π. Κεφαλᾶν.
Καί διελθόν ὅλην τήν δικογραφίαν
ἐξάγει
Κατά τάς ἀρχάς τοῦ μηνός Ἰανουαρίου τοῦ 1834, συνέλαβαν δύο στρατιῶται
τῶν ἐπαρχιῶν Φθιώτιδος, ὁ Νικόλαος Ἀναστασίου καί Βασίλειος Βασιλείου τόν
ὀθωμανόν ὑπήκοον Ἰωάννην Πολύμερον εἰς τήν ἀγοράν Λαμίας, ἐπί τῇ πληροφορίᾳ
ὅτι εἶχε ἀνταλλάξει τουρκικά νομίσματα μέ ἑλληνικά, τοῦ ἐπῆραν 176 δραχμάς
καί ἔφερον αὐτόν καί τά χρήματα εἰς τόν τότε ἐκπληροῦντα ἀστυνομικά χρέη εἰς
Λαμίαν Νικόλαον Μαρούλην. Κατά τό βιβλίο τῶν εἰσερχομένων τοῦ πρῴην ἐπάρχου
Φθιώτιδος Χρ. Πεῤῥαιβοῦ ὑπογεγραμμένον παρ’ αὐτοῦ καί κατά τήν ἰδίαν του
ὁμολογίαν εἰδοποίησε ἡ ἀστυνομία ὑπό ἡμερομηνίαν 14 Ἰανουαρίου τοῦ αὐτοῦ
ἔτους τό Ἐπαρχεῖον περί τῶν κρατουμένων χρημάτων, καί διεύθυνε μέ ἀναφοράν
ὑπό ἡμερομηνίαν 19 Ἰανουαρίου 1834, ἐσώκλειστα τά διαληφθέντα χρήματα εἰς τό
Ἐπαρχεῖον. Κατά παραγγελίαν /3 τῆς Νομαρχίας προτραπείς διά τοῦ διακατόχου του
ἐπάρχου ὁ Χρ. Πεῤῥαιβός ἠρνεῖτο αὐτός τήν παραλαβήν τῶν χρημάτων, ἐκπληττόμενος
μάλιστα διά τήν πρωτοφανῆ εἰς αὐτόν ὑπόθεσιν, ἀπ’ ἐναντίας τῶν εἰς τό βιβλίον τῶν
εἰσερχομένων διαληφθεισῶν καταχωρήσεων.
Σκεπτόμενον
ὅτι ἡ καταχώρησις τῆς ἀναφορᾶς ὑπό ἡμερομηνίαν 19 Ἰανουαρίου 1834 εἰς τό βιβλίον
τῶν εἰσερχομένων, μέ τήν ὁποία διηύθυνε ἐσώκλειστα ἡ Ἀστυνομία τά χρήματα,
καθώς λέγει ἡ αὐτή καταχώρησις, ἀποτελεῖ πλήρως ἀπόδειξιν περί τῆς παραδοχῆς
τῶν χρημάτων εἰς τό Ἐπαρχεῖον κατά τοῦ ὑποδίκου ἐνῷ καί αὐτός ὁ ἴδιος ἀνεγνώρισε
τά εἰς τό βιβλίον ἐμπεριεχόμενα μέ τήν ὑπογραφήν του, καί ἐσύστησεν τήν πρᾶξιν
δημοσίαν, ἐάν δέ ἀντέτεινε, ὅτι τοῦ εἶναι καθόλου ἄγνωστος ἡ ὑπόθεσις, τό ὁποῖον
γεννᾷ κᾄποιαν πιθανότητα ὡς πρός τόν τίμιον χαρακτήρα του εἰς τήν ἀναφερθεῖσαν
αὑτήν πρᾶξιν, εἰς ἥν περίπτωσιν τρίτος τις ἀντεποιήθη εἰς βάρος του τά χρήματα καί

3. Τέλος της πρώτης σελίδας της δικαστικής απόφασης.
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κατεχώρησε τήν ἀναφοράν εἰς τό βιβλίον, ὑποπίπτει ὡσαύτως ὡς πλημμελήσας ἐξ
ἀμελείας ἄρθρ. 38 Ποιν. Νόμου, καί τό ἄρθρ. 394 τοῦ αὐτοῦ Νόμου λέγων: «ὅστις
κατακρατεῖ χρήματα, ἔγγραφα, πρακτικά, δικαιώματα, ἤ ἄλλα κινητά πράγματα,
τά ὁποῖα διεπιστεύθησαν εἰς αὐτόν καθό δημόσιον ὑπάλληλον, πρός φύλαξιν,
διαχείρησιν, διανομήν ἤ παρέδωσεν εἰς ἄλλην Ἀρχήν ἤ εἰς ἰδιώτην τινά, καταναλίσκει
τοῦτο ὁλοκλήρως, ἤ ἐν μέρει, ἤ τά παραχωρεῖ εἰς ἄλλους ἐπί δικαιώματι ἰδιοκτησίας
(ἐξαιρουμένων τῶν περιπτώσεων τοῦ 485 ἄρθρου) εἴτε τά διεπιστευθέντα χρήματα ἤ
πράγματα ἀνήκοσιν εἰς τό Κράτος, ἤ εἰς ἰδιώτην, εἴτε ἡ κατακράτησις, ἀνάλωσις, ἤ
παραχώρησις ἐπράχθη ἐπί σκοπῷ ἀντικαταστάσεως, καί εἶναι ἕτοιμα τά πρός ταύτην
μέσα, τιμωρεῖται μέ φυλάκισιν τοὐλάχιστον τριῶν μηνῶν, μέ εἰρκτήν δέ ἐάν ἡ ποσότης
ἤ ἡ τιμή τοῦ νοσφισθέντος4 ὑπερβαίνει τάς πεντακοσίας δραχμάς, καί τέλος μέ δεσμά
πρόσκαιρα, ἐάν ὁ δημόσιος ὑπάλληλος τιμωμένου ἐπίσης /5 πεντακοσίων δραχμῶν
τοῦ νοσφισθέντος ἤθελε τραπῇ (;) ἐν ταυτῷ εἰς φυγήν!».
Ἀποφασίζει
Κηρύττεται ἔνοχος ὁ Χρ. Πεῤῥαιβός ἐπί ὑπεξαιρέσει κατά τό ἄρθρ. 394 τοῦ Ποιν.
Νόμου «ὅστις κατακρατεῖ χρήματα κ.λ.π. ὡς ἀνωτέρω».
Γενομένης δευτέρας συζητήσεως, ἡ Εἰσαγγελία ἐπρότεινε νά ἐπιβληθῇ ἡ ποινή κατά
τόν ἐλάχιστον ὅρον ἐκ συμφώνου μέ τήν ὑπεράσπισιν.
Σκεπτόμενον
ὅτι ἐν περιπτώσει ἀμφιβολίας ἡ ἀπόφασις εἶναι ὑπέρ τοῦ κατηγορουμένου, καί
ἐπειδή φαίνεται, ὅτι διά τήν μή ἀκρίβειαν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων του
διά παραμέλησίν των, τοὐτέστι ἐξ ἀμελείας ἔγινε ἔνοχος τοῦ πλημμελήματος τῆς
ὑπεξαιρέσεως
Καταδικάζεται!
Α΄. Εἰς τριῶν μηνῶν φυλάκησιν ἄρθρ. 394 Ποιν. Νόμου.
Β΄. Ἀνατίθεται εἰς τήν Εἰσαγγελίαν ἡ δημοσίευσις τῆς ἀποφάσεως κατά τόν τύπον
καί χρόνον τῆς πράξεως μέ τήν ποινήν ὁποῦ τό ἄρθρ. 29 τοῦ Ποιν. Νόμου διερμηνεύει.
«Κατά πᾶσας τάς ἄλλας εἰς τό προηγούμενον ἄρθρ. μή διαλαμβανομένας περιπτώσεις,
αἱ ὁποῖαι ἐπιφέρουν καταδίκην τριμήνου τοὐλάχιστον φυλακίσεως, ἤ κρατήσεως, ἤ
χρηματικῆς ποινῆς 300 τοὐλάχιστον δραχμῶν», δημοσιεύεται μόνον τό εἶδος, ὁ τύπος
καί ὁ χρόνος τῆς πράξεως ὁμοῦ μέ τήν ποινήν. Παραλείπεται δέ ἡ σημείωσις τοῦ
πράξαντος, ἐκτός ἄν δι’ εὔλογον ὑποψίαν, ὅτι τό Δημόσιον δέν ἤθελεν ἦσθε ἄλλως
ἐξησφαλισμένον κατά τῆς ἐνδεχομένης βλάβης, ἤ ζημίας φανεῖ ἀναγκαῖα καί τοῦ
ὀνόματος /6 ἡ φανέρωσις, ἤ διαταχθῇ αὕτη ἰδίως παρά τοῦ Νόμου εἰς διδομένην τινά
περίστασιν καί καθ’ ἑκατέραν τῶν περιπτώσεων τούτων ὁρισθῆ εἰς τήν ἀπόφασιν».
Γ΄. ὑποχρεοῦται ὁ κατάδικος εἰς τήν ἀπόδοσιν τῶν ὑπεξαιρεθέντων χρημάτων.
Δ΄. Καταδικάζεται εἰς τά ἔξοδα τῆς δίκης.
Ἐξεδόθη ἐν Ἀμφίσσῃ τήν εἰκοστήν τετάρτην 7βρίου τῷ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ
τριακοστῷ πέμπτῳ ἔτει.

4. Νοσφισθέν< νοσφίζομαι· αφαιρώ, σφετερίζομαι, οικειοποιούμαι κάτι.
5. Τέλος της δεύτερης σελίδας της δικαστικής απόφασης.
6. Τέλος της τρίτης σελίδας της δικαστικής απόφασης.
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Ὁ προεδρεύων Δικαστής
Α. Πόμερ

Κ. Δρακόπουλος
Στρατομάερ
Ἠλίας Κόκαλης
Βασίλης Βασιλείου
Ὁ Γραμματεύς
Γ. Κ. Πέρβελης

Ἐντέλεται πρός πᾶντα μέν κλητῆρα νά ἐκτελέσῃ ζητηθείς τήν παροῦσαν ἀπόφασιν
πρός πάντας δέ τούς εἰσαγγελεῖς νά ἐνεργήσωσι τό καθ’ ἑαυτούς, καί πρός πάντας
τούς διοικητάς καί ἄλλους ἀξιωματικούς τῆς δημοσίου Δυνάμεως νά δώσωσι χεῖρα
βοηθείας ὅταν νομίμως ζητηθῶσι.
Πρός βεβαίωσιν τούτου τό πρωτότυπον τῆς παρούσης ἀποφάσεως ὑπεγράφη παρά
τῶν Πλημμελειοδικῶν καί τοῦ Γραμματέως.

Ἀριθ. Ἀπογ. 491
Ἀρ. 552
Δικαστικόν δικαίωμα
δρ. μία καί λ. [ _ ]
Α. Χυ..... [ _ ]

Ἐν Λαμίᾳ τῇ 12 Ἰουνίου 1836
Ὁ Πρόεδρος
Ν. Φλογαΐτης
Α. Πόμερ
Κ. Δρακόπουλος
Στρατομάγερ
Ἰωάν. Γκόγκας
Κ. Γ. Μπουδάκης
Ὅτι ἀπόγραφον ἐκτελεστόν
Ἐν Λαμίᾳ τήν 12 Ἰουνίου, 1836
Ὁ Γραμματεύς
Κ. Γ. Μπουδάκης

ἐξοφλήθη η ὀπηςθεν
δοσι εἰς ανἐληθεν (;)
πολημερος ηουανου7

2ο
Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡ. ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ ΩΣ ΕΠΑΡΧΟΥ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ
Ἀρ. 7910
Ἐν Ναυπλίῳ

45188
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

τῇ 25 Ὀκτωβρίου
1834
7. Ο Πολύμερος Ιωάννου έλαβε τα κατασχεθέντα χρήματά του, μάλλον από τον Χρ. Περραιβό.
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Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Πρός τόν μέχρι τοῦδε Ἔπαρχον Φθιώτιδος
κ. Χριστ: Πεῤῥαιβόν
Σπεύδομεν νά σᾶς κοινοποιήσωμεν εἰς ἀπάντησιν τῆς / ὑπ’ ἀριθ: _ ἀναφορᾶς σας
ὅτι ἡ Α. Μ. διά τῆς ἀπό 22 8βρίου/3 9βρίου ὑψηλῆς ἀπο/φάσεως ἀπεδέχθη τήν
παραίτησίν σας, καί μᾶς διέταξε νά σᾶς ἐκφράσωμεν / τήν ἀληθῶς εὐχαρίστησίν της
διά τήν ἄχρι τοῦδε ὑπηρεσίαν καί ἐκδουλεύσεις σας.
Συγχρόνως δέ σᾶς κοινοποιοῦμεν ὅτι ἡ Α. Μ. λαβοῦσα / ὑπ’ ὄψιν τάς πολυχρονίους
καί πιστάς πρός τήν πατρίδα ἐκδουλεύσεις σας σᾶς / διώρισε συνταγματάρχην διαθέσιμον, μέ μισθόν διακοσίων δραχμῶν κατά μῆνα, / ἐπιφυλαττομένη νά σᾶς μεταχειρισθῇ εἰς ὑπηρεσίας ἀναλόγους μέ τήν ἡλικίαν σας.
Σᾶς συγχαίρομεν εἰλικρινῶς, Κύριε, διά το νέον τοῦτο / δεῖγμα τῆς πρός ὑμᾶς
βασιλικῆς εὐνοίας.
Ὁ Γραμματεύς
(τ.σ.) Ἰωάννης Κωλέττης
παραδοχή τῆς παραιτήσεώς του
καί διορισμός του εἰς συνταγματάρχην
διαθέσιμον.
3ο
Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ἀρ. 232
Ἐν Λαμίᾳ τῇ 3 Νοεμβρίου 1834

45191

Οἱ ὑποφαινόμενοι Δημογέροντες τῆς πόλεως Λαμίας χρεοστοῦμεν νά ἐκφρασθῶμεν
ἄνευ τινός προσωποληψίας, ἀλλ’ ἐν καθαρῷ καί ἐλευθέρῳ συνειδότι ὅτι ὁ παύσας τῶν
ἐπαρχιακῶν χρεῶν καί ἀντ’ αὐτῶν τιμηθείς παρά τῆς Α. Μ. μέ βαθμόν Συνταγματάρχου
κύριος Χρ(ιστόφορ)ος Πεῤῥαιβός ἐξ ἀρχῆς τῆς ἐμπιστευθείσης πρός αὐτόν ἐπαρχιακῆς
ὑπηρεσίας τῆς Φθιώτιδος, διοίκησε μέχρι τέλους τῆς παύσεώς του μ’ ὅλην τήν
ἀπαιτουμένην προθυμίαν καί εἰλικρίνειαν. Διετήρησεν ἀξιοπρεπῶς τόν διοικητικόν
χαρακτῆρα χωρίς ποτέ νά δυσαρεστήσῃ τινά πολίτην διά τοῦτο. Αἱ καθημεριναί
πατρικαί του συμβουλαί πρός κάθε πολίτην συντροφευμέναι καί μέ τήν γνωστήν του
τιμίαν διαγωγήν καί γνῶσιν τῶν ἑλληνικῶν ἠθῶν καί ἐθίμων, συνετέλεσεν τά μέγιστα
οὐ μόνον διά τήν ἡσυχίαν, ἀλλά καί διά τήν ἀφοσίωσιν τῶν κατοίκων πρός τόν Σ:
Βασιλέα τῆς Ἑλλάδος. Ἐφρόντιζε νά ἐμποδίζῃ πάντοτε πᾶσαν κατάχρησιν καί ἀταξίαν,
καί νά διαλύῃ τήν πηγήν των, μήν εὐχαριστούμενος ποτέ νά βλέπῃ τήν ἐκ τούτων
προκύπτουσαν ποινήν. _
Ἐκφραζόμενοι ὅθεν τάς μνησθείσας πράξεις του, τολμῶμεν ἐκ τοῦ ἑτέρου νά
ὁμολογήσωμεν ὅτι ἡ παραίτησίς του ἐπροξένησεν αἰσθαντικήν λύπην εἰς τάς ψυχάς
τῶν κατοίκων τῆς πόλεως ταύτης.
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Το υπ’ αρ. 7910/25.10.1834 έγγραφο της Επί των Εσωτερικών Γραμματείας, με το
οποίο έγινε δεκτή η παραίτηση του Χρ. Περραιβού ως επάρχου της Φθιώτιδας και του
ανακοινώθηκε ο διορισμός του ως συνταγματάρχη «διαθέσιμου».
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Διό εἰς σημεῖον εὐγνωμοσύνης καί τῶν πρακτικῶν τοῦ δίδομεν τό παρόν μας
ἐνυπόγραφον καί ἐσφραγισμένον εἰς χεῖρας του / διά νά τῷ χρησιμεύσῃ ὅπου
ἀνήκει.
Οἱ Δημογέροντες Λαμίας
(τ.σ.)
Μάρκος Κερκυρόπουλος
Νικόλαος Α. Μαρούλης
4ο
Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΡ. ΠΕΡΡΑΙΒΟ
Ἀριθ. 557

Ἐλ. τήν 15 Ἀπριλίου 1836
ἐν Λαμίᾳ

45204

Ἐν Λαμίᾳ τήν 10 Ἀπριλίου
1836
Ὁ παρά τοῖς ἐν Λαμίᾳ Πρωτοδίκαις Εἰσαγγελεύς
Πρός τόν Συνταγματάρχην κύριον
Χρ. Πεῤῥαιβόν

Κατά τήν ἀπό 8 ἱσταμένου μηνολογουμένην πρός / ἡμᾶς αἴτησίν σας, Σᾶς
κοινοποιοῦμεν, Κύριε Συνταγματάρχα, ἐν ὀπισ/θογράφῳ τό ἀπό 18/30 Μαρτίου Τ.
Ε., περί χάριτος Β. Διάταγμα.
Ὁ Εἰσαγγελεύς
(τ.σ.) Π. Τυπάλδος
ΠΗΓΗ: ΙΕΕΕ, Αρχείο Χριστόφορου Περραιβού
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Δρ. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΣΓΑΝΤΖΟΣ

ΤΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΤΤΑΛΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ (1837)
Για τον ιατροδιδάσκαλο Διονύσιο Πύρρο τον Θετταλό έχουν γραφτεί πολλά σχετικά με την ζωή και το έργο του. Αναφορικά με τα βιογραφικά στοιχεία του, όλοι
παραπέμπουν στην επιστολή1 του, την οποία έστειλε στον φίλο και συγχωριανό του
Αθανάσιο Παπαπολυμέρου την 1η Αυγούστου 1837, χωρίς όμως να την εκδώσουν
ολόκληρη, ώστε να γίνει προσιτή σε όλους. Έχοντας, λοιπόν, υπόψη μας αυτήν την
έλλειψη, αποφασίσαμε να επανεκδώσουμε την επιστολή, αξιοποιώντας, ταυτοχρόνως,
τα βιογραφικά στοιχεία του Διονυσίου Πύρρου, όπως τα παραθέτει ο ίδιος, σε ηλικία
60 ετών, το έτος 1837, θέλοντας να γίνει η προκοπή του παράδειγμα προς μίμηση.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστεί η προαναφερθείσα επιστολή,
ώστε να γίνει πλήρως γνωστό στο ευρύτερο κοινό ένα ακόμα έργο του Δ. Πύρρου αλλά
και να παρατεθούν αυτούσια τα βιογραφικά του στοιχεία μέχρι το 1837, όπως αυτός τα
θυμάται και τα καταγράφει, για να συμβουλεύσει και να παραδειγματίσει τους λοιπούς
Έλληνες. Όπως είναι γνωστό ο Διονύσιος Πύρρος υπήρξε πολυγραφότατος. Ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων, σε κάθε τομέα της επιστημονικής γνώσης που ασχολήθηκε.
Από τα βιβλία αυτά ορισμένα είναι μεταφράσεις ή διασκευές ξένων έργων (πάντοτε
το αναφέρει) και άλλα είναι καθαρά προσωπική του εργασία. Πλήρης κατάλογος των
δημοσιευμάτων του δεν έχει γίνει από ό,τι γνωρίζουμε, ως σήμερα, και είναι πιθανό να
μας διαφεύγουν πολλά από αυτά. Με την παρούσα μελέτη και την παράθεση της επιστολής έχουμε την δυνατότητα να καταγράψουμε τα τυπωμένα καθώς και τα ανέκδοτα
συγγράμματα του Διονυσίου Πύρρου μέχρι τον Αύγουστο του 1837.
Ο Πύρρος, στην επιστολή του αυτή, εκφράζει την απορία του γιατί ο Αθανάσιος
Παπαπολυμέρου δεν έστειλε τους γιους του να εκπαιδευθούν στις επιστήμες και προσπαθεί με το παράδειγμά του να τον πείσει «(...) νά ἀναλάβουν μερικούς κόπους καί
νά τρέξουν διά νά φωτισθῶσιν εἰς τάς Ἀθήνας ἤ εἰς τήν Εύρώπην (...) καί οὕτω νά
φανῶσιν ἄξιοι Ἕλληνες καί ὀφέλιμοι πατριῶται». Αναφέρει ότι αυτός ο αιώνας είναι
«αιώνας των μαθήσεων, των φώτων» και της αυξήσεως των ιδεών και όχι της τυραννίας και της βαρβαρότητας. Συνεχίζοντας, αναφέρει συνοπτικά την πολυτάραχη ζωή
του. Από τον τόπο που γεννήθηκε μέχρι την στιγμή που έγραψε την Ομολογία της Πίστεώς του, με το ιερό απάνθισμα του ψαλτηρίου,2 την οποία και παραθέτει ενδιάμεσα

1. Βλ. Επιστολή του Αρχιμανδρίτου και Ιατροδιδασκάλου Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού προς τον ευγενέστατο άρχοντα των Θεσσαλών κύριον Αθανάσιον Παπα-Πολυμέρου του
Θετταλού, Αθήνα, 1837, σ. 48.
2. Βλ. Επιστολή…, § 28, για να παραστήσει στο λαό τι φρονεί και γιατί ορισμένοι χριστιανοί όντες άμοιροι από Θεολογία και από εκκλησιαστικές διδαχές διαβάζοντάς το μπορούν να
καταλάβουν τι πιστεύουν.
11. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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στην αφήγησή του3. Ολοκληρώνει την επιστολή του περιγράφοντας όσα συνέβησαν
από τις αρχές του 1827, που βρισκόταν στο Ναύπλιο, μέχρι το 1837 οπότε τύπωσε την
επιστολή του στην Αθήνα. Τέλος, καταγράφει τα συγγράμμματά του, τυπωμένα και
ανέκδοτα, μέχρι εκείνη την στιγμή. Προσπαθεί, με το παράδειγμά του, να πείσει τον
φίλο του να στείλει τα παιδιά του να σπουδάσουν και να μορφωθούν. Την επιστολή
των 48 σελίδων υπογράφει ως: Ο Νικολαϊδης Δ.Πύρρος.4
Ο Διονύσιος Πύρρος γεννήθηκε το 1777, στην Καστανιά5 της Καλαμπάκας. Ο πατέρας του Νικόλαος6 πέθανε όταν ο Πύρρος ήταν 5 ετών και ο μικρότερος αδελφός του
3. Η μητέρα του, που ονομαζόταν Καλή, οδήγησε τα δυό αδέρφια σε δασκάλους και
παιδαγωγούς του τότε καιρού. Αυτοί διάβαζαν βίους των πατέρων τους και έβλεπαν
τα πάντα μάταια και δύσκολα, στην τύχη τους. Έτσι, κρυφά από την μητέρα τους ανέβηκαν στην Μονή της Μεταμορφώσεως (Μεγ. Μετέωρο), όπου και χειροτονήθηκαν μοναχοί και ιεροδιάκονοι από τον πρώην επίσκοπο της Τρίκκης Αμβρόσιο(1764-1795)7.
Επέστρεψαν στην γενέτειρά τους, πούλησαν την περιουσία τους και την χώρισαν σε
τρία μερίδια. Το ένα το πήρε η μητέρα τους και το άλλο ο αδερφός του Ιωακείμ, ο οποίος έφυγε για την Κων/πολη όπου λειτουργούσε σε κάποιες εκκλησίες και ακολούθησε
την μουσική κατά το σύστημα της Κων/πολης. Το άλλο τρίτο το πήρε ο Πύρρος. Με την
άδεια των πατέρων πήγε στα Τρίκαλα και παρακολούθησε μαθήματα στη Σχολή της
Τρίκκης, με διδάσκαλο τον Στάμκο, από την Κοζάνη της Πιερίας8. Μετά από κάποιο
καιρό πήγε στον Τύρναβο, στη Σχολή του παπα- Ιωάννη,9 οικονόμου του μητροπολίτη της Λάρισας, όπου παρακολούθησε τα λοιπά γραμματικά, την ποιητική και άλλα
μαθήματα. Τελειώνοντας περιήλθε όλη τη Θεσσαλία, πέρασε από την Μακεδονία και
κατέληξε στο Άγ.Όρος, όπου προσκύνησε όλα, σχεδόν, τα μοναστήρια του.
Στη συνέχεια πήγε με πλοίο στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί βρήκε τον αδερφό του
Ιωακείμ και αποφάσισαν να πάνε μαζί στα Ιεροσόλυμα. Στην Κωνσταντινούπολη
παρέμεινε ως οικοδιδάσκαλος σε κάποια αρχοντική οικογένεια. Έμαθε γι’ αυτόν ο
πρώην μητροπολίτης της Χαλκιδόνας Ιερεμίας και έστειλε ανθρώπους και του ζήτησαν
να γίνει ιεροδιάκονος και γραμματικός του. Κάτι που έκανε για ένα περίπου χρόνο.
Ο Δ.Πύρρος χειροτονήθηκε ιερέας από τον πρώην μητροπολίτη των Δέρκων Γρηγόριο
και μετά αναχώρησε, με τον αδερφό του Ιωακείμ, για τα Ιεροσόλυμα. Με πλοίο και
διά μέσου της Χίου, Ρόδου και Κύπρου έφθασαν στην Ιόππη (την καλούμενη Γιάφφα),
πήγαν στην (Λύδα) Ρέμπλι, εκεί όπου βρίσκεται ο ναός του μεγαλομάρτυρα Γεωργίου.
Από εκεί, μετά από μερικές ώρες, κατά το απόγευμα, μπήκαν στην Ιερουσαλήμ. Την
επόμενη μέρα προσκύνησαν τον Πανάγιο Τάφο, τον Γολγοθά και όλους τους Άγιους
Τόπους, εντός και εκτός της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωακείμ παρέμεινε και λειτούργησε στο

3. Βλ. Τις σελίδες με την «Ομολογία» του τις παραλείπουμε.
4. Δηλ. ο Δ. Πύρρος, ο γιος του Νικολάου.
5. Στο πρωτότυπο, «Κασθαναία».
6. Γι’ αυτό και Δ. Πύρρος Νικολαΐδης.
7. Βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος, «Ο κώδικας της Τρίκκης: 1688-1857», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
52(2007)275.
8. Το σωστό, από την Κοζάνη της Δυτ. Μακεδονίας.
9. Του παπα-Ιωάννη Πέζαρου.
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καθολικό του Πανάγιου Τάφου, ενώ ο Πύρρος έμεινε εκεί για ένα χρόνο, ως εφημέριος
της Μονής των Αρχαγγέλων.
Δυσαρεστήθηκε από την σκληροκαρδία των κατοίκων και αναχώρησε από την Ιερουσαλήμ, μαζί με προσκυνητές που είχαν βρεθεί στη Μονή των Αρχαγγέλων για το
Άγιο Πάσχα. Πήγε στη Σχολή των Κυδωνιών της Μ. Ασίας, όπου δίδασκαν ο Βενιαμίν
ο Λέσβιος και ο Γρηγόριος Σαράφης. Παρέμεινε για 2-3 χρόνια και παρακολούθησε
Μαθηματικά, Φυσική, Μεταφυσική, Ηθική, Ρητορική και άλλα μαθήματα.
Από κει πήγε στη Χίο, κοντά στον διδάσκαλο Αθανάσιο Πάριο και στον Ιωάννη
Ζόμπο. Παρακολούθησε εξαρχής τα Μαθηματικά και την Αστρονομία του Δελακαλέ, την Λογική, την Ρητορική, την Δογματική Θεολογία και άλλα χρήσιμα μαθήματα.
Παράλληλα, κατασκεύασε γωνιομέτρες, χάρτες και σφαίρες (της Γεωγραφίας και της
Αστρονομίας).
Αυτόν τον καιρό οι Σμυρναίοι και ο αρχιερέας τους Άνθιμος ζήτησαν, από τους
δασκάλους της Χίου, έναν ιερομόναχο διδάσκαλο και επιστήμονα για το σχολείο τού
Χρύσανθου. Ο Αθανάσιος Πάριος πρότεινε ως διδάσκαλο τον Πύρρο. Εκείνος, ενώ το
είχε σχεδόν αποφασίσει, σκέφτηκε ότι ήταν καλύτερα να πάει στην Ευρώπη για να δει
πειραματικά όσα άκουσε με τα αφτιά του στις παραδόσεις.
Με την άδεια και την ευλογία των διδασκάλων του, κίνησε για την Ευρώπη. Πριν
φύγει, πήγε πρώτα στην πατρίδα του, πήρε ό,τι είχε ακόμα εκεί από την περιουσία του
και πήγε στα Ιωάννινα και στην Αλβανιτία10 και από εκεί στην Κέρκυρα, όπου έμεινε
για λίγο καιρό, και στη συνέχεια πέρασε με πλοίο στην Ιταλία. Πήγε στο Οτράντο και
από εκεί στη χώρα την καλούμενη Βαρλέτα.11 Έπειτα πήγε διά ξηράς στη Νεάπολη,
όπου έμεινε για λίγο καιρό, και κατέληξε στη Ρώμη. Στη συνέχεια, προς την άνοιξη,
πήγε στο Λιβόρνο, όπου οι εκεί Έλληνες τον δέχθηκαν, τον φιλοξένησαν και του πρότειναν να μείνει ως εφημέριος στην εκκλησία τους. Δέχθηκε την πρότασή τους και παρέμεινε για μερικούς μήνες. Κατά την εκεί παραμονή του συνέθεσε ένα εκκλησιαστικό
παραλληλοκύκλιο.12 Ακολούθως, με την άδεια και την συνδρομή της παροικίας των
εκεί Ελλήνων, αποφάσισε να πάει να σπουδάσει τις επιστήμες. Πήγε στην Πίζα, όπου
διαπίστωσε ότι παρήκμαζε και έφυγε. Πέρασε από την Φλωρεντία και την Βωνονία
και κατέληξε στην Παβία, η οποία θεωρούνταν η πλέον περίφημη Ακαδημία του κόσμου. Όπως συνηθιζόταν, ακολούθησε πειραματικά, για δύο χρόνια, τις επιστήμες και
τα μαθηματικά. Έπειτα, το 1807, κατατάχθηκε στην «Ματρίκουλα» των μαθητών,13
δηλαδή καταγράφηκε στον κατάλογο των μαθητών, και έτσι ακολούθησε τα μαθήματα της Ιατρικής.14 Στο τέλος κάθε χρόνου γίνονταν εξετάσεις στα μαθήματα και οι μαθητές εξετάζονταν από όλους τους δασκάλους. Έτσι έγινε και με τον Πύρρο και έλαβε

10. Εννοεί, μάλλον, την Θεσπρωτία, η οποία είναι όμορη με την Αλβανία.
11. Βαρλέτα∙ πόλη της Ιταλίας κοντά στο Μπάρι.
12. Σχηματίζοντας σ’ αυτό τους αστερισμούς και τα άστρα τους.
13. Βλ. Επιστολή…, § 17-18.
14. Βλ. Επιστολή…, § 19-20: Τα μαθήματα της Ιατρικής της Παβίας το 1813, όπως αναφέρει
ο Πύρρος ήταν: 1ο έτος: Γενική και Πειραματική Φυσική, Γενική Χυμική, Βοτανική, Ανθρωποτομία. 2ο έτος: Ύλη της Ιατρικής, Φυσιολογία, Γενική Ανατομία, Φυσική Ιστορία, Παθολογία,
Εισαγωγή στη Χειρουργία. 3ο έτος: Φαρμακευτική Χυμική, Πρακτική Ιατρική, Κλινική και
Πρακτική Χειρουργία.
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την Λαύρεα, δηλαδή τον Στέφανο και κηρύχθηκε από όλους δόκτορας, δηλαδή διδάσκαλος της Ιατρικής και της Χειρουργίας.15 Έλαβε επίσης και μία βεβαιωτική απόδειξη
των μαθήσεών του. Κατά την διάρκεια των σπουδών του στην Παβία, συνέγραψε ένα
μικρό εγχειρίδιο, την Χειραγωγία των Παίδων.16
Στα Μεδιόλανα (Μιλάνο) σπούδασε την Αστρονομία και την Πρακτική Γεωγραφία
και συνέθεσε έναν άτλαντα, ήτοι μία νέα Γεωγραφική Χάρτα, την οποία χαλκοχάραξε
και τύπωσε.17 Ταυτόχρονα μετέφρασε, από τα γαλλικά, έναν θαλάσσιο χάρτη (πορτολάνο) και τον χαλκοχάραξε για να χρησιμοποιείται από τα ελληνικά πλοία. Μετά
από κάποιο καιρό πήγε στην Ακαδημία της Πάδοβας, πέρασε στην Βενετία και στο
Τριέστι (Τεργέστη), όπου παρέμεινε για λίγο καιρό και έπειτα πήγε στη Βιέννη. Εκεί
μετέφρασε το σύστημα του ορυκτολόγου Βέρνερ, από τα ιταλικά, και, αφού έμεινε
για κάμποσο διάστημα, επέστρεψε στο Μιλάνο, όπου έκανε πράξη τα όσα έμαθε στην
Αστρονομία, στο λεγόμενο Αστροσκοπείο της Πρέρας. Επίσης έκανε και πράξη της
Ιατρικής στα ονομαζόμενα Μεγάλα Νοσοκομεία και σε εκείνα του Αγίου Αμβροσίου.
Τελειώνοντας τα πάντα, πήγε στην Αγκώνα, επιβιβάσθηκε σε ένα ελληνικό πλοίο και
έπλευσε για την Ελλάδα. Πήγε στη Ζάκυνθο, όπου προσκύνησε τον άγιο Διονύσιο και
στη συνέχεια, μέσω της Πάτρας, πήγε στην Αθήνα. Οι τότε Αθηναίοι τον παρακάλεσαν να μείνει στην Αθήνα, ως δάσκαλος των επιστημών, και αυτός δέχθηκε.
Όταν άνοιξε το σχολείο του, άρχισε να διδάσκει την Αριθμητική και την Γεωγραφία
και έπειτα τις άλλες επιστήμες.18 Για 3, περίπου, χρόνια παρέμεινε στην Αθήνα όπου
και έγραψε την Μεθοδική Γεωγραφία, την οποία έστειλε να τυπωθεί στην Βενετία.19
Επιπλέον συνέγραψε εκεί την Αριθμητική και Γεωμετρία, όπως επίσης και την Βοτανική, κατά το σύστημα του Λιναίου, τα οποία δίδαξε στους μαθητές του.20 Ευρισκόμενος στην Αθήνα περιήλθε γεωγραφικά όλη την Αττική, κατέγραψε τους αρχαίους και
νεότερους τόπους και τις επιγραφές τους. Τότε ο Οσμάν πασάς, ηγεμόνας της Ευρίπου,
άκουσε ότι ο Πύρρος ήταν γιατρός και έστειλε έναν ταχυδρόμο προσκαλώντας τον να
τον θεραπεύσει από κάποια χρόνια πάθηση. Ο Πύρρος πήγε και τον θεράπευσε και ο
Οσμάν πασάς τον αντάμειψε ικανοποιητικά. Όμως εκείνος τον κράτησε κοντά του για
8 ολόκληρους μήνες κι έτσι χάλασε η επιστημονική σχολή της οποίας πρώτος θεμελιωτής υπήρξε ο Πύρρος.
15. Χρυσόβουλο της Ακαδημίας της Παυίας, 14 Απριλίου 1813, βλ. Επιστολή…, § 21.
16. Το εγχειρίδο αυτό τυπώθηκε πρώτα στη Βενετία και στη συνέχεια στη Βιέννη, σε 2500
σώματα.
17. Η οποία παριστάνει τον κόσμο όλο σε ένα σχήμα επίπεδο και τυπώθηκε σε 1000 σώματα.
18. Βλ. Επιστολή…, § 30: Μετά από μία εβδομάδα έκανε μία κοινή συνάθροιση, στην οποία
συνάχθηκαν όλοι, σχεδόν, οι φιλόμουσοι Αθηναίοι και όλοι οι μαθητές του. Εκεί άλλαξε τα
ονόματα όλων των μαθητών του σε ελληνικά. Ένας γραμματέας φώναζε ονομαστικά κάθε
μαθητή. Εκείνος που άκουγε το όνομά του στεκόταν στο μέσον και του έλεγαν : το όνομά σου
δεν είναι πλέον έτσι. Ιδού το όνομά σου(όνομα ελληνικό). «φοβού τον θεόν, αγάπα τήν Φιλοσοφίαν, βοήθησον τήν Πατρίδα σου». Και έπειτα του έδιναν έναν κλάδο δάφνης και ελαίας.
Φεύγοντας ο μαθητής, οι άλλοι χειροκροτούσαν και έλεγαν «Ζήτω ο...(το νέο όνομα)».
19. Βλ. Μεθοδική Γεωγραφία, Βενετία, 1818· επίσης βλ. στην Επιστολή... § 31.
20. Όταν τυπώθηκε η Επιστολή που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη, η Βοτανική
ήταν ακόμα ανέκδοτη.
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Μαζί με ανθρώπους του έκανε περιήγηση και μία χάρτα της Ελλάδας. Η περιήγησή
του διήρκησε είκοσι, σχεδόν, μήνες. Μετά πήγε στην Τιπάρινον (Πέτζαν), στην Ύδρα
και στα υπόλοιπα νησιά, στα οποία κατέγραψε τα πάντα. Έφυγε από εκεί και πήγε
στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε φίλος με τον Αλέξανδρο Χαντσαρλή, ο οποίος
τον σύστησε αμέσως στον αρχίατρο του σουλτάνου Μουσταφά, Πεχξέτ Εφένδη. Αυτός
τον εκτίμησε και χάρηκε βλέποντας το Ακαδημαϊκό Χρυσόβουλο και τις συστατικές
επιστολές των δασκάλων του από την Ευρώπη και έτσι του έδωσε έγγραφη άδεια να
ασκεί ελευθέρως την ιατρική, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και αλλού.
Αυτόν τον καιρό ο Πύρρος εργαζόταν στην Φαρμακοποιία του Βρουνιατέλου. Οι
γιατροί της Πόλης τον φθόνησαν και τον κατηγόρησαν στον αρχίατρο. Εκείνος, όμως,
τους απέπεμψε ως φθονερούς και κακούς, διότι ο Πύρρος του εξηγούσε την βοτανική
και τον είχε γνωρίσει καλά. Ο αρχίατρος τον σύστησε σε όλους τους έγκριτους της
Κωνσταντινούπολης, τους οποίους άρχισε να επισκέπτεται και να θεραπεύει.21 Τον
Ιανουάριο του 1819, ο Πύρρος, με την μεσολάβηση του αρχίατρου, έλαβε εγγράφως
την άδεια του σουλτάνου Μαχμούτ22 να περιέρχεται στα μέρη της Ρούμελης και της
Ανατολής εξασκώντας την Ιατρική, χωρίς να ενοχλείται από κανέναν. Τότε μετέφρασε
και τύπωσε την Φαρμακοποιία του Βρουνιατέλου, σε 2000 σώματα.23 Τον ίδιο καιρό
ο οικ. πατριάρχης, τον οποίο πολλές φορές θεράπευσε από διάφορες ασθένειες, του
έδωσε την άδεια να εκφωνεί λόγους στους ναούς του Οικ. Πατριαρχείου και τον τίμησε
με το αξίωμα του αρχιμανδρίτη του Οικ. Θρόνου.
Κάποια μέρα γινόταν συμβούλιο από τον σουλτάνο και τους αυλικούς του για να
κακοποιήσουν τους Χριστιανούς. Ένας από τους έγκριτους της αυλής, που συμμετείχε
στο συμβούλιο, πιστός φίλος του Πύρρου, που είχε θεραπευθεί από αυτόν, του είπε
μυστικά ότι για 2-3 ημέρες πρέπει να φύγει από την Κωνσταντινούπολη και ύστερα
να επιστρέψει.24 Την επόμενη ημέρα, ο Σεϊχουλισλάμης25 των Οθωμανών και ο γιος
του Σταμπόλ εφέντης, αρχίατρος του σουλτάνου, και κάποιοι άλλοι της Πύλης τον
φώναξαν και τον εξέτασαν για να μάθουν από αυτόν εάν ο οικ. πατριάρχης Γρηγόριος
είχε γνώση για την επανάσταση των Ελλήνων και εάν ίσως είναι φίλος τους κλπ. Ο
Κων/νος Μουρούζης τον παρακάλεσε να τρέξει σε όλα τα σπίτια και να ειδοποιήσει
τους Χριστιανούς, πράγμα το οποίο έκανε για μερικές ημέρες. Βλέποντας άρχοντες θανατωμένους και Χριστιανούς κατατρεγμένους, πήγε στον οικ. πατριάρχη και του είπε
τα όσα είδε και άκουσε. Εκείνος του έδωσε την ευχή του και ο Πύρρος αναχώρησε με
πλοίο, υπό αγγλική σημαία, και πήγε στο Άγιο Όρος για να περάσει το Πάσχα.
Οι μοναχοί είχαν επαναστατήσει. Ήταν έξω από το Άγ. Όρος και έκαιγαν τα χωριά
και τους τόπους των Οθωμανών, οι οποίοι όμως ενώθηκαν, όρμησαν και νίκησαν τους
Χριστιανούς και θέλησαν να μπουν βίαια στο Άγ. Όρος. Η Κοινότητα του Αγ. Όρους
στεναχωρημένη κάλεσε τον Πύρρο για να τους εξηγήσει πώς να κάνουν το μπαρούτι.
Επίσης, αποφάσισαν να τον στείλουν μαζί με άλλους πατέρες στη Σκόπελο για να
21. Τότε ήταν, όπως αναφέρει ο Πύρρος, που συναντήθηκε και με τον παραλήπτη της εν
λόγω επιστολής.
22. Ιανουάριος 1819, Κωνσταντινούπολη. Βλ. Επιστολή…, § 35.
23. Φαρμακοποιΐα Βρουνιατέλου, Κωνσταντινούπολη, 1818.
24. (...) Καί εάν θέλει νά τόν κάνουν σχεδόν καί Πατριάρχη, γιατί είχαν σκοπό νά θανατώσουν τόν Πατριάρχη καί τούς Χριστιανούς της Πόλης, βλ. Επιστολή…, § 40.
25. Σεϊχουλισλάμης ∙ ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης των Μουσουλμάνων.
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ζητήσουν βοήθεια σε πολεμικά πλοία, για την υπεράσπιση του Αγ. Όρους, όπως και
έγινε. Από κει πήγαν στην Ύδρα με γράμματα των πατέρων, ζητώντας βοήθεια αλλά
απέτυχαν.
Στη συνέχεια ο Πύρρος πήγε στην Κέα(Τζια), όπου έκανε την καταγραφή της. Έμαθε
ότι το Άγ. Όρος παραδόθηκε στους Οθωμανούς και έφυγε για την Πελοπόννησο, όπου
οι Έλληνες πολιορκούσαν την Τρίπολη. Όταν καταλήφθηκε η Τρίπολη, μπήκε στην
πόλη και είδε τα πτώματα των ανθρώπων τα οποία έγιναν αιτία μιας ενδημικής νόσου
για την οποία πολλούς θεράπευσε και μάλιστα τον φίλο του Γεώργιο Μαυρομιχάλη,
με τον οποίο ύστερα οδήγησαν στην Κόρινθο τις γυναίκες του Χουρσίτ πασά και άλλων Οθωμανών. Στην Τρίπολη θεράπευε τους ασθενείς και πληγωμένους και κήρυττε
από τον άμβωνα, σχετικώς με την περίσταση, επειδή είχαν κυριευθεί από την επιδημία.
Στην Τρίπολη συνέγραψε την Πανθέκτη του, η οποία όμως παρέμεινε ανέκδοτη, λόγω
της εισβολής του Δράμαλη, με μεγάλο στρατό, στην Πελοπόννησο.
Κατά τύχη, ένα απόγευμα βρέθηκε και εκείνος στο Άργος όπου ληστεύθηκε, όπως
και οι ντόπιοι κάτοικοι που ήταν αδύναμοι, από κάποιους κάκιστους στρατιώτες.
Όλοι οι πιστοί έτρεμαν και έκλαιγαν. Οι κάτοικοι τράπηκαν σε φυγή και χάθηκαν.
Ο Πύρρος έφυγε από εκεί και πήγε στη Σπάρτη, στο Μυστρά της Λακωνίας, όπου
παρότρυνε τους Σπαρτιάτες στον αγώνα του Έθνους και στην αρετή. Εκεί, μάλλον
κατασκεύασε, με έξοδά του, ένα χαρτουργείο με το οποίο έφτιαξε έως 1000 κόλλες.
Όταν ο Ιμπραήμ πασάς εισέβαλε με μεγάλο στρατό στην Πελοπόννησο και λεηλάτησε τις πόλεις και τα χωριά, ο Πύρρος εγκατέλειψε την μηχανή του και το χαρτί που είχε
φτιάξει και κατέφυγε στα Κύθηρα(Τσιρίγο), όπου τον καλοδέχθηκαν. Εκεί, μπροστά
στην εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, είπε με κατάνυξη έναν ολόκληρο ψαλμό που είχε συνθέσει και τυπώσει στην ομολογία της πίστεως. Όλοι οι Χριστιανοί είπαν το Αμήν. Ο αρχιερέας των Κυθήρων, τον οποίο ο Πύρρος χαρακτηρίζει φιλότουρκο, έγραψε προς την αγγλική διοίκηση στην Κέρκυρα με σκοπό να τιμωρηθεί ο Πύρρος
και γι’αυτό αναχώρησε για το Ναύπλιο. Όταν έφθασε εκεί, τύπωσε την Ομολογία της
Πίστεως με το ιερό απάνθισμα του Ψαλτηρίου.26 Έπειτα τύπωσε και την Διονυσιάδα
Γραμματική27 και Αριθμητική28 και την Χημική των Τεχνών,29 τις οποίες είχε συνθέσει
και διδάξει στα Κύθηρα.
Στις αρχές του 1827, ήρθε στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας. Τότε οι Τούρκοι
έφυγαν και οι κακοί συνεστάλθησαν. Έτσι, οι Έλληνες επέστρεψαν χαρούμενοι στα
σπίτια τους. Ο Πύρρος επανέλαβε το έργο της χαρτοποιίας30 και έκαμε την μηχανή
στον Ερασινό ποταμό του Άργους, όπου κατασκεύασε έως 1000 κόλλες χαρτί. Λόγω
ελλείψεως χρημάτων, όμως, παραιτήθηκε του έργου του. Μάταια παρακάλεσε τον Καποδίστρια να τον συνδράμει σ’ αυτό το κοινωφελές έργο. Μάταια τον παρακάλεσε και
ο στρατηγός Νικηταράς.31
Εκείνο τον καιρό η κυβέρνηση του Καποδίστρια, παρότι είχε εκλεκτό στράτευμα
12000 ανδρών, υποπτεύθηκε τους Έλληνες. Άλλους τους εξώρισε στην Ύδρα και
26. Βλ. Επιστολή …, § 41.
27. Βλ. Επιστολή…, § 41.
28. Βλ. Επιστολή…, § 41.
29. Βλ. Επιστολή…, § 41.
30. Χαρτουργείο ∙ χαρτοποιία.
31. «Αὐτός δέ οὐκ ἡθέλησε τοῦ συνιέναι τό καλό». Βλ. Επιστολή…, § 41.
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άλλους τους φυλάκισε.32 Ο κόσμος φοβόταν και δεν συναναστρέφονταν ούτε επισκέπτονταν κανένα. Τότε ο Πύρρος τύπωσε το Εγκόλπιο των Ιατρών σε 2 τόμους.33 Μόλις
το σύγγραμμα τυπώθηκε, συνέβη και η δολοφονία του Καποδίστρια από τον Γεώργιο
Μαυρομιχάλη, φίλο του Πύρρου, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1832, ημέρα Κυριακή, στο
ναό του Αγ. Σπυρίδωνα του Ναυπλίου.
Σ’ αυτήν την άθλια κατάσταση έμειναν κλεισμένοι στο Ναύπλιο 18 μήνες, διότι
ενωθέντες οι ψευδοσυνταγματικοί34 με τους λεγόμενους Ναπαίους35 κατάφεραν να
αφανίσουν τις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας. Μετά την δολοφονία του Καποδίστρια ήλθε στην Ελλάδα ο βασιλιάς Όθωνας και αμέσως οι φατρίες έπαυσαν και οι
άνθρωποι ησύχασαν. Έτσι, με αυτήν την ησυχία ο Πύρρος τύπωσε τις υδρόγειες σφαίρες του και την πρώτη του Γεωγραφία με τις προσθήκες του Βασιλείου της Ελλάδος.36
Ταυτόχρονα με τον Όθωνα έφθασε στην Αθήνα και ο Πύρρος. Έφτιαξε μία κατοικία
για να αναπαύσει τα γηρατειά του. Για να είναι διαφορετική από τις άλλες, ζωγράφισε
σ’ αυτή όλους τους φιλοσόφους της Αθήνας και πολλούς ήρωες της Ελλάδας. Τότε ο
βασιλιάς ζήτησε τα διπλώματα των ιατρών. Ο Πύρρος, μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά του, υπέβαλε το δίπλωμα και έλαβε την άδεια, στις 4 Φεβρουαρίου 1835, από
το Ιατροσυνέδριο, με πρόεδρο τον Βίπμερ, να μετέρχεται την Ιατρική, την Χειρουργία
και την Μαιευτική, μέσα στην ελληνική επικράτεια.
Στην Αθήνα ασχολήθηκε πολύ με την Ιατρική, τύπωσε την νέα του Αστρονομία,
με τις εικόνες των πλανητών, και κατασκεύασε κάποιες υδρόγειες σφαίρες. Τύπωσε,
επίσης, και κάποια αντιμίνσια της Αγίας Τράπεζας με μορφές αγίων. Ακόμα, επειδή τα
έξοδα της λιθογραφίας ήταν πολλά, κατασκεύασε στο σπίτι του έναν μηχανισμό για
να τυπώσει τα χρωματισμένα βότανα της νέας Βοτανικής του.
Τα τυπωμένα συγγράμματα του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού
μέχρι την 1η Αυγούστου 1835:
Βιβλίο περί χρεών του ανθρώπου, 1η, 2η και 3η έκδοση
Γεωγραφία, 1η και 2η έκδοση
Φαρμακοποιία του Βρουνιατέλου
Ομολογία της πίστεως και απάνθισμα του Ψαλτηρίου
Γραμματική Διονυσιάς
Αριθμητική
Χυμική των Τεχνών
Εγκόλπιον των Ιατρών
Αστρονομία
Το όλον βιβλία
Χάρται γενικοί

3500 σώματα
2500 σώματα
2000 σώματα
1000 σώματα
1000 σώματα
1000 σώματα
1000 σώματα
1000 σώματα
1000 σώματα
14000

1000

32. Αλλά και ιερείς και αρχιερείς.
33. Εγκόλπιο των Ιατρών σε 2 τόμους, Ναύπλιο 1832.
34. Ψευδοσυνταγματικοί· οι συνταγματικοί, δηλαδή οι αντικαποδιστριακοί. Βλ. ΙΕΕ, 13
(1977) 29.
35. Ναπαίοι· οι οπαδοί του καποδιστριακού κόμματος. Βλ. ΙΕΕ, 13(1977) 29, 45 κ.α.
36. Γεωγραφία μεθοδική απάσης της Οικουμένης, Βενετία 1818· Ναύπλιο 1838. Βλ. επίσης,
Επιστολή… § 47.
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Σφαίραι Υδρόγειοι
Σφαίραι μεγάλαι
Αντιμίνσια της Λειτουργίας

100
3
500

Ανέκδοτα συγγράμματα μέχρι την 1η Αυγούστου 1835:
Περιήγησις της Ελλάδος
Βοτανική του Λινναίου
Πανθέκτη Εκκλησιαστική
Διατριβή περί της αρχαίας Ελληνικής Μουσικής
Ορυκτολογία του Βέρνερ
Χάρται θαλάσσιοι

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΩ ΤΩ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩ
ΑΡΧΟΝΤΙ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΠΥΡΡΟΣ
Εὖ πράττειν!
Φίλε μου κύριε Ἀθανάσιε!
Εἰς τούς νουνεχεῖς ἀνθρώπους, δέν εἶναι πρᾶγμα, οὔτε γλυκύτερον, οὔτε ἡδονικότερον
ἀπό τήν μάθησιν καί φιλοσοφίαν, καί αὐτό μᾶς τό βεβαιοῖ ὁ σοφός Σολομῶν, λέγων:
«αὐτή τιμιωτέρα ἐστί χρυσίου καί ἀργυρίου καί λίθων πολυτελῶν».
Διά τοῦτο ὁ ἄνθρωπος φύσει τοῦ εἰδέναι ὀρέγεται τήν σοφίαν: αὐτό τό ἀπαύγασμα
τῆς δόξης τοῦ πατρός, αὐτήν τήν φωνήν τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος ἀκούσαντες πρό
πολλοῦ καί πολλοί τῶν ἡμετέρων πατριωτῶν, παρέβλεψαν τά πάντα ὡς μάταια καί
ἠκολούθησαν τήν θείαν φιλοσοφίαν: ὡς ὁ σοφός Ἄνθιμος ὁ Γαζῆς, ὁ Κωνσταντᾶς, ὁ
Δανιήλ ὁ Φιλιππίδης, ὁ Στέφανος ὁ Γεωμέτρης, ὁ Κούμας, ὁ Γοβδελᾶς, ὁ Φαρμακίδης,
ὁ Κομητᾶς, Ἀμβρόσιος καί ὁ Σταγῶν Παΐσιος ἀρχιερεῖς, καί οἱ ἐνάρετοι Οἰκονόμοι τῆς
Τουρνόβου καί Σαριτσάνης37 ἐκκλησίας.
2. Τούτου ἕνεκεν βλέπομεν καί σήμερον πολλούς νέους τῆς Θεσσαλίας καί λοιπῶν
μερῶν τοῦ Κόσμου, καταλειπόντας τάς ἑστίας των καί προστρέχοντας εἰς τάς λαμπράς
Ἀθήνας χάριν μαθήσεων: εἰς τάς Ἀθήνας, ὅπου ποτέ καί ἐγώ ἐχρημάτησα διδάσκαλος
τῶν ἐπιστημῶν καί τῆς Ἰατρικῆς, ὅπου καί τώρα ἔχω τήν διαμονήν μου. Ἀπόρησα
ὅμως, πῶς καί ἡ εὐγενία σας δέν ἐπέμψατε τούς υἱούς σας διά νά ἐκπαιδευθῶσι τάς
ἐπιστήμας: δηλ. αὐτόν τόν θεωρητικόν βίον, ὂν καί προσαρμώσαντες ὕστερον εἰς τόν
πρακτικόν τῆς πολιτικῆς, νά δύνανται εὐκόλως νά κατασταθῶσι καλοί πολῖται καί
ἐνάρετοι: ὡς ὁ Ἐπαμεινῶνδας, ὁ Φωκίων, ὁ Ξενοφῶν κ.λ.π. Γιγνώσκω κάλλιστα, ὅτι
εἴχατε καί ἔχετε πολλά ἀγαθά ἐν ἀνθρώποις, καί πλοῦτον, καί δόξαν, καί πρότερον
ἄρχοντες καί εὐγενεῖς, καί τώρα, καί οὐδέποτε ἀρχόμενοι καί πτωχοί, λοιπόν οὐδέν
λείπει, εἰμή θέλησις καί προθυμία καί τά πάντα εὔκολα γίνονται, καί οὕτως γενόμενοι
ὀπαδοί τῶν Μουσῶν, θέλετε ὁδηγήσειν καί τούς λοιπούς Θεσσαλούς εἰς τάς ἀρετάς καί
καλάς πράξεις, καί πρέπει νά ἠξεύρωμεν, ὅτι ὁ αἰών οὗτος εἶναι αἰών τῶν μαθήσεων,
τῶν φώτων καί τῆς αὐξήσεως τῶν ἰδεῶν και οὐχί τῆς τυραννίας καί βαρβαρότητος.
3. Ἐξεύρεις πολλά καλά, φίλε μου, ὅτι οἱ γονεῖς μου δέν ἦσαν μέν πολυκτήμονες,
ἦσαν ὅμως τίμιοι καί ἀγαθοί πολῖται· ὁ πατήρ μου τότε ἀποθανών μέ ἄφησε πενταετῆ,
γεγεννημένον τῷ 1777 ἔτει, καί τόν ἀδελφόν μου τριετῆ· ἡ χήρα μήτηρ μου, ἡ ὀνομα-

37. Σαριτσάνη· η Τσαριτσάνη της Ελασσόνας.
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ζομένη τῷ ὄντι Καλή, μᾶς ἀνέθρεψεν εἰς τήν τερπνήν πατρίδα μας, τήν μυριόφυτον καί
πολύφυτον Κασθαναίαν μέ τούς κόπους τῆς χηρίας της, μᾶς ὁδήγησεν εἰς παιδαγωγούς
καί διδασκάλους τοῦ τότε καιροῦ. Ἡμεῖς δέ τότε αὐξηθέντες καί ἀναγινώσκοντες
συνεχῶς τούς βίους τῶν πατέρων μας, ἐβλέπαμεν τά πάντα ὡς μάταια καί δύσκολα
εἰς τήν τύχην μας. Ὅθεν ἀπεφασίσαντες κρυφίως ἀπό τήν μητέρα μας, ἀνέβημεν εἰς
τό Μετέωρον μοναστήριον τῆς Μεταμορφώσεως, ὅπου καί μοναχοί καί ἱεροδιάκονοι
μετά ταῦτα ἐχειροτονήθημεν, παρά τοῦ τότε ἐκεῖ διατρίβοντος ἀρχιερέως πρώην ἁγίου
Τρίκκης, κυρίου Ἀμβροσίου, τοῦ ἐναρέτου καί σοφοῦ ἐκείνου ἀνδρός Θεσσαλοῦ.
4. Ἐκεῖ δέ ἀναγινώσκοντες συνεχῶς τούς βίους τῶν ἁγίων πατέρων μας, δέν
ἐκαταλαμβάναμεν τήν ἐξήγησιν αὐτῶν, ὅθεν ἀπεφασίσαντες ὑπήγαμεν εἰς τήν πατρίδα
μας τήν Κασθαναίαν καί πωλήσαντες τήν περιουσίαν μας, ἐκάμαμεν τρία μερίδια,
ἐξ ὧν τό ἕν ἔλαβεν ἡ μήτηρ ἡμῶν, καθώς ἠξεύρετε, πρός ζωογόνησιν αὐτῆς. Ὁ δέ
ἀδελφός μου Ἰωακείμ, λαβών το μερίδιόν του ἀπῆλθεν εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὅπου
λειτουργῶν εἴς τινας ἐκεῖ ἐκκλησίας ἠκολούθησε τήν Μουσικήν, κατά τό σύστημα
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐγώ δέ τότε μέ τήν ἄδειαν τῶν ἐκεῖσε πατέρων κατέβην εἰς
τήν Τρίκκην, καί καταταχθείς εἰς τό ἀρχαῖον σχολεῖον τῆς περιφήμου αὐτῆς πόλεως,
ἠκολούθησα τά γραμματικά μου μαθήματα, εἰς τόν αὐτόσε ἀοίδιμον διδάσκαλον
Στάμκον τόν ἐκ Κωζάνης καταγόμενον τῆς Πιερίας.
5. Μετά τινα καιρόν ἔπειτα σηκωθείς ἦλθον εἰς τήν Τούρναβον πόλιν τῆς Θεσσαλίας,
ὅπου ἐσχολάρχει τότε ὁ ἀοίδιμος ἐκεῖνος παπᾶ Ἰωάννης, ὁ οἰκονόμος τοῦ ἁγίου
Λαρίσσης, ὁ ἐνάρετος καί σοφός διδάσκαλος ἐκείνης τῆς πόλεως, ἀπό τόν ὁποῖον
ἐπαραδόθην πάλιν τά λοιπά γραμματικά καί τήν ποιητικήν καί τινα ἄλλα μαθήματα.
Τελειώσας δέ ταῦτα περιῆλθον ὅλην τήν Θεσσαλίαν. Ἔπειτα διέβην διά τῆς
Μακεδονίας καί ἐλθών περιῆλθον καί ἐπροσκύνησα ὅλα σχεδόν τά μοναστήρια καί
σκήτας τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ Ἄθωνος, στοχαζόμενος καί θεωρῶν τάς ἐκεῖ μεγάλας καί
πλουσίας βιβλιοθήκας καί θαυματουργούς αὐτῶν ἁγίας εἰκόνας.
6. Πλεύσας δέ ἐκεῖθεν διά τοῦ Ἀρχιπελάγους καί Προποντίδος θαλάσσης, ἦλθον εἰς
τήν Κωνσταντινούπολιν, ὅπου εὗρον τόν αὐτάδελφόν μου Ἰωακείμ, μέ σκοπόν διά νά
λάβω αὐτόν καί νά ὑπάγωμεν ὁμοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα. Ἐκεῖ δέ παρακαλεσθείς ὑπό
τινας, ἔμεινα οἰκοδιδάσκαλος εἴς τινα ἐκεῖ ἀρχοντικόν τῆς πόλεως. Μετά τινα καιρόν
ὅμως, Ἱερεμίας, ὁ πρώην ἅγιος Χαλκιδόνος, ἀκούσας ἔστειλε τόν πρωτοσύγγελόν του,
καί τινα ἄλλον σεβάσμιον γέροντα τῆς τοῦ Κύκου μοναστηρίου, δι’ ὧν μέ ἐπαρακίνει,
ὥστε ἀπελθῶν νά τοῦ γίνω διάκονος καί γραμματικός του, τό ὁποῖον καί χωρίς ὄρεξιν
τότε ἠκολούθησα καί ὑπῆγα. Ἐπελθών δέ ὑπεδέχθην παρά τοῦ ἁγίου ἐκείνου γέροντος
καί ἐτιμήθην, ἐπειδή καί δέν εἶχεν ἄλλον ἱεροδιάκονον καί γραμματικόν. Ἐκεῖ δέ
ὑπομείνας ἕνα ὁλόκληρον σχεδόν χρόνον, ἤκουον συνεχῶς τό ἱερόν Εὐαγγέλιον λέγον:
«Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, καί Βηθλεέμ καί Ἰορδάνη καί τά λοιπά», καί μή δυνάμενος
νά ὑποφέρω, ἀπεφάσισα νά ὑπάγω ἐκεῖ μίαν ὥραν πρότερον νά προσκυνήσω τούς
ἁγίους ἐκείνους τόπους τῆς Ἱερουσαλήμ, πρό τοῦ ἀπελθεῖν εἰς τήν ἄλλην ζωήν. Ὅθεν
ἀναχωρήσας ἐκεῖθεν μέ τήν εὐχήν τοῦ ἁγίου ἐκείνου γέροντος, ἦλθον εἰς τά Θεραπεῖα,
ὅπου ἐχειροτονήθην ἱερεύς παρά τοῦ πρώην ἁγίου Δέρκων κυρίου Γρηγορίου, καί
οὕτω λαβών τόν αὐτάδελφόν μου, τόν ἱεροδιάκονον Ἰωακείμ, ἐπλεύσαμεν ὁμοῦ πρός
τό ἔαρ διά τήν Ἱερουσαλήμ.
7. Πλεύσαντες δέ ἐκεῖθεν μέ οὔριον ἄνεμον, διά τῆς νήσου Χίου, Ῥόδου καί Κύπρου,
κατευοδώθημεν εἰς τήν Ἰόππην, τήν νῦν καλουμένην Γιάφφαν· ἐκεῖθεν σηκωθέντες
ἤλθομεν εἰς τήν (Λύδαν) Ῥέμπλι, ὅπου εἶναι ὁ ναός τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου,
καί ἀπ’ ἐκεῖ μετά τινας ὥρας ἤλθομεν καί ἐμβήκαμεν εἰς τήν πόλινἹερουσαλήμ πρός
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τό ἑσπέρας. Ἐπί τήν αὔριον ἐπροσκυνήσαμεν τόν Πανάγιον Τάφον τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τόν Γολγοθᾶ, ἑπομένως καί ὅλους τοῦς ἱερούς τόπους, τούς
ἐντός καί ἐκτός τῆς Ἱερουσαλήμ, καί οὕτως ὁ μέν ἱεροδιάκονος Ἰωακείμ ἔμεινε καί
ἐλειτούργει μέσα εἰς τό καθολικόν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐγώ δέ ἱερεύς ὤν ἐφημέρευον
εἰς τό μοναστήριον τῶν Ἀρχαγγέλων λεγόμενον, ὅπου κατ’ ἔτος πολλώτατοι προσκυνηταί συνάζονται. Ἐκεῖ, λοιπόν, καθήμενος ἡσύχαζον καί διά νά μήν κάθημαι οὕτως
ἀργός, τήν ἡμέραν ἐσύναζα μερικούς παῖδας καί τούς ἐπαρέδιδα τά ἱερά γράμματα.
Μείναντες, λοιπόν, ἐκεῖ ἕνα χρόνον, ὑπήγαμεν κατά τήν ἐκεῖθεν συνήθειαν εἰς τόν
Ἰορδάνην ποταμόν, ἔπειτα εἴδομεν καί τό Ἅγιον Φῶς, τό ὁποῖον ἐξέρχεται τό Μέγα
Σάββατον, ἀπό τόν Πανάγιον Τάφον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
8. Τό Μέγα Σάββατον πρός τό δείλι, σβησθέντων ὅλων τῶν φώτων, γίνεται λιτανία
κύκλωθεν τοῦ Παναγίου Τάφου, δεομένων ὅλων τῶν ἱερέων, καί τοῦ Πέτρας
ἀρχιερέως, ἅπτουσιν αἱ κανδῆλαι ἐδώ καί ἐξουτομάτου καί θεόθεν, καί οὕτως ἀμέσως
Φῶς ἀπαστράπτει ἄνωθεν τοῦ θείου Τάφου ἐντός τοῦ Κουβουκλίου. Τότε παρόντων
τῶν ἐπιστατῶν, Τούρκων καί Χριστιανῶν, ἐμβαίνει ὁ ἀρχιερεύς Πέτρας, καί συνάξας
τό ἄνωθεν τοῦ Παναγίου Τάφου ἐπιπολάζον38 καί ἀναβρύον ῥοῶδες Ἅγιον Φῶς, ἅπτει
τάς λαμπάδας του, τό δέ λοιπόν ἐμβάλλει εἰς τάς κανδήλας, καί ἐξελθών δίδει Φῶς τοῦ
Ἀρμενίου ἀρχιερέως καί οὕτως ἐμβαίνει εἰς τό ἅγιον Βῆμα, ὅπου ἀμέσως ἃπτουσι τάς
λαμπάδας των ὅλοι οἱ ἱερεῖς καί λαϊκοί. Τό Ἅγιον τοῦτο Φῶς διδόμενον διαδοχικῶς
εἰς τάς λαμπάδας, δέν καίει ὡς τό λοιπόν πῦρ ἕως μισήν ὥραν σχεδόν. Ὅτι τό θαῦμα
τοῦτο εἶναι θεῖον οὐδείς δύναται νά ἀμφιβάλλῃ, διότι καθώς ὁ θεῖος ἄρτος τῆς θείας
Μυσταγωγίας, φαίνεται μέν ἁπλοῦς ἄρτος, πλήν πιστεύομεν, ὅτι εἶναι σῶμα Χριστοῦ
ὅλον τεθεωμένον, οὕτω καί τό Ἅγιον αὐτό Φῶς φαίνεται μέν πῦρ καί φῶς, πλήν εἶναι
θεῖον καί ἅγιον, καί οὐχί καθώς τό περιγράφει ὁ σοφός Κοραής καί ἄλλοι τινές. Ὅτι
αὐτό τό Ἅγιον Φῶς κατ’ ἔτος τό Μέγα Σάββατον ἐπήγαζεν πρό αἰώνων πολλῶν ἐκ
τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐναργῶς παρασταίνουσι τήν ἀλήθειαν, ἡ ἐν Ἱερουσαλήμ ἀπό
ἄνωθεν ἕως κάτω σχισμένη κολῶνα τοῦ ναοῦ, ἡ εἰς τόν τεῖχον ἀραβική καταγραφή, καί
τό ἥμισυ τῆς πολυθρυλλήτου ἐκείνης σκάφης τῶν Ἀρμενίων, διότι πολλαί συγχίσεις
καί ταραχαί καθεκάστην ἐκεῖ γίνονται δι’ αὐτήν τήν σκάφην, μεταξύ Χριστιανῶν
καί Ἀρμενίων, λεγόντων ὅτι αὐτό εἶναι τό ἀρμενικόν προσκύνησμα, πλήν εἶναι τῶν
ἀδυνάτων νά σηκωθῇ ἐκεῖθεν. Τήν σκάφην ταύτην, κινητήν οὖσαν πρότερον, τώρα
πρό μικροῦ ἐστερέωσεν εἰς τήν βάσιν τοῦ ναοῦ ἀρχιτέκτων τις Βυζάντιος.39
9. Μετά δέ τό Ἅγιον Πάσχα, δυσαρεστούμενος εἰς τήν σκληροκαρδίαν τῶν ἐκεῖσε
κατοίκων, ἀνεχώρησα ἐκεῖθεν ὁμοῦ μέ τούς λοιπούς προσκυνητάς, καί ἐλθών
ἐμβῆκα εἰς τό νεόκτιστον καί περίφημον ποτέ σχολεῖον τῶν Κυδωνιῶν, εἰς τό ὁποῖον
ἐσχολάρχει τότε ὁ σοφός Βενιαμίν ὁ Λέσβιος, καί ὁ ἀοίδιμος Γρηγόριος ὁ Σαράφης
λεγόμενος, ἐκεῖ λοιπόν μείνας τότε διά δύο ἤ τρεῖς χρόνους, ἐπαραδόθην ἀπ’ αὐτούς
τούς σοφούς διδασκάλους τάς ἐπιστήμας: δηλ. τά Μαθηματικά, τήν Φυσικήν καί Μεταφυσικήν, τήν Ἠθικήν, τήν Ρητορικήν καί ἄλλα τινά μαθήματα.
10. Ἐκεῖθεν σηκωθείς ὑπῆγα εἰς τήν Χίον πρός τόν μακάριον ἐκεῖνον διδάσκαλον
Ἀθανάσιον τόν Πάριον, καί κύριον Ἰωάννην τόν ἐπιλεγόμενον Ζόμπον, οἱ ὁποῖοι τότε
ἐσχολάρχουν. Ἐκεῖ, λοιπόν, ἤκουσα ἐξ ἀρχῆς τά Μαθηματικά καί τήν Ἀστρονομίαν
38. Επιπολάζω· παραμένω στην επιφάνεια.
39. Ὁ Ἰμπραΐμ Πασᾶς, ὁ ἄραψ, ἐσήκωσε τήν αὐτήν σκάφην χάριν ἡσυχίας. [Η σημείωση
αυτή είναι του Πύρρου].
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τοῦ σοφοῦ Δελακάλε ἀπό τόν κύριον Ἰωάννην, ἀπό δέ τόν κύρ Ἀθανάσιον, ἤκουσα
τήν Λογικήν καί τήν Ῥητορικήν του, καί τήν Δογματικήν αὐτοῦ Θεολογίαν, καί ἄλλα
τινά μαθήματα χρήσιμα. Ἐκεῖ δέ εὑρισκόμενος καί παραδιδόμενος αὐτά τά μαθήματα,
πρός γύμνασίν μου κατεσκεύασα τότε γωνιομέτρας, χάρτας καί σφαίρας, τόσον τῆς
Γεωγραφίας, ὅσον καί τῆς Ἀστρονομίας, σχηματίσας εἰς αὐτάς ὅλους τούς ἀστερισμούς
καί ἄστρα αὐτῶν.
11. Μετά τό τέλος τῶν μαθημάτων μου, οἱ Σμυρναῖοι, τότε, μάλιστα ὁ ἀρχιερεύς
αὐτῶν ὁ κύρ Ἄνθιμος, ἐζήτησαν ἀπό τούς διδασκάλους τῆς Χίου, ἕναν ἱερομόναχον
διδάσκαλον καί ἐπιστήμονα διά νά μείνῃ εἰς τό σχολεῖον τοῦ Χρυσάνθου λεγόμενον.
Ὁ κύρ Ἀθανάσιος, συλλογισθείς, εὗρεν ἐμέ ὡς διδάσκαλον καί μέ ἐπαρακίνησε καί
σχεδόν μέ ἐβίασε νά ὑπάγω ἐκεῖ διά νά συνοικήσω ὁμοῦ μέ τόν φίλον του τόν κύριον
Χρύσανθον. Ὑπακούσας, λοιπόν, εἰς τήν ἀπόφασιν τοῦ κυρίου Ἀθανασίου, σχεδόν
καί ἀπεφάσισα. Ἐκεί δέ συλλογιζόμενος, εὗρον εὔλογον νά ἀπεράσω εἰς τήν Εὐρώπην
διά νά ἰδῶ πειραματικῶς, ὅσα μαθήματα ἤκουσα μέ τάς ἀκοάς μου, ἐπειδή καί καθώς
λέγει ὁ Ἀριστοτέλης «οὐδέν ποτε ἐν τῷ νῷ, ὅ μή πρότερον ἐν τῇ αἰσθήσει».
12. Συμβουλευθείς, λοιπόν, μετά τῶν ἐκεῖσε φίλων μου, καί μέ τήν ἄδειαν καί
εὐχήν τῶν διδασκάλων μου, ἐκίνησα διά τήν Εὐρώπην, καί ἀπελθών εἰς τήν πατρίδα
μου, ἐπῆρα ὅ,τι περιουσίαν εἶχα ἀκόμη ἐκεῖ, καί οὕτω διέβην ἀπό τά Ἰωάννινα, καί
Ἀλβανιτίαν εἰς τήν Κέρκυραν. Ἐκεῖ δέ διέτριψα διά τινα καιρόν, καί εὑρέθην παρών
εἰς τάς λιτανείας τοῦ ἁγίου πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ, εἰς τάς
ὁποίας, ὡς ξένος ἱερεύς, δίς ἐσήκωσα εἰς τούς ὤμους μου τό πάντιμον καί θαυματουργόν ἐκεῖνο λείψανο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, καί τό ἔφερον κύκλωθεν τῆς πόλεως, ὁμοῦ
μέ ἄλλους τρεῖς ἱερεῖς, κατά τήν τοπικήν ἐκείνων συνήθειαν.
13. Ἐκεῖθεν ἐμβάς εἰς πλοῖον κεφαληνιαῖον ἔπλευσα διά τήν Ἰταλίαν, καί πλεύσας μέ
οὔριον ἄνεμον ἦλθον εἰς Ὄτροντον, καί ἀπ’ ἐκεῖ εἰς τήν Βαρλέταν καλουμένην χώραν,
ὅπου ἔκαμα τό λεγόμενον αὐτῶν Λαζαρέτον40 διά τινας ἡμέρας. Ἐκεῖθεν κινήσας διά
ξηρᾶς, ὑπῆγα εἰς τήν Νεάπολιν τῆς Ἰταλίας καί ἐκεῖ, περιερχόμενος τά σχολεῖα τῆς
Νεαπόλεως, τάς βιβλιοθήκας, καί αὐτά τά Μουσεῖα αὐτῶν, εἶδα ἄπειρα πράγματα
νεωστί ἐκβαλμένα, ἀπό τάς πόλεις τοῦ Ἡρακλέους, καί Πομπηΐου, τάς πρό πολλοῦ
βεβυθισμένας καί πυρπολημένας, ὑπό τοῦ ἐν Βυζουβίῳ κρατῆρος τῆς Ἰταλίας.
14. Ἀπό τήν Νεάπολιν ὑπῆγα εἰς τήν θαυμαστήν ‘Ρώμην, ὅπου περιερχόμενος εἶδον
τούς θαυμαστούς ναούς ἐκείνης τῆς πόλεως, μάλιστα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου
καί Παύλου, τό Πάνθεον, τάς πυραμίδας καί ὀβελίσκους, τόσον τοῦ Πομπηΐου, ὅσον
καί τοῦ Τραϊανοῦ, τά θαυμαστά τόξα, τά θέατρα, καί ἀμφιθέατρα, τό περίφημον
Καμπητώλιον, τά μεγάλα παλάτια τοῦ Πάπα, καί ἄλλα πάμπολλα καί ἄξια θεωρίας,
τά ὁποῖα εἶναι τῶν ἀδυνάτων νά τά διηγηθῇ τις.
15. Ἐκεῖθεν σηκωθείς ἦλθον διά ξηρᾶς εἰς τήν Λιβόρνον πόλιν πρός τήν ἄνοιξιν, οἱ
ἐκεῖσε δέ Ἕλληνες Χριστιανοί ὄντες ὀρθόδοξοι, μέ ἐδέχθησαν φιλοφρόνως μέ κάθε
περιποίησιν καί ἑλληνικήν φιλοξενίαν, ἔπειτα μέ ἐπαρακάλεσαν διά νά μείνω ἐκεῖ
ἐφημερεύων εἰς τήν ἐκκλησίαν αὐτῶν, δι’ ὅσον καιρόν ἤθελε μοῦ φανῆ εὔλογον, εἰς τό
ὁποῖον καί ὑπήκουσα.
16. Εὑρισκόμενος δέ εἰς τήν Λιβόρνον ἐκκλησίαν τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν,
ἐφημερεύων ἐκεῖ, ἐσύνθεσα, καί ἔδωκα εἰς φῶς ἕν ἐκκλησιαστικόν παραλληλοκύκλιον,
ἤτοι μίαν νέαν χάρταν, παρασταίνουσα κυκλικῶς, καί ἀεννάως τούς κύκλους τοῦ ἡλίου
40. Λαζαρέτο· το λοιμοκαθαρτήριο.
171

καί τῆς σελήνης, τήν νέαν σελήνην, τήν ἀρχήν ἑκάστου μηνός, τόν ἦχον καί τό ἑωθινόν,
τό Τριώδιον πότε ἄρχεται, καί ἡ ἀποκρέα, τό Νομικόν Φάσκα, καί τό Ἅγιον Πάσχα
ἡμῶν, τήν ἡμέραν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τοῦ ἁγίου Γεωργίου, τῆς Πεντηκοστῆς, τῶν
ἁγίων Πάντων καί ἁγίων Ἀποστόλων, καί σχεδόν ὅλους τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας,
καί ἑορτάς αὐτῶν, τήν ὁποίαν τυπώσας εἰς τήν Εὐρώπην, ἔστειλα πανταχοῦ τῆς
Ἑλλάδος.
17. Ἐφημερεύσας, λοιπόν, ἐκεῖ διά τινας μῆνας, ἠθέλησα νά ὑπάγω εἰς τάς ἀκαδημίας,
διά νά σπουδάξω τάς ἐπιστήμας κατά τήν ἀπόφασίν μου. Ὅθεν, μέ τήν ἄδειαν τῶν
ἐκεῖσε Χριστιανῶν καί συνδρομήν αὐτῶν, σηκωθείς ὑπῆγα εἰς τήν Πίζαν πόλιν τῆς
Ἰταλίας, πλήν εἰδών τήν ἐκεῖ Ἀκαδημίαν παρηκμάζουσαν τότε, διέβην διά τῆς ὡραίας
Φλωρεντίας καί Βωνονίας τῶν πόλεων, καί οὕτως ἦλθον εἰς τήν μεγαλοπρεπεστάτην
πόλιν τῶν Μεδιολάνων, εἰς τήν πατρίδα τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου, ἐκεῖθεν δέ σηκωθείς
ὑπῆγα εἰς τήν Παυΐαν, ὅπου τότε ἦτον ἡ πλέον περίφημος Ἀκαδημία τοῦ κόσμου.
Ἐκεῖ, λοιπόν, ἐλθών ὑπεδέχθην φιλοφρόνως ἀπό τούς ἐκεῖ διδασκάλους καί οὕτως,
κατά τήν συνήθειαν αὐτῶν, ἠκολούθησα πειραματικῶς διά δύω χρόνους τάς ἐπιστήμας
καί τά μαθηματικά, ἔπειτα κατετάχθην καί εἰς τήν Ματρίκουλαν τῶν μαθητῶν: ὅ ἐστί
κατεγράφην εἰς τόν κατάλογον τῶν Ἰατρῶν καί οὕτως ἠκολούθησα τά μαθήματα τῆς
Ἰατρικῆς, καθώς τό ἑπόμενον παρασταίνει τήν ἀλήθειαν.
Ματρίκουλα.
18. Τό Βασίλειον τῆς Ἰταλίας καί ἡ Πάγκοινος Ἀκαδημία τῆς Παυΐας βεβαιοῖ, ὅτι ὁ
κύριος Διονύσιος Πύῤῥος, Ἕλλην ἀπό τήν Θεσσαλίαν, εἶναι καταγεγραμμένος εἰς τόν
κατάλογον τῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦσι τά μαθήματα ταύτης τῆς Ἀκαδημίας,
καί ὡς τοιοῦτος ἔχει δικαίωμα νά ὑπερασπίζηται ἀπό τούς ἀγρύπνους νόμους τῶν
σοφῶν διδασκάλων. Ὅθεν εἰς βεβαίωσιν τῆς ἀληθείας, τῷ δίδεται τό παρόν βεβαιωτικόν, ἐπεσφραγισμένον μέ τήν σφραγίδα τῆς Ἀκαδημίας καί ὑπογεγραμμένον ἀπό τόν
Πρύτανιν καί ἀρχιγραμματέα τῆς αὐτῆς Ἀκαδημίας.
Ἐδόθη τό παρόν ἀπό τήν Καγγελαρίαν τῆς Παγκοίνου Βασιλικῆς Ἀκαδημίας τῆς
Παυΐας ἐν ἔτει 1807.
Ὁ Πρύτανις τοῦ τότε χρόνου
Ταμπουρίνης
καί οἱ σύν αὐτῷ.
Λαβών οὖν τό παρόν ἠκολούθησα τακτικῶς τά ἑπόμενα παρά τῶν αὐτῶν
διδασκάλων νενομοθετευμένα καί διορισμένα μαθήματα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς
τήν αὐτήν Ματρίκουλαν καταγεγραμμένα.
Μαθήματα διορισμένα
19. Τοῦ πρώτου χρόνου εἶναι ἡ γενική καί ἡ πειραματική Φυσική, ἡ γενική Χυμική, ἡ Βοτανικῆ, καί ἡ Ἀνθρωποτομία. Εἰς τόν δεύτερον εἶναι ἡ ὕλη τῆς Ἰατρικῆς, ἡ
Φυσιολογία, καί ἡ γενική Ἀνατομία, ἡ Φυσική ἱστορία, ἡ Παθολογία, καί ἡ εἰσαγωγή
εἰς τήν Χειρουργίαν. Εἰς τόν τρίτον χρόνον εἶναι ἡ Φαρμακευτική Χυμική, ἡ Πρακτική
Ἰατρική, ἡ Κλινική, καί ἡ Πρακτική Χειρουργία τοῦ περιφήμου Σκάρπα.
20. Πρός τό τέλος ἑκάστου χρόνου, κατά τήν συνήθειαν αὐτῶν, ἔκαμα τήν ἐξέτασιν
αὐτῶν τῶν μαθημάτων, καί εἰς τό τέλος ὅλων ἐξετάσθην ἀπό ὅλους τούς διδασκάλους
μου, καί ἀπεκρίθην ἐντελῶς καθ’ ὅλα πρός αὐτούς, καί οὕτως ἔλαβα τήν λαύρεαν:
ὅ ἐστί τόν στέφανον, καί ἐκηρύχθην παρά πάντων δοκτόρος: ἤτοι διδάσκαλος τῆς
Ἰατρικῆς καί χειρουργίας, καθώς τό ἴδιον αὐτό ἀκόλουθον ἀκαδημιακόν χρυσόβουλον
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παρασταίνει τήν ἀλήθειαν, καί αἱ κατά μέρος ἀποδείξεις τῶν αὐτῶν διδασκάλων
μου.
Χρυσόβουλον τῆς Ἀκαδημίας
21. Ὁ μεγαλοπρεπέστατος πρύτανις καί ὑπερασπιστής τῶν ὠφελίμων ἐπιστημῶν,
καί ἐπιστημονικῶν ἔργων τῆς ἐν Παυΐᾳ Παγκοίνου Βασιλικῆς Ἀκαδημίας, καί ἡ
Πάγκοινος Βασιλική Ἀκαδημία, οὖσα παρακαταθήκη τῶν εὐγενῶν διατάξεων καί
ἀκαδημιακῶν βαθμῶν, καί τῆς κοινῆς οἰκειότητος, εἰς τήν κρίσιν τῶν λαμπρῶν ἀξιῶν,
ἔχει σκοπόν νά λαμπρύνῃ τάς ἐπιστήμας, καί νά ὑπερασπίζηται τήν γύμνασιν, καί
τήν μεταχείρισιν αὐτῶν τῶν πλέων ὠφελίμων εἰς τήν ζωήν ἐπιστημῶν. Λοιπόν μέ τήν
ἐνέργειαν τοῦ πραγματικῶς ἑνωμένου συστήματος τῶν ἰατρικῶν ἐπιστημῶν, γνωρίζει
κάλλιστα μέ ἐντελεστάτους καί πλήρεις τάς ψήφους, τάς εἰρημένας συνθήκας, διά
τάς λαμπράς πράξεις, καί δηλοποιεῖ, ὅτι ὁ κύριος Διονύσιος Πύῤῥος Θετταλός
Ἕλλην, μέ τό νά ἠκολούθησε πολλά ἀξίως, καί μέ καλήν διαγωγήν τάς σπουδάς
καί μαθήσεις του, εἶναι κεκοσμημένος μέ τήν Λαύρεαν, ἤτοι μέ τόν στέφανον, καί
εἶναι κηρυγμένος δοκτόρος, ἤτοι διδάσκαλος εἰς τήν Ἰατρικήν καί χειρουργίαν, καί
διά νά ἔχῃ ἀξιόπιστον δικαίωμα, ὥστε νά ἀπολαμβάνῃ εἰς τό Βασίλειον τοῦτο, καί
ἀλλαχοῦ ὅπου τύχῃ, ἀπό ὅλα τά προτερήματα καί δικαιώματα, τά ὁποῖα ἁρμόζουσι
διά τήν ἀξίαν καί διά τήν συνήθειαν εἰς τούς στεφανωμένους, τῷ ἐδόθη τό παρόν
χρυσόβουλον, ἐπεσφραγισμένον μέ τήν μεγάλην σφραγίδα τῆς Παγκοίνου ταύτης
Ἀκαδημίας, καί μέ τάς τακτιτάς ὑπογραφάς τῶν ἀκολούθων σοφῶν διδασκάλων.
Ἐδόθη ἀπό τό μεγάλον ταμεῖον τῆς Παγκοίνου Βασιλικῆς Ἀκαδημίας τῆς Παυΐας.
Τῇ 14 Ἀπριλίου τοῦ 1813.
Πέτρος Κομφιλιάκης Πρύτανις ἡγεμών καί ὑπερασπιστής τῆς Ἀκαδημίας ταύτης.
Πέτρος Ζιπάρης ἀρχιγραμματεύς καί οἱ λοιποί πάντες διδάσκαλοι τῆς αὐτῆς
Ἀκαδημίας.
22. Κατά τάς μαρτυρίας τούτου τοῦ χρυσοβούλου, ἕκαστος διδάσκαλος μοί ἔδωκε
πρός μεγαλυτέραν βεβαίωσιν καί τιμήν, ἀπό ἕν βεβαιωτικόν ἀποδεικτικόν τῶν
μαθήσεών μου.
23. Εὑρισκόμενος δέ εἰς τήν Παυΐαν τῆς Ἰταλίας, καί ἀκολουθῶν τάς σπουδάς μου,
ἔκαμα ἕν μικρόν ἐγχειρίδιον, Χειραγωγία τῶν παίδων λεγόμενον, τό ὁποῖον διδάσκει
τόν ἄνθρωπον νά ἠξεύρῃ τά φυσικά καί ἠθικά αὑτοῦ χρέη, τά ὁποῖα αὐτός ἔχει πρός
τόν Θεόν, πρός τόν ἑαυτόν του, πρός τόν πλησίον του, πρός τήν πατρίδα του, καί τόν
διδάσκει τήν χρηστοήθειαν πῶς νά ζήσῃ εἰς τόν κόσμον. Εἰς αὐτό τό βιβλίον κατέταξα
μερικούς μύθους προσηρμοσμένους εἰς τήν ἠθικήν καί χρηστοήθειαν. Ἑπομένως
κατέταξα μερικούς διαλόγους, διά νά ὁδηγήσωμεν τούς νέους εἰς τήν γνῶσιν τῶν
ἐπιστημῶν καί Φιλοσοφίας, καί πρός τό τέλος αὐτοῦ ἐπρόσθεσα τούς βίους ὅλων
τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλων ἀξίων ὑποκειμένων. Τοῦτο τό βιβλίον,
τυπωθέν τό πρῶτον εἰς τήν Βενετίαν καί τό δεύτερον εἰς τήν Βιέννην τῆς Ἀουστρίας
εἰς 2.500 σώματα, ἐσκορπίσθη εἰς ὅλας σχεδόν τάς πόλεις καί χώρας τῆς Ἑλλάδος καί
ἀναγινώσκεται συνεχῶς ἀπό τούς νέους, πρός διακόσμησιν τῶν ἠθῶν αὐτῶν.
24. Εὑρισκόμενος δέ εἰς τά Μεδιόλανα τῆς Ἰταλίας, ἀκολουθῶν ἐκεῖ τήν
Ἀστρονομίαν καί τήν πρακτικήν Γεωγραφίαν, ἐσύνθεσα ἕναν Ἄτλαντα, ἤτοι μίαν νέαν
γεωγραφικήν χάρταν, ἡ ὁποία παρασταίνει τόν κόσμον ὅλον εἰς ἕν σχῆμα ἐπίπεδον καί
173

εὐκολοθεώρητον· αὕτη χαλκοχαραχθεῖσα καί τυπωθεῖσα εἰς χίλια σώματα, διεδώθη εἰς
ὅλα τά μέρη τῆς Ἑλλάδος.
25. Ἐκτός τῆς γενικῆς εἰρημένης ταύτης χάρτας, μετέφρασα ἀπό τό γαλλικόν καί μίαν
χάρταν θαλάσσιον καί τήν ἐχαλκοχάραξα διά τήν ὠφέλειαν τῶν ἑλληνικῶν πλοίων.
26. Μετά τινα δέ καιρόν σηκωθείς ὑπῆγα εἰς τήν Ἀκαδημίαν τῆς Πάδοβας καί ἀπ’ ἐκεῖ
διέβην εἰς τήν Βενετίαν καί εἰς Τριέστιον, ὅπου διέτριψα μερικόν καιρόν, περιεχόμενος
τά ἐκεῖ ἀξιόλογα πράγματα. Ἔπειτα σηκωθείς ὑπῆγα εἰς τήν Βιέννην τῆς Ἀουστρίας,
διά νά ἀκούσω καί τούς ἐκεῖ σοφούς διδασκάλους, νά θεωρήσω καί τά ἐκεῖ περίφημα
μουσεῖα καί βοτανικούς κήπους.
27. Διατρίβων ἔτι εἰς Βιέννην τῆς Ἀουστρίας μετέφρασα ἀπό τό ἰταλικόν τό σύστημα
τοῦ ὀρυκτολόγου καί περιφήμου Βέρνερ: ἦτο ἕν βιβλίον ἐξηγόν τούς χαρακτῆρας ὅλων
σχεδόν τῶν μετάλλων καί πολυτίμων πετρῶν τῆς γῆς ἡμῶν, βιβλίον πολλά ὠφέλιμον
πρός γνῶσιν τῶν ὀρυκτῶν.
28. Διατρίψας δέ ἐκεῖ μερικόν καιρόν ἦλθον πάλιν εἰς τά Μεδιόλανα, ὅπου διά
τινα καιρόν ἔκαμα πρᾶξιν τῆς Ἀστρονομίας εἰς τό ἐκεῖ περίφημον Ἀστροσκοπεῖον
τῆς Πρέρας λεγόμενον, εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἕν ἀπό τά περίφημα τηλεσκόπια τοῦ
ἀστρονόμου Ἔρσελ, μέ τό ὁποῖον πολλάκις ἐκύτταξα τόν ἥλιον, τήν σελήνην, τούς
πλανήτας καί ὑποπλανήτας, τά πλέον ἀξιόλογα ἄστρα τοῦ Οὐρανοῦ, πλήν δέν εἶδον
οὐδέν ζῶον εἰς αὐτούς. Ἐκεῖ διατρίβων ἔκαμα καί πρᾶξιν τῆς Ἰατρικῆς εἰς τά ἐκεῖ
μεγάλα νοσοκομεῖα ὀνομαζόμενα καί εἰς ἐκεῖνα τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου.
29. Τελειώσας, λοιπόν, τά πάντα, ἐσηκώθην ἐκεῖθεν καί ἦλθον εἰς τήν Ἀγκῶνα τῆς
Ἰταλίας, ὅπου εὑρών πλοῖον ἑλληνικόν ἔπλευσα διά τήν Ἑλλάδα, καί οὕτως ἦλθον
εἰς τήν Ζάκυνθον, ὅπου ἐπροσκύνησα, κατά τόν πόθον μου, τό πάντιμον καί σῶον
ἱερόν λείψανον τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Αἰγίνης ἀρχιεπισκόπου. Ἀπό τήν Ζάκυνθον
ἦλθον εἰς τάς Παλαιάς Πάτρας καί ἀπ’ ἐκεῖ, πλεύσας χάριν περιεργείας, ἦλθον εἰς τάς
λαμπράς Ἀθήνας. Περιελθών δέ ἐκεῖ καταλεπτῶς τάς ἐκεῖ ἀρχαιοτήτας τῶν Ἀθηνῶν,
ἐπαρακινήθην, μάλιστα, καί ἐπαρακαλέσθην, ἀπό τούς τότε Ἀθηναίους καί ἀρχιερέα
αὐτῶν κύριον Γρηγόριον καί ἡγούμενον Πετράκην, διά νά μείνω εἰς τάς Ἀθήνας
διδάσκαλος τῶν ἐπιστημῶν, ὅθεν στέρξας ἐσυμφώνησα νά τούς παραδώσω τάς
ἐπιστήμας.
30. Ἀφ’ οὗ ἤνοιξα τό σχολεῖον μου, ἤρχισα εὐθύς τήν Ἀριθμητικήν καί Γεωγραφίαν
μου, ἀκολούθως καί τάς λοιπάς ἐπιστήμας. Μετά μίαν ἑβδομάδα, ὅμως, τῆς
παραδόσεώς μου εἰς μίαν διωρισμένην ἡμέραν ἔκαμα μίαν κοινήν Ἀκαδημίαν, ἤτοι
συνάθροισιν, εἰς τήν ὁποίαν ἐσυνάχθησαν ὅλοι, σχεδόν, οἱ φιλόμουσοι Ἀθηναῖοι καί
οἱ μαθηταί μου ἅπαντες, καί ἐκεῖ ἤλλαξα τά ὀνόματα ὅλων τῶν μαθητῶν μου. Ἐκεῖ
πλησίον ἕνας Γραμματεύς τότε ἔκραζεν ὀνομαστί τούς μαθητάς μου, δηλ. ὁ Ἰωάννης
τοῦ τάδε, καί αὐτός εὐθύς ἐπαρασταίνετο εἰς τό μέσον. Ἀμέσως τοῦ ἔλεγον, ἰδού τό
ὄνομά σου, δέν εἶναι πλέον Ἰωάννης, ἀλλά Περικλῆς, ἤ Ἐπαμεινῶνδας, ἤ Ξενοφῶν, ἤ
ὅπως ἤθελον εἰπῇ τό ὄνομά του κ.λ. Λοιπόν, φοβοῦ τόν Θεόν, ἀγάπα τήν Φιλοσοφίαν,
βοήθησον καί τήν πατρίδα σου, καί οὕτω τῷ ἔδιδον ἕνα κλάδον τῆς δάφνης καί ἐλαίας
καί ἀναχωροῦντος μέν τοῦ μαθητοῦ ἐκεῖθεν, οἱ λοιποί δέ ἐκρότουν τάς χεῖράς των
λέγοντες: ζήτω ὁ Ἐπαμεινῶνδας, ἢ ὁ Περικλῆς κ.λ. Τοῦτο ἔκαμον κατά τάξιν εἰς ὅλους
αὐτούς τούς μαθητάς, εἰς αὐτήν τήν τερπνήν θέαν. Ὅλοι οἱ ἐκεῖσε παρευρεθέντες
ἐχάρησαν χαράν μεγάλην, οἱ μαθηταί δέ αὐτοί ἀφ’ οὗ ὠνομάσθησαν μέ ὀνόματα
ἑλληνικά, δηλ. Περικλῆς κ.λ.π. ἐφιλοτιμήθησαν καί ἐπροχώρουν μέ μεγάλον ζῆλον εἰς
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τάς σπουδάς των καί ἤθελον προχωρέσωσι καί καλλιώτερον, ἀνίσως ἔλλειπεν ὁ φθόνος
τινῶν θερσιτῶν καί Ζωΐλων, μάλιστα καί τινων λεγομένων ἰατρῶν καί διδασκάλων, οἱ
ὁποῖοι ἕως τότε ἐνόμιζον τόν ἑαυτόν τους σοφωτάτους καί ἱπποκράτους.
31. Διατρίβοντός μου διά τρεῖς χρόνους σχεδόν εἰς τάς Ἀθήνας ἐρανίσθην καί ἔκαμα
τήν μεθοδικήν μου Γεωγραφίαν, τήν ὁποίαν, ἐξηγήσας εἰς τούς μαθητάς μου, ἔπεμψα
καί ἐτυπώθη εἰς Βενετίαν. Εὑρισκόμενος διδάσκαλος εἰς τάς Ἀθήνας ἔκαμον διά τούς
μαθητάς μου μίαν εὔκολον καί πληρεστάτην Ἀριθμητικήν καί Γεωμετρίαν, ἐν ταὐτῷ
καί τήν Βοτανικήν, κατά τό σύστημα τοῦ σοφοῦ Λιναίου, τά ὁποῖα παρέδωκα τότε μέν
εἰς τούς μαθητάς μου, πλήν μένουσιν εἰσέτι ἀνέκδοτα.
32. Εὑρισκόμενος εἰς τάς Ἀθήνας περιῆλθον γεωγραφικῶς ὅλην τήν Ἀττικήν,
καταγράψας τούς ἀρχαίους καί νεωτέρους τόπους καί ἐπιγραφάς αὐτῶν. Τότε, κατά
συγκαιρίαν, Ὀσμάν πασᾶς τις, ἡγεμών τῆς Εὐρίπου, ἀκούσας ὅτι εἰμί ἰατρός, ἔστειλε
ταχυδρόμον μέ προσταγάς εἰς τάς Ἀθήνας καί μέ ἐπροσκάλει διά νά ὑπάγω ἐκεῖ νά
τόν ἰατρεύσω ἀπό τινα χρονικά πάθη, τό ὁποῖον μήν ἠμπορῶν νά τό ἀποφύγω, ὑπῆγα
καί τόν ἐθεράπευσα. Θεραπευθείς δέ ὁ ἡγεμών αὐτός δέν μ’ ἄφησε πλέον διά ὀκτώ
μῆνας νά ἐπιστρέψω εἰς τάς Ἀθήνας, ἕως οὗ ἐχάλασεν ἐκείνη ἡ ἐπιστημονική σχολή,
τῆς ὁποίας ἐνομιζόμην ἐγώ καί ἤμην ὁ πρῶτος θεμελιωτής αὐτής, τήν ὁποίαν σχολήν
τότε, ἐάν δέν τήν ἐκατέτρεχεν ὁ φθόνος τινῶν καί ἡ τύχη, πολλοί Ἀθηναῖοι ἤθελον
γυμνασθῶσιν εἰς τάς μαθήσεις καί εἰς τήν ἀρετήν, διότι οἱ νέοι τότε αὐτῆς τῆς λαμπρᾶς
πόλεως συνερισθέντες μέ τούς ἐναρέτους προγόνους των, ἐβιάζοντο ποῖος νά ὑπερέβη
τόν ἄλλον εἰς τάς μαθήσεις του, ἄξιοί μου μαθηταί καί τίμιοι πολῖται ἐχρημάτισαν
τότε οἱ ἑξῆς: οἱ κύριοι Γ. Ψύλλας, Στ. Σεραφείμ, Ι. Βλάχος, Μ. Βουζύκης, Πιττακός
καί οἱ υἱοί τοῦ Γέροντος καί ὁ ἡγούμενος Διονύσιος Πετράκης καί λοιποί ἄλλοι ἕως
πεντήκοντα.
33. Συνάξας λοιπόν ἀπό τόν σατράπην ἐκεῖνον ἀρκετά ἀργύρια, ἐκίνησα ὁμοῦ μέ τούς
ἀνθρώπους μου καί ἔκαμα τήν περιήγησιν καί χάρταν τῆς Ἑλλάδος, δηλ. τῆς Ἀνατολικῆς
Ἑλλάδος, καί ὅλης τῆς Πελοποννήσου, δηλ. ἀπό τάς Θερμοπύλας ἕως εἰς τόν Ἀχελῶον
ποταμόν καί Ταίναρον ἀκρωτήριον, καθώς πρός τό τέλος τούτου ἐκθέτω τά μέρη των.
34. Ἀφ’ οὗ περιῆλθον διά εἴκοσι μῆνας σχεδόν ὅλα τά μέρη αὐτά μέ κόπους πολλούς
καί μέ ἔξοδα ἀρκετά, ἦλθον εἰς τήν Τιπάρινον (Πέτζαν) καί Ὕδραν, καί εἰς τάς λοιπάς
αὐτῶν νήσους, τῶν ὁποίων κατέγραψα τά πάντα.
35. Πλεύσας ἐκεῖθεν ἔπειτα, ἦλθον εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, φθάσας δέ ἐκεί
ἐφιλιώθην ἀμέσως μέ τόν καλοκάγαθον αὐθέντην Ἀλέξανδρον τόν Χαντσαρλήν, ὁ
ὁποῖος διά νά μέ εὐχαριστήσῃ περισσότερον μέ ἐσύστησεν ἀμέσως εἰς τόν ἀρχιατρόν
τοῦ σουλτάν Μουσταφᾶ, ὅστις ἐλέγετο Μουσταφᾶ Πεχξέτ ἐφένδης. Οὗτος, εἰδών με
εὐχαρίστως, μέ ὑπερηγάπησεν ἐκ καρδίας, ἔπειτα εἰδών καί ἀναγνούς τό ἀκαδημιακόν
χρυσόβουλόν μου καί τά συστατικά τῶν διδασκάλων μου τῆς Εὐρώπης, περισσότερον
ἐχάρηκεν, καί οὕτως ἀμέσως ἔδωκεν ἐγγράφως καί αὐτός τήν ἄδειαν, ὥστε νά κάμω
ἐλευθέρως τήν ἰατρικήν τέχνην, τόσον εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, ὅσον καί ἀλλαχοῦ.
Οἱ ἰατροί δέ τῆς πόλεως ἰδόντες τοῦτο ἐφθόνησαν καί ἠθέλησαν νά μέ ἐμποδίσωσι,
μάλιστα, ὅτι τότε ἐτύπωνα καί τήν Φαρμακοποιΐαν τοῦ σοφοῦ Βρουνιατέλου, πλήν ὁ
ἀρχιατρός ὅλους τούς ἀπέβαλεν, ὡς φθονερούς καί κακούς, διότι ἐγώ συνεχῶς ἐξηγοῦσα
καί ἡρμήνευα τήν Βοτανικήν εἰς αὐτόν τόν ἀρχιατρόν καί ἄλλα περισσότερα περίεργα.
Μάλιστα διά νά κάμῃ ὁ ἀρχιατρός νά ἀκουσθῶ εἰς ὅλην τήν Κωνσταντινούπολιν μέ
ἐσύστησεν εἰς ὅλους, σχεδόν, τούς ἐγκρίτους τῆς Κωνσταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖοι
ἐπεσκέπτοντο ἀπό ἐμέ καί ἐθεραπεύοντο μέ κάθε ἐπιμέλειαν. Μετ’ ὀλίγον δέ καιρόν
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ἐπροχώρησα καί εἰς τά ἐνδότερα τῶν οἴκων, τόσον τοῦ βασιλέως, ὅσον καί τῶν ὑπ’
αὐτοῦ, ὅπου πολλούς τῶν ἐκεῖσε ἐθεράπευσα ἀπό διάφορα πάθη, καθώς σᾶς εἶναι,
φίλε μου, γνωστόν, ὅπου καί ἀνταμώθημεν εἰς αὐτήν τήν ὡραίαν πόλιν.
36. Διά νά μέ βραβεύσῃ ὁ βασιλεύς καί νά μέ τιμήσῃ ἔκαμεν, ὥστε ὁ ἀρχιατρός αὐτοῦ,
ἔκαμε κατά τήν συνήθειαν αὐτῶν ἔγγραφον ἰλάμιον,40 ἤτοι ἀποδεικτικόν τῆς ἀρετῆς
καί ἐπιτηδειότητός μου, καί ἐδόθη πρός αὐτόν, τότε ὁ βασιλεύς κατά τό ἰλάμιον ἐκεῖνο
καί μαρτυρίαν τοῦ ἀρχιατροῦ αὐτοῦ, μοί ἔδωκεν ἐγγράφως ἕν ψήφισμα, ἤτοι μίαν
ἔγγραφον τουρκικήν προσταγήν, ἡ ὁποία σώζηται εἰσέτι εἰς ἐμέ, πρός ὅλους τούς
ὀπαδούς καί ὑπηκόους αὐτοῦ, καθώς τό ἑπόμενον ψήφισμα ἐναργῶς παρασταίνει τά
πάντα ἀληθῶς.
Ψήφισμα τοῦ σουλτάν Μαχμούτ.
Πρός τούς κατῆδες41 καί ναΐπηδες42 τῆς Ῥούμελης καί Ἀνατολῆς, ὅπου θέλει περιέρχεται ὁ ἐν τῇ παρούσῃ μου ἱερᾷ προσταγῇ διαλαμβανόμενος Διονύσιος ὁ Πύῤῥος.
Ἔστω γνωστόν τοῖς πᾶσιν ὅτι ὁ ἰατρός, ὁ ὀνομαζόμενος Διονύσιος ὁ Πύῤῥος, ἀπό
τό γένος τῶν Ῥωμαίων, ἐπειδή καί ἐσπούδαξε καλῶς εἰς τήν Εὐρώπην τήν ἰατρικήν
τέχνην, καί τάς εἰς αὐτήν ἀναγομένας διαφόρους ἐπιστήμας, καθώς φανερώνεται
καί ἀπό τό ἀναχεῖρας αὐτοῦ γράμμα τῆς ἀδείας τῶν διδασκάλων τῆς Ἰατρικῆς, δι’
οὗ συγχωρεῖται εἰς αὐτόν, εἰς τό νά μεταχειρίζεται ἐλευθέρως τήν ἰατρικήν τέχνην.
Ἔκαμεν ἰλάμι καί ὁ ἀρχιατρός τοῦ κραταιοτάτου βασιλείου μου Μουσταφᾶ Πεχξέτ
ἐφέντης, τό ὁποῖον διαλαμβάνει, ὅτι μέ τό νά ἀποδείχθῃ ἡ ἀξιώτης καί ἐπιδεξιώτης
τοῦ ῥηθέντος ἰατροῦ πρός τό ἐπισκέπτεσθαι τούς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀσθενοῦντας,
ζητεῖ νά ἐκδοθῇ ὑψηλός μου ὁρισμός, ὥστε ὁ ῥηθείς ἰατρός περιερχόμενος τοὐντεῦθεν
εἰς τά μέρη τῆς Ῥούμελης καί Ἀνατολῆς, νά ἐξασκῇ τήν ἰατρικήν τέχνην, κατά ζήτησιν
καί εὐχαρίστησιν τῶν ἀσθενούντων, χωρίς νά ἐνοχλῆται παραλόγως ἀπό τούς λοιπούς ἰατρούς.
Προστάζω, λοιπόν, νά ἐκτελεσθῇ τό ἰλάμιον τοῦ ῥηθέντος τούτου, εἰς τό ὁποῖον
διαλαμβάνεται, ὅτι ὁ ῥηθείς ἰατρός Διονύσιος ὁ Πύῤῥος ἔχει τήν ἄδειαν παρά τῶν
αὐτοῦ διδασκάλων, εἰς τό νά μεταχειρίζηται τήν ἰατρικήν τέχνην, καί ὅτι ἀπεδείχθη
ἡ αὐτοῦ ἀξιώτης εἰς ὅσους ἀσθενοῦντας ἐπισκέφθη καί ἐθεράπευσεν, ὅθεν σεῖς οἱ
ῥηθέντες κατῆδες καί ναΐπηδες, θέλετε ἐξεύρει, ὅτι ἐξεδόθη ἡ παροῦσα ἱερά μου προσταγή εἰς ὅλους, ὅτι ὁ ῥηθείς ἰατρός περιερχόμενος εἰς τά μέρη τῆς Ῥούμελης καί Ἀνατολῆς,
ἂς μεταχειρίζηται ἐλευθέρως τήν ἰατρικήν τέχνην, κατά ζήτησιν καί εὐχαρίστησιν τῶν
ἀσθενούντων ἀνθρώπων, χωρίς νά ἐνοχλῆται παραλόγως ἀπό κἀνένα.
Λοιπόν, ὅταν φθάσῃ πρός ἐσᾶς ἡ παροῦσα ἱερά μου προσταγή, θέλετε ἐκτελέσει
τά ἐν αὐτῇ διαλαμβανόμενα καί θέλετε ἀποφύγῃ τοῦ νά ἐναντιωθῆτε εἰς αὐτήν,
πιστεύοντες τό ἱερόν μου σημεῖον.
Ἐγράφη περί τό τέλος τοῦ Ῥεμπίου Ῥεβέλ 1234, ἤτοι 1819, Ἰαννουαρίου. Ἐν
Κωνσταντινουπόλει.
37. Λαβών τοῦτο ὑπογεγραμμένον καί ἀπό ὅλους σχεδόν τούς ὑπ’ αὐτοῦ ἐγκρίτους
ὑπουργούς τῆς πόλεως, ὑπεδεχόμην μεγάλως παρά πάντων τῶν ἐγκρίτων, μέ τούς
40. Ιλάμιον< τουρ. ilam· έκθεση, δικαστική απόφαση.
41. κατής< τουρ. kadi· ιεροδικαστής.
42. Ναΐπης< τουρ. naip· τοποτηρητής.
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ὁποίους πολλάκις φιλονεικήσας περί πίστεως ἀπέδειχνον, φυσικῶς καί θεολογικῶς,
τόν Ἰησοῦν Χριστόν Θεόν ἀληθινόν καί ποιητήν τοῦ Παντός καί κριτήν τοῦ κόσμου,
καί αὐτόν μόνον ἴσον τῷ Πατρί καί τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, καί ἀνώτερον πάντων τῶν
ὄντων, τῶν ὑπ’ αὐτοῦ γενομένων κτισμάτων, πρός τό ὁποῖον οὐδείς ἐκείνων ἐδύνετο
νά ἀναιρέσῃ τόν λόγον μου. Μ’ ὅλον τοῦτο, χωρίς νά χρονοτριβῶ εἰς ἄλλα τοιαῦτα
πράγματα καί νά ὑψωθῶ διά ἀγάπην αὐτῶν, ἔκαμνα τὀ ἔργον μου γενικῶς καί ἐξ
ἴσου πρός ἅπαντας, θεραπεύων τούς πρός με ἐρχομένους ἀσθενεῖς. Τότε συμβουλευθείς
μετέφρασα καί ἐτύπωσα τήν Φαρμακοποιΐαν τοῦ σοφοῦ Βρουνιατέλου εἰς δύω χιλ.
σώματα, βιβλίον χρήσιμον διά τά φαρμακοπωλεῖα τῆς Ἑλλάδος.
38. Ἐν ᾧ τοῦτο ἔκαμον εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ἐδιωρίσθην ἀπό τόν Παναγιώτατον
Πατριάρχην κύριον Γρηγόριον διά νά ἐκφωνῶ καί λόγους ἐπ’ ἄμβωνος εἰς τάς Ἐκκλησίας,
ὁπότε ἦτον συνάθροισις Χριστιανῶν καί ἑορτή. Τοῦτο ἠκολούθησα κατά τήν προσταγήν τοῦ Πατριάρχου καί ἐκφώνουν ἐπ’ ἄμβωνος λόγους ἠθικούς, πρός διόρθωσιν τῶν
ἠθῶν τῶν ἐκεῖσε Χριστιανῶν. Ὅλων τούτων ἕνεκεν, ὁ Πατριάρχης ἠθέλησε νά μέ τιμήσῃ
καί μέ τό ἀξίωμα τοῦ ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καθώς τό ἑπόμενον
πατριαρχικόν πιττάκιον παρασταίνει τήν ἀλήθειαν.
Πιττάκιον Πατριαρχικόν.
Γρηγόριος Ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ῥώμης, καί
Οἰκουμενικός Πατριάρχης.
+ Ἡ μετριώτης ἡμῶν, διά τοῦ παρόντος αὐτῆς ἀποδεικτικοῦ ἐπαξίου φιλοτιμίας
Γράμματος, δηλοποιεῖ, ὡς τόν ὁσιολογιώτατον ἐν ἱερομονάχοις κύριον Διονύσιον
Πύῤῥον διδάσκαλον, ἐπιγνοῦσα ἄνδρα εὐσεβέσι, καί χρηστοῖς ἤθεσι κεκοσμημένον,
παιδείας τε ἐγκρατής, τῆς τε καθ’ ἡμᾶς καί τῆς θύραθεν, καί βίου ἀνεπιλήπτου, καί
ἱεροπρεποῦς διαγωγῆς ἐνδειξάμενον, προήγαγεν ἤδη εἰς ὀφφίκιον ἐκκλησιαστικόν,
καί ἰδίαις αὐταῖς πατριαρχικαῖς χερσίν προεχειρίσατο ἀρχιμανδρίτην τοῦ κατ’ αὐτήν
Ἁγιωτάτου, Πατριαρχικοῦ, Ἀποστολικοῦ, καί Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐφ’ ᾧ καί
γράφουσα ἀποφαίνεται, ἵνα ὁ εἰρημένος ὁσιολογιώτατος ἐν ἱερομονάχοις διδάσκαλος
Διονύσιος Πύῤῥος, ὑπάρχει ἀπό τοῦδε, καί λέγεται, καί παρά πάντων γινώσκηται
ἀρχιμανδρίτης τοῦ κατ’ αὐτήν, Ἁγιωτάτου, Πατριαρχικοῦ, Ἀποστολικοῦ, καί
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, φέρων τ’ ἐπιγωνάτιον ἐν ταῖς ἱεραῖς τελεταῖς, καί προτιμώμενος
τῶν ἄλλων ἀρχιμανδριτῶν, τῶν μή ἐχόντων τοιαύτην πατριαρχικήν χειροθεσίαν, ἔχων
τε τήν στάσιν καί ἕδραν αὐτοῦ ἐν ταῖς ἱερατικαῖς χοροστασίαις, τήν ἀνήκουσαν τῷ
βαθμῷ καί χαρακτῆρι αὐτοῦ, καί καρπούμενος, καί ἀπολαμβάνων πᾶσαν τιμήν καί
εὐλάβειαν, παρά πᾶσι τοῖς ἐντυγχάνουσιν αὐτῷ ὁμογενέσιν· ὅθεν εἰς ἔνδειξιν ἐγένετο
καί τό παρόν ἐκκλησιαστικόν τῆς ἐπαξίου ταύτης φιλοτιμίας ἀποδεικτικόν γράμμα,
καί ἀπεδόθη τῇ αὑτοῦ ὁσιοελλογιμότητι.
αῳκ΄. ἐν Μηνί Φευρουαρίῳ ἰνδικτιῶνι.
39. Λάβε τό παρόν μου, λέγει ὁ ἀοίδιμος Πατριάρχης, πρός ἀῤῥαβῶνα ἄλλης
μεγαλητέρας τιμῆς, καί ἔσο βέβαιος ὅτι ἐγώ εἰμί πνευματικός σου πατήρ καί σέ ἀγαπῶ
πατρικῶς. Μέ ἠγάπα ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης εἰλικρινέστατα, διότι πολλάκις τόν
ἐθεράπευσα ἀπό παραμικράς τινάς ἀσθενείας καί ἐσυμβούλευον αὐτόν τά δέοντα. Καί
βέβαια ἤθελον κατορθώσωμεν πολλά πράγματα ὠφέλιμα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἀνίσως
ὁ φθονερός διάβολος δέν ἤθελε ταράξῃ τό πᾶν, ἐπειδή καί ἐν ᾧ ταῦτα ἐσκεπτόμην,
ἐκινήθησαν οἱ Ἕλληνες εἰς ἐπανάστασιν κατά τῶν τυράννων τῆς Ἑλλάδος, καί ἐντός
12. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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ὀλίγου κατετάραξαν τό πᾶν. Καί βέβαια ἤθελε ὑπάγῃ πολλά καλά τό πρᾶγμα, ἀνίσως
ὁ φθόνος καί οἱ ἐχθροί τῆς πατρίδος δέν ἤθελον ἐμποδίσωσι τό καλόν.
40. Εἰς ἐκείνην τήν ἡμέραν, εἰς τήν ὁποίαν τότε ἐγίνετο τό Συμβούλιον παρά τοῦ
σουλτάνου καί τῶν λοιπῶν ἐγκρίτων τῆς αὐλῆς του, διά νά κακοποιήσωσι τούς Χριστιανούς, ἕνας τις τῶν ἐγκρίτων τῆς αὐλῆς, Τοῦρκος φίλος μου πιστός, θεραπευθείς, μοί
λέγει μυστικῶς ὅτι διά δύω ἢ τρεῖς ἡμέρας, ἀφεύκτως, πρέπει νά ἀναχωρήσω ἀπό τήν
Κωνσταντινούπολιν καί ὕστερον ἂς ἐπιστρέψω, καί τότε, ἐάν θέλω νά μέ κάμουν σχεδόν καί Πατριάρχην, ἐπειδή καί τότε εὐθύς εἶχον σκοπόν, οἱ ἄπιστοι, νά θανατώσωσι
τόν Πατριάρχην καί τούς Χριστιανούς τῆς πόλεως. Τοῦτο ἀκούσας ἐτρόμαξα. Ἐπί τήν
αὔριον τινές ἔγκριτοι τῆς πόλως, μάλιστα ὁ Σέχουλ Ἰσλάμης43 τῶν Ὀθωμανῶν και ὁ
υἱός αὐτοῦ ὁ Σταμπόλ ἐφέντης, ὁ ἀρχιατρός τοῦ βασιλέως, καί ἄλλοι τινές τῆς Πόρτας
μέ ἔκραξαν κατά μέρος καί μέ ἐξέταξαν, νά μάθωσιν ἀπό ἐμέ, ἐάν ὁ Πατριάρχης κύρ
Γρηγόριος ἔχῃ εἴδησιν ἀπό τήν ἐπανάστασιν τῶν Ἑλλήνων καί ἀνίσως εἶναι φίλος
αὐτῶν κ.λ. Πρός τούς ὁποίους ἀπεκρίθην ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι ἕνας ἁγιώτατος
ἄνθρωπος καί ἀπό αὐτά τά πράγματα αὐτός δέν ἔχει εἴδησιν καί ὅτι αὐτό τό κίνημα
δέν εἶναι τῶν ῥαγιάδων, ἀλλ’ ἄλλης αὐλῆς καί ἄλλα παρόμοια πρός ἡσυχίαν τῶν
ἀπίστων καί πρός διαφέντευσιν τῶν Χριστιανῶν. Τοῦτο μαθών ὁ πεζαδέ44 Κωνστάκης
ὁ Μουρούζης μέ ἐμήνυσε παρακαλεστικῶς λέγων, νά τρέξω εἰς αὐτάς τάς αὐλάς καί
νά εἰπῶ τά δέοντα πρός διαφέντευσιν τῶν Χριστιανῶν, τό ὁποῖον καί ἠκολούθησα
διά τινας ἡμέρας. Ἔπειτα φοβηθείς, μάλιστα βλέπων καί τούς ἄρχοντας θανατωμένους
καί τούς Χριστιανούς κατατρεγμένους, ὑπῆγα εἰς τόν Πατριάρχην, καί τοῦ εἶπον τά
ὅσα ἤκουσα καί εἶδα καί οὕτως ἀνεχώρησα ἐκεῖθεν μέ τήν εὐχήν τοῦ Πατριάρχου καί
ἐμβάς εἰς πλοῖον, ἔχον σημαίαν ἀγγλικήν, ἦλθον εἰς τό Ἅγιον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος πρός
τό Ἅγιον Πάσχα ἡμῶν.
41.44α Ἐκεῖ δέ πάλιν οἱ ἐκεῖσε καλόγηροι, σηκωθέντες ὑπῆγαν, καίοντες τάς χώρας
καί τόπους τῶν ἀπίστων, ἔξωθεν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ ἄπιστοι δέ τότε ἑνωθέντες ὅλοι
ὁμοῦ ὥρμησαν ὁμοθημαδόν καί νικήσαντες τούς Χριστιανούς ἦλθον νά ἔμβωσι βιαίως
εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ἡ ἐκεῖσε δέ κοινότης, στενοχωρημένη ἀπό ὅλα, μέ ἐκάλεσαν διά νά
ἑρμηνεύσω πῶς νά κάμωσι τό παρούτι·45 ἔπειτα, κοινῇ ψήφῳ τῶν πατέρων, πέμπομαι
εἰς τήν Σκόπελον ὁμοῦ μέ ἄλλους πατέρας, διά νά στείλωμεν ἐκεῖθεν πλοῖα πολεμικά,
πρός διαφέντευσιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό ὁποῖον καί ἔκαμα κατά τήν θέλησιν αὐτῶν.
42. Ἐκεῖθεν σηκωθέντες ἤλθομεν εἰς τήν Ὕδρα νῆσον, μέ γράμματα τῶν πατέρων
ζητῶντες καί ἀπ’ ἐκεῖ βοήθειαν, πλήν ἀπετύχαμεν, ἐπειδή καί οἱ Ὑδριῶται ζητοῦντες
χρήματα πολλά δέν ἔδωκαν ἀκρόασιν εἰς ἡμᾶς.
43. Ἐκεῖθεν σηκωθείς ἦλθον εἰς τήν Κέω Νῆσον, τανῦν Τσίαν,46 ὅπου ἔκαμα τήν
καταγραφήν αὐτῆς· μαθών δέ ὅτι τό Ὄρος ἐπαραδώθη εἰς τούς Τούρκους, ἔπλευσα
διά τήν Πελοπόννησον, ὅπου οἱ Ἕλληνες εἶχον περικυκλώσῃ τήν πρωτεύουσαν αὐτῆς
43. Σεϊχουλισλάμης< τουρ. seyhulislam· σεΐχης του Ισλάμ, ο επικεφαλής όλων των θρησκευτικών αξιωματούχων.
44. Πεζαδέ< μπεϊζαδέ< τουρ. beyzade· ο γιος του μπέη.
44α. Από τυπογραφική αβλεψία, στο πρωτότυπο, μετά την § 40 ακολουθούν οι § 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41. Στην μελέτη μας αποκαθιστούμε τα λάθη της αρίθμησης.
45. Παρούτι< μπαρούτι< τουρ. barut· πυρίτιδα.
46. Το σωστό Τζία-Τζια.
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τήν Τρίπολιν. Ἁλωθείσης τῆς Τριπόλεως ἐμβῆκα μέσα, ὃπου ἦσαν ἀκόμη τά νεκρά
πτώματα τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τῶν ὁποίων συνέβη ἡ δεινή ἐκείνη ἐνδημική νόσος, ἐκ
τῆς ὁποίας πολλούς ἀσθενεῖς ἐπισκεύθην καί ἐθεράπευσα, καί μάλιστα τόν φίλον μου
πεϊζαδέ Γεώργιον Μαυρομιχάλην μέ τόν ὁποῖον ὕστερον ὁδηγήσαμεν εἰς Κόρινθον τάς
γυναῖκας τοῦ σατράπου Χουρσίτ πασιᾶ καί τῶν λοιπῶν Τούρκων.
44. Θεραπεύων τούς ἀσθενεῖς καί πληγωμένους εἰς Τρίπολιν, ἔκαμνον καί λόγους
ἐπ’ ἄμβωνος ἁρμοδίους ἐκείνης τῆς περιστάσεως, ἐπειδή καί τότε οἱ Χριστιανοί
μολυνθέντες ἀπό τά λάφυρα ἐκυριεύθησαν ἀπό τήν ἐπιδημίαν ἐκείνην.
45. Ἐκεῖ καθήμενος συνέγραψα τήν Πανθέκτην μου, ἤτοι κατέγραψα τά ἑσπέρια,
ἀπόστιχα, καθίσματα, αἴνους, καί βίους ὅλων τῶν ἁγίων τῶν δώδεκα μηνῶν, διά νά
εἶναι εὔκολον εἰς κάθε ἄνθρωπον διά ἀκολουθίαν, μένει καί αὕτη εἰσέτι ἀνέκδοτος·
ἀλλ’ ἐπειδή καί τότε οἱ Χριστιανοί ἐναμβρυθέντες εἰς τήν κατά τῶν Τούρκων νίκην,
ἐφαντάσθῃκαν, καί οὕτως ἐμβῆκεν εἰς τήν Πελοπόννησον ὁ Δράμαλης πασιᾶς μέ πολλάς χιλιάδας Τούρκων καί ἐτρόμαξε τόν κόσμον.
46. Κατά τύχην ἐκεῖνο τό ἑσπέρας εὑρέθην καί ἐγώ εἰς τό Ἄργος. Οἱ λαοί ἐθρήνουν
τήν τύχην των, καί οἱ δυνατοί ἐγύμνωναν τούς ἀδυνάτους· ἐπί τήν αὔριον ἐγύμνωσαν
καί ἐμέ τινές κάκιστοι στρατιῶται. Εἰς ἐκείνην τήν συμφοράν, ὅλων τῶν πιστῶν
ἔτρεμον αἱ καρδίαι καί ἐκλαίομεν ἅπαντες εἰς τάς προσευχάς μας διά τόν φόβον
μας· καί ποῖος ἤλπιζε τότε ὅτι ἠθέλαμεν ἐλευθερωθῇ ἀπό τόν κίνδυνον; Οἱ ἀνόητοι
Τοῦρκοι, ἐλπίζοντες νά εὕρωσι θησαυρούς εἰς τό Ἄργος, ἐπολέμουν ἕως οὗ πεινάσαντες
ἀδυνάτησαν καί τότε ἐτράπησαν εἰς φυγήν καί ἐχάθηκαν ὅλοι, διότι μωραίνει Κύριος
λαόν, ὅν βούλεται ἀπολέσαι αὐτῶν.
47. Ἐγώ δέ τότε σηκωθείς κατῆλθον εἰς τήν ἀρχαίαν Σπάρτην, τήν νῦν Μισθράν τῆς
Λακωνίας πόλιν, ὅπου ἐδίδασκον τούς Σπαρτιάτας εἰς τόν ἀγῶνα τοῦ ἔθνους καί εἰς
τήν ἀρετήν. Ἡσυχάζων δέ εἰς τήν Σπάρτην κατεσκεύασα, δι’ ἐξόδων μου, χαρτουργεῖον
πρός ὠφέλειαν τοῦ ἔθνους, δι’ οὗ ἔκαμα ἕως χιλίας κόλλας. Ἔπειτα ἐλθόντος τοῦ
Ἰμπραήμ πασιᾶ, μέ χιλιάδας στρατόν, καί λεηλατίζοντος τάς πόλεις καί χώρας
κατέλειπον καί ἐγώ τήν μηχανήν καί τό χαρτίον καί οὕτω κατέφυγον, προσκαίρως,
εἰς τά Κύθηρα νῆσον, τανῦν Τσηρίγον, ὅπου παρ’ ὅλων ὑπεδέχθην φιλοφρόνως.
Κατ’ ἐκείνας τάς ἡμέρας, ἐν ᾧ ἔκαιον οἱ Τουρκοάραβες τήν Λακωνίαν καί τό Ἔλος,
ἐλυπήθην εἰς ἄκρον διά τόν ἀφανισμόν τῶν Χριστιανῶν. Τότε παρακινηθείς εἶπον μέ
κατάνυξιν ἔμπροσθεν τοῖς ἐν Κυθήροις Μυρτιδιοτίσσης θαυματουργοῦς εἰκόνος τῆς
Θεοτόκου, ἕνα ὁλόκληρον ψαλμόν συνθεμένον καί τυπωμένον εἰς τήν ὁμολογίαν τῆς
πίστεως, καί ἐπειδή τότε, ὅλοι οἱ Χριστιανοί εἶπον τό ἀμήν, μόνος Ἄνας ὁ ἀρχιρεύς
τῶν Κυθήρων, φιλότουρκος ὤν, ἐδαιμονίσθη καί διαῤῥίξας τά ἱμάτια αὐτοῦ εἶπεν ὅτι
ὁ προσευχηθείς εἰς τόν Θεόν ἐβλασφήμησε μεγάλως, καταρώμενος τούς Τούρκους, καί
εὐθύς γράψας πρός τήν ἐν Κερκύρᾳ47 Διοίκησίν των, εἶπεν νά παιδευθῶ, ἐπειδή καί
πρότερον ἐζήτησεν παρ’ ἐμοῦ, ὁ πλεονέκτης, δῶρα πολλά νά χορτάσῃ τήν πλεονεξίαν
του. Ὁ ἐκεῖσε διοικητής Ἄγγλος καί οἱ ἄρχοντες, τῶν ὁποίων ἐσπούδαζον τά τέκνα των,
ἐπίπληξαν τόν ἀπρόκοπον Κακονᾶν ἐκεῖνον τόν ἀρχιερέα, διά τό πρός με φέρσιμόν
του, πλήν εἰς μάτην. Τοῦτο μαθών καί ἐγώ ἀνεχώρησα διά τό Ναύπλιον, ἀποτινάξας
καί τόν κονιορτόν τῶν ποδῶν μου. Ἐλθών δέ εἰς τό Ναύπλιον τῆς Ἀργολίδος ἐτύπωσα
τήν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεώς μου μέ τό ἱερόν Ἀπάνθισμα τοῦ ψαλτηρίου.
47. Τα Κύθηρα βρίσκονταν υπό αγγλική κατοχή όπως και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους.
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Ἔκαμα τοῦτο, ἕνα μέν διά νά παραστήσω εἰς τόν λαόν τί φρονῶ, καί πῶς πιστεύω
εἰς τά Θεῖα, δεύτερον δέ τινές Χριστιανοί, ὄντες ἄμοιροι ἀπό Θεολογίαν, καί ἀπό
ἐκκλησιαστικάς διδαχάς, ἀναγινώσκοντες τοῦτο, δύνανται νά καταλάβωσι τί
πιστεύουσιν, τό ὁποῖον ἀκολούθως ἐκθέτομεν ἐνταῦθα ἕνεκεν τῆς ἀληθείας (...).48
Ἀφοῦ ἐτύπωσα ταῦτα, ἐτύπωσα καί τήν Διονυσιάδα Γραμματικήν μου καί
Ἀριθμητικήν, καί τήν Χυμικήν τῶν Τεχνῶν, τάς ὁποίας εἶχον συνθέσειν καί παραδόσειν
εἰς Κύθηρα νῆσον.
Κατ’ ἐκείνας τάς ἡμέρας ἐν ᾧ οἱ Τοῦρκοι λεηλάτιζον τήν Ἑλλάδα ὅλην, οἱ ἐν Ναυπλίῳ
ὁπλαρχηγοί καί δυνατοί ἐν ἀκαρεί λεηλάτησαν καί ἐλαφυρογώγησαν, τήν δυστυχή πόλιν
τῶν Ναυπλίων. Τότε ὅλων τῶν ἐναρέτων ἀνθρώπων ἔκλαιον αἱ καρδίαι βλέπουσαι τήν
κακίαν τῶν ἀνοήτων ἀνθρώπων,
Πρός τάς ἀρχάς ὅμως τοῦ 1827 ἔτους ἔφθασεν ἀπό τήν Εὐρώπην καί ὁ Ἰωάννης
Καποδίστριας. Τότε οἱ Τοῦρκοι ἀνεχώρησαν καί οἱ κακοί συνεστάλθησαν, οἱ
Ἕλληνες δ’ ἐπέστρεφον εἰς τάς ἑστίας των χαίροντες, ἐγώ δέ πάλιν ἐπανέλαβον τό
ἔργον τῆς χαρτουργείας μέ κόπον πολύν καί ἔκαμα τήν μηχανήν εἰς τόν Ἐρασινόν
ποταμόν τού Ἄργους, ὁποῦ ἔπηξα ἕως χιλίας κόλλας χαρτί, δι’ ἔλλειψιν ὅμως τῶν
χρημάτων παρετήθην τοῦ ἔργου. Εἰς μάτην ἐπαρακάλεσα τόν Καποδίστριαν νά
συντρέξῃ εἰς αὐτό τό κοινωφελές ἔργον. Εἰς μάτην τόν ἐπαρακάλεσε καί ὁ σύντροφός
μου στρατηγός Νικηταρᾶς, αὐτός δέ οὐκ ἠθέλησε τοῦ συνιέναι τό καλόν καί οὕτως
ἐμποδίσθη ἡ μηχανή αὕτη τοῦ νά ἦναι τελειωμένη εἰς τήν Ἑλλάδα, διά τοῦτο καί ὁ
σοφός Δημοσθένης τῶν Ἀθηναίων ἰδών ἔλεγεν «Δεῖ δή χρημάτων κ’ ἄνευ τούτων
οὐδέν γίνεται». Πολλοί ἄνθρωποι εἶναι πολυκτήμονες καί πολύπλουτοι, πλήν ὅταν δέν
ἔχουσι νοῦν κατωρθώνουσιν οὐδέν καλόν εἰς τόν κόσμον.
Κατ’ ἐκείνους τούς χρόνους ἡ Κυβέρνησις τοῦ Καποδίστρια μόλον ὅτι εἶχε στράτευμα
ἐκλεκτόν ἀπό δώδεκα χιλιάδας, ὑποπτεύθη ὅμως τούς Ἕλληνας καί τούς μέν τότε
ἐφυλάκωσεν, τούς δέ ἐξώρισεν εἰς τήν νῆσον Ὕδραν, ὅσον καί ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς.
Τότε οὐδείς συνανεστρέφετο, οὔτε ἐπεσκέπτετο, ἀπό τόν φόβον, καί ἐκόπη διόλου ἀπό
τούς ἀνθρώπους ἡ κοινωνία.
Ἐγώ δέ τότε δυσαρεστηθείς εἰς τήν τύχην μου, κατέβαλον κόπους πολλούς καί
ἐτύπωσα τό Ἐγκόλπιον τῶν Ἰατρῶν εἰς δύω τόμους. Μόλις τό σύγγραμμα τοῦτο
ἐτυπώθη καί ἀμέσως ὁ Καποδίστριας ἐθανατώθη εἰς τόν ναόν τοῦ Ναυπλίου παρά
τοῦ φίλου μου πεϊζαδέ Γεωργίου Μαυρομιχάλη τοῦ Σπαρτιάτου, ἐν ἔτει 1832, ἡμέρᾳ
Κυριακή, Σεπτεμβρίου 27. Κατ’ ἐκείνην τήν Κυριακήν ἠρώτησα ἱερομόναχον τινά
Πάτμιον Καποδιστριακόν τοῦ Τάγματος τῶν Στρατιωτῶν, πῶς σήμερον ἦλθες εἰς αὐτήν
τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Νικήτα; Ἦλθον, μοί ἀπεκρίθη, τελευταίαν φοράν, διότι ὁ
Κυβερνήτης ἔδωσε διάταγμα νά κρημνίσουν αὐτόν τόν ναόν καί τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐγώ
δέ τότε τοῦ εἶπον, δέν ἠξεύρεις, ὁποῦ λέγει, ὅστις φθείρει τόν ναόν τοῦ Θεοῦ, φθείρει
τοῦτον ὁ Θεός; Καί ἀμέσως, ὦ τοῦ θαύματος! ἐν ᾧ ὁ ἱερεύς ἔλεγε τό Εὐαγγέλιον τοῦ
ὄρθρου, ἠκούσαμεν τόν κρότον τῆς πιστόλας καί ἐθανατώθη ὁ Καποδίστριας. Τοιούτῳ
τρόπῳ ὁ Θεός παιδεύει τούς φθείροντας τόν ναόν τοῦ Θεοῦ καί πέμπει τούς κεραυνούς
του εἰς τήν κεφαλήν αὐτῶν. Εἰς αὐτήν τήν ἀθλίαν κατάστασιν ἐμείναμεν κεκλεισμένοι
εἰς τό Ναύπλιον μῆνας δέκα καί ὀκτώ, διότι ἑνωθέντες οἱ ψευδοσυνταγματικοί καί οἱ

48. Παραλείπουμε την Ομολογία της πίστεως του Διονυσίου Πύρρου (σ. 29-44 του πρωτοτύπου).
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λεγόμενοι Ναπαῖοι, ἠφάνησαν τάς πόλεις καί χώρας τῆς Ἑλλάδος, καί τόσον ὥστε
κατήντησαν νά φέρωσι τόν τέλειον ἀφανισμόν τῆς Ἑλλάδος.
Τότε ηὐδόκησεν ὁ Θεός καί ἦλθεν εἰς τήν Ἑλλάδα ὁ σεβαστός ἡμῶν Ὄθων, ὁ βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος καί ἀμέσως αἱ φατρίαι ἔπαυσαν ἀπό τόν κόσμον καί οἱ ἄνθρωποι
ἡσύχασαν. Τήν ἡσυχίαν ταύτην ἰδών καί ἐγώ τότε ἐτύπωσα τάς ὑδρογείους μου
σφαίρας καί τήν πρώτην μου Γεωγραφίαν, μέ τάς προσθήκας τοῦ Βασιλείου τῆς
Ἑλλάδος.
Ἀφοῦ ἔφθασεν ὁ βασιλεύς εἰς τάς Ἀθήνας, ἦλθον καί ἐγώ ὡς εἰς τήν ἀρχαίαν πατρίδα
μου, ὅπου τῇ θείᾳ συνάρσει ἔκτισα καί μίαν κατοικίαν πρός ἀνάπαυσιν τοῦ γηρατείου
μου καί, διά νά ἦναι διαφορετική τῶν λοιπῶν, ἐζωγράφησα εἰς αὐτήν ὅλους τούς
φιλοσόφους τῶν Ἀθηνῶν καί λοιπούς ἥρωας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀλλ’ ἐπειδή καί τότε, κατά τήν προσταγήν τοῦ βασιλέως, ἐπρόσφερον ὅλοι οἱ ἰατροί
τά διπλώματά τους, ἐπρόσφερα καί ἐγώ τό δίπλωμά μου ὁμοῦ μέ τά λοιπά ἀποδεικτικά
μου, καί οὕτως ἔλαβον τήν ἄδειαν τοῦ νά κάμω τήν ἰατρικήν τέχνην ἐλευθέρως, εἰς
ὅλους τούς πρός με ἐρχομένους ἀσθενεῖς.
ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Πληροφορηθέν, ὡς ἔπρεπε περί τῆς θεωρητικῆς καί πρακτικῆς ἱκανότητος τοῦ
κυρίου Διονυσίου Πύῤῥου ἀπό Τρίκκης τῆς Θεσσαλίας.... Τό Ἰατροσυνέδριον τοῦ
Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος παραδίδει εἰς αὐτόν τό παρόν Δίπλωμα Ἰατροχειρούργου....
δυνάμει τοῦ ὁποίου ἔχει τήν ἄδειαν νά μετέρχεται τήν Ἰατρικήν, Χειρουργίαν καί
Μαιευτικήν ἐντός τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἀπολαύων ὅλα τά δικαιώματα καί
ἐκπληρῶν ἐν ταὐτῷ τά χρέη, ὅσα διαλαμβάνονται εἰς τά τῶν ἰατρικῶν ἐπαγγελμάτων
Βασιλικά Διατάγματα.
Ὅθεν πρός βεβαίωσιν ὑπογράφονται ἐνταῦθα τά τοῦ Ἰατροσυνεδρίου μέλη, ἐπί
συναπτομένης καί τῆς Σφραγίδος.
Ἐν Ἀθήναις τήν 4 Φεβρ. 1835.
Βίπμερ Πρόεδρος, Βερνάρδος Ῥέζερ Βασιλικοί Ἰατροί
καί τά λοιπά μέλη.
Ἐδώ καταγινόμενος ὅλον ἕνα εἰς τήν ἰατρικήν μου τέχνην ἐτύπωσα τήν νέαν μου
Ἀστρονομίαν μέ τάς εἰκόνας τῶν πλανητῶν, ἐδώ κατεσκεύασα καί μίαν σφαῖραν
ὑδρόγειον μεγάλην τεσσάρων ποδῶν τοῦ Παρισίου καί ἄλλην οὐράνιον καί μίαν κρικκοτήν49 τοῦ αὐτοῦ ὁρίζοντος.
Ἐτύπωσα ἐνταυτῷ καί τινά ἀντιμίνσια τῆς Ἁγίας Τραπέζης μέ τά σχήματα τῶν ἁγίων,
μεγάλα καί ὡραῖα, ἀλλ’ ἐπειδή καί τά ἔξοδα τῆς λιθογραφίας εἶναι πολλά, κατεσκεύασα
εἰς τήν οἰκίαν μου καί μίαν Λιθογραφίαν, διά νά τυπώσω τά χρωματισμένα βότανα τῆς
νέας Βοτανικῆς μου.
Συγγράμματα τυπωμένα
1. Βιβλίον περί χρεῶν τοῦ ἀνθρώπου, πρώτη δευτέρα καί
τρίτη ἔκδοσις εἰς σώματα.
2. Γεωγραφία Α΄ καί Β΄ ἔκδοσις εἰς σώματα

3500
2500

49. Κρικκοτή< κρικωτή· αλυσιδωτή, αποτελούμενη από κρίκους.
181

3. Φαρμακοποιΐα τοῦ Βρουνιατέλου εἰς σώματα
2000
4. Ὁμολογία τῆς πίστεως καί ἀπάνθισμα τοῦ Ψαλτηρίου εἰς σώματα
1000
5. Γραμματική Διονυσιάς εἰς σώματα
1000
6. Ἀριθμητική εἰς σώμ.
1000
7. Χυμική τῶν τεχνῶν εἰς σώματα
1000
8. Ἐγκόλπιον τῶν Ἰατρῶν εἰς σώματα
1000
9. Ἀστρονομία εἰς σώματα
1000
Τό ὅλον βιβλία. 14,000
10. Χάρται γενικοί
1000
11. Σφαῖραι Ὑδρόγειοι
100
12. Σφαῖραι μεγάλαι
3
13. Ἀντιμίνσια τῆς Λειτουργίας
500
Συγγράμματα ἀνέκδοτα
1. Περιήγησις τῆς Ἑλλάδος
2. Πανθέκτη Ἐκκλησιαστική.
3. Ὀρυκτολογία τοῦ σοφοῦ Βέρνερ
4. Βοτανική τοῦ Λινναίου.
5. Διατριβή περί τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Μουσικῆς.
6. Χάρται θαλάσσιοι.
Αὐτά καί ἕτερα εἶναι, φίλε μου κύριε Ἀθανάσιε, τά συγγράμματά μου, τά ὁποῖα
ἐπεθύμεις νά μάθῃς, καί αὐταί εἶναι αἱ πράξεις μου, τάς ὁποίας ἐκτέλεσα εἰς τήν
πρόσκαιρόν μου ταύτην ζωήν. Πάντοτε, ὅμως, ἠγωνιζόμην νά φανῶ ὀφέλιμος πρός τόν
πλησίον μου, ἐπειδή καί ἐστοχάσθην, ὅτι εἶναι ἀνάρμοστον πρᾶγμα, τό νά κάθωμαι
ἀργός καί νά καταργῶ τήν γῆν, τρώγων τόν ἄρτον μου ὡς κηφήν, ἢ ἐκ τῶν κόπων τῶν
ἄλλων, διότι ἐγώ μέχρι τῆς σήμερον οὔτε ὀβολόν ἐθνικόν ἔλαβον οὔτε ἄλλο τι. Εἶχον
πόθον, φίλε μου, νά φανῶ ὠφελιμώτερος πρός τήν πατρίδα μου, πλήν αἱ περιστάσεις
καί αἱ ἀνωμαλίαι τῆς ἐπαναστάσεως ἐμπόδισαν τήν προθυμίαν μου. Εἴθε, φίλε μου,
ἄλλοι ἄξιοι πατριῶται ἡμῶν, καί μάλιστα οἱ εὐγενεῖς υἱοί Σας καί οἱ πολλοί συγγενεῖς
αὐτῶν νά ἀναλάβουν μερικούς κόπους καί νά τρέξουν διά νά φωτισθῶσιν εἰς τάς
Ἀθήνας, ἢ εἰς τήν Εὐρώπην, ὅπου γίνονται μεγάλοι ἄνδρες, καί οὕτως νά φανῶσιν
ἄξιοι Ἕλληνες καί ὀφέλιμοι πατριῶται. Αὐτό παρακινῶ ὅλους τούς πατριώτας
ἡμῶν καί μάλιστα τούς σεβασμίους ἱερεῖς καί μοναχούς τῶν Μετεώρων καί λοιπῶν
μοναστηρίων τῆς Θεσσαλίας, οἱ ὁποῖοι ὁδηγηθέντες ἀπό τούς πρό ἡμῶν σοφούς
διδασκάλους τῆς Θεσσαλίας, ὡς εἴπομεν ἀνωτέρω, ἂς ἀφήσωσι τά πάντα ὡς μάταια,
καί ἂς δοθῶσιν ἅπαντες εἰς τάς καλάς μαθήσεις, αἱ ὁποῖαι ὁδηγοῦσιν τόν ἄνθρωπον
εἰς τήν ἀρετήν, ἐπειδή καί τήν σήμερον, οὐχί μόνον οἱ ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς πρέπει
νά ἦναι πεπαιδευμένοι καί ἐνάρετοι, ἀλλ’ ὅλοι σχεδόν οἱ ἄνθρωποι: ἄνδρες τε καί
γυναῖκες, διά νά δυνηθῶσιν μέ αὐτό νά φανῶσιν εὐάρεστοι πρός τόν Θεόν καί πρός
τούς ἀνθρώπους.
Ἔῤῥωσθε!
Ἀθήνηθεν, 1837 Αὐγούστου 1.
Εἰλικρινής φίλος Σας
Ὁ Νικολαΐδης Δ. ΠΥΡῬΟΣ.
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DAVID URQUHART

ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΟ 1830
Μετάφραση από τα γερμανικά
ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Βρετανός David Urquhart (1805-1877) το 1827 πήρε μέρος στην Επανάσταση
ως αξιωματικός του ναυτικού. Το 1830 περιηγήθηκε τις περιοχές βορείως των τότε
ελληνοτουρκικών συνόρων, επισκεπτόμενος την Ήπειρο, την Θεσσαλία και την
Μακεδονία. Τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του αυτό τις κατέγραψε στο δίτομο έργο
του The spirit of the East (Το πνεύμα της Ανατολής, London 18392). Από την αγγλική
έκδοση αυτού του έργου, σε μετάφραση της Νίκης Ντεσλή, παρουσιάσαμε το τμήμα
με θεσσαλικό ενδιαφέρον, στους τόμους 21, 22, 23, 24, 26 και 27. Τα δύο κεφάλαια
του δεύτερου τόμου, τα παρουσιάσαμε στον 27ο τόμο. Η παρουσίασή τους εδώ από
την γερμανική έκδοση γίνεται επειδή υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από εκείνη
της αγγλικής έκδοσης. Την νέα μετάφραση οφείλουμε στον ομότιμο καθηγητή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ζήση Παπαδημητρίου. [Ο εκδότης του Θεσσαλικού
Ημερολογίου].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ-ΑΦΙΞΗ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
Μετά το μεσημεριανό μας ύπνο και καθώς ο ήλιος άρχισε να γέρνει προς τη Δύση,
καβαλήσαμε τα άλογά μας και πήραμε το δρόμο για τη Ραψάνη. Ακολουθήσαμε
την όχθη της λίμνης1 και στρίψαμε προς τα αριστερά, περάσαμε ένα βουναλάκι και
βρεθήκαμε σε ένα βαθύ ρέμα, έναν λάκκο, που τα νερά του χύνονται στη θάλασσα. Αν
και δεν βλέπαμε την κατεύθυνση του ρέματος, νιώθαμε ωστόσο να φυσάει μέσα από
τους λόφους ένας άνεμος που μύριζε θάλασσα. Συναντήσαμε μία ομάδα χωρικών, οι
οποίοι μόλις είχαν σκοτώσει ένα αγριογούρουνο. Μετά από πολλά απαλλαχτήκαμε
από αυτούς, καθότι μας πίεζαν να περάσουμε τη νύχτα στο χωριό τους. Και για να
μας πείσουν, άρχισαν να εξυμνούν το γεύμα που μας περίμενε. Πρώτα θα τρώγαμε το
αγριογούρουνο, το πορφυρό κρέας του οποίου είχε ήδη αναστατώσει τις αισθήσεις
μας, θα ακολουθούσε ψητό κατσικάκι που μόλις το είχαν φέρει από τον Όλυμπο, το
κρέας του οποίου, όντας όψιμα γεννημένο, είναι την εποχή αυτή ιδιαίτερα τρυφερό,2
νοστιμότατο κρέας από κυνήγι που μόλις το είχαν σκοτώσει, υδροχαρή πτηνά,
φασιανούς, φαλαρίδες, αγριόπαπιες από τον Νεζερό,3 και πλήθος από λιχουδιές, ό,τι
προσφέρει το μαντρί, το κοτέτσι και το τυροκομείο. Βιαστήκαμε να φύγουμε. Μόλις

1. Πρόκειται για την λίμνη της Καλλιπεύκης.
2. Τα κοπάδια βοσκούν την εποχή αυτή ψηλά στα βουνά, γι’ αυτό και οι γίδες αργούν, λόγω
του ψυχρού κλίματος, να γεννήσουν. [Η σημείωση αυτή είναι της γερμανικής έκδοσης].
3. Νεζερός· η αποξηραμένη λίμνη της Καλλιπεύκης.
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φτάσαμε στην ανατολική πλευρά της Κοιλάδας των Τεμπών και πήραμε το δρόμο για
την Ραψάνη, ανεβαίνοντας έναν απότομο λόφο ξεπρόβαλε πάνω από τον Κίσσαβο
(Όσσα) το φεγγάρι, ρίχνοντας το φως του στη βαθιά κατασκότεινη χαράδρα, που
χωρίζει την Όσσα από τον Όλυμπο και διασχίζεται από τον Πηνειό ποταμό, όπου
κάποτε ήταν το ενδιαίτημα των Μουσών.
Στρίψαμε αριστερά και καθώς βαδίζαμε στα ριζά ενός υψώματος, το οποίο ακολουθεί την ίδια γραμμή με την Κοιλάδα των Τεμπών, αντικρίσαμε, επιτέλους, τη
θάλασσα και το Δέλτα του Πηνειού. Το νερό άστραφτε σαν ασήμι, καθώς το φεγγάρι
ξεπρόβαλλε, πού και πού, μέσα από τα δέντρα. Αφού στρίψαμε και πάλι προς την
πανέμορφη κοιλάδα, φθάσαμε στην ερειπωμένη Ραψάνη. Βρήκαμε, ωστόσο, ένα πολύ
άνετο κατάλυμα, όπου και μας σέρβιραν ένα καταπληκτικό βραδινό, το οποίο σε
τίποτα δεν υστερούσε από το γεύμα των χωρικών. Ήταν αργά τη νύχτα και την άλλη
μέρα σκόπευα να αναχωρήσω τα χαράματα για τα Αμπελάκια. Με βαριά καρδιά
αποχαιρέτησα την παρέα. Ο καπετάν Δήμος [Τζαχείλας] μου είπε πως την άφιξή μου
θα έπρεπε να τη γιορτάζαμε στην Καρυά του Ολύμπου. Εκεί, όπως είπε, δεν υπήρχε
περίπτωση να μας αφήσουν να φύγουμε, αν δεν υποσχόμουν ότι θα επισκεπτόμουν
ξανά την περιοχή του Ολύμπου και θα περνούσα λίγους μήνες μαζί τους. «Αν έρθεις»,
είπε, «θα πάμε να κυνηγήσουμε ελάφια και αγριογούρουνα, λύκους και αλεπούδες,
φασιανούς και πέρδικες και κάθε είδους άγρια πουλιά που ζουν στη λίμνη του
Νεζερού. Πού και πού θα επισκεπτόμαστε τους ανθρώπους που ζουν κάτω στην
πεδιάδα και θα πιάνουμε ψάρια στον Σαλαμπριά.4 Θα έχετε όλο το χρόνο στη διάθεσή
σας για να ανεβαίνετε, όσο σας κάνει κέφι, στην κορυφή του Ολύμπου, αλλά και να
γυρίσετε ολόκληρη τη χώρα σε αναζήτηση αρχαιοτήτων. Όμως έχετέ το κατά νου και
μην ξεχνάτε τις πατάτες της Καλλιπεύκης».5
Αγωνιώντας να βρεθώ, επιτέλους, στην Κοιλάδα των Τεμπών, έφυγα τα χαράματα
από τη Ραψάνη. Σύντομα βρέθηκα να σκαρφαλώνω στον αυχένα ενός βράχου και
ξαφνικά ξεπρόβαλε μπροστά μου το τοπίο που θα προσπαθήσω να σας περιγράψω.
Από τη μία μεριά ορθώνεται, σε σχήμα κώνου, ο όγκος της Όσσας και από κάτω η
στενή Κοιλάδα των Τεμπών. Τα πρασινωπά νερά του Πηνειού κυλούν σαν μεγάλο φίδι
ανάμεσα στα δέντρα, σχηματίζοντας μικρά νησάκια στην κοίτη του. Δεξιά ανοίγεται
η κοιλάδα σε σχήμα τριγωνικής πεδιάδας. Τα ριζά της Όσσας, αριστερά, και του
Ολύμπου, δεξιά, εμπόδιζαν την θέα, μέχρι που στο βάθος ξεπρόβαλε ένας λόφος
που βρίσκεται μπροστά από την είσοδο των Τεμπών. Αυτός ο λόφος αποτελεί, ως
φαίνεται, την αρχή της τριγωνικής πεδιάδας. Μακριά και πίσω από το λόφο, ανάμεσα
στις δύο πλευρές της Όσσας και του Ολύμπου, ανοίγονται δύο πεδιάδες, οι οποίες
σχηματίζουν, επίσης, τρίγωνα με στραμμένη την κορυφή τους προς την πλευρά τού
θεατή. Στην αριστερή πεδιάδα, πολύ κοντά στην Όσσα, ατενίζει κανείς τη Λάρισα στο
μέσο μιας πανέμορφης όασης, όπου δεξιά βρίσκεται ο Τύρναβος, με τη λευκή κοίτη
του Τιταρησίου, και στο βάθος προβάλλει στον ορίζοντα η οροσειρά της Πίνδου.
Ο Πηνειός ρέει κοντά στους πρόποδες της Όσσας, ανάμεσα σε εύφορα χωράφια
4. Σαλαμπριάς· μεσαιωνικό όνομα του Πηνειού.
5. Όπως βλέπουμε, η καλλιέργεια της πατάτας είχε γίνει ήδη γνωστή, το 1830, στα χωριά
του Ολύμπου.
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και πράσινα αλσύλλια. Εκεί που συναντάει το στενό πέρασμα βρίσκεται το χωριό
Μπαμπά6 στολισμένο με τζάμια και κυπαρίσσια. Στην πλαγιά της Όσσας, η οποία δεν
είναι τόσο άγρια ούτε και κακοτράχαλη και όπου τεχνητές ξερολιθιές συγκρατούν το
λιγοστό χώμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την καλλιέργεια της αμπέλου,
βρίσκονται, κρυμμένα παρά κτισμένα ανάμεσα στα ρέματα, τα Αμπελάκια με τα
πανέμορφα σπίτια τους που μοιάζουν λες και είναι κολλημένα στο βράχο, ενώ πίσω
τους ξεπροβάλλει πανύψηλη η κορυφή της Όσσας.
Στο χωριό Μπαμπά αρχίζει η Κοιλάδα των Τεμπών. Καθώς, όμως, στρίβει απότομα
προς τα αριστερά, μπόρεσα να παρακολουθήσω μόνο ένα μικρό μέρος της πορείας
της, μια και το πέρασμα είναι τόσο στενό που νομίζεις πως η Όσσα και ο Όλυμπος
ενώνονται μεταξύ τους. Η κοιλάδα, ανάμεσα στους απόκρημνους βράχους, μοιάζει με
είσοδο σε μεγάλη σπηλιά.
Η θέα των Τεμπών επηρέασε περισσότερο τα νεύρα παρά τη φαντασία μου. Ένιωθα
τα πνευμόνια μου να μεγαλώνουν και τα άκρα μου να είναι πιο ευέλικτα, καθώς
πατούσα το έδαφος και ανέπνεα τον αέρα των Τεμπών. Είναι πράγματι δύσκολο,
μέσω της περιγραφής του τοπίου και μόνον, να εκφράσει κάποιος τα συναισθήματά
του. Αντικρίζοντας το τοπίο, που ανοιγόταν μπροστά μου συναρπαστικότερο από
κάθε άλλο μυθικό ή και πραγματικό τοπίο, δεν τόλμησα καν να φέρω στη μνήμη μου
εικόνες από το παρελθόν, να απαγγείλω στίχους του Πινδάρου και του Λουκιανού.
Ένιωσα να γιγαντώνεται μέσα μου το είναι μου και ένα θεϊκό αεράκι να χαϊδεύει το
πρόσωπό μου.
Κανένας ιερός τόπος της Αρχαιότητας δεν με εντυπωσίασε τόσο όσο τα Τέμπη. Ίσως
αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι στον τόπο αυτό η ανθρώπινη σκέψη, απαλλαγμένη
από την προσκόλλησή της στα φθαρτά μνημεία, συνειδητοποιεί το ακατανίκητο μεγαλείο
της φύσης, η οποία, καταπράσινη και χαρούμενη, σε συνεπαίρνει με τη ζωντάνια της και
τις θαυμάσιες εναλλαγές, στοιχεία των οποίων η θέα κάποτε προκαλούσε συγκίνηση
και ενθουσιασμό στους βάρδους της Αρχαιότητας και τους εξανάγκαζε να γονατίσουν
μπροστά στη θεϊκότητά της. Εδώ δεν υπάρχουν συντρίμμια κιονοκράνων, τα χρώματα
διατηρούν τη φρεσκάδα τους και ο ανθρώπινος λόγος αντηχεί παθιασμένος. Εδώ είναι
περιττές οι πολλές σκέψεις, αρκεί να μπορεί κανείς να απολαύσει, σε όλο της το μεγαλείο,
την ομορφιά του τοπίου. Δεν χρειάζεται να θρηνεί κανείς το χαμό ξεχασμένων ηρώων,
να μεταφράζει άγνωστες γλώσσες και να προσπαθεί να αποκαταστήσει ξεθωριασμένες
επιγραφές. Μπροστά μας έχομε την περήφανη Όσσα, τον μεγαλοπρεπή Όλυμπο και τις
απέραντες πεδιάδες της Λάρισας, ενώ ήρεμα κυλάει ο Πηνειός, ανάμεσα στις όχθες που
φιλοξενούν τη μυρτιά και τη δάφνη. Εδώ και χιλιάδες χρόνια τα χρώματα παραμένουν
ζωντανά στο θεϊκό αυτό τοπίο που τις πρωινές ώρες λούζεται στο φως, ενώ η δύση του
ηλίου δεν χάνει τίποτα από την μεγαλοπρέπειά της.
Είναι εντυπωσιακό να πάει κάποιος στα Τέμπη από την πλευρά του Ολύμπου,
έχοντας συνοδούς άνδρες που θα μπορούσαν να είναι οι σύντροφοι του Θησέα.
Καθώς κατεβαίναμε, με τα άλογά μας, τους απότομους βράχους, ακούσαμε ξαφνικά
πυροβολισμούς από τη μεριά των Αμπελακίων, στην απέναντι πλευρά της κοιλάδας.

6. Μπαμπάς· ο μικρός οικισμός Τέμπη, δίπλα στον ομώνυμο σταθμό των διοδίων.
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Σταματήσαμε για να ιδούμε τι γίνεται και να σκεφτούμε ποιοι θα μπορούσαν να είναι
οι συμπλεκόμενοι. Οι πυροβολισμοί κράτησαν κάπου είκοσι λεπτά, ήταν όμως αδύνατο
να διακρίνουμε, αν προέρχονταν από τα γύρω υψώματα, αν επρόκειτο δηλαδή για
επίθεση στα Αμπελάκια ή αν συγκρούονταν μεταξύ τους οι κάτοικοι του χωριού.
Ο καπετάν Δήμος μου είχε δώσει δύο άνδρες για συνοδούς, οι οποίοι με πίεζαν να
επιστρέψουμε στη Ραψάνη. Επέμενα, ωστόσο, να συνεχίσουμε. Τους είπα, μάλιστα, ότι
είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν, αν θέλουν. Όπως συμβαίνει συνήθως, οι άνθρωποι
είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όταν καταλάβουν πως δεν τις
χρειάζεται κανείς! Έτσι και οι συνοδοί μου, δήλωσαν ότι δεν έχουν αντίρρηση να
συνεχίσουμε την πορεία μας και πως είναι διατεθημένοι να με ακολουθήσουν μέχρι
τα πέρατα του κόσμου, στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι το χωριό Μπαμπά. Αφού
γέμισαν τα όπλα τους με φρέσκο μπαρούτι, συνεχίσαμε το δρόμο μας, περάσαμε τον
Πηνειό και φτάσαμε στο Μπαμπά.
Ο αγάς7 της περιοχής μάς είπε πως δεν γνώριζε τι σήμαιναν οι πυροβολισμοί και
πως ο ίδιος θα το είχε ήδη πληροφορηθεί, αν οι άνθρωποι στην απέναντι πλευρά
αντιμετώπιζαν προβλήματα. Ενθαρρυμένος από τα λόγια του αγά, άρχισα να ανεβαίνω
την πλαγιά της Όσσας και σε είκοσι λεπτά περίπου βρέθηκα να σκαρφαλώνω στα
δρομάκια ανάμεσα στα σπίτια των πάλαι ποτέ φημισμένων και πλούσιων, σήμερα
όμως παρηκμασμένων και ξεχασμένων, Αμπελακίων.
Το βάψιμο νημάτων, ο αργαλειός, η βυρσοδεψία και η επεξεργασία δερμάτων
αποτελούν οικιακή ενασχόληση. Τα υλικά και τα εργαλεία, καθώς και ο τρόπος
παραγωγής, αλλάζουν συνεχώς. Όταν ενδιαφέρθηκα να μάθω περισσότερα για την
οικοτεχνία, η απάντηση ήταν μία και μοναδική: «Ρωτήστε στα Αμπελάκια. Εκεί θα σας
τα πουν όλα». Κάθε φορά που ήθελα να πληροφορηθώ κάτι σχετικά με τη γεωργία,
τη διοίκηση και τη στατιστική της χώρας, μου απαντούσαν: «Έχετε υπομονή ώσπου
να φτάσετε στα Αμπελάκια. Εκεί θα βρείτε μυαλωμένους ανθρώπους, ανθρώπους
που σπούδασαν στην Ευρώπη, οι οποίοι και θα σας ενημερώσουν για όλα». Έτσι,
έφτασα στα Αμπελάκια υπερβολικά αισιόδοξος ότι όλα μου τα ερωτήματα θα βρουν
απάντηση από τους σοφούς Αμπελακιώτες. Όμως, ποτέ άλλοτε στη ζωή μου δεν
διαψεύστηκα τόσο. Ήδη, από την πρώτη μέρα της παραμονής μου στα Αμπελάκια,
συνειδητοποίησα αίφνης τις επιδράσεις που υφίστανται οι νέοι της Ανατολής όταν
επισκέπτονται την Ευρώπη, για να μελετήσουν τα ήθη της Εσπερίας. Προς μεγάλη μου
απογοήτευση διαπίστωσα ότι ξεχνούν παντελώς τα δικά τους ήθη καθώς και καθετί το
ευχάριστο και θελκτικό που χαρακτηρίζει τα έθιμά τους.
Έζησα, λοιπόν, στα Αμπελάκια το ελληνικό πνεύμα σε όλη του τη γελοιότητα,
γι’ αυτό και κατανοώ την περιφρόνηση και την απέχθεια την οποία αισθάνθηκαν
όλοι εκείνοι οι περιηγητές που το γνώρισαν από κοντά. Τι θα απογίνει η Ελλάδα,
αναρωτήθηκα, όταν η επίδραση της Ευρώπης στο νεοσύστατο κράτος είναι τόσο
καταλυτική, όπως στην περίπτωση των Αμπελακίων;
Δύο μέρες πριν από την άφιξή μας κάποιοι ληστές είχαν απαγάγει έναν επιφανή
κτηματία από τα Αμπελάκια. Ο αγάς της περιοχής, επικεφαλής μιας ομάδας 50-60
ντόπιων, οι οποίοι φορούσαν μακριά ρούχα και ζωνάρια στη μέση, καβαλικεύοντας
7. Αγάς< τουρ. aga· τίτλος οθωμανού αξιωματούχου, άρχοντας, δοικητής.
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παλιάλογα, μουλάρια και γαϊδούρια, άρχισαν να τους κυνηγούν. Οι πυροβολισμοί,
λοιπόν, που είχαμε ακούσει, ακολουθώντας στην πλαγιά του βουνού τα μονοπάτια
που οδηγούν στα Αμπελάκια, αφορούσαν, τελικά, την υποδοχή του αποσπάσματος
το οποίο επέστρεφε, θριαμβευτικά, στο χωριό. Δεν είχαν, βέβαια, απελευθερώσει τον
προύχοντα· απλά, οι ληστές το είχαν βάλει στα πόδια, αποφεύγοντας κάθε συμπλοκή.
Ο τρόπος, με τον οποίο οι Αμπελακιώτες επεδείκνυαν τα πολεμικά κατορθώματά
τους, ήταν ιδιαίτερα κωμικός. Ανέφερα προηγουμένως ότι ο κύριος Edward Dodwell8
αποδίδει την ευημερία της Μαγνησίας στον «αριθμό και στην παλικαριά» των ενόπλων
Ελλήνων «που προκαλεί δέος στους Τούρκους». Το ίδιο επισημαίνει και ο κύριος Felix
Beaujour, στο βιβλίο του Tableau du Commerce de la Grece,9 ότι δηλαδή η ανάπτυξη και
η ευημερία των Αμπελακίων οφείλεται στην παλικαριά των Αμπελακιωτών, οι οποίοι
χειρίζονται με την ίδια μαεστρία τόσο τη σαΐτα του αργαλειού όσο και το τουφέκι. Μου
θυμίζει οθωμανό ταξιδιώτη, ο οποίος, μετά από μία περιοδεία στην Αγγλία, διηγείται
στους συμπατριώτες του ότι τα ρόπαλα των πενήντα εκατοστών, τα οποία κρατούν
οι εθνοφρουροί μας είναι πιο αποτελεσματικά από ό,τι ένα τουφέκι με ξιφολόγχη και
πως διαθέτουμε ένα σώμα ηρωικών εθνοφρουρών που ο καθένας τους θα μπορούσε
να εξοντώσει μόνος του ένα ολόκληρο σύνταγμα. Τόσο οι λογιωτατισμοί του κυρίου
Beaujour, ο οποίος συνδέει τις πράγματι αξιοθαύμαστες εμπορικές δραστηριότητες
αλλά και την ευημερία των Αμπελακιωτών με την παλικαριά τους, όσο και οι εξίσου
απίθανες απόψεις του κυρίου Dodwell για τους Ζαγοριανούς αποτελούν αποκυήματα
της φαντασίας, όπως άλλωστε και οι διηγήσεις του ξένου που επισκέπτεται την Αγγλία
και διηγείται πως τα ρόπαλα των εθνοφρουρών έχουν μαγικές ιδιότητες (...).
Στα Αμπελάκια επισκέφτηκα το αρχοντικό10 ενός προεστού. Ήταν ένα τουρκικού
ρυθμού ευρύχωρο και ψηλό κτίριο, διακοσμημένο με εντυπωσιακές τοιχογραφίες,
επιχρυσώσεις, ξυλόγλυπτα και διάφορα αραβουργήματα. Περίμενα, βέβαια, ο
διάκοσμός του να είναι ευρωπαϊκός, αλλά διαπίστωσα ότι δεν είχε καμιά σχέση με
το ευρωπαϊκό στιλ. Διάδρομοι γυαλισμένοι με κερί, που συνέδεαν τα δωμάτια μεταξύ
τους, διπλές σειρές παραθυριών, σε κάθε δωμάτιο, με θαμπά χρωματιστά τζάμια και
αποθήκες συνέθεταν τους εσωτερικούς χώρους. Οι διάδρομοι ήταν ευρύχωροι και τα
δωμάτια, καθώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους, αποτελούσαν έναν ενιαίο χώρο που
έβγαζε κατευθείαν έξω στην αυλή. Δεν υπήρχαν καθίσματα, ούτε τραπέζια για την
εναπόθεση των φαγητών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εσωτερικής διαρρύθμισης
η μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Τα ιδιαίτερα ευρύχωρα και ευάερα δωμάτια, καθώς
τα έγχρωμα τζάμια των παραθυριών δεν επέτρεπαν το φως του ήλιου να διεισδύσει·
έμοιαζαν πραγματικά με αναπαυτήρια, τα οποία υπόσχονταν άνεση και πραγματική
ξεκούραση. Μέσα από τα πολλά συνεχόμενα παράθυρα, η θέα του πανέμορφου
τοπίου ήταν μοναδική.

8. Το έργο του έχει τον τίτλο: A classical and topographical tour through Greece, during the
years 1801, 1805 and 1806, London 1819.
9. Βλ. Φελίξ Μπωζούρ (μετ. Ελένη Γαρίδη), Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην
Τουρκοκρατία (1787-1797), εκδόσεις Τολίδη, Αθήνα 1974, 142.
10. Πρόκειται, μάλλον, για το γνωστό αρχοντικό του Γεωρ. Μαύρου (Σβάρτς).
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Στα Αμπελάκια βρήκα και τον σύντροφό μου, που είχε έρθει από τη Λάρισα για να
με συναντήσει, αφού είχε συνέλθει από τον πυρετό. Ανησυχούσε για τη ζωή μου και
ήταν ιδιαίτερα εξοργισμένος με τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι του επιφύλαξαν
την ίδια αρνητική υποδοχή όπως και σε μένα. Η διαφορά ανάμεσα στα Αμπελάκια
και σε όλα τα άλλα χωριά, που επισκεφτήκαμε, μας έπεισε πως περάσαμε από έναν
κόσμο σε έναν άλλο. Δεν μας επισκέφτηκε κανείς από τους προύχοντες για να μας
καλωσορίσει. Δεν συναντήσαμε πουθενά την αβρότητα και τη θαλπωρή που μας
περίμενε παντού όπου πήγαμε και μας έκανε να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Όσες
φορές προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε τους κατοίκους, μας κοίταζαν με απλανές
βλέμμα και εξαφανίζονταν. Οι γυναίκες είχαν τυλιγμένα τα πρόσωπά τους με μαντίλες
και οι άνδρες έλειπαν από τα σπίτια. Αποφασισμένοι να διερευνήσουμε σε βάθος τα
αίτια μιας τόσο περίεργης και ασυνήθιστης υποδοχής, βγήκα στο δρόμο και μόλις
είδα την πόρτα ενός κουκλίστικου σπιτιού ανοιχτή ανέβηκα τη σκάλα και μπήκα στο
καθιστικό, όπου κουβέντιαζαν διάφοροι κάτοικοι του χωριού. Σε όλα τα άλλα χωριά,
μία τέτοια επίσκεψη θα συνοδευόταν από καλωσορίσματα και ευχαριστίες. Εδώ με
αντιμετώπισαν με έκπληξη και αμηχανία. Τους είπα ότι είμαι ξένος και ήρθα στον
τόπο τους επηρεασμένος από τη φήμη των Αμπελακίων και τις ομορφιές των Τεμπών.
Με ρώτησαν εάν έχω μπουγιουρντί11 από τον πασά της Λάρισας και τους είπα πως οι
Κλέφτες του Ολύμπου δεν μου ζήτησαν μπουγιουρντί. Απάντησαν πως στα Αμπελάκια
δεν υπάρχει τίποτα το αξιοθέατο, πως δεν τους ενδιέφερα και πως η παρουσία μου θα
μπορούσε να προκαλέσει τους Τούρκους, να αποβεί δηλαδή σε βάρος τους και να τους
βλάψει.
Μου ήταν αδύνατο να συγκρατηθώ και να μην εκφράσω την απογοήτευσή μου
για την περίεργη υποδοχή που μου επιφύλαξαν στα Αμπελάκια, τα οποία και
επισκέφτηκα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και την δυσαρέσκειά μου για την
διαφορά την οποία διαπίστωσα στη συμπεριφορά τους, σε σχέση με αυτή των άλλων
συμπατριωτών τους. Περίμενα, από ανθρώπους που είχαν τόσο στενές σχέσεις με
την Ευρώπη, να με υποδεχτούν διαφορετικά. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει:
«Συνηθίζετε στην Ευρώπη, μου είπε ένας από τους Αμπελακιώτες, να μπαίνετε και να
στρογγυλοκάθεστε σε ξένα σπίτια και σε βάρος ανθρώπων που δεν σας γνωρίζουν;
Για ποιο λόγο οι δύο νέοι άνθρωποι σαν κι εσάς επισκέπτονται και θέλουν να μείνουν
σε ένα χωριό, στο οποίο δεν έχουν βασικά καμιά δουλειά και μπαίνουν απρόσκλητοι
σε σπίτια που κατοικούν μόνον γυναίκες»; Τους εγκατέλειψα αγανακτισμένος, αφού
εκστόμισα κάποιες φράσεις που είχα μάθει από τον Διογένη, ο οποίος κάθε άλλο παρά
εκτιμούσε τον χαρακτήρα των συμπατριωτών του. Επέστρεψα στο σύντροφό μου και
του πρότεινα να εγκαταλείψουμε αμέσως το αφιλόξενο αυτό χωριό και να κατεβούμε
προς τα κάτω, μήπως και οι Τούρκοι στο Μπαμπά θα μας συμπεριφέρονταν καλύτερα.
Είναι ίσως περιττό να αναφέρω ότι δεν μπήκαμε στο χωριό αλλά ούτε και στο σπίτι με
το έτσι θέλω, αφού ο έλληνας επίσκοπος12 και ο κεχαγιά13 αγάς είχαν δώσει, ο καθένας

11. Μπουγιουρδί< τουρ. buyrultu· διάταγμα.
12. Πρόκειται, μάλλον, για τον επίσκοπο Άνθιμο, ο οποίος αναφέρεται το 1832. Βλ. Νόννα
Δ. Παπαδημητρίου, Η Επισκοπή Πλαταμώνος και Λυκοστομίου, Αθήνα, 1984, 96.
13. Κεχαγιάς< τουρ. kehaya· επίτροπος, προϊστάμενος· αξιωματικός του οθωμανικού
στρατού.
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ξεχωριστά, εντολή στους Αμπελακιώτες να ετοιμάσουν το συγκεκριμένο σπίτι για να
μας υποδεχτούν.
Η πρότασή μου να εγκαταλείψουμε το χωριό δεν έγινε αμέσως αποδεκτή.
Παρουσιάστηκε κάποια δυσκολία, καθώς ο πιστός «Αριστοτέλης» ήταν το μοναδικό
τετράποδο που είχαμε στη διάθεσή μας. Κουβαλώντας στην πλάτη του τις σέλες, καθώς
και τα πράγματά μας, τον ξεπροβοδίσαμε για τον Μπαμπά. Ακριβώς την ώρα που
ετοιμαζόμασταν, χωρίς την βοήθεια κανενός, μια και οι ντόπιοι είχαν εξαφανιστεί,
ανέβηκε τη σκάλα ένας Αλβανός, όρμησε στο ντιβανομπάουλο, όπου καθόμασταν,
κάθησε και μας ξάφνιασε λέγοντας: «Τζορμπατζήδες,14 σηκωθείτε και φύγετε».
Ρωτήσαμε σε ποιον οφείλουμε αυτό το χαιρετισμό. «Είμαι, είπε, ο καβάσης15 του αγά.
Ο έλληνας κοτσάμπασης (προεστός) σας διατάσσει να εγκαταλείψετε αμέσως αυτό
το σπίτι και να πάτε εἰς τό καλό».16 Ο καβάσης έφυγε βιαστικός χωρίς να χαιρετήσει,
τρέχοντας κυριολεκτικά στη σκάλα. Τόσο το υπηρετικό προσωπικό του σπιτιού όσο
και οι άλλοι Αμπελακιώτες έμειναν αποσβολωμένοι, διότι δεν περίμεναν πως η στάση
τους θα είχε αυτή την κατάληξη. Κι ενώ φορτώναμε τον «Αριστοτέλη», μαζεύτηκαν όλες
οι γυναίκες του σπιτιού, οι άνδρες παρακολουθούσαν από μακριά, και μας ικέτευαν
να μην φύγουμε τονίζοντας πως «ο καβάσης είναι ένας άξεστος Αλβανός, ένας άγριος,
ένας βάρβαρος που δεν γνωρίζει τα επιτεύγματα αλλά ούτε και το μεγαλείο μας, γι’
αυτό και δεν ζήτησε συγγνώμη». Αυτό, τους είπαμε, είναι δικό τους θέμα, γι’ αυτό και
θα πρέπει να το κανονίσουν οι ίδιοι με τον πασά. Η ιδιαίτερα δακρύβρεχτη εξήγηση
των κατοίκων ήταν αρκετή για να προκαλέσει την απέχθειά μας για τα αυθάδη αυτά
υποκείμενα της Κοινότητας των Αμπελακίων, δείγμα της ηθικής κατάπτωσης ενός
ξεπεσμένου λαού εμπόρων.
Πήραμε τον κατήφορο, κάτω από τα βουβά βλέμματα των κατοίκων, οι οποίοι
βγήκαν στο δρόμο για να παρακολουθήσουν την αποχώρησή μας. Μπροστά
πήγαινε ο υπηρέτης του συντρόφου μου, ο Τσερκέζος, με το γκρίζο εξαγριωμένο και
αποκρουστικό πρόσωπο, κρατώντας σφιχτά το χαλινάρι και τραβώντας με δύναμη
τον «Αριστοτέλη», που ακολουθούσε με τεντωμένο λαιμό, και με ένα Πήλιο (με
ένα βουνό) από πράγματα στην Όσσα του (στη ράχη του).17 Εμείς ακολουθούσαμε,
εξοπλισμένοι ο καθένας μας με μία ξεγυρισμένη μαγκούρα, με την οποία στηρίζαμε το
φορτίο αλλά και κεντρίζαμε το μουλάρι για να βαδίζει πιο γρήγορα. Εγκαταλείψαμε
το χωριό, σχολιάζοντας ειρωνικά τους Αμπελακιώτες και τινάζοντας τη σκόνη από τα
παπούτσια μας. Με τη δύση του ηλίου φτάσαμε στο χωριό Μπαμπά, με την ελπίδα ότι
θα μας φιλοξενήσουν και πως θα βρούμε έναν χώρο για να κοιμηθούμε. Οι λιγοστοί
άνθρωποι, που συναντήσαμε, μας κοίταζαν με απλανές βλέμμα και απομακρύνονταν,
πιστεύοντας, καθώς φαίνεται, ότι δεν είναι σωστό να τους ιδεί κανείς να έρχονται σε
επαφή με μία τέτοια συντροφιά σαν τη δική μας. Βρήκαμε, τελικά, καταφύγιο στο

14. Τζορμπατζής< τουρ. corbaci· πρόκριτος, προεστός.
15. Καβάσης< τουρ. kavas· φύλακας.
16. Ελληνικά στο πρωτότυπο.
17. Υπονοεί τον μύθο των Αλωάδων, οι οποίοι τοποθέτησαν πάνω στην Όσσα το Πήλιο,
για να φθάσουν στον Όλυμπο.
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μπακάλικο ενός Αλβανού. Μόλις αναφέραμε λίγα καλά λόγια για την πατρίδα του,
άνθισε η καρδιά του και μας ετοίμασε ένα μικρό δωμάτιο πάνω από το μπακάλικο.
Ο σύντροφός μου επέστρεψε την άλλη μέρα στη Λάρισα, ενώ εγώ έμεινα κάπου μία
βδομάδα στο μοναχικό αυτό κελί. Ένας ερημίτης στα Τέμπη!18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
Αν και μόνος δεν ένιωσα καθόλου μοναξιά στην Κοιλάδα των Μουσών. Είχα,
λοιπόν, όλο τον χρόνο στη διάθεσή μου να συγκεντρώσω τις εντυπώσεις μου και να
τις καταγράψω, όλα δηλαδή όσα είχα ζήσει στους τέσσερις μήνες των ακούραστων
ταξιδιών μου και μάλιστα τη θερμότερη εποχή του έτους, όντας καβάλα στο άλογο
δέκα έως δώδεκα ώρες την ημέρα. Συνήθως καθόμουν και έγραφα, έτρωγα, κοιμόμουν
στις όχθες του Πηνειού και κολυμπούσα στα κύματά του, ενώ σκαρφάλωνα τακτικά,
πρωί και βράδι, στους βράχους, πότε από τη μεριά της Όσσας και πότε από αυτή
του Ολύμπου, για να απολαύσω την ανατολή και τη δύση του ηλίου. Ήταν όλα τόσο
όμορφα! Φαντάζομαι πως κάποτε, σε άλλες πιο ήρεμες εποχές, θα ήταν ακόμη πιο
ωραία. Οι θάμνοι και τα δέντρα, σε ορισμένα υπερυψωμένα μέρη, είχαν καεί πρόσφατα,
ενώ προηγούμενες φωτιές, που τις είχαν βάλει οι βοσκοί για να φυτρώσει μαλακό
γρασίδι για τα ζώα τους, είχαν καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος κι από τις δύο μεριές
της κοιλάδας. Έτσι, εξαφανίστηκαν τα μεγάλα δέντρα και στη θέση τους φύτρωσαν
νέα, όπως βαλανιδιές, αγριελιές, κουμαριές και λυγαριές. Οι όχθες του Πηνειού, καθώς
καλύπτονταν από πρασινάδες και θάμνους, ήταν κάπως πιο ήρεμες, ενώ το ποτάμι,
που είχε σχετικά λίγο νερό και κυλούσε αργά, διασχίζοντας τους γυμνούς βράχους,
έμοιαζε να χάνεται στην αμμώδη κοίτη του. Κανένα άλλο μέρος στον κόσμο δεν
θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτό το τοπίο, εάν αιωνόβια δέντρα στόλιζαν τους
απότομους βράχους της κοιλάδας και εάν τα κρυστάλλινα νερά του ποταμού ήταν
περισσότερα, τρέχοντας με ορμή και βουίζοντας ανάμεσα στις καταπράσινες όχθες,
τις διάσπαρτες με λουλούδια. Περιττεύει, νομίζω, να αναφέρω πως η κοιλάδα είναι
γεμάτη με πλατάνια, στον ίσκιο των οποίων περνούσα τις ώρες μου. Όταν ξαφνικά
εμφανίζονταν από το πουθενά κάποιος Τάταρος19 ή κάποιοι ταξιδιώτες, τρομαγμένοι
απομακρύνονταν βιαστικά, μόλις αντιλαμβάνονταν την παρουσία μου.
Ανεβαίνοντας για τα Αμπελάκια, συναντήσαμε έναν βράχο με εξαιρετική θέα.
Μπροστά μας βρίσκεται το χωριό Μπαμπά, με τους μιναρέδες και τους τεκέδες του
ανάμεσα σε κυπαρίσσια, οπωροφόρα δέντρα και θεόρατα πεύκα. Δίπλα στο χωριό
κυλάει, κάτω από σκιερά πλατάνια, ο Πηνειός. Αριστερά και δεξιά του ποταμού
χάσκουν απειλητικά απότομοι βράχοι. Αριστερά του Πηνειού, εκεί όπου καταλήγει η
οροσειρά του Κάτω Ολύμπου βρίσκονται τα ερείπια των Γόννων (...).
Αν κάποιος θελήσει να απολαύσει τα Τέμπη, σε όλο τους το μεγαλείο, θα πρέπει

18. Παραλείπουμε το δεύτερο κεφάλαιο, επειδή είναι ένα ευρύτατο απόσπασμα από το
έργο του Φελίξ Μπωζούρ, ό.π. σ. 142-147.
19. Τάταρος· έφιππος ταχυδρόμος της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
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να το κάνει κάποια νύχτα με φεγγάρι. Τότε, οι σκοτεινές και απότομες χαράδρες
γίνονται πιο βαθιές και ακόμη πιο μεγαλοπρεπείς για να ταιριάσουν καλύτερα στα
συναισθήματα, τα οποία προκαλεί ένα τέτοιο τοπίο στην ερημιά της νύχτας.
Τα Στενά των Τεμπών θεωρούνται τα πιο επικίνδυνα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι
ταξιδιώτες συνηθίζουν να κάνουν στάση στην είσοδο της κοιλάδας, είτε έρχονται από
τα δυτικά είτε από τα ανατολικά, για να παζαρέψουν τη φρούρησή τους με τον καπετάν
Δήμο20 του Ολύμπου ή με τον καπετάνιο της Όσσας, διότι, ακόμα κι αν διαθέτει μία
πολυπληθή συνοδεία, η διέλευση μέσα από τα Τέμπη κάθε άλλο παρά ακίνδυνη είναι.
Μάλιστα, την τελευταία μέρα της παραμονής μου στα Τέμπη σκοτώθηκαν εννέα άτομα.
Αν και είχα επίγνωση των κινδύνων, ο ίδιος βάδιζα, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα,
τελείως μόνος και προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς τον παραμικρό φόβο. Βρισκόμουν
σε μία ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, μια και όλες οι ομάδες με μεταχειρίζονταν ως φίλο,
γεγονός το οποίο μου έδινε θάρρος, γι’ αυτό και διασκέδαζα με τους φόβους που
ένιωθαν οι άλλοι ταξιδιώτες. Λόγω της δυσπιστίας, που επικρατούσε μεταξύ τους,
χρειάζονταν κάποιον που θα τους έπειθε ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται ο ένας
τον άλλο. Αν έμεινα εκεί για έναν μήνα, πιστεύω πως θα τα είχα καταφέρει να ανοίξω
ένα γραφείο έκδοσης αδειών ανεμπόδιστης διέλευσης της Κοιλάδας των Τεμπών.
Η παραμονή μου στα Στενά των Τεμπών ήταν ονειρική. Βρισκόμουν όλη την
ημέρα σε διαρκή υπερένταση. Είχα συνεχώς τεντωμένα τα αφτιά, μήπως και συμβεί
κάτι το απροσδόκητο. Η πίεση που ένιωθα στα μάτια μου, στην προσπάθειά μου
να καταγράψω καθετί το ασυνήθιστο, η επιθυμία μου να παρακολουθώ οτιδήποτε
συνέβαινε γύρω μου και η αδιάλειπτη ενασχόληση της φαντασίας, με κάθε πράγμα
που έπεφτε στην αντίληψή μου, με οδηγούσαν σε μία κατάσταση πλήρους πνευματικής
σύγχυσης, σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που μου ήταν αδύνατο να πιστέψω ότι δεν
ονειρεύομαι και πως αυτό που βιώνω είναι η πραγματικότητα.
Σ’ αυτή την ψυχολογική κατάσταση και βαδίζοντας σε ένα τόσο συναρπαστικό
τοπίο, με κυρίευσε η σκέψη σχετικά με την επίδραση της Μυθολογίας στην εξέλιξη της
ανθρώπινης φύσης και την τάση της να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της
φυσικής κατάστασης, όταν το μοναδικό κίνητρο για δράση ήταν η ανάγκη, διεγείροντας
τη φαντασία, αυτόν τον εξερευνητή της νοημοσύνης. Η λατρεία της φύσης λειτουργεί
ως μεταφορικός ιμάντας για την ανακάλυψη του άγνωστου ακόμη Υπέρτατου Όντος!
Τι μυστικά κρύβονται πίσω από αυτού του είδους τις εξιδανικεύσεις! Δρυάδες στα
δάση, Νύμφες στα ποτάμια, μεγαλοφυίες να κατοικούν σε κάθε τόπο, πνεύματα που
προστατεύουν κάθε άνθρωπο, οιωνοί για γεγονότα τα οποία πρόκειται να συμβούν,
αναγγελία σκοτεινών ανθρώπων πάντα γραμμένη στα άστρα (...)!
Μέσα από τη Μυθολογία, αυτήν την πρώτη συνένωση έρευνας και προσευχής,
ξεπρόβαλε η Λογοτεχνία, πάνω στην οποία μαθήτευσαν τα ευγενέστερα πνεύματα του
ανθρώπινου γένους όλων των εποχών. Όποιος βαδίζει στις όχθες του Πηνειού εισπνέει
γοητευμένος τον αέρα που έδωσε κάποτε πνοή ζωής στην πρώτη μεγαλοφυία (...).

20. Είναι ο αρματολός του Ολύμπου Δήμος Τζαχείλας.
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Το χωριό Μπαμπάς είναι ένας από τους πρώτους οθωμανικούς οικισμούς των αποίκων
από το Ικόνιο.21 Έχουν απομείνει μόνον εικοσιπέντε οικογένειες. Πληροφορήθηκα
ότι σε κάθε οθωμανικό οικισμό ζούσαν δύο ελληνικές οικογένειες, πρόσφυγες από
την γύρω περιοχή. Το χωριό, ωστόσο, έδινε την εντύπωση νεκροταφείου, καθώς δεν
είδα σχεδόν καμία γυναίκα ή κάποιο παιδί να κυκλοφορούν. Τα σπίτια είχαν όλα
κήπους και περιβάλλονταν από τοίχους, χωρίς κανένα άλλο άνοιγμα, εκτός από την
αυλόθυρα. Είχα, ωστόσο, μερικές φορές την ευκαιρία να διαπιστώσω πως οι θύρες
αυτές κάποτε ήταν ανοιχτές και πως θα μπορούσαν και πάλι να ανοίξουν. Το μικρό
δωμάτιο, στο οποίο διέμενα, είχε τέτοια θέση που προστατευόταν από τον κρύο άνεμο
που ερχόταν από τη μεριά της κοιλάδας. Την ημέρα, όμως, δεν μπορούσε να μείνει
άνθρωπος μέσα, χωρίς να κρεμάσει υγρά ρούχα γύρω-γύρω και να βρέξει το δάπεδο
με νερό. Καθημερινά έβλεπα μόνον δύο κατοίκους του χωριού. Ο ένας ήταν ο αλβανός
οικοδεσπότης μου, ο οποίος με επισκεπτόταν δύο φορές την ημέρα, κρατώντας στο
ένα χέρι ένα δίσκο από ξύλο με μία γαβάθα γιαούρτι και πιλάφι και ένα πεπόνι στο
άλλο, το μέγεθος του οποίου καθώς και η γεύση ήταν εντυπωσιακά. Το άλλο άτομο,
που το είδα μόνον μία φορά, ήταν ο μοναδικός δερβίσης που εξυπηρετούσε ακόμη τον
τεκέ, ο οποίος, αντί να ξαπλώνει στο κρεβάτι του, όπως συνηθίζουν να κάνουν όλα
τα ανθρώπινα όντα, φώλιαζε πάνω σε ένα λυγερό κυπαρίσσι στην αυλή του τεκέ. Τον
έβλεπα, μόνο το πρωί όταν ανέβαινε και το βράδι όταν κατέβαινε από τη φωλιά του.
Σ’ αυτό το χωριό, που μοιάζει με την καταστραμμένη Πομπηία, τόσο τα ρούχα όσο
και η εξωτερική μου εμφάνιση δεν ήταν καθόλου προσεγμένα. Δεν με πείραζε, καθόλου,
να περιφέρομαι με μία παλιά ρόμπα, από πράσινο μετάξι, ένα ζευγάρι κίτρινες
παντόφλες και μία κόκκινη σκούφια. Η εμφάνισή μου αυτή προκάλεσε θαύματα,
καθώς άλλαξε άρδην η συμπεριφορά και μαζί με αυτήν η σχέση μου με τους κατοίκους
του Μπαμπά. Προς μεγάλη μου έκπληξη, με τίμησαν με την παρουσία τους οι πέντε πιο
ισχυροί παράγοντες του χωριού και συγκεκριμένα ο αγάς, ο δερβίσης που φώλιαζε
την ημέρα στο κυπαρίσσι, ένας ζωέμπορος που νοίκιαζε άλογα, ο πεταλωτής και ο
καραβοκύρης.22 Τους εντυπωσίασε ιδιαίτερα η ενδυμασία μου. Ίσως υπέθεσαν πως
ντυνόμουν σύμφωνα με την τελευταία λέξη της κωνσταντινουπολίτικης μόδας. Μετά
από αυτό το γεγονός, άλλαξε τελείως η συμπεριφορά του χωριού. Οι θύρες έμειναν
ανοιχτές, οι γυναίκες και τα παιδιά έβγαιναν στους δρόμους. Μου έφερναν διάφορα
δώρα, όπως καπνό και πεπόνια, δύο προϊόντα για τα οποία τα Τέμπη φημίζονται.
Ο αγάς, μάλιστα, με επισκεπτόταν συχνά, περισσότερο από ό,τι ταίριαζε στα κέφια
και στις ενασχολήσεις μου. Ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος, ιδιαίτερα στη Γεωγραφία,
και οι έννοιες που χρησιμοποιούσε ήταν γεμάτες ποιητικές εξάρσεις, αντάξιες του
γεγονότος ότι θεωρούσε τον εαυτό του κυρίαρχο της Κοιλάδας των Μουσών. Μία
μέρα, εκεί που καθόταν με τους τέσσερις συντρόφους του στο μικρό δωμάτιό μου, μας
διασκέδαζε με τις απόψεις του σχετικά με την Αγγλία, δείγμα των οποίων αποτελεί η

21. Οι οθωμανοί άποικοι της Θασσαλίας ήταν Γιουρούκοι, δηλαδή νομάδες κτηνοτρόφοι,
καταγόμενοι από πολλές περιοχές της Μ. Ασίας.
22. Φαίνεται πως την εποχή εκείνη υπήρχε η περαταριά (πορθμείο), η οποία συνέδεε τον
Μπαμπά (Τέμπη) με το Μπαλαμούτι (Ιτέα).
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ακόλουθη δήλωση: «Όλα τα αλμυρά νερά ανήκουν στην Αγγλία και όλα τα γλυκά νερά
στην Τουρκία, αφού το γλυκό νερό ρέει στη στεριά και χρησιμεύει για να πίνουν τα ζώα
και για να ποτίζουν τα χωράφια». «Όμως, παρατήρησε ο Αλβανός που ακουμπούσε στη
θύρα, η Αγγλία δεν έχει χωράφια και άλογα που χρειάζονται νερό ή μήπως τα ποτίζουν
με νερό της θάλασσας»;
«Βουνίσιε, φώναξε ο αγάς που ένιωθε πως προσβάλλονταν οι πεποιθήσεις και η
αξιοπρέπειά του, δεν γνωρίζεις πως η Αγγλία δεν έχει χωράφια ούτε και άλογα»;
Καθώς ο Αλβανός με κοίταξε, του είπα: «Γιατί δεν απαντάς στον αγά»; Ο Αρνατούτης23
σκέφτηκε για μία στιγμή και ύστερα, παίρνοντας το ύφος του δασκάλου που εξετάζει
τα παιδιά, κοίταξε τον αγά στα μάτια, χάιδεψε το πηγούνι του και ρώτησε: «Τι είναι η
Αγγλία»; Ήταν μία ερώτηση η οποία έφερε τον αγά σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης.
Άρχισε να ψευδίζει, κοίταξε γύρω του και καθώς δεν περίμενε από πουθενά βοήθεια,
είπε τελικά με στόμφο ότι «η Αγγλία είναι ένας μεγάλος αριθμός πλοίων, μεγάλων
πλοίων». Του είπα πως η απάντησή του τιμάει το χωριό Μπαμπά και πως θα έπρεπε να
γίνει χατζής, ένας χατζη-Μπαμπάς.24 Είχε καταλάβει πολύ καλά, τι είναι η Αγγλία, όμως
εκείνο που με ξενίζει είναι πως δεν πληροφορήθηκε ακόμη ότι εμείς, αντί για κοπάδια
από γίδες, έχομε κοπάδια από ψάρια, αλογάκια της θάλασσας για να ιππεύουμε και
θαλάσσιες αγελάδες για άρμεγμα (...). Άλλωστε θα έπρεπε να μας μάθουν την ωραία
τέχνη να πυροβολούμε τα ψάρια!25
Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Μπαμπά συνέβη ένα γεγονός το οποίο
απασχόλησε τους πάντες όσο και το Πρωτόκολλο26 στο Νότο. Κυκλοφόρησε μία
διαταγή, η οποία επέβαλε τη συγκέντρωση χρημάτων, προκειμένου να πληρωθούν
οι πολεμικές αποζημιώσεις στη Ρωσία. Η περιοχή όπου ανήκε το χωριό Μπαμπάς,
όφειλε να συγκεντρώσει μισό εκατομμύριο γρόσια. Επειδή, όμως, η ανακοίνωση αυτή
απευθυνόταν αποκλειστικά και μόνον στους ευκατάστατους μουσουλμάνους κτηματίες,
προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Το συνολικό ποσό ήταν, βέβαια, ασήμαντο σε σχέση με
την ιδιοκτησία γης στη χώρα. Περίπου τρία τέταρτα της γης ήταν ιδιοκτησία Ελλήνων,
ενώ μόνον ένα μικρό μέρος, όσων διέθεταν κτηματική περιουσία, ήταν υποχρεωμένοι να
καταβάλουν φόρους. Οι Κονιάροι26 της πεδιάδας ήταν μικροκτηματίες, όμως η ιδιοκτησία

23. Αρναούτης< τουρ. Arnavut· Αλβανός.
24. Αναφέρεται στο μυθιστόρημα του Μόριερς, στο οποίο ο συγγραφέας διηγείται τις
περιπέτειες ενός πέρση ιερωμένου, τον οποίο αποκαλεί χατζη-Μπαμπά. Χατζής είναι ο
προσκυνητής των ιερών μουσουλμανικών τόπων και για τους Χριστιανούς ο προσκυνητής των
Αγίων Τόπων. [Η σημείωση είναι του συγγραφέα].
25. Οι κάτοικοι των Τεμπών κρεμούν ένα κομμάτι ψωμί, έτσι ώστε μόλις να αγγίζει το
νερό. Τα μικρά ψάρια μαζεύονται γύρω από το ψωμί για να τσιμπήσουν, ενώ τα μεγάλα
κυνηγούν τα μικρά ψάρια. Ο κυνηγός κάθεται στο δέντρο και σημαδεύει με το όπλο. Η τέχνη
του συνίσταται στην ικανότητά του να διακρίνει τον δρόμο που θα ακολουθήσει το μεγάλο
ψάρι και να το χτυπήσει τη στιγμή που αυτό έχει στο στόμα του γεμάτο με μικρά ψάρια. [Η
συμείωση είναι του συγγραφέα].
26. Πρόκειται, μάλλον, για το Πρωτόκολλο της 22.3.1829, μεταξύ της Αγγλίας, Γαλλίας και
Ρωσίας, με το οποίο αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους.
27. Το σωστό, Γιουρούκοι.
13. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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τους δεν ήταν αρκετή για να τους εντάξουν στους φορολογούμενους, με αποτέλεσμα να
φορολογηθούν οι λίγοι ευκατάστατοι, οι οποίοι είχαν εξοργιστεί κυριολεκτικά, καθώς
θεώρησαν τη φορολογία σε βάρος τους άδικη. Με αφορμή την επιβολή φόρων, ξέσπασαν
στο Μπαμπά έντονες συζητήσεις. Οι Οθωμανοί αποκαλούσαν τον σουλτάνο Έλληνα, ο
οποίος ενδιαφέρεται περισσότερο για τους Έλληνες παρά γι’ αυτούς.
Εκτός από την επιβολή φόρων, για την κάλυψη των πολεμικών αποζημιώσεων στη
Ρωσία, ο τουρκικός πληθυσμός ήταν υποχρεωμένος να υπηρετεί στο στρατό. Όχι
όμως και οι Έλληνες. Όσοι από αυτούς υπηρετούσαν στο στρατό, κατατάσσονταν
εθελοντικά και τότε, εκτός του ότι απαλλάσσονταν από τον κεφαλικό φόρο, ο οποίος
συνυπολογιζόταν στη στρατιωτική θητεία, είχαν επιπλέον και μισθό, ενώ οι Οθωμανοί
μισθοδοτούνταν τότε μόνο όταν υπηρετούσαν κανονικά τη θητεία τους. Εκτός από
το φερμάνι28 για την επιβολή φόρων, κυκλοφόρησε, την ίδια εποχή, μία εγκύκλιος
που καλούσε 1200 νέους να καταταγούν στον τουρκικό στρατό (Νιζάμ), γεγονός
το οποίο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Οι Οθωμανοί διαμαρτύρονταν έντονα,
πρώτον ενάντια στη δεσποτική συμπεριφορά των Αρχών, την οποία χαρακτήριζαν
ως απαράδεκτη, και δεύτερον επειδή οι Έλληνες απαλλάσσονταν από αυτήν την
υποχρέωση, με αποτέλεσμα τα βάρη να πέφτουν όλα στις πλάτες των Οθωμανών. Η μη
επιβολή φόρων στους Έλληνες, για την αποπληρωμή των πολεμικών αποζημιώσεων,
ενόχλησε ιδιαίτερα τους Οθωμανούς, καθώς πίστευαν πως τόσο για τον πόλεμο όσο
και για τη νίκη των Ρώσων υπεύθυνοι ήταν οι Έλληνες!

28. Φερμάνι< τουρ. ferman· διάταγμα.
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BRUNO HELLY

ΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Μετάφραση από τα γαλλικά
GINO POLESE
8ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΝΑΞ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ*
ΟΙ ΑΛΕΥΑΔΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Η παράδοση δίδει, σταθερά και τακτικά, σε όλα σχεδόν τα γνωστά πρόσωπα αυτής
της οικογένειας τον τίτλο του βασιλιά. Ο Πίνδαρος, ο αρχαιότερος μάρτυρας για μας,
υπενθυμίζει συγχρόνως (ήδη από την αρχή του 10ου πυθιονίκη του) την καταγωγή και
τον τίτλο των Αλευάδων. Διαβάζουμε στην εισαγωγή τού ποιήματος (στίχοι 1-8):
Ὀλβία Λακεδαίμων,
μάκαιρα Θεσσαλία· πατρός δ’
ἀμφοτέραις ἐξ ἑνός
ἀριστομάχου γένος Ἡρακλέος βασιλεύει.
Τί κομπέω παρά καιρόν; Ἀλλά μέ Πυθώ τε καί τό Πελινναῖον ἀπύει
Ἀλεύα τε παῖδες, Ἱπποκλέα θέλοντες
ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτάν ὄπα·
Ευτυχισμένη Λακεδαίμονα, μακάρια Θεσσαλία
όπου, και στις δυο τις χώρες,
απόγονοι από τον ίδιο πρόγονο, τον Ηρακλή,
τον πρώτο από τους ήρωες, βασιλεύουν.
Μην ίσως παραφέρομαι; Μήπως κομπάζω;
Τα τέκνα του Αλεύα με καλούν
να οδηγήσω τον λαμπρό χορό των νέωντη νίκη του Ιπποκλέα που θα υμνήσει.1
Το τέλος του ποιήματος είναι ακόμα πιο επεξηγηματικό, όταν ο ποιητής, αφού
αναφέρει τον Αλευάδη Θώρακα, φιλοξενούμενό του, καταλήγει:
Ἀδελφεοῖσί τ’ ἐπαι

* Συνέχεια από τον τόμο 51 (2007) 17-29.
1. Η μετάφραση είναι του Βασίλη Ι. Λαζανά, «Ο δέκατος πυθιονίκης του Πινδάρου στον
Ιπποκλέα τον Θεσσαλό. Εισαγωγή-κείμενο-μετάφραση-αναλυτικά σχόλια», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 3 (1982) 65-73.
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νήσομεν ἐσθλοῖς, ὅτι
ὑψοῦ φέροντι νόμον Θεσσαλῶν
αὔξοντες· ἐν δ’ ἀγαθοῖσι κεῖνται
πατρώϊαι κεδναί πολίων κυβερνάσιες.
Λοιπόν ας δοξάσουμε κι αυτούς τους αδελφούς,
τους ευγενείς που υψώνουν, όσο πάει και περισσότερο,
της Θεσσαλίας τη δόξα και την αίγλη.
Με την πατρώα καταβολή, σε άξια χέρια
των πόλεων η διακυβέρνηση είναι εμπιστευμένη!
Από την μαρτυρία αυτή θα συγκρατήσουμε, κατ’ αρχήν, μία πρώτη παρατήρηση: το
γεγονός δηλαδή ότι, όπως το υπογράμμισα ήδη για τις προηγούμενες οικογένειες, στην
παρουσίαση αυτού που ήταν οι βασιλείς, η οικογενειακή ιστορία και η γενεαλογία
αποτέλεσαν ουσιώδη στοιχεία. Κατ’ αρχήν, οι Αλευάδες είναι Ηρακλείδες και δεν παύουν
να το επαναλαμβάνουν. Τα σχόλια στο Δημοσθένη το επαναλαμβάνουν, επιμένοντας
στο σημείο αυτό, όταν ο ρήτορας καταγγέλλει την συμμαχία των Αλευάδων με τον
Φίλιππο Β΄: «Ἀλεύας ἀπόγονός τις τοῦ Ἡρακλέους Θετταλός ἐτυράννησε Θετταλῶν,
εἶτα καί οἱ τούτου παῖδες, μή φέροντες οὖν τήν τυραννίδα οἱ Θετταλοί, καί ἀποροῦντές
τι δεῖ ποιεῖν, μετεπέμψαντο εἰς συμμαχίαν τόν Φίλιππον. Εἶτα ἐλθών ἐκεῖνος ἐξέβαλε
τούς Ἀλευάδας ἐκ τῆς τυραννίδος».2
Θα σημειώσω, επίσης, την σαφέστατη μνεία τού Πινδάρου στο νόμο των Θεσσαλών.
Μπορούμε να ερμηνεύσουμε την έκφραση ως μία αναφορά στο «έθιμο των Θεσσαλών»,
στο βαθμό που δεν μπορούμε να μιλούμε για καμία θεσμική διάταξη, με την σύγχρονη
έννοια του όρου. Η θέση των σύγχρονων μελετητών, πάνω σ’ αυτό το θέμα, παραμένει
διφορούμενη. Πράγματι, τουλάχιστο έμμεσα, μας οδηγεί στο να θεωρούμε ότι αυτός
ο νόμος θα μπορούσε να είναι τόσο σταθερός και παγιωμένος όσο τα σύγχρονα
συντάγματα. Έτσι, δεν διστάζει κάποιος να υποστηρίξει, άμεσα ή έμμεσα, ότι αυτός
ο νόμος, της εποχής του Πινδάρου, θα ήταν ταυτόσημος με τον νόμο των Θεσσαλών,
στον οποίο αναφέρεται ο Ξενοφώντας όταν αναγγέλλει την εκλογή τού Ιάσονα των
Φερών ως ταγού. Ως συνέπεια αυτού, οι ιστορικοί πιστεύουν ότι δικαιολογείται η
αντιστοιχία ανάμεσα στους όρους βασιλεύς και ταγός.
Όμως, από μόνη της η αναφορά σε έναν νόμο, στον καθένα από αυτούς τους
συγγραφείς, δεν μας επιτρέπει να οδηγηθούμε σ’ αυτό το συμπέρασμα, διότι τίποτε δεν
αποδεικνύει ότι ο ένας αναφερόταν σε έναν νόμο ο οποίος είχε το ίδιο περιεχόμενο
με τον άλλο. Μεταξύ του 498 και του 375 π.Χ. συνέβησαν πολλά πράγματα στη
Θεσσαλία, όπως, θεσμικές αλλαγές, τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε και άλλες που
ίσως αγνοούμε. Θα κρατήσουμε, λοιπόν, μόνο ότι πρόκειται ασφαλώς για ένα έθιμο
των Θεσσαλών, το οποίο δικαιολογεί, στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., την διακυβέρνηση
των Αλευάδων επί των θεσσαλικών πόλεων και, επίσης, ένα έθιμο των Θεσσαλών το
οποίο χρησιμεύει ως αναφορά για την εκλογή τού Ιάσονα, στις αρχές του 4ου αι. π.Χ.
Στο σημείο αυτό θα επανέλθω.

2. Βλ. Σχόλια στον Ολυνθιακό Α, 13.
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Ο Θώρακας, ο Ευρύπολος και ο Θρασυδαίος
Αυτοί οι τρεις αδελφοί, απόγονοι ενός Αλεύα, ο οποίος ήταν μάλλον ο Αλεύας ο
Πυρρός σύμφωνα με κάποιους, ήταν βασιλείς στη Θεσσαλία τα πρώτα χρόνια του
5ου αι. π.Χ., σύμφωνα με τον Πίνδαρο (του οποίου προανέφερα τα κείμενα) και τον
Ηρόδοτο. Τα τρία αυτά πρόσωπα φέρουν, προφανώς, βαριά ευθύνη για την υποταγή
των Θεσσαλών στο βασιλιά των Περσών, ακόμα κι αν, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες
τις οποίες θα δούμε, δεν είχαν επιτύχει την προσχώρηση όλου του πληθυσμού της
Θεσσαλίας. Αντίθετα μάλιστα. Οι συγγραφείς συμφωνούν και υπογραμμίζουν, όπως
κάνει ο Δημοσθένης, στο κείμενο το οποίο παρέθεσα παραπάνω, ότι αυτοί οι Αλευάδες
είχαν καταστεί τύραννοι.
Ο Ηρόδοτος, στο Ι,58, μας υπενθυμίζει ότι οι Αλευάδες είναι απόγονοι ενός Αλεύα,
τον οποίο οι σύγχρονοι σχολιαστές θεωρούν ως έναν μυθικό βασιλιά της Θεσσαλίας.
Όμως ο Ηρόδοτος δεν λέει τίποτε τέτοιο. Λέει απλά ότι ο Μαρδόνιος «(...) καλέσας
τόν Ληρισαῖον Θώρηκα καί τούς ἀδελφούς αὐτοῦ Εὐρύπυλον καί Θρασυδήιον ἔλεγε
«Ὦ παῖδες Ἀλεύω»(...)3», δηλαδή γιοι του Αλεύα, με πατρώνυμο και εθνικό όνομα.4
Είναι η ίδια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε ο Πίνδαρος στον 10ο πυθιονίκη του.
Πρέπει να σημειώσουμε, για μία φορά ακόμα, δύο χαρακτηριστικά στοιχεία τού
Πινδάρου: αφενός η μνεία ενός εθνικού ονόματος πόλης (μέσα σ’ αυτό το κείμενο όπως
και στα περισσότερα από εκείνα τα οποία ήδη παρουσίασα ή θα παρουσιάσω αμέσως
παρακάτω) είναι μία ένδειξη επαναλαμβανόμενη στο σύνολο, σχεδόν, των μαρτυριών
οι οποίες αφορούν τους θεσσαλούς βασιλείς.5 Αφετέρου, η αναφορά του γένους,
μυθικού ή πραγματικού, εμφανίζεται επίσης με σταθερό τρόπο.
Έτσι, επαναλαμβάνοντας τον Ηρόδοτο, το λεξικό Σούδα επιμένει, για μία φορά
ακόμα, στα ίδια στοιχεία, προσθέτοντας στο όνομα του Αλεύα τον τίτλο τού βασιλιά:
«Ἀλευάδαι οἱ ἐν Λαρίσῃ τῆς Θετταλίας εὐγενέστατοι, ἀπό Ἀλεύου βασιλέως τό
γένος ἔχοντες». Δεν διαθέτουμε κανένα επιχείρημα για να αποφανθούμε αν αυτός ο
Αλεύας ήταν ο πατέρας των τριών αδελφών, οι οποίοι επισκέφθηκαν τον Μαρδόνιο,
ή ο πρόγονός τους. Οι ιστορικοί συντάχθηκαν πότε με την μία και πότε με την άλλη
από αυτές τις δύο θέσεις. Φαίνεται ότι η αμφιβολία ή η σύγχυση είχαν επικρατήσει
ήδη από την Αρχαιότητα, αν λάβουμε υπόψη μας την μαρτυρία του Δαμάστη από το
Σίγειο, ο οποίος αναφέρει αναλυτικά την προδοσία τού Αλεύα και των Θεσσαλών, με
αφορμή την εκστρατεία των Ελλήνων στα Τέμπη, στην αρχή των μηδικών πολέμων:
«ὕστερον δέ στρατευσάμενον τῶν βαρβάρων οἱ Ἕλληνες ἐπί τό ὑμέτερον Ἡράκλειον
ἀπήντησαν, Ἀλεξάνδρου δέ τήν Ἀλεύου καί τῶν Θετταλῶν προδοσίαν τοῖς Ἕλλησι
μηνύσαντος ἀναζεύξαντες οἱ Ἕλληνες δι’ Ἀλέξανδρον ἐσώθησαν».6 Καθώς κανένας

3. Βλ. Ηρόδοτος, Θ, 58.
4. Τίποτα δεν αναφέρεται γι’ αυτό το σημείο στο ΣΤ, 130 το οποίο αναφέρει ο P. Carlier
(ό.π.).
5. Ο Πίνδαρος, επαινώντας τους Αλευάδες, κάνει λόγο για «πολίων κυβερνάσιες», κάτι το
οποίο δεν μας οδηγεί αναγκαστικά στην ερμηνεία της αναφοράς αυτής ως «η κυβέρνηση της
Θεσσαλίας».
6. Βλ. FGH 5, Fgt 4 (Επιστολή στον Φίλιππο, 30).
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Αλεύας δεν φαίνεται να ζούσε εκείνη την εποχή, αλλά μόνο κάποιοι «γιοι του Αλεύα»,
συμπέραναν ότι η μνεία του ονόματος ήταν αναμφίβολα μία ρητορική έκφραση για να
υποδείξουν τους Αλευάδες, έτσι όπως και οι Θετταλοί τού Δαμάστη δεν μπορούν να
αφορούν σε όλους τους Θεσσαλούς, και βεβαίως υποδεικνύουν μόνο τους υποστηριχτές
των «πριγκίπων» της Λάρισας.7
Οι Αρχαίοι γνώριζαν, μάλλον, κάτι περισσότερο από εμάς. Πράγματι, η ιστορία των
Αλευάδων αποτέλεσε, ασφαλώς, το αντικείμενο επανειλημμένων μελετών. Βρίσκουμε
μνεία, στο τέλος αυτών των αλυσιδωτών αναφορών στο έργο του Εφόρου του Νέου,
ο οποίος έζησε την εποχή του Γαληνού, σύμφωνα με την Σούδα: «Ἔφορος, Κυμαῖος,
ὁ νεώτερος, ἔγραψε τάς Γαληνοῦ ἱστορίας ἐν βιβλίοις κζ΄, Κορινθιακά, Περί τῶν
Ἀλευάδων· καί ἄλλα». Και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς αναφέρει κάποιον Ευφορίωνα, ο
οποίος μπορεί να παραπέμπει στο ίδιο πρόσωπο, ή μάλλον στον ποιητή της Χαλκίδας:
«Εὐφορίων δέ ἐν τῷ περί Ἀλευάδων».8 Οι πληροφορίες τις οποίες διαθέτουμε για τα
διάφορα μέλη της οικογένειας των Αλευάδων πρέπει να προέρχονται από αυτήν την
ιστορική παράδοση, η οποία διασώθηκε επιμελώς.
Ο Ηρόδοτος (Ζ,6) παρουσιάζει τους Αλευάδες την στιγμή κατά την οποία
σχεδιάζεται η εκστρατεία των Περσών εναντίον των Ελλήνων. Οι Αλευάδες στηρίζουν
τις θέσεις του Μαρδονίου, δίπλα στον μεγάλο βασιλιά: «τοῦτο μέν ἀπό τῆς Θεσσαλίης
παρά τῶν Ἀλευαδέων ἀπιγμένοι ἄγγελοι ἐπεκαλέοντο βασιλέα πᾶσαν προθυμίην
παρεχόμενοι ἐπί τήν Ἑλλάδα (οἱ δέ Ἀλευάδαι οὗτοι ἦσαν Θεσσαλίης βασιλέες)...». Στο
Ι΄,1, ο Ηρόδοτος τους ονομάζει Θεσσαλίης ἡγεομένοισι, ένας τίτλος ο οποίος, σύμφωνα
με τους ιστορικούς, μπορεί να έχει στρατιωτικό, κυρίως, περιεχόμενο.9 Με βάση τα
δύο αυτά χωρία, οι σύγχρονοι ιστορικοί υπέθεσαν ότι οι Αλευάδες ήταν κυρίαρχοι
ολόκληρης της Θεσσαλίας και ότι ο Θώρακας, ο πιο περίοπτος από όλους, ήταν
ανώτατος ταγός των Θεσσαλών. Όμως, όπως ορθά παρατήρησε ο N. Robertson (στη
μελέτη του την αναφερόμενη στα γεγονότα του 480 π.Χ. στη Θεσσαλία), ο Ηρόδοτος
δεν μιλάει ποτέ γι’ αυτό το πρόσωπο με όρους που υπαινίσονται έναν ρόλο ταγού ή,
θα έλεγα μάλλον, αρχηγού όλων των Θεσσαλών.10
Το σοβαρότερο επιχείρημα με αυτή την έννοια δεν βρίσκεται στην ταυτότητα την
οποία έδωσε ο Ηρόδοτος για το πρόσωπο, τον Θώρακα τον Λαρισαίο (στο Ι,58, 12), ούτε στην μνεία της εξουσίας, γενικώς, των Αλευάδων, Θεσσαλίης ἡγεομένοισι ή
βασιλέες, αλλά στο γεγονός ότι οι Αλευάδες δεν είχαν κανέναν ρόλο στην έκκληση
για βοήθεια από τους Θεσσαλούς στους άλλους Έλληνες, η οποία τους οδήγησε να
οργανώσουν μία στρατιωτική αποστολή για να προσπαθήσουν να αποκλείσουν την

7. Βλ. N. Robertson, «The Thessalian Expedition of 480 B.C.», JHS, 96 (1976) 101-102.
8. Βλ. Κλήμης, Στρωματείς Ι, 389.
9. Βλ. H. Swoboda, Griech. Staatskunde, τ. 2, 1482, σημ. 2, στο τέλος: «mit dem Titel ἡγεμών
verband sich im engeren Sinn die Bedeutung eines Oberführers im Kriege». Ξαναβρίσκουμε εδώ
καθαρά την άποψη ότι οι Αλευάδες κατείχαν, εκείνη την εποχή, την υποτιθέμενη ομοσπονδιακή
ταγεία.
10. Βλ. N. Robertson, ό.π., σ. 107-108. Όμως, ο Robertson δεν αμφέβαλε για την ύπαρξη ενός
ομοσπονδιακού ταγού.
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είσοδο των Τεμπών. Στο σημείο αυτό προσυπογράφω τις προτάσεις τις οποίες έκανε
ο N. Robertson, αντίθετα προς την άποψη πολλών ιστορικών,11 ότι η έκκληση των
Θεσσαλών δεν απέκρυπτε υποκριτικούς υπολογισμούς· οι Θεσσαλοί εξέφραζαν μία
ειλικρινή επιθυμία να αντισταθούν στους Πέρσες από κοινού με τους άλλους Έλληνες
και επέτρεψαν την διέλευση των συμμαχικών στρατευμάτων από το έδαφός τους, από
την Άλο μέχρι τα Τέμπη, κάτι το οποίο, όπως γνωρίζουμε από άλλα παραδείγματα, δεν
μπορούσσε να γίνει χωρίς την έγκρισή τους.12 Τέλος και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, η
συμβολή των Θεσσαλών στην εκστρατεία υπήρξε ουσιαστική, αφού κινητοποίησαν, με
αυτή την ευκαιρία, ολόκληρο το ιππικό τους.13 Η συμβολή αυτή δείχνει, από μόνη της,
ότι το Κοινό των Θεσσαλών δεσμεύθηκε κοινῇ γνώμῃ, όπως το είπε ήδη ο Ηρόδοτος
αναφερόμενος στον Κινέα.
Φαίνεται, λοιπόν, εντελώς αντιφατικό να αποδώσουμε στους Αλευάδες, στον
Θώρακα και στους αδελφούς του (οι δεσμοί των οποίων με τον βασιλιά της
Μακεδονίας και οι επαφές με την Περσία ήταν γνωστά σε όλους, και για τους οποίους
ο Ηρόδοτος είναι σαφέστατος), την πρωτοβουλία μιας τέτοιας ενέργειας, τόσο
αντίθετης με τις πολιτικές επιλογές τους. Όμως, πρέπει να το πούμε, μόνο επειδή οι
ιστορικοί απέδωσαν στον Θώρακα την ευθύνη του ομοσπονδιακού ταγού, μπόρεσαν
να μιλήσουν για την «απάτη» των Θεσσαλών, με αυτή την ευκαιρία. Αντιθέτως, είναι
εμφανές ότι η ομοσπονδιακή Αρχή, δηλαδή ο θεσμός τού τέτραρχου, ασκούνταν από
κάποιον άλλο, ένα πρόσωπο το οποίο ήδη γνωρίζουμε (κατά την γνώμη μου), αλλά
δεν το αναγνωρίζουμε γι’ αυτό που ήταν. Πράγματι, το γνωρίζουμε από τις επιγραφές
τού μνημείου των Δαοχιδών στους Δελφούς. Ο τέτραρχος των Θεσσαλών, ο οποίος
εξουσίαζε τα πρώτα έτη του 5ου αι. π.Χ. και ίσως και αργότερα, κατά πάσα πιθανότητα
την εποχή των μηδικών πολέμων, ονομαζόταν Ακνόνιος και ήταν Φαρσάλιος.14 Αυτό
το θέμα, δηλαδή το πρόβλημα της υποτιθέμενης ταγείας του Θώρακα, παύει να ισχύει,
κατά την γνώμη μου. Όμως, μένει ακόμα να κατανοήσουμε τι σημαίνουν οι εκφράσεις
Θεσσαλίης ἡγεομένοισι ή βασιλέες (για εκείνη την εποχή και τις συγκυρίες), τις οποίες
δεν μας εξήγησε καθαρά ο Ηρόδοτος. Για να το καταφέρουμε, οφείλω να διευρύνω την
έρευνα σε άλλα μέλη της οικογένειας των Αλευάδων.
Ο Αλεύας του Σίμου ή Σιμία
Αυτός είναι ένας Αλεύας, χωρίς πατρώνυμο, τον οποίο αναφέρει ο Θεόκριτος, στο
16ο Ειδύλλιο (στ. 34-35), μαζί με τον Αντίοχο και τον Σκόπα από την Φάρσαλο,

11. Βλ. N. Robertson, ό.π., σ. 108.
12. Την επιχείρηση του Βρασίδα να διασχίσει την Θεσσαλία το 424 π.Χ. βλ. J. -C. Decourt,
La vallée de l’ Enipeus en Théssalie, BCH, Suppl. ΧΧΙ, 1990, 84-89.
13. Το σημείο αυτό θα το αναπτύξω, με αριθμητικά δεδομένα, στο 5ο κεφάλαιο.
14. Σχετικώς με την χρονολογία της εξουσίας του Ακνονίου, βλ. J. Poulloux, FD, ΙΙΙ 4, αρ. 460,
σ. 134-138. Στην επιχειρηματολογία του, ο N. Robertson μνημονεύει, πράγματι, τον Ακνόνιο,
αλλά ακολουθεί την ερμηνεία τού E. Meyer για τον τέτραρχο, ως αρχηγό μιας Τετράδας, υπό
τις διαταγές, κατά κάποιο τρόπο, ενός ομοσπονδιακού ταγού εκείνης της εποχής, ο οποίος
επρόκειτο να μείνει, κατά την γνώμη μου, οριστικά άγνωστος σ’ εμάς.
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χαρακτηρίζοντάς τον ἄνακτα.15 Οι σχολιαστές του Θεόκριτου, καθώς αναφέρουν τον
Ευφορίωνα, νομίζουν ότι μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά του, Αλεύας, γιος
του Σίμου: «τά δέ περί Ἀλεύαν τόν Σίμον πάντα ἀνείλεκται Εὐφορίων».16 Η M. Sordi,
ακολουθώντας άλλους συγγραφείς, ταύτισε, ανεπιφύλακτα, αυτόν τον Αλεύα με τον
Αλεύα τον Πυρρό, το πιο φημισμένο μέλος αυτής της οικογένειας, και τον ίδιο επίσης
με τον πατέρα των τριών Αλευάδων, τούς οποίους γνωρίζουμε από τον Ηρόδοτο.17 Σ’
αυτές τις παρακινδυνευμένες προσεγγίσεις προστίθενται, επίσης, οι υποθέσεις που δεν
παρέλειψαν ποτέ να κάνουν, για τους δεσμούς συγγένειας αυτού του Αλεύα με άλλες
μεγάλες προσωπικότητες, τον Αντίοχο, γιο του Εχεκρατίδα από την Κραννώνα, και
τον Σκόπα τον Νεότερο, τους οποίους οι αναφορές τού Σιμωνίδη και του Πινδάρου
τοποθετούν προς το τέλος του 6ου ή στην αρχή του 5ου αι. π.Χ.
Δεν έχουμε, όμως, αρκετά ακριβή στοιχεία τα οποία να μας επιτρέπουν να
καταλήξουμε με βεβαιότητα σε όλα αυτά τα συμπεράσματα. Η προτεινόμενη
χρονολόγηση για την υποτιθέμενη ταγεία του Αλεύα του Πυρρού, από την M. Sordi,
τα τελευταία χρόνια του 6ου αι. π.Χ., διευκολύνει, προφανώς, την ταύτιση αυτού του
προσώπου με τον γιο του Σίμου και τον πατέρα του Θώρακα, του Ευρύπυλου και
του Θρασυδαίου. Όμως, αυτό είναι μόνο η συνέπεια. Έτσι, λοιπόν, η προτεινόμενη
χρονολόγηση, από την M. Sordi, για την διακυβέρνηση της Θεσσαλίας από τον Αλεύα
δεν μου φαίνεται καθόλου αξιόπιστη, για λόγους τους οποίους θα εκθέσω παρακάτω
λεπτομερέστερα. Μπορούμε να προσδιορίσουμε καλύτερα, από όσο το κάναμε μέχρι
τώρα, το ιστορικό περιεχόμενο της συνταγματικής μεταρρύθμισης που αποδίδεται στον
Αλεύα τον Πυρρό, αλλά αυτό το περιεχόμενο δεν αντιστοιχεί στα τελευταία χρόνια
του 6ου αι. π.Χ., αντίθετα με ό,τι υποστηρίζει η M. Sordi. Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι
η προτεινόμενη ταύτιση δεν ακολουθεί την ομαλή αλλαγή των ονομάτων, από την μία
στην άλλη γενεά, η οποία είναι μία συνήθεια πολύ γνωστή και βεβαίως σεβαστή στις
μεγάλες οικογένειες, περισσότερο από ό,τι σε όλες τις άλλες. Περιμένουμε, δηλαδή, στο
ίδιο γενεαλογικό δένδρο, ένας Αλεύας του Σιμία ή του Σίμου να έχει και αυτός έναν
γιο Σιμία ή Σίμο του Αλεύα.
Όπως και να έχουν τα πραγματα, η σχέση ανάμεσα στον ένα ή στον άλλο Αλεύα,
που γνωρίζουμε από την παράδοση, δεν είναι σαφής. Και είναι περισσότερο ασαφές
όταν μία οικογένεια χωρίζεται σε πολλά παρακλάδια, από τα οποία όλα μπορούν
να χρησιμοποιούν τα ίδια ονόματα, επωφελούμενα από την κοινή καταγωγή. Αυτό
το αντιλαμβανόμαστε από δύο χωρία του Διόδωρου: «διό καί τήν παρανομίαν
φοβηθέντες τῶν Λαρισαίων τινές, οἱ δι’ εὐγένειαν Ἀλευάδαι προσαγορευόμενοι,
συνέθεντο πρός ἀλλήλους καταλῦσαι τήν δυναστείαν»,18 και «οἱ δ’ Ἀλευάδαι
15. Βλ. στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 4.
16. Βλ. C. Wendel (εκδ.), Scholies à Théocrite, σ. 327=Ευφορίων, fgt 54 Schneidweiler. Ο
Meineke (Anecdota, σ. 66) προτείνει το «Σιμίου» του κειμένου να γίνει «Σίμου». Αν γίνει αυτή
η διόρθωση, επειδή ο Σίμος μνημονεύεται ως τετράδαρχος του Φιλίππου Β΄ [βλ. Θεσσαλικό
Ημερολόγιο 47 (2005) 58], κατά την γνώμη μου δεν είναι σωστή.
17. Βλ. M. Sordi, La lega tessala..., σ. 67, σημ. 5, μετά τον J. Morrison, Class. Quat, 36 (1942)
61 και εξής.
18. Βλ. Διόδωρος ΙΕ, 61, 3.
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καλούμενοι παρά τοῖς Θετταλοῖς, δι’ εὐγένειαν δέ ἀξίωμα ἔχοντες περιβόητον
ἀντεπράττοντο τοῖς τυράννοις».19 Αντίθετα όμως, μία ευρεία ερμηνεία αυτών των
απόψεων θα ήταν υπερβολική. Το να αναφέρουμε ότι «κάποιοι Λαρισαίοι όφειλαν το
όνομα Αλευάδες στο γεγονός ότι ανήκαν σε μία οικογένεια ευγενών» δεν μας επιτρέπει
να αποδεχθούμε ότι όλοι οι «ευπατρίδες» της Λάρισας ανήκαν σε μία οικογένεια, στο
γένος των Αλευάδων.20
Ο Αλεύας του Θηροδάμα
Ο Οβίδιος, στο ποίημά του Ibis (στ. 323), κάνει λόγο για έναν Λαρισαίο Αλεύα
(ακόμα ένα εθνικό) και για τον θάνατό του: «quosque putas fidos, ut Larissaeus Aleuas,
vulvere non fidos experiare two». [Και όπως ο Λαρισαίος Αλεύας, το ίδιο σου το τραύμα
θα αποδείξει ότι είναι άπιστοι εκείνοι τους οποίους θεωρούσες πιστούς].21
Πρόκειται, προφανώς, για ένα μέλος αυτής της οικογένειας η οποία παρέδωσε την
Λάρισα στον βασιλιά της Μακεδονίας, για να αποφύγει να την δει να πέφτει στα
χέρια των τυράννων των Φερών, και που εκτελέσθηκε, πιθανώς, από τον Φίλιππο
όταν πλέον αυτός έγινε κυρίαρχος της πόλης. Το σχόλιο, αναφερόμενο προφανώς στον
Καλλίμαχο,22 προσδιορίζει αυτόν τον Αλεύα ως «Therodamantis filius, fuit de Larissa
civitate, quem sui interfecerunt (B: ab illis quibus amplius credidit interfectus est». [Ο
γιος του Θηρομάντη, καταγόταν από την Λάρισα. Τον σκότωσαν οι δικοί του (Β: τον
σκότωσαν αυτοί τους οποίους εμπιστευόταν περισσότερο].
Η M. Sordi ερμηνεύει το πατρώνυμο ως «απόγονος του Θηροδάμαντα ή Θειοδάμαντα»,
μετασχηματισμός τού τύπου ο οποίος δεν είναι εξακριβωμένος.23 Μπορούμε, λοιπόν,
πράγματι, να σκεφθούμε ότι η πληροφορία προέρχεται από τον Καλλίμαχο, αφενός
διότι αυτός χρησίμευσε ως πρότυπο στον Οβίδιο, για το ποίημά του, και αφετέρου, όπως
είχα την ευκαιρία να το εξακριβώσω πολλές φορές, αυτός ο πολυμαθής ποιητής γνώριζε
πολύ καλά και με μεγάλη ακρίβεια την ιστορία και τους μύθους της Θεσσαλίας.24
Ο Οβίδιος αναφέρει την θέση του Σιμωνίδη σε σχέση με τους Αλευάδες: «lapsuramque
donum subeas ut sanguis Aleuae (Iovis, Housman) stella Leoprepidae cum fuit aequa viro»
[Μακάρι να βρεθείς μέσα σε ένα σπίτι το οποίο θα πέσει, όπως βρέθηκε ο συγγενής του
Αλεύα, όταν το αστέρι του Δία ήταν ευνοϊκό για τον γιο του Λεοπρέπη] (Σιμωνίδη),
που αναφέρεται στην ιστορία του Σκόπα, ο οποίος πέθανε κατά την κατάρρευση της

19. Βλ. Διόδωρος, ΙΣΤ, 14,2. Πρόκειται για την αφήγηση των γεγονότων του 369-368 π.Χ.
Οι Αλευάδες αυτοί, φοβούμενοι τον Αλέξανδρο των Φερών, κατέφυγαν στην αυλή τού βασιλιά
της Μακεδονίας Αλεξάνδρου.
20. Κι όμως, αυτό είναι στο οποίο στηρίχθηκε η M. Sordi για να υποστηρίξει ότι τον «5ο
και 4ο αι. π.Χ. οι Αλευάδες δεν ήταν πια μία οικογένεια, με την στενή έννοια του όρου, αλλά
αντιπροσώπευαν ολόκληρη την αριστοκρατία της δυναστείας στη Λάρισα». Βλ. M. Sordi, La
lega tessala..., σ. 332 και σημ. 1.
21. Η μετάφραση του αποσπάσματος αυτού του Οβιδίου, όπως και των τριών επόμενων,
είναι του φιλολόγου Δημήτρη Σακελλάρη.
22. Βλ. το fgt 791 στου Pfeiffer.
23. Βλ. M. Sordi, La lega tessala..., σ. 24 και σημ. 2, και σ. 71.
24. Για το σημείο αυτό της μελέτης μου βλ. πιο πάνω [Θεσσαλικό Ημερολόγιο 50 (2006)7].
201

αίθουσας του συμποσίου, την οποία μόλις είχε εγκαταλείψει ο Σιμωνίδης. Ο Οβίδιος
περιγράφει τους Σκοπάδες ως sanguis Aleuae (όμαιμοι του Αλεύα) και οι σύγχρονοι
υποπτεύθηκαν ότι σ’ αυτόν τον στίχο συγχέει τον Σκόπα με τον Αλεύα, απ’ όπου και
ο πειρασμός να διορθωθεί το κείμενο, για να αναζητηθεί μία συνοχή, την οποία δεν
είχαν αντιληφθεί διότι βρισκόταν αλλού. Όμως, αγνοούμε τελείως ποιον Αλεύα ήταν
δυνατόν να σκέφτονταν ο Οβίδιος και ο Καλλίμαχος. Να ήταν άραγε ένας κοινός
πρόγονος και των δύο οικογενειών, ένας μυθικός ήρωας, απόγονος του Ηρακλή, ή
μάλλον ένα ιστορικό πρόσωπο το οποίο είχε επινοήσει, λίγο πριν, τον Σκόπα, έναν
δεσμό των δύο αριστοκρατικών οικογενειών;
Ο μυθικός ήρωας Αλεύας
Μπορούμε να σκεφθούμε ότι μία ιστορία, μεταφερόμενη από τον Αιλιανό,25
σχετικώς με έναν Αλεύα, πρέπει να αφορά σε ένα μυθικό και ηρωικό πρόσωπο, ιδρυτή
του γένους. Σύμφωνα με τον Αιλιανό, ο ποιητής Ηγήμων, στο έργο του Δαρδανικά,
αναφέρει ότι ένα μεγάλο φίδι είχε ερωτευθεί έναν Αλεύα με χρυσά μαλλιά: «Ἡγήμων
ἐν τοῖς Δαρδανικοῖς μέτροις περί Ἀλεύα τοῦ Θετταλοῦ φησι καί ἄλλα μέν, ἐν δέ τοῖς
καί ὅτι ἠράσθη δράκων αὐτοῦ. καί ὅτι μέν εἶχε κόμην χρυσῆν ὅδε ὁ Ἀλεύας, λέγων
τερατεύεται, ἐμοί δέ ἔστω ξανθή. καί βουκολεῖν μέν αὐτόν ἐν τῇ Ὄσσῃ φησίν ὡς ἐν τῇ
Ἴδῃ τόν Ἀγχίσην, παρά δέ τῇ κρήνῃ νέμειν τάς βοῦς τῇ καλουμένῃ Αἱμονίᾳ. Θετταλή
δ’ ἄν καί ἡ κρήνη εἴη. δράκοντα οὖν μεγέθει μέγιστον ἐρασθῆναι τοῦ Ἀλεύα, καί
ἀνέρπειν εἰς αὐτόν, καί τήν κόμην οἱ καταφιλεῖν καί τῇ γλώττῃ περιλιχμώμενον τό
πρόσωπον τοῦ ἐρωμένου καθαίρειν, καί δωροφορεῖν αὐτῷ θηρῶντα πάμπολλα».
Η ερμηνεία αυτής της ιστορίας δεν στερείται ενδιαφέροντος, καθώς αναφέρεται και
το γεωγραφικό πλαίσιο, η Όσσα και οι πηγές της, από τις οποίες μία ονομαζόταν
Αιμονία, όπως επίσης και οι δραστηριότητες αυτού του Αλεύα, ο οποίος βοσκούσε
εκεί τα αγελάδια του. Όλα αυτά μας οδηγούν στο να θεωρήσουμε αυτόν τον Αλεύα
ως ένα ηρωικό πρόσωπο.26 Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι μπορούμε να συνδέσουμε αυτήν την
ιστορία, όπως το πρότειναν,27 με το πρόσωπο το οποίο γνωρίζουμε με το όνομα Αλεύας
ο Πυρρός, παρά την ακρίβεια με την οποία προσδιορίζει ο ποιητής την κόμη του ήρωα.
Αναρωτιέμαι, ακόμα, αν θα πρέπει να αποδώσουμε (όπως το κάνομε συνήθως και
ενστικτωδώς), την έκφραση «περί Ἀλεύα τοῦ Θετταλοῦ» με την έκφραση «Αλεύας
ο Θεσσαλός». Θα μπορούσε να ήταν εξίσου βέβαιο και μάλιστα πολύ φυσιολογικό,
ένας «Αλεύας, γιος του Θεσσαλού», τον οποίο θα αναγνώριζα, ευχαρίστως, ως τον

25. Βλ. Αιλιανός, Περί ζώων ιδιότητος, Η, 11.
26. Ας σημειώσουμε τα ρήματα βουκολεῖν και νέμειν τάς βοῦς. Πάνω σ’ αυτές τις βουκολικές
δραστηριότητες και την επέκτασή τους στα βουνά, μπορούμε να κάνουμε την σύγκριση με ό,τι
αναφέρει ο Καλλίμαχος για τον wanax (άνακτα) Ερυσίχθωνα (βλ. παραπάνω). Η σύγκριση
με τον Αγχίση στο κρητικό βουνό Ίδη, την οποία έκανε ο Αιλιανός, ενισχύει την άποψη ότι ο
Αλεύας είναι ένα μυθικό πρόσωπο.
27. Βλ. M. Sordi, La lega tessala..., σ. 68-69, αναφέροντας αυτό το οποίο ονόμασε «η μυθική
μεταμόρφωση» του Αλεύα του Πυρρού, τον 4ο αι. π.Χ.
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Θεσσαλό, απόγονο του Ηρακλή, ο οποίος βασίλευσε πρώτος στη Θεσσαλία, πριν πάει
να εγκατασταθεί στην Κω.28
Ο Θράσυλλος και ο Σίμων οι Λαρισαίοι
Στον μακρύ κατάλογο των φοβερών θανάτων (τους οποίους ο Οβίδιος, στο έργο
του Ibis, εύχεται και στον άνανδρο αντίπαλό του, ο οποίος δολοπλοκεί στη Ρώμη για
να ιδιοποιηθεί την περιουσία του), βρίσκεται (στ. 331-332) και η επίκληση σε δύο
λαρισαίους ήρωες, οι οποίοι μπορεί να είναι και αυτοί, επίσης, Αλευάδες: Utque vel
Εurydamas ter circum busta Thrasylli / est Larisaeis raptus ab hoste rotis» [Είτε όπως
ο Ευρυμάδας έπεσε θύμα αρπαγής από τους εχθρούς του και έκανε τρεις φορές τον
γύρω τού τάφου του Θρασύλλου, κάτω από τις ρόδες των Λαρισαίων]. Ο J. André,
εκδότης του Οβιδίου, σχολιάζει το χωρίο αυτό με τα εξής: «Πρόκειται για ένα θέμα
επεξεργασμένο από τον Καλλίμαχο (σύμφωνα με τα σχόλια στο έργο Ibis και sclol.
Venet, ad Iliade, 22, 397), ο οποίος δίνει την ακόλουθη εξήγηση, επιβεβαιωμένη από τα
σχόλια του Ibis: Όταν ο Θεσσαλός Θράσυλλος σκοτώθηκε μπροστά στην Τροία, από
τα χτυπήματα του Ευρυδάμαντα, ο αδελφός του Σίμων (!) εκδικήθηκε τον θάνατό του
σκοτώνοντας τον δολοφόνο, το πτώμα του οποίου έσυρε τρεις φορές γύρω από τον
τάφο τού θύματός του. Το έθιμο είναι θεσσαλικό, σύμφωνα με το σχόλιο στην Ιλιάδα
και τον Πρόκλο, στο Plat. Resp., 391».
Το έθιμο αυτό είναι, βεβαίως, θεσσαλικό, εφόσον ο Αχιλλέας, ο οποίος είναι
προφανώς το πρότυπο των θεσσαλών «πριγκίπων» της μυθικής εποχής, είχε πράξει
το ίδιο με το σώμα του Έκτορα. Αναμφιβόλως, βρισκόμαστε εδώ μπροστά στα
κατάλοιπα «συνηθειών», χαρακτηριστικά μεγάλων οικογενειών· ήθελαν δηλαδή να
πείσουν, λέγοντας ότι οι πρόγονοί τους είχαν συμμετάσχει στον ηρωικό πόλεμο, όπως
στις οικογένειες των χωρών μας, θέλουμε να βρούμε προγόνους οι οποίοι να έχουν
συμμετάσχει στις Σταυροφορίες!
Ο Αλεύας ο Πυρρός
Ο Αλεύας αυτός είναι ο πιο αρχαίος των Αλευάδων που μπορούμε να αναγνωρίσουμε στα ιστορικά κείμενα και οπωσδήποτε ο σπουδαιότερος. Γι’ αυτό θέλησα να τον
παρουσιάσω στο τέλος της σειράς. Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους ιστορικούς
μάς βεβαιώνουν ότι πρέπει να τον θεωρήσουμε ως ιδρυτή της οικογένειας. Όμως, στην
πραγματικότητα δεν διαθέτουμε κανένα στοιχείο για να αποφανθούμε για κάτι τέτοιο.
Όπως το τόνισα παραπάνω, είναι αλήθεια πως δεν μπορούμε να προσδορίσουμε
ακριβώς για ποιον Αλεύα κάνουν λόγο οι συγγραφείς (π.χ. ο Ηρόδοτος), όταν
χρησιμοποιούν την έκφραση οἱ Ἀλεύω παῖδες. Άραγε, η έκφραση αυτή υποδεικνύει
έναν μακρινό πρόγονο ή μάλλον τον πατέρα του Θώρακα και των δύο αδελφών του;
Η ελληνική συνήθεια μάς προτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την δεύτερη εκδοχή. Όμως,
δεν μας επιτρέπεται να πούμε με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον Αλεύα τον Πυρρό.
Το έχω πει ότι η επιλογή εξαρτάται από την χρονολογία την οποία θέλουμε να του
αποδώσουμε.

28. Γι’ αυτό το πρόσωπο βλ. στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 48 (2005) 70.
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Μήπως πρέπει να αποδώσουμε σ’ αυτόν τον Αλεύα ένα πολύ γνωστό νόμισμα, το
οποίο έχει στην επιγραφή ακριβώς αυτό το όνομα, το οποίο συνοδεύει την κεφαλή
ενός νεαρού πολεμιστή με περικεφαλαία; Η πιο διαδεδομένη άποψη, μεταξύ των
ιστορικών, είναι ότι πρόκειται πράγματι για τον Αλεύα τον Πυρρό.29 Ο προσδιορισμός
του χρόνου κυκλοφορίας του νομίσματος, κατά τον 4ο αι. π.Χ., έδωσε υλικό για την
διατύπωση πολλών απόψεων. Η πιο πρόσφατη, αυτή που επικρατεί τώρα, είναι της
M. Sordi· αυτή πρότεινε, λοιπόν, να θεωρηθεί αυτό το νόμισμα ως μία ένδειξη της
κατάληψης της Θεσσαλίας από τους Μακεδόνες, οι οποίοι μάλλον υπέγραψαν την
κυριαρχία τους στην περιοχή χωρίς, ωστόσο, να διακόψουν τελείως την κοπή τοπικών
νομισμάτων. Η Α. Μουστάκα ορθώς σημείωσε ότι, αν η ερμηνεία της M. Sordi είναι
ορθή, τότε οι Μακεδόνες χρησιμοποίησαν, γι’ αυτόν τον σκοπό, «την μορφή του ήρωα
Αλεύα, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε καμία θέση στη σειρά των νομισματικών τύπων
της Θεσσαλίας».
Όμως, η Α. Μουστάκα επέστησε, επίσης, την προσοχή στον ρόλο των Λαρισαίων,
οι οποίοι, μέσω αυτής της κοπής, όπως πιστεύει, θέλησαν να εκφράσουν, επίσης, την
ιδιαίτερή τους υποταγή στον βασιλιά της Μακεδονίας και συγχρόνως να διεκδικήσουν
την υπεροχή τους σε ολόκληρη την Θεσσαλία. Δεν θα πάρω εδώ θέση σ’ αυτό το ζήτημα,
το οποίο εξάλλου βρίσκεται μακριά από τις προθέσεις μου. Θα συγκρατήσω μόνο ένα
στοιχείο· με το να έχουν το πρόσωπο του Αλεύα πάνω σε ένα νόμισμα της πόλης τους
οι Λαρισαίοι, αν πράγματι πρόκειται γι’ αυτούς,30 εξέφρασαν χωρίς διφορούμενα ότι
αυτό το πρόσωπο ανήκει στους ίδους και όχι στους Θεσσαλούς, στο σύνολό τους.
Ξαναβρίσκουμε έτσι, στην επιλογή τού νομισματικού τύπου, τον ίδιο δεσμό τον οποίο
εκφράζουν, επίσης, οι φιλολογικές μαρτυρίες μεταξύ των προσώπων των βασιλέων και
των πόλεων, με την σταθερή αναφορά ενός εθνικού ονόματος πόλης, και ποτέ με εκείνη
του εθνικού ονόματος γενικώς των Θεσσαλών.
Σε κάθε περίπτωση, μου φαίνεται πως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τον Αλεύα
τον Πυρρό ως τον μυθικό ήρωα και ιδρυτή της γενεάς των Αλευάδων. Ακόμα κι αν
αγνοήσουμε τις δύο μαρτυρίες του Ηροδότου, βρίσκουμε αρκετές λεπτομέρειες με
ιστορικό χαρακτήρα, αναφερόμενες στο πρόσωπο αυτό. Ας τις κρίνουμε. Σύμφωνα
με τον Αριστοτέλη, ο Αλεύας ο Πυρρός είναι αυτός που διαίρεσε την Θεσσαλία
σε Τετράδες: «καί Ἀριστοτέλης ἐν δέ τῇ κοινῇ Θεσσαλῶν πολιτείᾳ ἐπί Ἀλεύα τοῦ
Πυρροῦ διῃρῆσθαί φησιν εἰς δ΄ μοίρας τήν Θετταλίαν».31 Ένα άλλο απόσπασμα του
Αριστοτέλη φαίνεται πως αναφέρεται στο ίδιο πρόσωπο, το οποίο επέβαλε, μάλλον,

29. Βλ. H. T. Wade- Gery, JHS, τον οποίο χρησιμοποίησε η M. Sordi (La lega tessala..., σ. 69)
και πιο πρόσφατα η A. Moustaka, Kulte und Mythen auf thessalischen Münzen, 1983, 58-60.
30. Το νόμισμα φέρει στον οπισθότυπο δύο λέξεις ΕΛΛΑ και ΛΑΡΙΣΑΙΑ, με την δεύτερη
λέξη να παρουσιάζεται σαν να έχει αξία εθνικού ονόματος. Όμως, δεν είναι δυνατόν να
πρόκειται για το όνομα των Λαρισαίων, το οποίο έπρεπε να βρισκόταν στη γενική τού
πληθυντικού, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Πρέπει να δούμε στη λέξη αυτή είτε μία ονομαστική ενός θηλυκού
ονόματος η οποία να ταιριάζει με το όνομα ΕΛΛΑ, είτε έναν ουδέτερο πληθυντικό. Κατά την
γνώμη μου, πρέπει να ξαναγίνει η συνολική ερμηνεία.
31. Βλ. Αρποκρατίων, λήμμα «τετραρχία»· Rose, frt 497.
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επίσης μία αναδιοργάνωση της πολιτικής επικράτειας σε κλήρους: «καθάπέρ φησιν
Ἀριστοτέλης ἐν τῇ Θεσσαλῶν πολιτεία γράφων οὕτως διελών τήν πόλιν (cod., τάς
πόλεις Rose, τήν πολιτείαν Schwartz, τήν πολιτικήν Wade-Grey) Ἀλεύας ἔταξε καί
(cod., κατά Pflug) τόν κλῆρον παρέχειν ἑκάστους ἱππέας μέν τεσσαράκοντα, ὁπλίτας
δέ ὀγδοήκοντα».32
Θα επανέλθω, αργότερα, στην ερμηνεία αυτών των δύο χωρίων, για τα οποία
ειπώθηκε ότι είναι απαραίτητο να τα συσχετίσουμε και τα οποία χρησιμοποιούμε
για να αποδώσουμε την σπουδαιότητα της υποτιθέμενης ομοσπονδιακής ταγείας του
Αλεύα.33 Όμως, καμία πηγή δεν μας δίνει στο πρόσωπο αυτό το όνομα του ταγού.
Όπως και οι άλλοι Αλευάδες, αποκαλείται βασιλεύς. Έτσι μπορούμε να διαβάσουμε
στα Anecdota graeca: 34 Ἀλεύας ὁ βασιλεύς. Το πιο ενδιαφέρον όμως κείμενο, σχετικώς
με αυτό το σημείο, βρίσκεται στον Πλούταρχο και θα το δούμε αργότερα.
Στην πραγματεία του Περί Φιλαδελφίας, ο Πλούταρχος διηγείται με ποιον τρόπο
ο Αλεύας ο Θεσσαλός επιλέχθηκε ως βασιλιάς των Θεσσαλών.35 Οι Θεσσαλοί
συμβουλεύθηκαν την Πυθία των Δελφών και της ζήτησαν να τους υποδείξει έναν
βασιλιά με την κλήρωση ενός κουκιού: «πεμπόντων δέ τῶν Θεσσαλών φρυκτούς περί
βασιλέως πρός τόν θεόν εἰς Δελφούς ἐνέβαλε κρύφα τοῦ πατρός ὁ θεῖος ὑπέρ τοῦ
Ἀλεύα (....)». Ο θείος, λοιπόν, του Αλεύα πρόσθεσε ένα κουκί με το όνομα του Αλεύα,
ο οποίος είχε τεθεί εκτός της κλήρωσης από τον πατέρα του που τον κατηγορούσε για
τον δύσκολο χαρακτήρα και την άμετρη συμπεριφορά του: «Ἀλεύαν δέ τόν Θεσσαλόν
ὁ μέν πατήρ ἀγέρωχον ὄντα καί ὑβριστήν ἐκόλουε καί χαλεπόν ἦν, ὁ δέ θεῖος
ἀνελάμβανε καί προσήγετο (...)» [τον Αλεύα τον Θεσσαλό, επειδή ήταν υπερφίαλος
και αυθάδης, τον περιόριζε και τον αντιμετώπιζε με τραχύτητα ο πατέρας του, αλλά ο
θείος του τον δεχόταν στο σπίτι του και δενόταν μαζί του). Έτσι, λοιπόν, υποδείχθηκε
ως βασιλιάς ο Αλεύας, αλλά ο πατέρας του δήλωσε ότι δεν είχε τοποθετήσει κουκί
για τον γιο του. Ο Πλούταρχος συνεχίζοντας την αφήγησή του λέει πως οι Θεσσαλοί,
πιστεύοντας ότι είχε γίνει κάποιο λάθος κατά την αναγραφή των ονομάτων, έστειλαν
απεσταλμένους, για να ρωτήσουν για δεύτερη φορά τον θεό, και η Πυθία επιβεβαίωσε
απολύτως τον προηγούμενο χρησμό της με τις εξής λέξεις:
«τόν πυρρόν τοί φημι, τόν Ἀρχεδίκη τέκε παῖδα».
Εννοώ τον πυρρόξανθο, το παιδί το οποίο γέννησε η Αρχεδίκη.
Έτσι, χάρη σ’ αυτήν την απάντηση της Πυθίας, γνωρίζουμε με βεβαιότητα το όνομα
της μητέρας του Αλεύα,36 ελλείψει του πατρωνύμου του.37

32. Βλ. Rose, frt 498.
33. Βλ. M. Sordi, La lega tessala..., σ. 65 και εξής.
34. Βλ. Bekker 375, 29· Schol. in Plat., Men. Ι, 70.
35. Βλ. Πλούταρχος, Ηθικά (Περί Φιλαδελφίας), 492.
36. Τίποτε δεν μας επιτρέπει να συγχέουμε αυτήν την Αρχεδίκη με την αδελφή του Αθηναίου
Ιππία, μνεία της οποίας γίνεται σε ένα επίγραμμα, το οποίο αναφέρει ο Θουκυδίδης στο ΣΤ, 59
(M. Sordi, La lega tessala..., σ. 72, σημ. 1).
37. Όπως προανέφερα, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την M. Sordi η οποία ταυτίζει
(σ. 71) αυτόν τον Αλεύα με τον Αλεύα του Σίμου.
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Τέλος, και αυτό δικαιολογεί στα μάτια του την μνεία, ο Moraliste εξάγει το
συμπέρασμα αυτής της ιστορίας: « καί τοῦτον τόν τρόπον ὁ Ἀλεύας ὑπό τοῦ θεοῦ
βασιλεύς διά τόν τοῦ πατρός ἀδελφόν ἀποδειχθείς αὐτός τε πολύ πάντων ἐπρώτευσε
τῶν πρό αὐτοῦ καί τό ἔθνος εἰς δόξαν προήγαγε μεγάλην καί δύναμιν» (και έτσι ο
Αλεύας ανακηρύχθηκε βασιλιάς από τον θεό, χάρη στον αδελφό τού πατέρα του,
ξεπέρασε όλους τους προκατόχους του και προήγαγε το έθνος του σε μεγάλη δόξα και
δύναμη).
Αυτό το χωρίο του Πλουτάρχου αξίζει να το δούμε από πιο κοντά. Μας πληροφορεί,
πρωτίστως, ότι ο Αλεύας προσδιορίζεται ως βασιλεύς των Θεσσαλών και όχι ως ταγός.
Έτσι, αντίθετα με όσα λένε οι σύγχρονοι ιστορικοί, η μαρτυρία του Πλουτάρχου
δεν προσφέρει στην πραγματικότητα καμία πληροφορία στον χαρακτηρισμό των
υποτιθέμενων ομοσπονδιακών ταγών στην αρχαϊκή εποχή, εκτός από το ότι συγχέουν
(όπως το έχουν ξανακάνει) όλους τους προσωπικούς και τους επίσημους τίτλους
μεταξύ τους.38 Πράγματι, αν αξιολογήσουμε το κείμενο κατά λέξη, πρέπει απλώς να
πούμε ότι αναφέρεται, σύμφωνα με το πνεύμα του Πλουτάρχου, σε μία γνωμοδότηση
«των Θεσσαλών» (είτε πρόκειται για όλους τους Θεσσαλούς με την θεσμική έννοια, είτε
για ένα μέρος τους μόνο, λίγο ενδιαφέρει), σχετική με την απονομή τής βασιλείας.
Πρέπει, όμως, να αναρωτηθούμε αν ο Πλούταρχος ενδιαφερόταν πράγματι να
περιγράψει την πολιτική θέση του Αλεύα. Μου φαίνεται αρκετά ευνόητο ότι δεν
είναι αυτή η πραγματικότητα. Αυτό το οποίο ενδιέφερε τον Πλούταρχο στο Περί
Φιλαδελφίας δεν είναι ο τρόπος τής επιλογής, μετά από χρησμό τής Πυθίας και
κλήρωση, ως έναν τρόπο συνήθη ή κατ’ εξαίρεση για την απονομή τής βασιλείας στους
Θεσσαλούς. Κυριαρχεί όμως, για να το πω έτσι, η οικογενειακή και η συναισθηματική
πλευρά, η οποία σημαίνει αγάπη του θείου για τον ανιψιό του. Έτσι, όταν ο
Πλούταρχος λέει, αφού μίλησε για τον Αλεύα, ότι πρέπει κάποιος να χαίρεται και να
περηφανεύεται για τις καλές πράξεις, τις τιμές και τα αξιώματα των γιων του αδελφού
μας», μπορούμε να υποθέσουμε ότι δεν στόχευε στην ανάλυση της λειτουργίας μιας
αρχαίας κοινωνίας, η οποία είχε προηγηθεί κατά οχτώ, τουλάχιστον, αιώνες από την
εποχή του, και της οποίας δεν κατανοούσε όλες τις όψεις. Προφανώς, οι σύγχρονοι δεν
κατανοούν περισσότερα όταν μιλούν για την ομοσπονδιακή ταγεία και μόνο.
Ας επανεξετάσουμε, λεπτομερώς, την περιγραφόμενη από τον Πλούταρχο κατάσταση: ο θείος τού Αλεύα έχωσε, εν αγνοία του πατέρα του, ένα κουκί με το όνομα
του Αλεύα στον κλήρο ο οποίος προοριζόταν για την κλήρωση της Πυθίας. Όμως,
για ποιον θείο πρόκειται; Στα ελληνικά η λέξη θείος, η οποία δεν ανήκει στο αρχαίο
λεξιλόγιο με τις συγγένειες, προσδιορίζει εξίσου καλά τον αδελφό τού πατέρα, όσο και
τον αδελφό τής μητέρας. Ο Πλούταρχος δεν διστάζει να πει ότι ο Αλεύας υποδείχθηκε
με την παρέμβση του θείου του, αδελφού του πατέρα του (διά τόν τοῦ πατρός ἀδελφόν
ἀποδειχθείς). Όμως, δεν είμαι σίγουρος ότι, στην εποχή του, η παρέμβαση ήταν αυτή
την οποία αναφέρει ο Πλούταρχος. Φαίνεται πως μάλλον όχι, αν λάβουμε υπόψη
μας την απάντηση της Πυθίας, η οποία ονομάζει τον Αλεύα περιφραστικά και χωρίς
38. Για τον Wade- Gery [ JHS, 44 (1924) 57, σημ. 12], η ιστορία της υπόδειξης του Αλεύα από
την Πυθία αναφέρεται στην εγκαθίδρυση της ομοσπονδιακής ταγείας και ο Αλεύας πρέπει να
θεωρηθεί ως ο πρώτος ταγός, αλλά το κείμενο του Πλουτάρχου δεν λέει τίποτα τέτοιο.
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διφορούμενο, «ο γιος της Αρχεδίκης», αναγνωρίζοντάς τον, στην πραγματικότητα,
με το όνομα της μητέρας του. Με αφορμή, λοιπόν, αυτή την ένδειξη, πρέπει να
αποστασιοποιηθούμε από την έννοια αμφίβολων θεωριών, σχετικών με την χρήση
του μητρώνυμου στη Θεσσαλία (όπως το κάνουν η M. Sordi και οι εκδότες του
έργου του Πλουτάρχου), διότι εκεί πρόκειται, κατά την γνώμη μου, ακριβώς για την
περίπτωση όπου επιβαλλόταν. Πράγματι, γνωρίζουμε ότι ο δεσμός ανάμεσα στον
θείο εκ μητρός και στον ανιψιό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραδοσιακών
κοινωνιών, ιδιαιτέρως των ινδοευρωπαϊκών: ο θείος εκ μητρός συχνά προσδιορίζεται
και πάντοτε κατανοείται ως ο αδελφός τής μητέρας.39 Σ’ αυτόν μας παραπέμπει,
χωρίς να κινδυνεύουμε να κάνουμε λάθος, η αναφορά του μητρώνυμου για τον
Αλεύα. Βρισκόμαστε εδώ, προφανέστατα, σε ένα οικογενειακό και αριστοκρατικό
περιβάλλον, πολύ χαρακτηριστικό τής αρχαϊκής κοινωνίας.
Μέσω, λοιπόν, της διήγησης του Πλουτάρχου, οφείλουμε να αναπαραστήσουμε
συγκεκριμένα την κατάσταση. Δεν πρόκειται για ιδιωτική υπόθεση. Ο θείος, ο πατέρας
του Αλεύα και ο ίδιος ο Αλεύας αποτελούν και οι τρεις μέρος τής ομάδας αυτών των
βασιλέων οι οποίοι συμμετείχαν στην διακυβέρνηση των Θεσσαλών. Συνεπώς, το
πρόβλημα που τους τέθηκε δεν είναι να γνωρίζουν αν ο Αλεύας πρέπει να ανακηρυχθεί βασιλιάς σε ένα βασίλειο στο οποίο δεν είχε δικαίωμα (όπως οι νόθοι γιοι
του Λουδοβίκου 14ου απέναντι στον νόμιμο δελφίνο), αλλά αν το όνομά του πρέπει
να ληφθεί υπόψη από τους θεσσαλούς «πρίγκιπες» ώστε να συμπεριληφθεί ή όχι
στον κατάλογο των ονομάτων τα οποία θέλουν να στείλουν στην Πυθία για να της
ζητήσουν να επιλέξει ανάμεσά τους τον ανώτατο άρχοντα όλων των Θεσσαλών. Σ’
αυτό και μόνο το σημείο αναφέρεται η διαφωνία ανάμεσα στον θείο και στον πατέρα
του Αλεύα, γαμπρό του θείου, καθώς ο πρώτος δεν είχε, προφανώς, την ίδια άποψη
με τον δεύτερο. Από την στάση τού θείου συμπεραίνουμε ότι αντιτάχθηκε (ενήργησε
κρύφα, λέει ο Πλούταρχος) σε μία τάξη που επιβάλλεται κατά την επιλογή, για την
οποία τάξη ο πατέρας τού Αλεύα ήταν, πιθανώς, υπεύθυνος, εάν ήταν αρχηγός τού
γένους, και ως τέτοιος ήταν υπεύθυνος για την απόφαση αποκλεισμού του γιου του.40
39. Βλ. E. Benvéniste, Le vocabulaire des institutions indo-européenes, 1969, τ. Ι. 223-237.
Ο συγγραφέας τονίζει (σ. 230-231) ότι «στον Όμηρο ο όρος αυτός αναγνωρίζεται, μολονότι
ο προσδιορισμός τού θείου εκ μητρός ανανεώθηκε σε μήτρως, παράγωγο το οποίο έγινε
δευτερευόντως επί του πάτρως, το οποίο αντιστοιχεί στο λατινικό patruus. Το αρχαίο
όνομα έχει εξαφανισθεί, αλλά επέζησε η αρχαία έννοια του όρου (...) Θα βρίσκαμε και
άλλα παραδείγματα αυτού του δεσμού, τα οποία προσπερνούμε συχνά χωρίς να τα δούμε»
[ακολουθεί ένα παράδειγμα από τον Ηρόδοτο (Δ, 80). Για την σχέση θείου / γιου αδελφής και
την προοπτική του, αναφορικά με την σχέση πατέρα/γιου, που μου φαίνεται χαρακτηριστική
τής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Αλεύας, σε σύγκρουση ανάμεσα σε πατέρα και γιο,
σχέση «θυγατρική» ανάμεσα στον αδελφό της μητέρας και στον γιο του πατέρα, βλ. C. LeviStrauss, Anthropologie structurale, 1958, 49-62.
40. Το περιστατικό αυτό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, επίσης, για να διαφωτίσει
τις σχέσεις με τους Δελφούς και το μαντείο του. Ο θείος του Αλεύα εμφανίζεται να έχει
χρησιμοποιήσει μία πονηριά με τους Θεσσαλούς «πρίγκιπες», τους ισότιμούς του, αλλά δεν
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Αυτές οι παρατηρήσεις με οδηγούν, όπως είναι φυσικό, στο να αναρωτηθώ για το
νόημα που μπορούσε να δώσει ο Πλούταρχος, εκείνη την εποχή, στον όρο βασιλεύς,
όταν μιλούσε για τον Αλεύα. Αναμφίβολα, τον εκλαμβάνει με την έννοια την οποία
είχε πάρει η λέξη αυτή στην μεταγενέστερη της αρχαϊκής εποχής παράδοση, δηλαδή
της κλασικής εποχής και κυρίως της ελληνιστικής. Βλέπει τον Αλεύα ως έναν
«μονάρχη» (αυτός είναι ο απόηχος του νοήματος της παρατήρησης αὐτός τε πολύ
πάντων ἐπρώτευσε τῶν πρό αὐτοῦ), πολύ περισσότερο παρά ως έναν κληρονόμο μιας
αριστοκρατικής οικογένειας η οποία έδιδε τον τίτλο του βασιλιά, σ’ αυτόν όπως και
σε άλλα μέλη των μεγάλων θεσσαλικών οικογενειών, ανεξάρτητα από την θέση που
κατείχε ο ένας ή ο άλλος επικεφαλής των Θεσσαλών. Στην δεύτερη αυτή έννοια, οι
άλλες χρήσεις του όρου βασιλεύς μάς παραπέμπουν στις μαρτυρίες της αρχαϊκής και
της κλασικής εποχής, όπως θα δούμε.
Η μαρτυρία του Πλουτάρχου πρέπει να τραβήξει την προσοχή μας σε ένα σπουδαίο
γεγονός: ο όρος βασιλεύς, τον οποίο συναντούμε στα κείμενα, υπέστη πολλές εννοιολογικές παραποιήσεις, είτε εκ μέρους των αρχαίων συγγραφέων, είτε εκ μέρους των
σύγχρονων ιστορικών. Κατά την άποψή μου, ακόμα και οι πλέον ενημερωμένοι
συγγραφείς, σχετικώς με την θεσσαλική κατάσταση, όπως ο Σιμωνίδης, ο Πίνδαρος
ή ο Ηρόδοτος, δεν είναι δυνατόν να πιστωθούν με χρήσεις απολύτως ομόφωνες για
τους όρους βασιλεύς και βασιλεύειν. Η απάντηση στην ερώτηση «τι είναι, λοιπόν, οι
θεσσαλοί βασιλείς;» πρέπει να προέλθει μόνο από κάποιες διαπιστώσεις καταστάσεων
και περιεχομένων, για την ερμηνεία των οποίων η γνώμη των ιστορικών έχει σημασία,
καθώς οι σύγχρονες σκέψεις δεν οδηγούν πλέον στην εξομοίωση των βασιλέων εκείνης
της εποχής με τους σημερινούς βασιλείς.

εξαπάτησε την Πυθία. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των θεσσαλών «πριγκίπων» συμφωνούσε
να αναφέρονται στην κλήρωση των Δελφών.
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ΒΑΣΙΛΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΟΥ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Το Ανώγειο (υψ. 120) είναι ένα από τα λίγα χωριά της θεσσαλικής πεδιάδας, τα οποία
διατήρησαν το ελληνικό όνομά τους σε όλη την διάρκεια της οθωμανικής κατοχής.1
Κτισμένο στη δυτική όχθη του ποταμού Ονόχωνου και στις παρυφές ενός εκτεταμένου
δάσους πλατανιών, αποτελούσε σημείο στάθμευσης των κοπαδιών, για την μετάβασή
τους στα βουνά, την άνοιξη, και την επιστροφή τους στα χειμαδιά, το φθινόπωρο.
Για την προέλευση του τοπωνυμίου υπάρχουν δύο απόψεις. Η πρώτη αποδίδει
το τοπωνύμιο στην ύπαρξη μιας διώροφης (οικοδομή με ανώγειο) στο κέντρο του
παλαιού οικισμού, εκεί όπου η διάβαση του Ονόχωνου, η γνωστή ως Πόρος. Η δεύτερη
και επικρατέστερη άποψη αποδίδει το τοπωνύμιο στην ύπαρξη ενός υπερυψωμένου
εδάφους (άνω γαία), στην ίδια θέση. Στην δεύτερη άποψη συμβάλλει και το γεγονός
ότι, σύμφωνα με τον Νίκο Καραφύλλη, στο ιστορικό Μοσχολούρι, το οποίο επίσης
είναι κτισμένο στη δυτική όχθη του Ονόχωνου, υπήρχε ένα μέρος με υπερυψωμένο
έδαφος, που ονομαζόταν Ανωγάκι και ήταν ο αρχικός πυρήνας αυτού του οικισμού.2
ΤΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΟΥ ΑΝΩΓΕΙΟΥ
Όταν οι Οθωμανοί κατέκτησαν την Θεσσαλία (1393, 1423) διατήρησαν το καθεστώς
της δουλοπαροικίας, το οποίο παρέμεινε σε όλη την διάρκεια της κατοχής τους,
μολονότι δεν το επέτρεπε ο Ιερός Νόμος (Σερί Σερίφ).3 Στις αρχές του 19ου αιώνα,
η οθωμανική αυτοκρατορία ταλανιζόταν από την αποστασία διάφορων τοπαρχών,
τον ρωσοτουρκικό πόλεμο και το φιλελεύθερο πνεύμα της γαλλικής επανάστασης,
το οποίο ξαπλωνόταν στην Ευρώπη. Για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης
κατάστασης αναγκάσθηκε να θεσπίσει τις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας των
υπηκόων της, με τα σουλτανικά διατάγματα (Χάτι Σερίφ) του 1839, 1856 και 1861.
Με το τελευταίο από αυτά διατάγματα του σουλτάνου Αβδούλ Αζίζ, του 1861,
καταργήθηκε οριστικώς η δουλοπαροικία στη Θεσσαλία. Ο διοικητής της Λάρισας
Χουσνή πασάς, μιλώντας ελληνικά στους αντιπροσώπους των κολίγων της Θεσσαλίας,
ανακοίνωσε τα ευεργετικά μέτρα του διατάγματος, τα οποία περιελάμβαναν: 1) Την
ελευθερία των χωρικών όπως εκλέγουν κατά βούληση και μεταβάλλουν τον τόπο
της διαμονής και το επάγγελμά τους. 2) Την κατάργηση των σουμπασήδων και των
σουμπασηλικίων. 3) Το ακατάσχετο και ανεκποίητο, εκ μέρους των πιστωτών, δύο
αροτριώντων βοδιών, 25 προβάτων, 2 αγελάδων, φορβάδων ή όνων, κατ’ άροτρο,
και του αναγκαίου για την διατροφή της οικογένειας του χωρικού σιταριού, κατά το
γεωργικό έτος.4

1. Βλ. Δ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας, «Επικαιρότητα», Αθήνα 1974,2 245.
2. Βλ. Νίκος Καραφύλλης, Το Μοσχολούρι διηγείται τη δόξα του, Μοσχολούρι 2005, 50.
3. Βλ. Δ. Κ. Τσοποτός, ό.π., σ. 47 και εξής.
4. Βλ. Δ. Κ. Τσοποτός, ό.π., σ. 240.
14. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Το 1881, μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και την ένωσή της με το ελληνικό
κράτος, υπογράφθηκε στην Κωνσταντινούπολη μία ειδική σύμβαση, μεταξύ της
Τουρκίας και της Ελλάδας, για τους όρους προσάρτησης. Το άρθρο 4 της σύμβασης
ανέφερε, συγκεκριμένα: «Ἡ ἑλληνική κυβέρνησις θέλει ἀναγνωρίσει ἐν ταῖς
παραχωρουμέναις χώραις τό τῆς ἰδιοκτησίας δικαίωμα ἐπί τῶν ἀγροκηπίων, βοσκῶν,
λειμώνων, νομῶν, γρασιδοτόπων (kechlar), δασῶν καί παντός εἴδους γαιῶν ἤ ἀκινήτων,
κατεχομένων ὑπό ἰδιωτῶν ἤ κοινοτήτων, δυνάμει φερμανίων, χοτζετίων, ταπίων καί
ἄλλων τίτλων ἤ δυνάμει ὀθωμανικῶν νόμων».5 Με βάση το άρθρο αυτό της σύμβασης,
οι Οθωμανοί κάτοχοι τίτλων ιδιοκτησίας τσιφλικίων, άρχισαν να τα πωλούν σε
Έλληνες και να αποχωρούν από την Θεσσαλία. Ένα από τα τσιφλίκια αυτά ήταν και
του Ανωγείου, το οποίο πωλήθηκε, στις 17 Ιουνίου 1882, από τους Οθωμανούς Χαϊριέ
Χασάν πασά και τον σύζυγό της Χουσνή Χασάν βέη στους Έλληνες Βάγια Ευθυμίου
Παπανικολάου και στον σύζυγό της Χατζη-Ευθύμιο Παπαβασιλείου, σύμφωνα με
τους όρους που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 4386/17.6.1882 πωλητήριο, το οποίο
παρατίθεται ακολούθως:
Ἀριθ. 4386
Δραχ. 480
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΝ
Ἐνώπιον ἐμοῦ Κωνσταντίνου Δ. Πανουριᾶ, γραμματέως Α΄ τάξεως τοῦ Ἐμπορικοῦ
Γραφείου τῆς ἐν Κων/πόλει Ἑλληνικῆς Πρεσβείας, ἑδρεύοντος ἐνταῦθα, διευθύνοντος
τό αὐτό Γραφεῖο ὡς τακτικός ἀναπληρωτής τοῦ Γενικοῦ Προξένου, διευθυντοῦ
ἀπόντος, ἐνεφανίσθησαν αὐτοπροσώπως ἀφ’ ἑνός ἡ Χαϊριέ, θυγάτηρ Χασάν πασᾶ
Λαρισσαίου, σύζυγος Χουσνῆ βέη Χασάν βέη, ἄνευ ἔργου, καί ὁ σύζυγός της Χουσνῆ
βέης υἱός Χασάν βέη, κτηματίας, ὑπήκοοι Ὀθωμανοί, κάτοικοι Λαρίσσης, ἀγνοοῦντες
τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν καί λαλοῦντες τήν ὀθωμανικήν, διό προσελήφθη διερμηνεύς
εἰδήμων ἀμφοτέρων τῶν γλωσσῶν ὁ Ἰωάννης Λαζαρίδης, ὅστις ἔδωκεν ἐπί τοῦ ἱεροῦ
Εὐαγγελίου τόν νενομισμένον τοῦ διερμηνέως ὅρκον, καί ἀφ’ ἑτέρου ἡ Βάγια, σύζυγος
Χατζῆ Εὐθυμίου Παπαβασιλείου, θυγάτηρ Εὐθυμίου Παπανικολάου, ἄνευ ἔργου, καί
ὁ σύζυγός της Χατζῆ Εὐθύμιος Παπαβασιλείου [ _ ],6 κάτοικοι τοῦ χωρίου Δράμιστα7
τῆς ἐπαρχίας Ἀνασελίτσης, τῆς Μακεδονίας, ὑπήκοοι Ὀθωμανοί, λαλοῦντες τήν
ἑλληνικήν γλῶσσαν, ἅπαντες διαμένοντες ἐνταῦθα, τήν ταυτότητα τῶν ὁποίων
ἐβεβαιώθην παρά τῶν κάτωθι προσυπογραφομένων μαρτύρων, ἄσχετοι συγγενείας
πρός ἐμέ καί τούς μάρτυρας τούτους, καί ἠτήσαντο τήν σύνταξιν τοῦ παρόντος
πωλητηρίου συμβολαίου, δι’ οὗ ὁμολογοῦσιν οἱ μέν Χαϊριέ καί ὁ σύζυγός της Χουσνῆ
βέης, /8 διά τοῦ ὡς εἴρηται διερμηνέως ὅτι, συνιδιοκτῆται ὄντες καί κύριοι, ἀδιαιρέτως,
δυνάμει ὀθωμανικῶν τίτλων (ταπίων), ὀγδοήκοντα ἑπτά τόν ἀριθμόν, ἐξ ὧν τῶν
πλείστων ἐπ’ ὀνόματι τῆς πρώτης, τοῦ χωρίου (τσιφλικίου) καλουμένου Ἀνωγέν ἤ
Ἀνώγι, κειμένου εἰς τήν ἐπαρχίαν Καρδίτσης καί συνορευομένου μέ τά χωρία Φίλια,

5. Βλ. την σύμβαση αυτή στα Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτη έκδοση, Αθήναι, 1935, 85-90.
6. Μία λέξη δυσανάγνωστη.
7. Δράμιστα· η σημερινή Δάφνη του Τσοτυλίου της Κοζάνης.
8. Τέλος της πρώτης σελίδας του πωλητηρίου του 1882.
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Σοφάδες, Καζνέσ[ι], Μαυραχάδες καί Μαγούλα Μαλακάση,9 ἐκτάσεως στρεμμάτων
ἐν ὅλῳ πέντε χιλιάδων τετρακοσίων περίπου, περιέχοντος δέ γαίας καλλιεργησίμους
καί μή, δεκαέξ οἰκίσκους, ἰσαρίθμους ἀχυρῶνας, ἕν κονάκιον, ἕνα νερόμυλον, μίαν
ἀποθήκην καί ποτάμιον διερχόμενον διά τοῦ τσιφλικίου τούτου.
Τό τσιφλίκιον τοῦτο, ὡς ἀνωτέρω περιεγράφη, μεθ’ ὅλων τῶν ἐν αὐτῷ ὑπαρχουσῶν
οἰκοδομῶν, τῶν παρακολουθημάτων10 καί ἐξαρτημάτων αὐτοῦ, καί ἁπάσης
ἀνεξαιρέτως τῆς συγκομισθείσης ἤ ἀσυγκομίστου ἐφετεινῆς ἐσοδείας, ἐξ οἱωνδήποτε
καρπῶν συνισταμένης, ὡς καί τοῦ δικαιώματος διοχετεύσεως ὕδατος εἰς τόν μύλον
ἐκ τοῦ κατερχομένου ποταμοῦ καί διά τοῦ κτήματος διερχομένου, πωλοῦσι καί
μεταβιβάζουσι σήμερον οἰκειοθελῶς καί ἀπαραβιάστως πρός τούς Βάγιαν Χατζῆ
Εὐθυμίου Παπαβασιλείου καί Χατζῆ Εὐθύμιον Παπαβασιλείου, ἀδιαιρέτως,
ἀνά ἥμισυ εἰς ἕκαστον διά λίρας ὀθωμανικάς χρυσᾶς τέσσαρας χιλιάδας ἑκατόν
πεντήκοντα (4.150),/11 ἐξ ὧν τάς μέν τρεῖς χιλιάδας ἔλαβον οἱ πωληταί παρά τῶν
ἀγοραστῶν ἐνώπιόν μου τοῖς μετρητοῖς, τάς δέ ὑπολοίπους χιλίας ἑκατόν πεντήκοντα
(1.150) θέλουσι λάβει οἱ πωληταί παρά τῶν ἀγοραστῶν μετά ἕν ἔτος ἀπό σήμερον
καί μέ τόκον δώδεκα ἐπί τοῖς ἑκατόν ἐτησίως, πρός ἐξασφάλισιν δέ τῶν ὑπολοίπων
τούτου ποσοῦ τῶν 1.150 λιρῶν ἔχουσι τό δικαίωμα οἱ πωληταί νά ἐγγράψωσιν εἰς τά
ἁρμόδια βιβλία τῶν ὑποθηκῶν, πρώτην ὑποθήκην ἐφ’ ὅλου τοῦ πωλουμένου χωρίου
(τσιφλικίου), ἑπομένως παραχωροῦσι πρός τούς ἀγοραστάς τήν ἀποκλειστικήν
ἰδιοκτησίαν καί κυριότητα ὁλοκλήρου τοῦ ἐν λόγῳ τσιφλικίου ἐλευθέρου χρέους
βάρους καί ὑποχρεώσεως, ὑποθήκης καί ἐνεχύρου, ἐπικαρπίας, ἐμφυτεύσεως12 ἤ
δουλείας, δικαιώματος χρησικτησίας ἤ νομῆς τρίτου καί ἐγγυῶνται περί πάσης
διεκδικήσεως ἤ ἐκνικήσεως13 τρίτου καί ὑπόσχονται τήν ἀνενόχλητον ἐν γένει κατοχήν
καί νομήν αὐτοῦ, ἀποξενούμενοι τοῦ λοιποῦ οἱ πωληταί παντός ἐπ’ αὐτοῦ δικαιώματός
των.
Ἐδήλωσαν προσέτι οἱ αὐτοί πωληταί ὅτι τά ἐνοίκια τοῦ ἀνωτέρω ἀναφερομένου
νερομύλου θέλουσι λαμβάνει οἱ ἀγορασταί ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς καί ὅτι, οἱ αὐτοί
πωληταί ὑπόσχονται καί ὑποχρεοῦνται ἵνα διατάξωσι τόν ἐπί τοῦ ἐν λόγῳ τσιφλικίου
ἀντιπρόσωπόν των, νά παραδώσῃ αὐτό ὅσον τάχιον εἰς τούς ἀγοραστάς. Οἱ δέ Χατζῆ/14
Εὐθύμιος Παπαβασιλείου καί Βάγια Χατζῆ Εὐθυμίου Παπαβασιλείου ἐδήλωσαν ὅτι,
δέχονται τήν πώλησιν τοῦ εἰρημένου τσιφλικίου ὡς ἄνω περιγραφέν, πληρώσαντες εἰς
τούς πωλητάς τάς ἀνωτέρω τρεῖς χιλιάδας λίρας, συναινοῦσιν ὅπως πρός ἐξασφάλισιν
τοῦ ὑπολοίπου ποσοῦ ἐκ τοῦ ὅλου τιμήματος τῆς πωλήσεως ἐκ λιρῶν ὀθωμανικῶν
χρυσῶν χιλίων ἑκατόν πεντήκοντα, ἐγγραφῆ παρά τῶν πωλητῶν πρώτη ὑποθήκη ἐπί
9. Μαγούλα Μαλακάση· πρόκειται για την Μαγούλα Καζνέσι, την σημερινή Αγία
Παρασκευή. Ο οικισμός αναφέρεται ως Malakas το 1454/1455, με 13 νοικοκυριά, ως τιμάριο το
οποίο νέμονταν από κοινού τα αδέρφια Γκίνης και Θεόδωρος Μαζαράκης. Βλ. Melek DelilbasiMuzaffer Arikan, Hirci 859 tarihli. Suret-i defrer-i sancak-i Tirhala, Ankara 2001, Α, 225.
10. Παρακολούθημα· παράρτημα.
11. Τέλος της δεύτερης σελίδας του πωλητηρίου του 1882.
12. Εμφύτευση· μακροχόνια μίσθωση ενός ξένου κτήματος με δικαίωμα φύτευσης.
13. Εκνίκηση· η εκ τυχόν ελαττωμάτων ενός μεταβιβαζόμενου ακινήτου διεκδίκησή του από
κάποιον τρίτο.
14. Τέλος της τρίτης σελίδας του πωλητηρίου του 1882.
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τοῦ ἐν λόγῳ τσιφλικίου εἰς τά ἁρμόδια βιβλία τῶν ὑποθηκῶν καί τό ὁποῖον ποσόν
ὑπόσχονται καί ὑποχρεοῦνται νά πληρώσωσι πρός τούς πωλητάς ὑπό τούς ἀνωτέρω
ὅρους.
Ἐδήλωσαν προσέτι οἱ ἀγορασταί ὅτι, ὑπόσχονται καί ὑποχρεοῦνται καί τά ὑπό
τοῦ Χουσνῆ βέη εἰς τούς χωρικούς τοῦ τσιφλικίου τούτου δοθέντα χρηματικά ποσά,
εἴτε εἰς μετρητά εἴτε εἰς σιτηρά μή ἀνερχόμενα τάς ὀγδοήκοντα λίρας ὀθωμανικάς (80),
δυνάμει ὁμολόγων, καί ἀναδέχονται οἱ ἀγορασταί νά τά πληρώσωσι πρός τόν Χουσνῆ
βέην, ἀφοῦ ἀναγνωρισθῶσι ταῦτα παρά τῶν χωρικῶν καί γίνωσι γνωστά παρ’ αὐτῶν.
Παρέλαβον δέ παρά τῶν πωλητῶν τους τίτλους (ταπία) τῆς ἰδιοκτησίας ἀνερχομένους
ὡς εἴρηται εἰς ὀγδοήκοντα ἑπτά (87).
Ὅθεν ὑπέμνησα εἰς τούς ἀγοραστάς τάς περί μεταγραφῆς διατάξεις τοῦ νόμου καί
τάς συνεπείας τῆς παραβιάσεως /15 αὐτῶν. Πρός πίστωσιν συνετάγη τό παρόν σήμερον
τήν δεκάτην ἑβδόμην Ἰουνίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ δευτέρου
ἔτους, ἡμέραν Πέμπτην, ὥραν τρίτην μεταμεσημβρίαν, ἐν τῇ οἰκίᾳ τῶν πωλητῶν Χαϊριέ
καί Χουσνῆ βέη, κειμένη ἐν Βυζαντίῳ τῆς Κων/πόλεως, κατά τήν ὁδόν Τσιφτέ Σεράϊ
ὑπ’ ἀριθμόν δέκατον ἔνατον, ἔνθα μεταβάς ὁ ὑποφαινόμενος κατά πρόσκλησιν, εὗρον
ἅπαντας τούς συμβαλλομένους, παρουσίᾳ καί τῶν ἐπί τούτῳ παρευρεθέντων καί
κάτωθι προσυπογραφομένων μαρτύρων Δημητρίου Αὐλωνίτου, δημότου Σκύρου,
δικολάβου, καί Νικολάου Χαρισιάδου, δημότου Ἀθηνῶν, δικηγόρου, πολιτῶν Ἑλλήνων
διαμενόντων ἐνταῦθα, γνωστῶν, ἀσχέτων συγγενείας πρός ἐμέ καί τούς συμβαλλομένους,
μή ἐξαιρουμένων ὑπό τοῦ Νόμου, ὑπεγράφη παρά τούτων καί ἐμοῦ πλήν τῆς Χαϊριέ,
ὁμολογησάσης ἄγνοιαν γραμμάτων, καί τῆς Βάγιας ὡσαύτως μή ὑπογραψάσης, οὔσης
ἀγραμμάτου, τοῦ Χουσνῆ βέη ὑπογράψαντος ὀθωμανιστί, καί θέσαντος τήν σφραγίδα
αὐτοῦ τήν ἰδιαιτέραν ὡς καί τῆς Χαϊριέ ἐπίσης θετούσης τήν σφραγίδα αὐτῆς, ἀφοῦ
προηγουμένως ἀνεγνώσθη τό παρόν καί μεθερμηνεύθη ὀθωμανιστί εἰς τούς ἀγνοοῦντας
τήν ἑλληνικήν συμβαλλομένους παρά τοῦ διερμηνέως.
Οἱ Συμβαλλόμενοι
Οἱ Μάρτυρες
ὀθωμ. ὑπογ. Χουσνῆ (τ.σ. ἰδίου)
Δ. Αὐλωνίτης
Χαϊριέ (τ.σ.)
Ν. Χαρισιάδης
Χ΄΄ Εὐθύμιος Παπαβασιλείου
Ὁ Διερμηνεύς
Ι. Λαζαρίδης
Ὁ Διευθύνων ὑπάλληλος
Κ. Δ. Πανουριᾶς /16
Ἀκριβές ἀντίγραφον αὐθημερόν
Ὁ Διευθύνων
(τ.σ.) Κ. Δ. Πανουριᾶς.
Μετεγράφη εἰς τά βιβλία τῶν μεταγραφῶν, τοῦ Εἰρηνοδικείου Σοφάδων τῆς
ἐπαρχίας Καρδίτσης, εἰς τόμον δεύτερον καί ὑπ’ αὔξοντα ἀριθμόν ἑκατόν τριάκοντα

15. Τέλος της τέταρτης σελίδας του πωλητηρίου του 1882.
16. Τέλος της πέμπτης σελίδας του πωλητηρίου του 1882.
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πέντε (135), τήν πρώτην τοῦ μηνός Ἰουλίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ δευτέρου
ἔτους.
Ὁ Εἰρηνοδίκης Σοφάδων, καί ἐκτελ. τῶν μεταγραφῶν
Ε. Θ. Σαμαρτζίδης
Βεβαιοῦται ἡ μεταγραφή τοῦ παρόντος εἰς τόμον ἔνατον τῶν μεταγραφῶν τοῦ
Δήμου Κιερίου καί ὑπό ἀριθ. 132 ὡς καί ἡ ἔκδοσις τοῦ πιστοποιητικοῦ.
Ἐν Σοφάδες τῇ εἰκοστῇ ἕκτῃ Ἰανουαρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ἐνενηκοστοῦ
ἐνάτου ἔτους.
Ὁ ἐπί τῶν μεταγραφῶν γραμματεύς τοῦ Εἰρηνοδικείου Σοφάδων.
(τ.σ., υπογραφή δυσανάγνωστη).
Όπως διαπιστώνεται, η αγοραπωλησία του τσιφλικίου περιελάμβανε μία έκταση
5.400 στρεμμάτων, 16 οικίσκους με ισάριθμους αχυρώνες, ένα κονάκι, έναν νερόμυλο
και μία αποθήκη. Το τίμημα ορίσθηκε στις 4.150 οθωμανικές λίρες, από τις οποίες 3.000
δόθηκαν την ημέρα σύνταξης του πωλητηρίου συμβολαίου και οι υπόλοιπες 1.150
λίρες μετά από ένα χρόνο, εντόκως, με επιτόκιο 12%.
Ο χατζη-Ευθύμιος Παπαβασιλείου απέκτησε 5 παιδιά: τον Θεόδωρο, τον Ιωάννη,
τον Βασίλειο, την Ρούσα και την Παναγιώτα, τα οποία καθιέρωσαν ως επώνυμό τους
το Χατζηευθυμίου. Ο Βασίλειος δεν δημιούργησε οικογένεια και γι’ αυτό το τσιφλίκι
του πατέρα τους κληρονόμησαν ο Θεόδωρος και ο Ιωάννης.
Σύμφωνα με την μαρτυρία των απογόνων του Χατζηευθυμίου Παπαβασιλείου, το
τσιφλίκι λειτουργούσε ως ιπποφορβείο στα χέρια των Οθωμανών. Ο Παπαβασιλείου
δημιούργησε ένα σύγχρονο, για την εποχή του, υποστατικό μετατρέποντας το
ιπποφορβείο σε γεωργική επιχείρηση. Στη θέση του παλαιού κονακίου και σε έκταση
6 στρεμμάτων οργανώθηκαν οι εγκαταστάσεις της γεωργικής επιχείρησης, οι οποίες
περιελάμβαναν μία διώροφη κατοικία από πέτρα και τούβλα, αποθήκες, στάβλους,
περιστερώνα, πηγάδι, κήπο και οπωρώνα.
Όταν το τσιφλίκι αγοράσθηκε από τον Παπαβασιλείου είχε 144 κατοίκους,17 οι
οποίοι χρεωστούσαν 80 οθωμανικές λίρες στους ιδιοκτήτες του τσιφλικίου. Όπως
αναφέρεται στο πωλητήριο, ο Παπαβασιλείου αποδέχθηκε να πληρώσει στους πωλητές
80 λίρες, τις οποίες θα εισέπραττε από τους κολίγους. Η ενέργειά του αυτή αποδεικνύει
το ενδιαφέρον του για τους κολίγους. Έτσι έφερε την οικογένεια του Μάγγου από
την περιοχή του και επέλεξε άξιους κολίγους από τα γύρω χωριά, αναπτύσσοντας,
παράλληλα, προσωπικές σχέσεις μαζί τους. Η μέριμνά του αυτή για τους κολίγους
υπήρξε παρακαταθήκη για τα παιδιά και τα εγγόνια του. Δυστυχώς, όμως, ήταν η
εξαίρεση.
Κανείς από τους κολίγους της θεσσαλικής γης δεν φανταζόταν ότι, μετά
τον απερίγραπτο ενθουσιασμό, για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, θα
ακολουθούσαν χειρότερες μέρες γι’ αυτόν. Οι έλληνες τσιφλικάδες, έχοντας με το μέρος
τους την περί ιδιοκτησίας νομοθεσία, δεν σεβάστηκαν ούτε τα ευεργετήματα που
απέκτησαν οι κολίγοι, από τους Οθωμανούς, με την κατάργηση της δουλοπαροικίας.

17. Βλ. Υπουργείον Εσωτερικών, Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την
απογραφήν του 1881, εν Αθήναις 1884, 35.
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Το σκληρότερο μέτρο εναντίον τους ήταν η έξωση. Ο θεσσαλός κολίγος έφθασε στο
σημείο να νοσταλγεί τον οθωμανό τσιφλικά, μονολογώντας «πού ’σαι κατακαημένο
τούρκικο. Πόσο καλύτερα ήμασταν πρώτα»!!18 Η δυσανασχέτηση των κολίγων γινόταν
εντονότερη με το πέρασμα του χρόνου. Εξάλλου, η δολοφονία του Μαρίνου Αντύπα,
το 1907, καλλιέργησε την ιδέα της συλλογικής δράσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την
ίδρυση του Γεωργικού Πεδινού Συνδέσμου της Καρδίτσας, σκοπός του οποίου ήταν το
ξεσήκωμα των κολιγων. Το αποκορύφωμα της δράσης του υπήρξε η διοργάνωση του
συλλαλητηρίου της Καρδίτσας, στις 27.2.1910.
Η παράδοση αναφέρει ότι στο Ανώγειο, την παραμονή της 27ης Φεβρουαρίου 1910
το αφεντικό συγκέντρωσε τους κατοίκους του χωριού και τους ανήγγειλε την απόφαση
των τσιφλικάδων, σύμφωνα με την οποία «όποιος θα συμμετείχε στο συλλαλητήριο της
Καρδίτσας δεν θα γύριζε στο κτήμα του αφεντικού». Δύο κολίγοι πετάχθηκαν όρθιοι
και δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο. Ήταν ο Χρήστος Σάλτας και ο
Κώστας Παπαχριστόπουλος, πρώτος εξάδελφος της γιαγιάς μου Γραμμάτως Κυριαζή.
Ο Χρήστος Σάλτας δεν επέστρεψε ζωντανός στο χωριό. Αφήνοντας την τελευταία
πνοή του στο συλλαλητήριο της Καρδίτσας, έμελλε να καταστεί ο πρωτομάρτυρας
των εξεγερμένων κολίγων της Θεσσαλίας. Ο Δ. Μπούσδρας έγραψε τα εξής γι’ αυτόν:
«(...) Κατά την πορείαν, έφιππος χωροφύλαξ καλπάζων εφόνευσε τον Χρήστον Σάλταν
εξ Ανωγείου».19
Για την αποφυγή επεισοδίων, απέκρυψαν τον νεκρό και μόνο την επόμενη ημέρα
τόν παρέλαβε ο παππούς μου Βασίλειος Μέγας, πατέρας της μητέρας μου Φωτεινής
Κυριαζή, και με το κάρο το οποίο του διέθεσε το αφεντικό τον μετέφερε και τον έθαψε
στο Ανώγειο. Το αίμα του κολίγου Σάλτα δεν ήταν αρκετό για να θρέψει το δέντρο
της λευτεριάς των κολίγων. Έτσι ακολούθησαν τα θύματα του Κιλελέρ, του Τσουλάρ
(Μελίας) και της Λάρισας, στις 6 Μαρτίου 1910.20
Δυστυχώς, ο θριαμβευτής των εκλογών του 1910 Ελ. Βενιζέλος δεν έκανε αποδεκτό
το αίτημα των κολίγων για απαλλοτρίωση των τσιφλικίων, ενώ οι βαλκανικοί πόλεμοι,
που ακολούθησαν, έθεσαν σε δευτερεύουσα μοίρα το θέμα.
Το 1911, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 56.153/9.3.1911 πωλητήριο του συμβολαιογράφου
της Καρδίτσας Αριστείδη Βασιαρδάνη, ο Θεόδωρος Χατζηευθυμίου, για να εξοφλήσει
τα χρέη του, πούλησε τα 55/100 του μισού εξ αδιαιρέτου αγροκτήματος του Ανωγείου
στον αδελφό του Ιωάννη, οπότε ο δεύτερος έγινε κυρίαρχος του αγροκτήματος.
Την άνοιξη του 1912, η γιαγιά μου Γραμμάτω, χήρα του Κοσμά Κυριαζή, με τα
τέσσερα ανήλικα παιδιά της, βρήκε καταφύγιο στο Ανώγειο, όπου της παραχώρησε
στέγη ο Ιωάννης Χατζηευθυμίου. Είχε προηγηθεί η έξωσή της από την Πασχαλίτσα
(τότε Σούπι), όπου ζούσε με τον άνδρα της, και από το Καρποχώρι (τότε Γκέρμπεσι),
όπου διέμενε ο πατέρας της.
Το ζήτημα της απαλλοτρίωσης των τσιφλικίων ήρθε στο προσκήνιο το 1917
από την Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, η οποία, με το Διάταγμα 2469/
20.5.1917 «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αγροτικών ακινήτων», έδωσε

18. Βλ. Γ. Δ. Καρανικόλας, Κιλελέρ, Αθήνα 1983, 155.
19. Βλ. Δ. Μπούσδρας, Η απελευθέρωσις των σκλάβων αγροτών, Αθήναι 1951, 40.
20. Βλ. Γ. Δ. Καρανικόλας, ό.π., σ. 207 και εξής.
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λύση στο προαιώνιο πρόβλημα των κολίγων. Με βάση το διάταγμα αυτό, το οποίο
ενσωματώθηκε στο νόμο 1072/29.12.1917, εκδόθηκε το Νομοθετικό Διάταγμα «περί
ορισμού ως απαλλοτριωτέων προς σχηματισμόν μικρών ιδιοκτησιών διαφόρων
αγροτικών ακινήτων» της 26.7.1919, το οποίο περιελάμβανε και την απαλλοτρίωση
του αγροκτήματος του Ανωγείου.
Σύμφωνα με τον αγροτικό νόμο 2052/28.2.1920 συγκροτήθηκε η επιτροπή
απαλλοτρίωσης του νομού της Καρδίτσας, η οποία, στη συνεδρίαση της 25.7.1920,
κατάρτισε τον κατάλογο των δικαιούχων αποκατάστασης και καθόρισε την αξία
του απαλλοτριωτέου αγροκτήματος του Ανωγείου, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 13
πρακτικό της.
Ἀριθ. 13

Ἡ
Ἐπιτροπή ἐπί τῆς ἀπαλλοτριώσεως τῶν κτημάτων παρά τῷ Πρωτοδικείῳ
Καρδίτσης.
Συνελθοῦσα εἰς συνεδρίασιν ἐν τῷ καταστήματι τοῦ ἄνω Πρωτοδικείου τήν 25
Ἰουλίου 1920 ἔτους, ἡμέραν Σάββατον και ὧραν π.μ. και ἀπαρτιζομένη ἐκ τοῦ προέδρου
τῶν ἐνταῦθα Πρωτοδικῶν Μιχ. Ἀλιφέρη, ὡς προέδρου αὐτῆς καί τῶν μελῶν αὐτῆς Ἀθ.
Καπιτσίνη, γραμματέως α΄ τάξεως παρά τῷ Ὑπουργείῳ τῶν Ἐσωτερικῶν καί Ἀναστ.
Δομεστίχου προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Ἐποικισμοῦ Καρδίτσης καί παρισταμένων
καί τῶν ἑτέρων δύο μελῶν αὐτῆς Σπ. Ταλιαδούρου, ὡς ἀντιπροσώπου τῶν ἰδιοκτητῶν
τοῦ ἀπαλλοτριωτέου ἐν προκειμένῳ ἀγροκτήματος Ἀνώγειον τῆς ἐπαρχίας Καρδίτσης,
καί τοῦ Λάμ. Καταφυγιώτου δικηγόρου, ὡς ἀντιπροσώπου τῆς διορισάσης αὐτόν
προσωρινῆς τῶν χωρικῶν Ἀνωγείου ἐπιτροπής, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Στεφ.
Τσακμακιώτου, Γ. Καλογραίου καί Βασ. Βλάχου, παρουσία καί τοῦ γραμματέως τῶν
ἐνταῦθα πρωτοδικῶν Ν. Χατζηπαναγιώτου, ὡς γραμματέως αὐτῆς, ἵνα γνωμοδοτήση
καί ἀποφανθῆ ἐπί τῶν ἀφορόντων τήν ἀπαλλοτρίωσιν τοῦ ἀγροκτήματος Ἀνωγείου
ἀντικειμένων περί ὧν τό ἄρθ. 14 καί ἑπόμενα τοῦ Ἀγροτικοῦ 2052 Νόμου.Ἀκούσασα τῶν κατά τήν ἄνω σημειουμένην συνεδρίασιν παραστάντων ὡς ἄνω
ἀντιπροσώπων καί μελῶν αὐτῆς ἀναπτυξάντων καί προφορικῶς τάς ἐγγράφους
αὐτῶν προτάσεις καί παρατηρήσεις, τάς ὑποβληθείσας καί κατά τήν 20 Μαΐου 1920
γενομένην πρώτην συνεδρίασιν τῆς ἄνω ἐπιτροπῆς καί κατά τήν σημερινήν τοιαύτην.Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν πάντα τά ἐν τῇ δικογραφίᾳ τῆς ὑπό κρίσιν ὑποθέσεως ἔγγραφα ὡς
καί τήν σχετικήν ἔκθεσιν τοῦ γεωπόνου Ἀλεξ. Παρασκευοπούλου καί τήν ὑπ’ ἀριθ. 4
ἐ.ἔ. ἀπόφασιν δι’ ἧς διετάχθη συμπληρωματική ἔρευνα περί τῶν ἐν αὐτῇ ἀναφερομένων
ἀντικειμένων,
Σκεφθεῖσα κατά Νόμον
Ι. Ἐπειδή τό ἀγρόκτημα Ἀνῶγι κηρυχθέν ἀπαλλοτριωτέον διά τοῦ ἀπό 26 Ἰουλίου
1919 Β. Δ/τος σύγκειται κατά τό ὑπό τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου τῆς
Γεωργίας ἐκπονηθέν διάγραμμα, μετά τῶν ἐξ 119 Β. στρ. ἐξωχωράφων αὐτοῦ ἐκ 4.886
β. στρ., ἤτοι ἀπό ἀγρούς 3.691 στρ., λειβάδιον 360 στρ., ἀμπέλους 23 στρ., κήπους
32 στρ., συνοικισμόν 105 στρ., δάσος 400 στρ., χέρσους ἐκτάσεις 278 στρ. καί μύλον
7 στρ. βασιλικῶν, ἐκτός δέ τῶν ἀνωτέρω κεῖνται ἐντός τῆς περιοχῆς τῆς μεγάλης
ἰδιοκτησίας καί ξέναι μικροϊδιοκτησίαι ἐξ 98 στρ. αἵτινες, ὡς μή παρεμβάλλουσαι
προσκόμματα εἰς τήν ἀποκατάστασιν τῶν καλλιεργητῶν τοῦ κτήματος, δέν κρίνονται
ἀπαλλοτριωτέαι.215

ΙΙ. Ἐπειδή, συμφώνως τῷ ἄρθ. 3 τοῦ νόμου 2052, δέον νά ἐξαιρεθῆ τῆς ἀπαλλοτριώσεως
ὑπέρ τῶν ἰδιοκτητῶν τό 1/10 τῆς ὅλης ἐπιφανείας τοῦ κτήματός των, ἤτοι 489 βασ.
στρέμματα ἐν οἷς περιλαμβάνεται καί ἡ καταλαμβανομένη ἔκτασις ὑπό τῆς κατοικίας
τῶν ἰδιοκτητῶν μετά τῶν παραρτημάτων αὐτῆς καί κήπου ὡς καί τοῦ μύλου, ἁπάντων
τούτων ἐξαιρουμένων ἐπίσης τῆς προκειμένης ἀπαλλοτριώσεως, συμφώνως τῷ νόμῳ,
εἰς τήν ἀνωτέρω δέ ἔκτασιν τῶν 489 βασ. στρ. περιλαμβάνονται, ἐπίσης, καί 28 βασ.
στρ. χέρσοι ἐκτάσεις ἀποτελοῦντα τήν κατά τό ἄρθ. 3, παρ. 2 τοῦ Ἀγροτικοῦ Νόμου
περιερχομένην εἰς τούς ἰδιοκτήτας ἀναλογίαν ἐκ τῶν ἐν τῷ κτήματι χέρσων ἐκτάσεων
ἐκ 278 ἐν συνόλῳ βασ. στρεμμάτων.ΙΙΙ. Ἐπειδή ἡ ἐν τῷ κτήματι ὑπάρχουσα δασική ἔκτασις ἐκ (400) τετρακοσίων
βασ. στρ. ἀπαλλοτριωτέα, ἐπίσης, κρίνεται καί παραχωρητέα εἰς τήν Κοινότητα
Κασνεσίου,21 εἰς ἥν διοικητικῶς ὑπάγεται τό χωρίον Ἀνώγι, καθ’ ὅσον ἐν περιπτώσει
μή ἀπαλλοτριώσεως τούτου διηνεκῶς ἔριδες ἤθελον προκύπτει μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ
συν/μοῦ καί τῶν ἰδιοκτητῶν λόγῳ ζημιῶν ἅς θά ἐπέφερον τά ποίμνια τῶν χωρικῶν
εἰσερχόμενα εἰς τό ἀπερίφρακτον τοῦτο δάσος ἐκ τοῦ παρακειμένου λειβαδίου τοῦ
χωρίου.IV. Ἐπειδή μετά τήν ἀφαίρεση τοῦ δάσους καί τῶν 489 βασ. στρ. τῶν ἐξαιρουμένων
τῆς προκειμένης ἀπαλλοτριώσεως ὑπέρ τῶν ἰδιοκτητῶν, ἡ λοιπή ἀπαλλοτριωτέα
ἔκτασις ἀνέρχεται εἰς 3.997 βασ. στρ. ἅτινα ἐλαττούμενα κατά τό εἰς τόν συνεταιρισμόν
παραχωρούμενα, ἀλλά μή ἐπιδεκτικά διανομῆς 250 βασ. στρ. χέρσων ἐκτάσεων
(ποταμοί, χάνδακες κ.λ.π.) δέον νά διατεθῶσι διά συνεταιρικούς κλήρους καί
διανομήν εἰς τούς ἐν τῷ στατιστικῷ πίνακι Β΄ ἐγγεγραμμένους κληρούχους. Καί διά
συνεταιρικούς μέν κλήρους δέον νά διατεθῶσιν αἱ ἑξῆς ἐκτάσεις, ἤτοι 1/70 βασ. στρ.
διά τούς ἐν ἄρθ. 9, ἐδάφ. α, παρ. β τοῦ νόμου 2052 ὁριζομένους σκοπούς. 2) 36 βασ. στρ.
διά κοινούς ἁλωνοτόπους. 3) 314 βασ. στρ. διά κοινήν βοσκήν πρός συντήρησιν τῆς
μικρᾶς κτηνοτροφίας τῶν γεωργῶν. Ἡ ἔκτασις αὕτη κρίνεται ἐπαρκής, λαμβανομένου
ὑπ’ ὄψει ὅτι λόγῳ τοῦ συστήματος τῆς τριετοῦς ἀμειψισπορᾶς θά χρησιμοποιεῖται πρός
τοῦτο καί τό εἰς ἀγρανάπαυσιν ἀφιέμενον τμῆμα τοῦ κτήματος. 4) 267 βασ. στρ. διά
βοσκήν τῶν ἀροτριώντων (ζευγαρολείβαδον). 5) 160 βασ. στρ. ἤτοι δύο γεωργικοί ὡς
κατωτέρω κλῆροι πρός συντήρησιν διά τῶν εἰσοδημάτων αὐτῶν τοῦ ναοῦ καί τοῦ
διδακτηρίου τοῦ χωρίου, ἤτοι ἐν συνόλῳ δέον νά διατεθῆ διά συνεταιρικούς κλήρους
ἔκτασις 847 βασ. στρ. ὡς καί τά 250 βασ. στρ. χέρσων ἐκτάσεων, ἅπασα ἡ λοιπή ἔκτασις
δέον νά διανεμηθῆ εἰς τούς κληρούχους, ὁριζομένου τοῦ μέν γεωργικοῦ κλήρου εἰς 80
βασ. στρ. εἰς ἅ περιλαμβάνεται καί ὁ διά τήν κατοικίαν μετά τῶν παραρτημάτων αὐτῆς
ἀναγκαῖος χῶρος, τοῦ δ’ ἐπαγγελματικοῦ22 κλήρου ὁριζομένου εἰς 10 στρέμματα.
V. Ἐπειδή οἱ ἐν τῷ συνημμένῳ τῇ δικογραφίᾳ στατιστικῷ πίνακι Β΄ ἐγγεγραμμένοι
κληροῦχοι εἶναι 39, ἐκ τούτων δέ ὑπό κατηγορίαν Αα΄ 21, Αβ΄ 2, Αγ΄ 8 καί ὑπό
κατηγορίαν Ε΄ 8. Ἐκ τῶν τῆς κατηγορίας ὅμως Ε΄ κληρούχων οἱ ὑπ’ αὔξ. ἀριθ. 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39 καί οἱ Χρ. Ν. Μάγκος, Κ. Ι. Ἀδριανόπουλος, Παν. Απ. Περίφανος,
Γραμμάτω χήρα Κυριαζῆ Κοσμᾶ, Θωμᾶς Αθ. Μπαπατζάνης, Δ. Γ. Τριανταφύλλου
21. Κασνέσι (το σωστό Καζνέσι)· η σημερινή Άμπελος των Σοφάδων.
22. Εννοεί τον κλήρο των επαγγελματιών, αυτών δηλαδή που δεν ήταν αποκλειστικώς
γεωργοί.
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καί Ηλ. Κ. Σάπκας κακῶς φέρονται ἐγγεγραμμένοι ὑπό τήν κατηγορίαν Ε΄ ἐνῶ οὗτοι
σημειοῦνται ἐν τῷ πίνακι ὡς ἔχοντες κύριον ἐπάγγελμα τό γεωργικόν, κατά συνέπειαν
δέον νά μεταφερθῶσιν εἰς τήν οἰκείαν ἕκαστος κατηγορίαν καί λάβωσι γεωργικόν
κλῆρον καί δή οἱ μέν ὑπ’ ἀριθ. 33 Χρ. Μάγκος, 34 Κ. Ἀδριανόπουλος, 35 Ν. Περίφανος
καί 39 Ἠλ. Σάπκας Κ. ὡς ἔγγαμοι καλλιεργηταί δέον νά καταταχθῶσιν εἰς τήν Αα΄. Ἡ
ὑπ’ ἀριθ. 36 Γραμμάτω Κυριαζῆ Θωμᾶ ὡς χήρα δέον νά μεταφερθῆ εἰς τήν κατηγορίαν
Αβ΄, τέλος δέ ὁ ὑπ’ αὔξ. ἀριθ. 38, ἤτοι ὁ Δ. Γ. Τριανταφύλλου, εἰς τήν κατηγορίαν
Αγ΄ ὡς ἄγαμος καλλιεργητής. Ἐκ τῆς κατηγορίας Αα διαγράφεται ὁ ὑπ’ αὔξ. ἀριθ. 2
ἐγγεγραμμένος Εὐάγ. Χαλασιᾶς Κων., συμφώνως τῇ ἐν τῇ δικογραφίᾳ σχετικῇ αἰτήσει
του ἀπό 20 Μαρτίου ἐ. ἔ. Οἱ ἐπί τῇ βάσει τῶν ἄνω μεταβολῶν δικαιούμενοι νά λάβωσι
γεωργικόν κλῆρον εἶναι οἱ κάτωθι:
I) Κατηγορίας Αα οἱ ἑξῆς.
1) Νικ. Δημ. Μάγκος
2) Κων. Εὐαγ. Χαλασᾶς
3) Βάϊος Ἀναστ. Χατζηγιάννης
4) Στέφ. Ἀναγ. Τσαχμακιώτης23
5) Γεώρ. Νικ. Ρετζελᾶς
6) Γεώρ. Στερ. Καλογραῖος
7) Ἀθαν. Βασ. Σαλταγιάννης
8) Κων. Ἰω. Σαλταγιάννης
9) Χρῆστος Εὐαγ. Μαργώνης
10) Θωμᾶς Χρ. Πλακᾶς
11) Εὐάγ. Ν. Παπαχρηστόπουλος
12) Γεώρ. Κ. Καραγιάννης
13) Βασίλειος Ν. Βλαχώνης
14) Γεώρ. Ἀναστ. Χατζηγιάννης
15) Βασίλειος Ἀγγ. Μέγας
16) Νικ. Ἰω. Σαλταγιάννης
17) Εὐθύμιος Βασ. Ἀκρῖβος
18) Ἠλίας Τριαντ. Κατζίκης
19) Ἀθαν. Ἰω. Γιαλαμᾶς

20) Κων. Ἀθ. Παπαχρηστόπουλος
21) Χρῆστος Νικ. Μάγκος
22) Κων. Ἰω. Ἀδριανόπουλος
23) Παν. Ἀποστ. Περίφανος
24) Ἠλίας Κων. Σάπκας
II) Κατηγορίας Αβ΄ οἱ ἑξῆς
25) Εὐαγγελία Γεωρ. Σαλταγιάννη
26) Ἀνδρέας Ν. Παπαχρηστόπουλος
27) Γραμμάτω χήρα Κυριαζῆ Κοσμᾶ
3) Κατηγορίας Αγ΄ οἱ ἑξῆς
28) Στέφανος Τριαντ. Γκατζίκης
29) Δημήτριος Βαΐου Χατζηγιάννης
30) Χρῆστος Βασ. Μέγας
31) Σωτήριος Ἰω. Ἀκρῖβος
32) Θωμᾶς Κοσμᾶ Κυριαζῆς
33) Χρῆστος Εὐαγ. Χαλασᾶς
34) Μιχαήλ Νικ. Μάγκος
35) Ἀθανάσιος Βαΐου Χατζηγιάννης
36) Δημήτριος Γεωρ. Τριανταφύλλου

Οἱ δέ δικαιούμενοι νά λάβωσιν ἐπαγγελματικόν κλῆρον εἶναι οἱ ἑξῆς δύο:
1) Νικόλαος Ἰω. Γιαναλόπουλος
2) Θωμᾶς Ἀθαν. Μπαπατζάνης
VII. Ἐπειδή τό ἐν τῇ δικογραφίᾳ ὑπ’ ἀριθ. 41891 του 1903 συμβόλαιον τοῦ
συμβολαιογράφου Καρδίτσης Ἀρ. Βασιαρδάνη, δι’ οὗ ἐπωλήθη τό ὅμορον ἀγρόκτημα
τῷ ὑπό ἀπαλλοτρίωσιν τοιούτῳ Ζαρχανάδες24 ἀντί δραχ. 18,50 περίπου κατά στρέμμα
δέν δύναται νά ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν πρός ἐξεύρεσιν τῆς ἀξίας τοῦ κτήματος, καθ’ ὅσον ἡ

23. Τσαχμακιώτης· ο καταγόμενος από το χωριό Τσιάχματι των Φαρσάλων. Το Άνω
Τσιάχματι μετονομάσθηκε σε Ανωχώρι και το Κάτω Τσιάχματι σε Κατωχώρι.
24. Ζαρχανάδες· το σημερινό Δασοχώρι των Σοφάδων.
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ἀγοραπωλησία ἐγένετο εἰς ἐποχήν πολύ ἀφισταμένην τῆς ὑπό τοῦ ἄρθ. 19 τοῦ Ἀγροτικοῦ
Νόμου ὁριζομένης. Ἐπίσης δέ καί τό συνημμένον τῇ δικογραφίᾳ ὑπ’ ἀριθ. 56153 τοῦ
1911 συμβόλαιον τοῦ συμ/φου Καρδίτσης Ἀρ. Βασιαρδάνη, δι’ οὗ ἐπωλήθησαν τά
55/100 ἐξ ἀδιαιρέτου τοῦ ἀγροκτήματος Ἀνῶγι ἀντί 45.000 δραχμῶν, ἤτοι πρός δραχ.
13,60 κατά στρέμμα περίπου (τοῦ κτήματος ὑπολογιζομένου ἐν τῷ συμβολαίῳ ὡς
συγκειμένου ἐξ 6.000 στρεμμάτων) δέν δύναται νά χρησιμεύση ὡς βάσις δικαίας καί
εὐλόγου ἀποζημιώσεως τοῦ ἀγροκτήματος τούτου, καθ’ ὅσον ἡ ἀγοραπωλησία αὕτη
ἐγένετο μεταξύ τῶν ἀδελφῶν Θ. καί Ι. Χατζηευθυμίου, ἡ τιμή δέ τῶν δραχ. 13,60 κατά
στρέμμα, καθ’ ὁμόφωνον γνώμην τῆς ἐπιτροπῆς, δέν ἀνταποκρίνεται πρός τήν κατά
τήν ἐποχήν ἐκείνην πραγματικήν ἀξίαν τοῦ κτήματος, δεδομένου ὅτι ἡ ὡς ἄνω τιμή
τῶν δραχ. 13,60 παρουσιάζει, παρά τήν φυσιολογικήν αὔξησιν τῆς ἀξίας τῆς γῆς τήν
ἐπελθοῦσαν κατά τό ἀπό 1903 μέχρι 1911 χρονικόν διάστημα αἰσθητήν διαφοράν ἐπί
ἔλαττον τῆς πολύ προγενεστέρας (1903) τοιαύτης τοῦ ὁμόρου κτήματος Ζαρχανάδες.VIII. Ἐπειδή καί τό ὑπ’ ἀριθ. 66340 ἀγοραπωλητήριον συμβόλαιον τοῦ συμ/φου
Καρδίτσης Ἀρ. Βασιαρδάνη, δι’ οὗ ἐπωλήθη τό εἰς ἀπόστασιν 8 καί πλέον χιλιομέτρων
ἀπό τοῦ ὑπό κρίσιν ἀγροκτήματος κείμενον ἀγρόκτημα Χαϊλάλη25 δέν δύναται
οὐδόλως νά ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ὡς στοιχεῖον ἐκτιμήσεως τό μέν λόγῳ τῶν διαφόρων
γεωργικῶν συνθηκῶν, ὑφ’ ἅς τά δύο ταῦτα κτήματα διατελοῦσι, τό δέ, ὅπερ καί
σπουδαιότερον, διότι ἡ ἀγοραπωλησία αὕτη ἐγένετο κατά τό ἔτος 1917, ἥτις κατά
τό ἄρθ. 19 τοῦ Ν. 2052 δέν λαμβάνεται ποσῶς ὑπ’ ὄψιν, διά δέ τούς αὐτούς λόγους
ἀπορριπτέον καί τό ὑπ’ ἀριθ. 64858 συμβόλαιον γενόμενον τῷ 1918.
ΙΧ. Ἐπειδή καί τά λοιπά ὑπό τῶν ἰδιοκτητῶν ὑποβληθέντα συμβόλαια ὡς τά ὑπ’ ἀριθ.
43401, 43239 τοῦ 1904 δέν ἔχουσιν οὐδεμίαν σχέσιν πρός τήν προκειμένην ἐκτίμησιν,
καθ’ ὅσον τό μέν πρῶτον τούτων ἀφορᾶ τήν πώλησιν 11 στρεμ. γῆς περιγραφομένων
ὡς πρώτης ποιότητος ἐν τῷ συμβολαίῳ, τό δέ δεύτερον 18 περίπου στρεμ., ἀλλά καί
τά δύο ταῦτα συμβόλαια τότε μόνον θά εἶχαν σημασίαν τινά, ὅταν θά ἐπρόκειτο περί
ἀπαλλοτριώσεως ἴσων μικρῶν τεμαχίων γῆς, πρώτης ποιότητος, ὅτε ὑπαρχόντων τῶν
αὐτῶν ὅρων θά ἦτο δυνατή ἡ ἐπέκτασις τῶν ὡς ἄνω τιμῶν καί εἰς τά ἀπαλλοτριούμενα
τμήματα καί πάλιν δέ θά ἀπέμεινε νά ἐξετασθῆ κατά πόσον αἱ τιμαί αὗται ἀποτελοῦσι
τήν ἀντικειμενικήν ἀξίαν τῶν πωληθέντων τμημάτων ἤ ἀπό διαθέσεως τοιαύτην.
Ἐφ’ ὅσον, ὅμως, ἐπιζητεῖται ἡ ἐξεύρεσις τῆς μέσης ἀξίας ὁλοκλήρου τσιφλικίου,
περιλαμβάνοντος ἐν ἄλλοις καί 360 βασ. στρ. λειβάδια καί συνεπῶς μή παραγωγικά
καί οὐδεμίαν τῷ ἰδιοκτήτῃ ἀποφέροντα πρόσοδον, 278 στρ. χέρσους ἐκτάσεις,
συνοικισμόν, κήπους κ.λ.π., αἱ εἰς τά ἐπικαλούμενα συμβόλαια ἀναφερόμεναι τιμαί
δέν δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ὡς βάσις ἐκτιμήσεως. Καί τό ὑπ’ ἀριθ. 16029 (τοῦ 1917
ἀγοραπωλητήριον συμβόλαιον ἀπορριπτέον ἐπίσης τυγχάνει, ὡς γενόμενον τῷ 1917,
ἤτοι εἰς ἐποχήν μεταπολεμικήν.Χ. Ἐπειδή τά προσαχθέντα τῇ ἐπιτροπῇ βιβλία, ἤτοι πρόχειρον καί ἡμερολόγιον
τοῦ κτήματος, μή ὄντα κατά νόμον μονογεγραμμένα ὑπό τοῦ ἁρμοδίου προέδρου
Πρωτοδικῶν, ἀποτελοῦσιν ἁπλᾶς σημειώσεις τοῦ ἰδιοκτήτου, μή ἐχούσας νόμιμον
ἀποδεικτικήν ἰσχύν καί συνεπῶς μή λαμβανομένας ὑπ’ ὄψιν ὑπό τῆς ἐπιτροπῆς.

25. Χαϊχάλι· διαλυμένος οικισμός στην περιοχή της Αχλαδιάς του Δήμου Ταμασίου.
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ΧΙ. Ἐπειδή ἀπορριπτομένων πάντων τῶν ὡς ἄνω στοιχείων μόνη ἀσφαλής βάσις πρός
ἐξεύρεσιν τῆς ὀφειλομένης ἀποζημιώσεως εἰς τούς ἰδιοκτήτας τοῦ ἀπαλλοτριωμένου
ἀγροκτήματος εἶναι κατά τήν κρίσιν τῆς ἐπιτροπῆς ἡ ὑπό τοῦ ἁρμοδίου γεωπόνου
γενομένη μελέτη περί του κτήματος τούτου. Ἐπειδή, συμφώνως τῇ ἀνωτέρω μελέτη,
κατά τό κρατοῦν σύστημα καλλιεργείας ἐν τῷ κτήματι ἡ κατ’ ἔτος παραγωγική ἔκτασις
ἀνέρχεται διά τόν σίτον εἰς 920 στρ., διά τήν βρώμην εἰς 345, διά τόν ἀραβόσιτον εἰς
300 στρ. συνε[..]ς διά τούτου καλλιεργούμενα διά τό σησάμιον εἰς 150 καί διά τόν
καπνόν εἰς 84 στρ., τά δέ παραγόμενα προϊόντα, ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐν τῇ ἐκθέσει τοῦ
γεωπόνου ἀναφερομένων κατά στρέμμα (σελίς ἐκθέσεως 7) ἀποδόσεων ἅς ἀποδέχεται
ἡ ἐπιτροπή, ἤτοι 70 ὀκ.26 σίτου, 60 διά τήν βρώμην, 100 διά τόν ἀραβόσιτον, 15 διά
τό σησάμιον καί 70 διά τόν καπνόν, ὡς καί τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ὁριζομένων μέσων τιμῶν,
ἤτοι 0,32 διά τόν σῖτον, 0,02 διά τό ἄχυρον, 0,20 διά τόν ἀραβόσιτον καί 1,40 διά τόν
καπνόν ἅς ἐπίσης ἀποδέχεται ἡ ἐπιτροπή τροποποιοῦσα μόνον τάς τιμάς τῆς βρώμης
καί τοῦ σησαμίου, ἤτοι τῆς μέν βρώμης αὐξάνουσα τήν τιμήν ἀπό 18 εἰς 20 λεπτά τοῦ
δέ σησαμίου ἀπό 50 εἰς 58, ὅσαι ἦσαν αἱ κατά τήν προπολεμικήν περίοδον μέσαι τιμαί
τῶν προϊόντων τούτων ἐν τῇ περιφερεία Καρδίτσης, ἡ ἐκ τοῦ κτήματος ἀκαθόριστος
πρόσοδος ὡς καί ἡ ἐκ τρίτου περιεχομένη τῷ ἰδιοκτήτῃ ἀκαθόριστος τοιαύτη εἶναι ἡ
κατωτέρω.
προϊόντα στρέμ.
μέση
ὁλική
μερίδιο
ἀξία
συνολική
παραγ.
παραγ.
ἰδιοκτήτου κατ’ ὀκᾶν
ἀξία
920
70
64.400
21.470
0,32
6.870
6.600
0,02
132
345
60
20.700
6.900
0,20
1.380
ἀραβοσίτου 300
100
30.000
10.000
0,20
2.000
150
15
2.250
750
0,58
435
15
70
1.050
525
1,40
735
11.552
Ἡ ἀκαθόριστος ἐτήσια πρόσοδος τοῦ ἰδιοκτήτου ἀνέρχεται, συνεπῶς, εἰς ἕνδεκα
χιλιάδας πεντακοσίας πεντήκοντα δύο (11.552) δραχμάς εἰς ἅς δέον νά προστεθῆ ποσόν
ἐκ δραχ. 1.932, ἀποτελοῦν τήν ἐξ 69 στρ. καλλιεργουμένων διά καπνοῦ πρόσοδον τοῦ
ἰδιοκτήτου ἐξ ἧς καλλιεργείας λαμβάνει οὗτος 20 ὀκάδας, κατά στρέμμα. Ἤτοι τό
σύνολον τῆς ἀκαθαρίστου προσόδου ἐκ τῆς κολιγικῶς καλλιεργουμένης ἐκτάσεως
ἀνέρχεται εἰς δραχ. δέκα τρεῖς χιλιάδας τετρακοσίας ὀγδοήκοντα τέσσαρας (13.484).
Ἐπειδή διά τήν ἐπίτευξιν τῆς ὡς ἄνω ἀκαθαρίστου προσόδου οἱ ἰδιοκτῆται
ὑπόκεινται ἀπαραιτήτως εἰς ἔξοδα διά τήν φύλαξιν τῶν ἐσπαρμένων ἀγρῶν, τῶν
συγκομιζομένων προϊόντων, διά τήν συντήρησιν τῶν οἰκιῶν, χανδάκων, ἐπιστασίαν
καί ἐπίβλεψιν ἐν γένει τοῦ κτήματος, ἄνευ τῶν ὁποίων δέν θά εἶχαν τό ἐτήσιον
εἰσόδημά των καί τά ὁποῖα πάντα ἡ ἐπιτροπή ὑπολογίζει κατ’ ἐλάχιστον ὅρον εἰς
δραχμάς τέσσαρας χιλιάδας ἐννεακοσίας ἐννέα (4.909), ἤτοι:

26. Η οκά είχε 1282 γραμμάρια.
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Διά μισθόν ἀγροφύλακος
Δι’ ἁλώνισμα
Διά μισθόν ἐπιστάτου
Διά συντήρησιν εἴκοσι οἰκιῶν, ἤτοι 20Χ30
Διά φύλαξιν δάσους 50 δραχ. μηνιαίως
Διά συντήρησιν χανδάκων
Διά δικαστικά ἔξοδα
Διά προσωπικήν ἐργασίαν ἐπιβλέψεως 6% ἐπί τῆς ἀκαθαρίστου
προσόδου ὁλοκλήρου τοῦ κτήματος μετά τῶν ἐξωχωράφων

δραχ. 232
»
480
»
1.800
»
600
»
600
»
300
»
100
»
797
δραχ. 4.909

Κατά τόν ὡς ἄνω ὑπολογισμόν τῶν ἐξόδων ὑπεβιβάσθη εἰς 1.800 δραχ. τό σχετικόν
μέ τόν ἐπιστάτην κονδύλιον ἤτοι εἰς 150 δραχ. μηνιαίως διότι τό ὑπό τοῦ ἰδιοκτήτου
διδόμενον τοιοῦτον δέν εἶναι ἀνάλογον μέ τήν ἔκτασιν τοῦ κτήματος, ἐπίσης
προσετέθησαν εἰς τάς ἐτησίας δαπάνας δραχ. 100 διά δικαστικά ἔξοδα ὡς καί 891
δραχ. ἀντιπροσωπεύουσαι τήν ἀμοιβήν τῆς προσωπικῆς ἐργασίας τοῦ ἰδιοκτήτου
ὑπολογισθεῖσαν πρός 6% ἐπί τῆς ἀκαθαρίστου προσόδου.Αἱ συνολικαί δαπάναι ἐκ δραχ. τεσσάρων χιλιάδων ἐννεακοσίων ἐννέα (4.909)
ἀφαιρούμεναι ἀπό τῆς ἀκαθορίστου προσόδου δίδουσι τό ἐξ ὀκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων ἑβδομήκοντα πέντε (8.575) δραχ. ποσόν, ἐκπροσωποῦν τήν καθαράν
πρόσοδον τήν προερχομένην ἐκ τῶν ἐν τῇ συνεχομένῃ μεγάλῃ ἰδιοκτησίᾳ ὑπαρχόντων
τριῶν χιλιάδων πεντακοσίων ἑβδομήκοντα δύο (3.572) στρ. ἀγρῶν ἠλαττωμένων
κατά 300 στρ. ὅσα εἶναι τά ὑπό τοῦ ἰδιοκτήτου καλλιεργούμενα ὧν ἡ πρόσοδος δέν
περιελήφθη ἐνταῦθα (100 στρ. εἰς ἑκάστην ντάμκαν27 ὅρα ἔκθεσιν γεωπόνου σελ. 6),
ἑπομένως κατά τούς ὡς ἄνω ὑπολογισμούς ἀντιστοιχεῖ εἰς ἕκαστον στρέμμα ἀγροῦ
καθαρά ἐτησία πρόσοδος δραχ. 26,207.Ἐπειδή ἐκτός τῆς ἐκ 3.272 στρ. καλλιεργουμένης κολιγικῶς κατά τά ἀνωτέρω
ἐκτάσεως ὑπάρχει ἐν τῷ κτήματι καί ἔκτασις ἐκ 300 στρ., ἥν οἱ ἰδιοκτῆται τοῦ
κτήματος ἐκμεταλλεύονται δι’ αὐτοκαλλιεργείας καί εἰς τήν ἐκτίμησιν τῶν ὁποίων
ἰδιαιτέρως προβαίνων ὁ γεωπόνος καταλήγει εἰς τό συμπέρασμα ὅτι οὐδέν εἰσόδημα
ἐξ αὐτῶν ἀπολαμβάνουσιν οἱ ἰδιοκτῆται ἐν ᾧ ἐξ ἀντιθέτου οὗτοι ἰσχυρίζονται
ὅτι εἶχαν ἐτήσιον προπολεμικόν κέρδος 5.000 δραχ., ἡ ἐπιτροπή ὅμως ἀδυνατεῖ νά
παραδεχθῆ ὅτι ὑφίσταντο ζημίαν ἐκ τῆς αὐτοκαλλιεργείας οἱ ἰδιοκτῆται, διότι τοῦτο θ’
ἀντίκειται εἰς τήν κοινήν λογικήν, κατά τήν ὁποίαν θά ἦτο ἀδύνατον νά ὑποτεθῆ ὅτι οἱ
ἰδιοκτῆται ζημίαν ὑφιστάμενοι ἐξηκολούθουν ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν νά διατηρῶσι
τήν αὐτοκαλλιέργειαν, ἀφ’ ἑτέρου ὅμως δέν δύναται, ἐπίσης, νά παρακολουθήση τούς
ἰδιοκτήτας εἰς τούς ὑπολογισμούς των, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων ἀπομακρυνόμενοι
τελείως ἀπό τά πράγματα ἀναβιβάζουσι τήν ἐξ 100 στρ. (κατά τό ἰσχύον σύστημα τῆς
τριετοῦς ἀμειψισπορᾶς καλλιεργεῖται ἐτησίως τό 1/3 τῆς ἐκτάσεως) ἐτησίαν πρόσοδον
εἰς 5.000 δραχ., ἤτοι εἰς δραχ. 50 κατά στρέμμα.Ἐπειδή ἡ ἐπιτροπή κρίνει ὅτι ἡ ἐκ τῆς αὐτοκαλλιεργείας πρόσοδος δέν δύναται νά
ἀπέχη τῆς κολιγικῆς ἐπιτυγχανομένης τοιαύτης στηριζομένη ἐπί τοῦ στοιχειώδους
27. Ντάμκα· τμήμα γης ενός τσιφλικίου το οποίο καλλιεργούνταν ομοιόμορφα και από
κοινού από τους κολίγους που ανήκαν σ’ αυτό.
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κανόνος τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης καθ’ ὅν ὁ ἰδιοκτήτης ἐπιχειρηματίας, ἐπιδιώκων
πάντοτε τό ἀνώτερον κέρδος, θ’ ἀπεμάκρυνε τούς κολίγους τοῦ κτήματός του καί θά
ἐξεμεταλλεύετο τοῦτο ἀπ’ εὐθείας, ἐάν ἡ ἀπό μακροῦ χρόνου ἐνεργουμένη ὑπ’ αὐτοῦ
αὐτοκαλλιέργεια ἀπέφερε μεγαλύτερα κέρδη, ἀλλά τοὐναντίον, ἐκ τῶν παραδειγμάτων
ἅτινα ἔχει ὑπ’ ὄψιν της, πείθεται ὅτι τό πλέον προσαρμοζόμενον σύστημα ἐν τῇ
περιφερείᾳ ταύτῃ ἦτο τό κολιγικόν, τό ὁποῖον καί ἐξακολουθεῖ καθ’ ἅπασαν τήν
περιφέρειαν λόγῳ τῶν πλεονεκτημάτων ἅτινα παρεῖχεν εἰς τούς ἰδιοκτήτας, διά τοῦτο
φρονεῖ ὅτι δέον καί τά 300 στρ. να θεωρηθῶσι ὡς κολιγικῶς καλλιεργούμενα καί
ἡ πρόσοδός των νά προστεθῆ εἰς τήν ἐκ τῆς ἄλλης ἐκμεταλλεύσεως προκύπτουσαν
τοιαύτην, ὑπολογιζομένη πρός δρχ. 26,207 ὅση καί ἡ μέση καθαρά πρόσοδος ἑκάστου
κολιγικῶς καλλιεργουμένου στρέμματος.
Ἐπειδή ἐκτός τῶν ἀνωτέρω ὑπάρχουσι καί ἄλλα 119 στρ. ἐξωχώραφα τῆς μεγάλης
ἰδιοκτησίας ἀπαλλοτριούμενα ἐπίσης, ἅτινα δέν περιελείφθησαν εἰς τήν μελέτην του
γεωπόνου. Τά ἐξωχώραφα δέ ταῦτα καλλιεργούμενα ὑπό τῶν κολίγων τοῦ κτήματος
(σελίς 1 ὑπομνήματος συν/σμοῦ) κατά τό αὐτό καθ’ ὅ καί ἡ μεγάλη ἰδιοκτησία σύστημα
δέον νά ὑπολογισθῶσιν ὡς ἀποδίδοντα καί τήν αὐτήν κατά στρέμμα καθαράν
πρόσοδον ἤτοι δραχ. 26,207, συνεπῶς, ἡ κατά τούς ἄνω ὑπολογισμούς συνολική
μέση ἐτησία καθαρά πρόσοδος τοῦ κτήματος μετά τῶν ἐξωχωράφων του καί τῆς
αὐτοκαλλιεργείας ἀνέρχεται εἰς στρ. (3.272 σύν 300 σύν 119) ἴσον 3.691Χ26,207 δραχ.,
ἤτοι 26.730 δραχ.Ἐπειδή, καθ’ ὅσον ἀφορᾶ τήν κεφαλαιοποίησιν τῆς ὡς ἄνω καθαρᾶς προσόδου,
ἡ ἐπιτροπή ἀποδέχεται τό ὑπό τοῦ γεωπόνου ἐν σελίδι 10 τῆς μελέτης αὐτοῦ
προτεινόμενον ποσοστόν (5%) πέντε ἐπί τοῖς ἑκατόν, δεδομένου ὅτι τό κτῆμα τοῦτο
περιγράφεται ὑπό τοῦ γεωπόνου ὡς διατελοῦν ὑπό λίαν εὐμενεῖς συνθήκας, ἀπό
ἀπόψεως εὐχεροῦς συγκοινωνίας καί ποιότητος γαιῶν. Διά τούς αὐτούς λόγους ἡ
προσαύξησις, λόγῳ ὑπερτιμήσεως, δέον νά ὁρισθῆ, κατά τήν κρίσιν τῆς ἐπιτροπῆς,
εἰς εἴκοσι ἑπτά ἐπί τοῖς ἑκατόν (27%) ὑπολειπομένη κατά 3% καί ἐν τῷ νόμῳ (ἄρθ.
19) ἀνωτάτου ὁρίου αὐτῆς, διότι καίτοι τό κτῆμα, ὡς ἐκ τῶν ἀνωτέρω εὐμενῶν ὅρων,
θεωρεῖται ὡς ἕν τῶν καλυτέρων τῆς περιφερείας Καρδίτσης, ἐντούτοις δέν εἶναι
δυνατόν νά παροραθῆ ὅτι ὡς πρός τήν μέθοδον καλλιεργείας οὐδόλως πλεονεκτεῖ τῶν
λοιπῶν ἀγροκτημάτων, γενικῶς δέ ἀπό τῆς ἀπόψεως τῆς ἀσφαλείας οὐδέν ἀγρόκτημα
δύναται νά θεωρηθῆ ὡς διατελοῦν ὑπό ἄκρως εὐμενεῖς ὅρους ἐν τῇ περιφερείᾳ ταύτῃ.
Κατά συνέπειαν, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὡς ἄνω ὑπολογισμῶν, ἡ ὁλική ἀξία τοῦ κτήματος
μετά τῶν ἐξωχωράφων αὐτοῦ, πλήν τοῦ δάσους καί του μύλου καί τῶν 98 βασ. στρ.
ξένων ἰδιοκτησιῶν, ἤτοι ἡ ἀξία τῶν 4.479 βασ. στρ. ἀνέρχεται εἰς δραχ. διακοσίας
τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας ἑξακοσίας ἐνενήκοντα τέσσαρας καί 20/00 (245.694 και
20/00), ἡ δέ τῆς ἀπαλλοτριουμένης καί εἰς τόν συν/σμόν παραχωρουμένης ἐκτάσεως ἐκ
3.997 βασ. στρ. εἰς δραχ. διακοσίας δέκα ἐννέα χιλιάδας διακοσίας πεντήκοντα πέντε
καί 45/00 (219.255 και 45/00).
Ἐπειδή, συμφώνως τῷ ἄρθ. 19, παρ. 3 τοῦ νόμου 2052, δέον νά ὑπολογισθῆ ὡσαύτως
καί ἡ ὀφειλομένη τοῖς ἰδιοκτήταις ἀποζημίωσις διά τήν ἠρτημένην ἐσοδείαν τῆς
αὐτοκαλλιεργείας, α) Εἰς τόν τόκον τῆς ἀνωτέρω ἀποζημιώσεως ἐκ δραχ. 219.255,45
πρός 6% ἐτησίως, ἀπό τῆς σπορᾶς μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς μεταγραφῆς τοῦ κτήματος ἐπ’
ὀνόματι τοῦ Κράτους, ἐξεταστέος ποῖος ὁ χρόνος τῆς σπορᾶς τῶν ὀψίμων καρπῶν,
λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἐν τῷ περί οὗ πρόκειται κτήματι ἡ διανομή τῆς ἐσοδείας
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τῶν πρωΐμων καρπῶν συνετελέσθη ἤδη, ἠρτημένη δ’ ἐσοδεία εἶναι μόνον ἡ τῶν
ὀψίμων καρπῶν τῶν ἐν τῷ κτήματι καλλιεργουμένων καί ταύτης μόνης ἡ ἀξία δέον
νά ὑπολογισθῆ καί καταβληθῆ ὑπό τοῦ συν/σμοῦ τοῖς ἰδιοκτήταις, ἐν ᾗ περιπτώσει
δέν ἤθελε προτιμήσει ὁ συν/σμός τήν κατά τά μέχρι τοῦδε κρατοῦντα διανομήν καί τῆς
ἐσοδείας ταύτης, συνωδά τῷ ἄρθ. 19, παρ. 4, τοῦ νόμου 2052.
Ἐν τῷ ἀγροκτήματι Ἀνῶγι καλλιεργοῦνται, ἐκτός τῶν πρωΐμων καρπῶν, καί ὄψιμα,
δηλ. σησάμι, καπνός καί ἀραβόσιτος· καί τοῦ μέν σησαμίου ἡ σπορά συντελεῖται μέχρι
τέλους Ἀπριλίου, τοῦ δέ καπνοῦ μέχρι τῆς 15ης Μαΐου καί τοῦ ἀραβοσίτου μέχρι τῶν
ἀρχῶν Ἰουνίου. Ἐφόσον ὅμως δέον νά ὁρισθῇ, κατά νόμον, μία ἡμερομηνία ἀφ’ ἧς
θά ἄρχεται ὁ ὑπολογισμός τοῦ τόκου πρός 6% ἐπί τῆς ἀξίας τῆς ἀπαλλοτριουμένης
ἐκτάσεως, ὡς τοιαύτη ἡμερομηνία δέον νά ὁρισθῆ, κατά τήν κρίσιν τῆς ἐπιτροπῆς,
ἡ 15 Μαΐου ἐ.ἔ., ἀποτελοῦσα τόν μέσον χρόνον τῆς σπορᾶς καί τῶν τριῶν ὡς ἄνω
καλλιεργειῶν. Ἑπομένως, ὡς ὀφειλόμενη ἀποζημίωσις διά τήν ἠρτημένην ἐσοδείαν
δέον νά ὁρισθῆ α) Ὁ τόκος πρός ἕξ ἐπί τοῖς ἑκατόν (6%) ἐτησίως, τόκος τῆς ἀξίας
τῆς ἀπαλλοτριουμένης ἐκτάσεως ἐκ δραχ. 219.255,45 ἀπό τῆς 15 Μαΐου ἐ.ἔ. μέχρι τῆς
μεταγραφῆς τοῦ κτήματος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Κράτους.Ἐπειδή κατά τό ἄρθ. 19, παρ. 4 τοῦ Ἀγροτικοῦ Νόμου ἐν τῇ ἠρτημένῃ ἐσοδείᾳ πλήν
τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ περιλαμβάνονται, β) Καί αἱ καταβληθεῖσαι διά τήν καλλιέργειαν
δαπάναι, εἰς ἅς περιλαμβάνονται καί τά γενικά ἔξοδα, ἐπί τῇ βάσει τοῦ κατά τήν
ἐξεύρεσιν τῆς καθαρᾶς προσόδου εὑρεθέντος ποσοῦ, ηὐξημένου κατά 30%, καί ἐν
ἀναλογίᾳ πρός τήν ἀπαλλοτριουμένην ἔκτασιν εἰς δραχ. τετρακοσίας ἑβδομήκοντα
ὀκτώ και 80/00 (478,80) μηνιαίως, ἤτοι διά τό ἀπό 15 Μαΐου ἐ.ἔ. μέχρι τῆς 30 Αὐγούστου
ἐ.ἔ. εἰσόδημα εἰς τό ὁλικόν ποσόν τῶν δραχ. χιλίων ἑξακοσίων ἑβδομήκοντα πέντε καί
80/00 (1.675,80), καταβλητέον ἐπίσης ἐντόκως πρός 6% μέχρι ἐξοφλήσεώς των.Ἐπειδή διά τήν ἐξεύρεσιν τῆς ἀξίας τῆς ἀπαλλοτριουμένης δασικῆς ἐκτάσεως τοῦ
κτήματος ἐκ 400 βασ. στρ. ἀναγκαία εἶναι ἀφενός μέν ἡ ἐκτίμησις ὁλοκλήρου τῆς
προπολεμικῆς ξυλώδους μάζης τῆς ἐκτάσεως ταύτης, ὑποτιθεμένου ὅτι ἤθελε γίνει
ἐκ τοῦ συστάδην ὑλοτομία αὐτοῦ, ἀφετέρου δέ ἡ ἐξέρευσις τῆς προπολεμικῆς ἀξίας
τοῦ ἐδάφους μετά τήν ἀφαίρεσιν διά τήν ἐκχέρσωσιν τῶν ἀπαιτουμένων ἐξόδων.
Καί ὅσον μέν ἀφορᾶ τό ποσόν τῆς ξυλώδους μάζης, λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν ὅτι ὁ
ἀριθμός τῶν δένδρων (πλατάνων) τῶν πρός ὑλοτομίαν καί ἐξαγωγήν οἰκοδομησίμου
ξυλείας εἶναι δύο χιλιάδες ἑκατόν, ὅσα μετρηθέντα ἕν πρός ἕν ὑπό τῶν κατοίκων τῆς
Κοινότητος Κασνεσίου28 εὑρέθησαν ταῦτα (ὅρα συνημμένην ἐν τῇ δικογραφίᾳ ὑπ’
ἀριθ. 464 ἔνορκον ἐξέτασιν τούτων ἐνώπιον τοῦ εἰρηνοδίκου Καρδίτσης) ἀριθμόν ὅν
ἀποδέχεται ἡ ἐπιτροπή, λαμβάνουσα ὑπ’ ὄψιν τήν γνωστήν αὐτῇ ποικίλλουσαν δέ κατά
τμήματα ἀρτιότητα τοῦ δάσους καί ὅτι ἐξ ἑκάστου κορμοῦ, λόγῳ τῶν διαστάσεων
αὐτοῦ, δυναμένη νά ἐξαχθῆ οἰκοδομήσιμος ξυλεία ἀνέρχεται εἰς 300 περίπου κυβικά
ὑποδεκάμετρα (ὅρα συνημμένην τῇ δικογραφίᾳ σχετικήν μελέτην τοῦ δασάρχου
Καλαμπάκας) ἕπεται ὅτι ἐκ τοῦ δάσους δύναται νά ἐξαχθῆ οἰκοδομήσιμος ξυλεία
2.100Χ300:1000=630 κυβ. μέτρα, θέλουσι δ’ ἐπίσης ἐξαχθῆ ἐκ τε τῶν ὑπολειμμάτων τῶν
28. Καζνέσι· η σημερινή Άμπελος των Σοφάδων. Το Ανώγειο ανήκε στην Κοινότητα του
Καζνεσίου (Αμπέλου) μέχρι το 1934. Με το Διάταγμα της 19.1.1934 (ΦΕΚ Α 38/1934) το
Ανώγειο αναγνωρίσθηκε ως αυτοτελής κοινότητα.
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μεγάλων δένδρων ὡς καί ἐξ ἐκείνων ἅτινα ἔχοντα ὕψος κατώτερον τῶν τριῶν μέτρων
δέν εἶναι κατάλληλα δι’ οἰκοδομήσιμον ξυλείαν 6.000 περίπου ζύγια καυσοξύλων (ὅρα
μελέτην δασάρχου), ὑπολογιζομένης τῆς κατά κυβικόν μέτρον ἀξίας τῆς ξυλείας εἰς
δραχ. (6) ἕξ (ὅρα συνημμένην τῇ δικογραφίᾳ ὑπ’ ἀριθ. 462 ἔνορκον βεβαίωσιν τοῦ
ξυλεμπόρου τῆς Καρδίτσης Δ. Λάππα), τῆς δέ καυσοξύλου εἰς δραχ. 0,40 κατά ζύγιον
(ὅρα μελέτην δασάρχου). Ἡ ἀξία ἐν συνόλῳ τῆς ξυλώδους μάζης τοῦ δάσους Ἀνωγείου
ἀνέρχεται εἰς δραχ. ἕξ χιλιάδες ἑκατόν ὀγδοήκοντα (6.180).
Εἰς τό ποσόν τοῦτο δέον νά προστεθῆ καί ἡ ἀξία τοῦ ἐδάφους ἀνερχομένη, συμφώνως
ταῖς προηγουμέναις σκέψεσι, προπολεμικῶς (ἄνευ προσαυξήσεως) εἰς δραχ. 43,12 κατά
στρέμμα, ἤτοι διά τά 400 στρ. εἰς δραχ. 17.248, ἐξ οὗ ὅμως ποσοῦ πρέπει ν’ ἀφαιρεθῶσι
δραχ. 30 κατά στρέμμα, ἤτοι δραχ. 12.000 δι’ ἔξοδα ἐκχερσώσεως (ὅρα μελέτην
δασάρχου). Τό ἀπομένον ποσόν τῶν δραχ. 5.248 (καθαρά προπολεμική ἀξία τῆς
γῆς) μετά τῆς ἀξίας τῆς ξυλώδους μάζης ἐκ δραχ. 6.180, ἤτοι τό συνολικόν ποσόν τῶν
δραχ. ἕνδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εἴκοσι ὀκτώ (11.428) παριστᾶ τήν προπολεμικήν
ἀξίαν τοῦ ἐκ 400 βασ. στρ. δάσους τοῦ ἀγροκτήματος Ἀνῶγι. Ὑπολογιζομένης δέ τῆς
λόγω ὑπερτιμήσεως προσαυξήσεως ὡς καί διά τό λοιπόν κτῆμα πρός 27% ἡ πληρωτέα
ἀποζημίωσις, διά τό περί οὗ πρόκειται δάσος, ἀνέρχεται εἰς τό τελικόν ποσόν τῶν
δραχ. δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριῶν και 56/00 (14.513,56).
Διά ταῦτα
1) Κηρύσσει ἀπαλλοτριωτέαν καί παραχωρητέαν εἰς τόν συν/σμόν τῶν χωρικῶν
Ἀνωγείου ἔκτασιν τριῶν χιλιάδων ἐννεακοσίων ἐνενήκοντα ἑπτά (3.997) βασ. στρ.
Ἐπίσης κηρύσσει ἀπαλλοτριωτέαν καί παραχωρητέαν εἰς τήν Κοινότητα Κασνεσίου
τό ἐν τῷ ἀγροκτήματι τούτῳ ὑπάρχον δάσος ἐκ τετρακοσίων βασ. στρ.
2) Ἐξαιρεῖ τῆς ἀπαλλοτριώσεως ὑπέρ τῶν ἰδιοκτητῶν, α) Ἔκτασιν ἐκ τετρακοσίων
ὀγδοήκοντα ἐννέα (489) βασ. στρ. ἐν οἷς περιλαμβάνονται καί εἴκοσι ὀκτώ (28) βασ.
στρ. χέρσου ἐκτάσεως. β) Τήν κατοικίαν τῶν ἰδιοκτητῶν μετά τῶν παραρτημάτων
αὐτῆς καί τοῦ κήπου. καί γ) Τόν ἐν τῷ ἀγροκτήματι μύλον τοῦ ὑπό πάντων τούτων
καταλαμβανομένου χώρου, συμπεριλαμβανομένου εἰς τήν ἀνωτέρω ἐξαιρουμένην τῆς
ἀπαλλοτριώσεως ἔκτασιν τῶν τετρακοσίων ὀγδοήκοντα ἐννέα (489) βασ. στρ. 3) Ὁρίζει
ὅτι θέλουσι διατηρηθῆ αἱ ὑπό τοῦ ὕδατος τοῦ μυλαύλακος ὑφιστάμεναι δουλεῖαι29 ὑπέρ
τῶν χωρικῶν. 4) Ὁρίζει διά συνεταιρικούς κλήρους ἔκτασιν ὀκτακοσίων τεσσαράκοντα
ἑπτά (847) βασ. στρ. κατά τά ἐν τῷ σκεπτικῷ λεπτομερέστερον ὁριζόμενα.5) Ὁρίζει τόν γεωργικόν κλῆρον μετά τοῦ διά κατοικίαν καί παραρτήματα αὐτῆς
ἀναγκαίου χώρου εἰς ὀγδοήκοντα (80) ἐν συνόλω βασ. στρ., τόν δέ ἐπαγγελματικόν
κλῆρον εἰς δέκα (10) βασ. στρ. 6) Ὁρίζει ὡς δικαιούχους νά λάβωσι γεωργικόν
κλῆρον τούς ἐν τῷ σκεπικῷ ὀνομαστί ἀναφερομένους τριάκοντα ἕξ καλλιεργητάς
δικαιουμένους δέ ἐπαγγελματικοῦ κλήρου τούς ἐπίσης ἐν τῷ σκεπτικῷ ἀναφερομένους
ὀνομαστί δύο κληρούχους.

29. Δουλεία· το εμπράγματο δικαίωμα το οποίο περιορίζει την κυριότητα υπέρ τρίτων.
Στην περίπτωσή μας, οι χωρικοί μπορούσαν να παίρνουν νερό από τον μυλαύλακα, ο οποίος
ήταν ιδιοκτησία του τσιφλικά. Την εξήγηση του νομικού όρου οφείλουμε στον δικηγόρο της
Λάρισας κ. Φοίβο Καζάκη.
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Γνωμοδοτεῖ
1) Ὅπως ὡς ἀποζημίωσις διά τά ἀπαλλοτριούμενα καί εἰς τόν συν/σμόν παραχωρούμενα 3.997 βασ. στρ. ὁρισθῆ τό ποσόν τῶν δραχμῶν διακοσίων δέκα ὀκτώ χιλιάδων
ἐννεακοσίων δώδεκα καί 10/00 (218.918,10).2) Ὅπως ὁρισθῆ ὡς ἀποζημίωσις διά τήν ἠρτημένην ἐσοδείαν: α) Ὁ τόκος τοῦ
ἀνωτέρω ποσοῦ τῶν δραχμῶν 218.912,10 πρός 6% ἐτησίως ἀπό τῆς 15 Μαΐου ἐ.ἔ. μέχρι
τῆς ἡμέρας τῆς μεταγραφῆς τοῦ κτήματος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Κράτους. καί β) Αἱ σχετικαί
διά τήν καλλιέργειαν δαπάναι ἐκ δραχ. χιλίων ἑξακοσίων ἑβδομήκοντα πέντε καί
80/00 (1.675,80) ἐντόκως πρός 6% ἐτησίως μέχρις ἐξοφλήσεώς των.3) Ὅπως ἡ ὀφειλομένη τοῖς ἰδιοκτήταις ἀποζημίωσις διά τό ἀπαλλοτριούμενον
δάσος τῶν ἐκ 400 βασ. στρ. ὁρισθῆ εἰς τό ποσόν τῶν δραχ. δέκα τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων δέκα τριῶν καί 56/00 (14.513,56).Ἐγένετο καί ἐδημοσιεύθη ἐν Καρδίτσῃ τῇ 22α Αὐγούστου 1920.
Ἡ
Ἐπί τῆς ἀπαλλοτριώσεως τῶν κτημάτων Ἐπιτροπή
Ὁ Πρόεδρος
Τά μέλη
Ὁ Γραμματεύς
Ἀλιφέρης
Ἀν. Δομέστιχας
Ν. Χατζηπαναγιώτου
Ἀκριβές ἀντίγραφον
Ἐν Καρδίτσῃ τῇ 15 Ὀκτωβρίου 1935
Ὁ γραφεύς Γεωργικῆς Περιφερείας Καρδίτσης
Όπως διαπιστώνεται, η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας προσδιόρισε
την έκταση του κτήματος σε 4.886 στρέμματα, από τα οποία 400 καταλάμβανε το
δάσος με τα 2.100 πλατάνια, τα οποία ήταν κατάλληλα για υλοτομία και εξαγωγή
οικοδομήσιμης ξυλείας. Από την συνολική έκταση του κτήματος εξαιρέθηκαν 489
στρέμματα υπέρ των ιδιοκτητών, ήτοι το 1/10 αυτής. Η επιτροπή προσδιόρισε τον
γεωργικό κλήρο σε 80 στρέμματα και την απαλλοτριωτέα έκταση σε 3.997 στρέμματα
και επέλεξε ονομαστικά τους 36 δικαιούχους γεωργικού κλήρου, από τους οποίους 24
ήταν έγγαμοι, 3 χήρες και 9 άγαμοι.
Η αποζημίωση του κτήματος προσδιορίσθηκε στις 233.432,66 δραχμές, από τις
οποίες 218.912,10 αφορούσαν τα 3.997 απαλλοτριωτέα στρέμματα και 14.513,56 το
δάσος. Ακολούθησε η τοπογράφηση του κτήματος, ο καθορισμός της καλλιεργούμενης
έκτασης και ο διαχωρισμός της σε εννιά ποιότητες. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε το
1928, έτος κατά το οποίο έγινε η κλήρωση και η παράδοση του γεωργικού κλήρου στον
καθένα δικαιούχο. Από τους αναφερόμενους δικαιούχους, τρεις τελικώς δεν έλαβαν
γεωργικό κλήρο. Πρόκειται για τον Κων. Αδριανόπουλο, ο οποίος δεν αποδέχθηκε τον
κλήρο και εγκατέλειψε το Ανώγειο, τον Στέφανο Γκατζίκη, ο οποίος απεβίωσε και την
χήρα Γραμμάτω Κοσμά Κυριαζή, της οποίας, ένας γιος, ο Χαράλαμπος, κληρονόμησε
τον κλήρο του αδελφού Θωμά, που σκοτώθηκε στην Μικρά Ασία. Η οριστική διανομή
του κτήματος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 154.707/14.12.1929 απόφαση του υπουργού
της Γεωργίας.
Το 1932 άρχισε η εγκατάσταση των κατοίκων στον νέο οικισμό, η χάραξη του οποίου
προέβλεπε για τον κάθε κληρούχο ένα οικόπεδο έκτασης 2,5 στρεμμάτων. Μικρό
παιδί, τότε, έζησα από κοντά την ανείπωτη χαρά και υπερηφάνεια που αισθάνονταν
15. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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οι κολίγοι πατεράδες μας καλλιεργώντας την δική τους γη και κτίζοντας το δικό τους
σπίτι.
Το 1936 πέθανε ο Ιωάννης Χατζηευθυμίου και άφησε κληρονόμους τα παιδιά του
Φιλομήλα, Ευαγγελία, Απόστολο και Ευδοκία, από τα οποία μόνο ο Απόστολος
έκανε οικογένεια. Στην διάρκεια της γερμανικής κατοχής ο Απόστολος Χατζηευθυμίου
συμμετείχε ενεργά στην Αντίσταση, με αποτέλεσμα να εισπράξει, ως ανταμοιβή, την
φυλάκιση και το 1947 την πυρπόληση της αγροικίας και όλων των εγκαταστάσεών
του, τις οποίες είχε κτίσει ο παππούς του χατζη-Ευθύμιος Παπαβασιλείου.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, οι κληρονόμοι του Θεόδωρου Χατζηευθυμίου
πούλησαν τα 95 στρέμματα που κατείχαν, ενώ το 1963, με τον αναδασμό του κτήματος
του Ανωγείου, τα 6 στρέμματα της αγροικίας του Παπαβασιλείου ενσωματώθηκαν στο
κτήμα των κληρονόμων του Ιωάννη Χατζηευθυμίου, η έκταση των οποίων ανήλθε στα
358 στρέμματα.
Το 1966, η επιτροπή απαλλοτριώσεων της Καρδίτσας, με την υπ’ αριθ. 12/17.2.1966
απόφασή της, παραχώρησε σε δικαιούχους αποκατάστασης καλλιεργητές μία
κοινόχρηστη έκταση 346 στρεμμάτων, η οποία περιελάμβανε και τον χώρο του παλαιού
οικισμού, ο οποίος ισοπεδώθηκε και μετατράπηκε σε καλλιεργούμενα χωράφια. Ό,τι
απέμεινε από την πυρπόληση της αγροικίας του Παπαβασιλείου και από τις γύρω
σαρτάρες30 των κολίγων εξαφανίσθηκε, χωρίς να μείνει καμία ένδειξη του παλαιού
οικισμού, οι κάτοικοι του οποίου διατήρησαν, για αιώνες, άσβηστη την ελληνικότητά
τους.
Το 1963, ο αδελφός μου Δημήτριος Κυριαζής, με την προτροπή του Απόστολου
Χατζηευθυμίου και την δική μου υπόδειξη, ανέλαβε την καλλιέργεια του κτήματος
του Χατζηευθυμίου, με την υποχρέωση, εκτός από το ενοίκιο, να αποπληρώσει το
δάνειο βελτίωσης του κτήματος. Η καλλιέργεια του κτήματος από τον αδελφό μου
συνεχίσθηκε για 40 χρόνια, με πνεύμα αγαστής συνεργασίας με την οικογένεια του
Χατζηευθυμίου, η οποία εκφράσθηκε με την κληροδότηση σ’ αυτόν 40 στρεμμάτων
από την Ευδοκία Χατζηευθυμίου, τελευταία κληρονόμο της οικογένειας. Τελικώς, το
κτήμα του Χατζηευθυμίου περιήλθε στην θετή κόρη του Απόστολου Χατζηευθυμίου, η
οποία, με την αμέριστη αγάπη και συνδρομή των θετών γονιών της, σπούδασε Ιατρική
και ειδικεύθηκε στην Νευρολογία.
Το Ανώγειο, σήμερα, αποτελεί ένα από τα διαμερίσματα του Δήμου των Σοφάδων,
παρουσιάζοντας έντονα σημεία παρακμής, κατοικούμενο μόνο από 85 άτομα, τα
οποία είναι, κατά το πλείστον, υπερήλικα.

30. Σαρτάρες· κατοικίες των κολίγων, συνεχόμενες η μία μετά την άλλη.
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ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

ΤΟ ΑΡΜΑΤΩΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Η σύνθεση της παρούσας μελέτης ολοκληρώθηκε πριν από μερικά χρόνια, με την
ευκαιρία ενός διαγωνισμού, τον οποίο είχε προκηρύξει, το 1983, η τότε εκδιδόμενη
στη Λάρισα καθημερινή εφημερίδα Θεσσαλός. Πέρα, όμως, από το κίνητρο του
διαγωνισμού υπήρχε η αγάπη προς την λαϊκή παράδοση και, κατά έναν τρόπο, το
χρέος για την διάσωση και την προβολή ενός μέρους της παράδοσης των κτηνοτρόφων,
οι οποίοι, πριν από μερικές δεκαετίες, αποτελούσαν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού
της θεσσαλικής και της ευρύτερης ελληνικής υπαίθρου.
Ο τίτλος της μελέτης μου έχει τον τίτλο Το αρμάτωμα των ζώων. Ο τίτλος αυτός μου
ήρθε ως έμπνευση από τους στίχους ενός τραγουδιού της ορεινής Αργιθέας, οι οποίοι
λένε:
«(...) Παιδιά μ’, να τ’ αρματώσουμε, να βάλουμε κουδούνια,
ν’ αντιλαλούνε τα βουνά κι όλα τα κορφοβούνια (...)».
Καθώς δεν υπήρξε σχετική βιβλιογραφία, κατέφυγα στη βοήθεια πολλών κτηνοτρόφων, οι οποίοι μου την πρόσφεραν αφειδώλευτα. Από την θέση, λοιπόν, αυτή οφείλω
να ευχαριστήσω τους κυρίους Λάμπρο Κόφφα, από το Πετρωτό της Καρδίτσας και
Ελένη Γκουλιάρα, από το Λιόπρασο και τους μακαρίτες Πέτρο Αρκούδα, από τον
Βρυότοπο της Λάρισας, Αποστόλη Γιάννα, από τον Αμπελώνα της Λάρισας, Νίκο
Γκόντα, από την Ροδιά της Λάρισας, Γιώργο Εμμανουήλ, από την Ροδιά, Μπάμπη
Κανατά, από τον Αμπελώνα, Μιχάλη Κλεφτάκο, από το Φλαμπουρέσι των Τρικάλων,
Νίκο Μηλιώνη, από την Βερδικούσια και Βαγγέλη Τσιάμη από το Βλαχογιάννι της
Ελασσόνας. Πολλές ευχαριστίες οφείλω στην κ. Λένα Γουργιώτη, διευθύντρια του
Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας και στους καλλιτέχνες φωτογράφους, μακαρίτη,
Τάκη Τλούπα και Βασίλη Αγγλόπουλο.
Η μελέτη διαιρείται σε 5 μέρη. Στο πρώτο περιγράφεται ο χρόνος του αρματώματος,
στο δεύτερο η επιλογή των κουδουνιών, η πρακτική χρήση για το κοπάδι και ιδιαίτερα
η μουσική αξία τους για τον βοσκό, στο τρίτο τα είδη των κουδουνιών, στο τέταρτο τα
περιλαίμια και στο πέμπτο οι προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες.
1. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΜΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ - ΤΑ ΓΚΙΣΕΜΙΑ
Το αρμάτωμα, δηλαδή το κρέμασμα των κουδουνιών στο λαιμό των ζώων, γινόταν
την άνοιξη, σε διαφορετική ημερομηνία, από τόπο σε τόπο. Στη Ροδιά της Λάρισας
γινόταν την 1η Μαρτίου, στο Βλαχογιάννι και στη Βερδικούσια της Ελασσόνας την
Μεγάλη Πέμπτη, αφού πρώτα έβαφαν τα κόκκινα αβγά, στον Βρυότοπο της Λάρισας
την 25η Μαρτίου ή στις 23 Απριλίου, του αγίου Γεωργίου, ημέρα κατά την οποία
έληγε η μίσθωση του βοσκού για το χειμερινό εξάμηνο (26 Οκτωβρίου-23 Απριλίου)
και άρχιζε η νέα μίσθωση για το θερινό εξάμηνο (23 Απριλίου-26 Οκτωβρίου).
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Το πρώτο μέλημα του τσέλιγκα ήταν να κρεμάσει την ντουζίνα στα γκισέμια, η
οποία αποτελούνταν από έξι κυπριά και μία μπίπα ή μπιμπίκα ή μπίμπιζα ή κουδούνα
(εικ. 2). Ο αριθμός των κυπριών (εικ. 3), τα οποία αποτελούσαν την ντουζίνα, ήταν
ανάλογος με την οικονομική δυνατότητα, το μεράκι και το σουλτανάτο (εγωισμό)
του τσέλιγκα. Οι άλλοι κτηνοτρόφοι, με τα λιγότερα γιδοπρόβατα, οι μπακατάρηδες,
κατά κανόνα δεν κρεμούσαν ντουζίνα· αν κρεμούσαν, ο αριθμός των κυπριών της ήταν
μειωμένος και σε κοπάδι που έπρεπε να αριθμεί γύρω στα 500 ζωντανά. Την ντουζίνα
την κρεμούσαν μόνο στα γκισέμια (εικ. 4), τα οποία αποτελούσαν μία επίλεκτη ομάδα
τράγων, η επιλογή των οποίων γινόταν από μικρή ηλικία. Ένα κατσίκι, προοριζόμενο
για γκισέμι, έπρεπε να έχει κάποια προσόντα: να ακολουθεί τα γκισέμια και γενικά
τα γίδια που είχαν στο λαιμό τους ένα κυπρί, να έχει αρίδα (ψηλά πόδια), να είναι
σπαθάτο, να βαδίζει περήφανα και καμαρωτά, να έχει άσπρο σώμα-μαύρο κεφάλι
ή άσπρο αστέρι στο μέτωπο. Ως συμπλήρωμα όλων των παραπάνω, προστίθετο και
το μουνούχισμα (ευνουχισμός), στην κατάλληλη ηλικία, οπότε του κρεμούσαν το
κουδούνι. Η κατάλληλη ηλικία ήταν όταν το ζώο ήταν στα τρία ψαλίδια, δηλαδή
τριών ετών, όπως μετρούσαν τα χρόνια από τις χαρακιές των κεράτων. Το γκισέμι
περιθωριοποιούνταν στα δέκα ψαλίδια, το πολύ, οπότε γέραζε.
Σε κάθε κοπάδι είχαν τόσα κουδούνια όσα και τα γκισέμια, τα μισά από τα
οποία ήταν εφεδρικά. Κάθε μήνα έβγαζαν τα κυπριά από τα πρώτα γκισέμια και
τα κρεμούσαν στα εφεδρικά, επειδή πληγωνόταν ο τράχηλός τους από το βάρος του
κυπριού και για να ξεκουράζονται. Την ντουζίνα αφαιρούσαν το φθινόπωρο, για να
μην ενοχλούν με τον δυνατό ήχο τους, όταν παραχείμαζαν κοντά σε κατοικημένους
τόπους και επειδή τον χειμώνα τα γκισέμια αδυνάτιζαν. Δεν αφαιρούσαν μόνο το πιο
μικρό κυπρί της ντουζίνας.
2. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Τα κουδούνια είναι απαραίτητα στα κοπάδια καθώς, πέρα από το αισθητικό μέρος,
έχουν και πρακτική σημασία αφού δίνουν την θέση στην οποία βρίσκεται το κοπάδι
κυρίως την νύχτα, κατά την διάρκεια του σκάρου. Ο βοσκός αντιλαμβάνεται πότε τα
ζώα απομακρύνθηκαν ή πρόκειται να κάνουν ζημιές σε σπαρμένες περιοχές, αν κάποιο
ζώο χάθηκε ή εισήλθε στο κοπάδι του κάποιο ξένο ζώο. Το τρελό κουδούνισμα, το
ακανόνιστο, τον ειδοποιούσε ότι κάποιος λύκος απειλούσε το κοπάδι, όταν φυσικά
δεν τον αντιλαμβάνονταν τα σκυλιά. Ο βοσκός ήθελε να ακούει την κουδουνίσια
ορχήστρα του και γι’ αυτό έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του ήχου των
κουδουνιών, με την οποία πετύχαινε έναν αρμονικό μουσικό συνδυασμό τους. Στο
χωριό συζητούσαν για τις ικανότητες εκείνου ο οποίος έκανε την καλύτερη επιλογή
των κουδουνιών. Κατά την διάρκεια της επιλογής τους (εικ. 1), στόχος και επιδίωξη
του βοσκού ή τσέλιγκα ήταν ο μεταλλικός, διαπεραστικός και γλυκός ήχος τους,
ώστε, ακουόμενοι να ταιριάζουν ηχητικά και να αποτελούν ένα συγκροτημένο και
συντονισμένο άθροισμα οργάνων μιας κουδουνίσιας ορχήστρας και «να σπάζουν
τοίχους και σίδερα», όπως μας είπε ο Γιώργος Εμμανουήλ. «Άμα είχαν μία φωνή
όλα, τρώγονταν και δεν έκαναν μαζί», μας είπε ο Αποστόλης Γιάννας. Η φωνή των
κουδουνιών ήταν το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων: της ποιότητας του μετάλλου,
του πάχους, του μεγέθους, της γλώσσας, του λιμαρίσματος, του σφυριλατίσματος του
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τεχνίτη κ.λπ. Κάθε κουδούνι είχε τον δικό του προσωπικό ήχο, από την κατασκευή
του, τον οποίο διέκρινε εύκολα το εξασκημένο αφτί του βοσκού.
Η μέθοδος επιλογής των κουδουνιών και κυρίως των κυπριών εξαρτάται από τις
εμπειρίες και τα βιώματα του κάθε αγοραστή. Πάντα, όμως, ήταν απλή. Τα δοκίμαζε
κουνώντας τα ένα-ένα και παραμέριζε όσα τον ικανοποιούσαν ακουστικώς και
εξέφραζαν τις μουσικές προτιμήσεις του. Ύστερα τα κουνούσε δύο-δύο μαζί (εικ.
5), τρία-τρία κ.ο.κ, για να διαπιστώσει εάν υπήρχε αρμονία στους ήχους. Άλλος, πιο
απαιτητικός και σχολαστικός αγοραστής τα άκουγε, κατά τον ίδιο τρόπο, πρώτα μέσα
στο κατάστημα και μετά έξω από αυτό, την ώρα που τα κουνούσε ένας δικός του στο
κατάστημα. Όταν τον ικανοποιούσαν οι ήχοι και στις δύο περιπτώσεις, προέβαινε
στην αγορά τους. Ένας άλλος μου είπε ότι, αφού άκουγε την φωνή του κουδουνιού
και τον ικανοποιούσε, το έβαζε κάτω από το σακάκι του και το κουδούνιζε. Εάν
τον ικανοποιούσε κι αυτή την φορά, τότε το αγόραζε. Τέλος, ένας άλλος μου είπε τα
εξής: Όταν χτυπούσε το κυπρί, το κοντράριζε στο πλάι με ένα αιχμηρό μεταλλικό
αντικείμενο για να σταματήσει το χτύπημα της γλώσσας. Δεν έπρεπε, όμως, να
σταματήσει και ο ήχος του κυπριού απότομα· έπρεπε να συνεχίσει να ακούγεται
αργοσβήνοντας. Όσο αργότερα έσβηνε ο ήχος, τόσο καλύτερο ήταν το κυπρί. Άλλοι
απέφευγαν να αγοράζουν κυπριά με τρίτο γλωσσίδι (παράκυπρο), επειδή δεν είχε καλή
φωνή και επειδή τα είχαν για σουλτανάτο, ενώ άλλοι τα προτιμούσαν ως μουσικότερα
καθώς παρουσίαζαν μουσική σκάλα και ήταν πιο εμφανίσημα.
3. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Τα κουδούνια είναι τριών ειδών, ανάλογα με το μέταλλο και τον τρόπο κατασκευής
τους, το σχήμα και τον ήχο τους. Οι κτηνοτρόφοι έδιναν στο κάθε είδος το όνομά του.
Η ονοματολογία αυτή διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και από χωριό σε χωριό. Τους
πιο φημισμένους κατασκευαστές κουδουνιών είχαν τα Γιάννινα, η Άμφισσα, η Κοζάνη
και η Κομοτηνή. Οι κοζανίτες κατασκευαστές ήταν παρόντες στα μεγάλα θεσσαλικά
παζάρια και τροφοδοτούσαν με κουδούνια και κυπριά όλους τους κτηνοτρόφους.
Τα κουδούνια είναι: α) Κυπριά-κύπροι. Είναι τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα στο
κοπάδι. Κατεσκευάζονται από ορείχαλκο, σε ευθεία γραμμή (εικ. 3), με ελλειψοειδή
βάση, με έναν ή δύο παράκυπρους (εικ. 6), ως γλωσσίδια, και με κλιμακούμενο
ήχο. Οι κύπροι, ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθός τους ονομάζονται: καμπάνια
(κυπριά της ντουζίνας), καντήλα (εικ. 7.), διπλόκυπρος, τσιαφούτης, γαλαρόκυπρος
ή μονόκυπρος, ξηρόκυπρος, ζουρνάς ή γκαμαλάτσιας, χαρχάνι ή κουδουνάκι ή ζίλι ή
γερακόκυπρος. β) Κουδούνι. Αυτό διαφέρει από τα κυπριά στον ήχο και στο σχήμα
του. Κατασκευάζεται από ειδική χαλκοβαμμένη λαμαρίνα και έχει ένα μόνο γλωσσίδι,
είναι στρογγυλό με ελλειψοειδή βάση, με μύτες ή χωρίς αυτές ή ελαφρώς πλατυσμένο,
και ο ήχος του είναι μονός. Κουδούνι είναι η μπίπα ή μπίμπιζα ή μπιμπίκα ή κουδούνα
ή πίπα (εικ. 5). Πρόκειται για ένα μεγάλο κουδούνι το οποίο κρεμούσαν στο γκισέμι
και αποτελούσε, κατά κάποιο τρόπο, το ντραμς της κουδουνίσιας ορχήστρας. Άλλα
είδη κουδουνιών είναι τα γιαννιώτικα (εικ. 8), τα κοζανίτικα ή γαλαροκούδουνα (εικ.
9) και της Άμφισσας (εικ. 10). γ) Τράκες ή λαμαρίνες ή τσιοκάνια (εικ. 11), τρικάλια
και τρακούλια ή γαργαλίτσια. Και αυτά γίνονται από ειδική λαμαρίνα σε πλακερό
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σχήμα, με μονό γλωσσίδι και έχουν μονό ήχο. Μία τράκα (μεγάλο κουδούνι) ή δύο
τράκες με 4-5 κουδούνια (εικ. 12, 13, 14) αποτελούσαν την ντουζίνα των κριαριών.
Ο αριθμός των κουδουνιών τα οποία κρεμούσαν στο κοπάδι εξαρτούνταν από την
επιθυμία του κτηνοτρόφου. Συνήθως, όμως, στα 100 ζώα τα 30-50 είχαν κουδούνια,
μικρά ή μεγάλα. Στα γίδια κρεμούσαν κυπριά, στα πρόβατα κουδούνια και στα
αγελάδια τράκες. Μόνο στα βουβάλια δεν κρεμούσαν κάτι από τα προαναφερόμενα.
4. ΤΑ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Τα κουδούνια τα κρεμούσαν στο λαιμό των ζώων αφού πρώτα τα στερέωναν
στο περιλαίμιο, το οποίο άλλοτε ήταν ένα ξύλινο στεφάνι και άλλοτε ένα χοντρό
δερμάτινο λουρί ή μία αλυσίδα. Το σπίτι ή ρουβάλι θηλύκωνε στο λαιμό του ζώου
και το κουδούνι ήταν έτοιμο να ηχήσει. Το στεφάνι του κουδουνιού το κατασκεύαζε
μόνος του ο βοσκός και πολλές φορές χάραζε πάνω του διάφορα στολίδια, την
ώρα που το κοπάδι του βοσκούσε ήσυχα στις πλαγιές των βουνών, μακριά από τις
καλλιεργημένες περιοχές. Το ξύλο που επέλεγε για την κατασκευή των γιδοστέφανων
ήταν από μπουρμπουτσιλιά (τρικοκιά), μέλεγο ή αγριοκορομηλιά. Μέσα στους πόρους
αυτών των ξύλων εισερχόταν ο σούκος (λέρα) των ζώων και τα έκανε ευλύγιστα με
αποτέλεσμα να τα βάζει και να τα βγάζει άνετα και άφοβα, από σπάσιμο, ο βοσκός.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εύρισκαν τα προαναφερόμενα ξύλα για τα
στεφάνια, τότε χρησιμοποιούσαν βαλανιδιά, φιλίκι, κέδρο, κρανιά, συκιά, σφεντάμι,
φτελιά και πουρναρόριζα. Ακατάλληλο γι’ αυτήν την δουλειά ήταν το ξύλο της
κουμαριάς, για την οποία έλεγαν:
Όσο κάν’ η κουμαριά στεφάνι
άλλο τόσο προκοπή κι η στάνη.
Τα ξύλα για τα στεφάνια έπρεπε να έχουν μήκος 4-6 πιάσματα, δηλαδή όσο μήκος
έπιανε η σφιγμένη παλάμη του βοσκού 4-6 φορές. Αφού έκοβε το ξύλο στο μήκος αυτό,
στη συνέχεια το έσχιζε στη μέση και έβγαζε την ψύχα του για να μην σκίζεται. Μετά
ακολουθούσε το ξαλάφρωμα (χοντρό πελέκημα) με το μεγάλο μαχαίρι για να πάρει
το πλακέ σχήμα του. Στις δύο άκρες του στεφανιού άφηνε το ξύλο πιο χοντρό για
να κάνει σ’ αυτές το θηλύκι, με το οποίο ενώνονταν τα δύο άκρα του. Στη συνέχεια
έπαιρνε το ξυράφι, ένα μαχαίρι από παλιό ξυράφι του μπαρμπέρη, και πελεκούσε
αργά και σταθερά το στεφάνι, κάνοντάς το ομαλό και λείο. Στο τελευταίο τμήμα τής
μιας άκρης άφηνε 4-5 εκατοστά μήκος και πλάτος έως 1 εκατοστό πιο χοντρό από το
κυρίως στεφάνι για να κάνει το θηλυκό, δηλαδή την τρύπα μέσα από την οποία θα
περνούσε το θηλύκι-κλειδί (εικ. 15). Το ίδιο έκανε και στο τελευταίο τμήμα της άλλης
άκρης. Το θηλύκι το έκανε χαράζοντας, ελαφρώς διαγώνια, από τις τρεις πλευρές το
στεφάνι και αφαιρούσε από τις δύο πλευρές ένα τμήμα του ξύλου μέχρι την χάραξη
και στο κέντρο άφηνε ένα πλακέ τμήμα, αντίθετο προς τις δύο επιφάνειες (εσωτερικήεξωτερική) του στεφανιού μέχρι 4 εκατοστά.
Από την εξωτερική πλευρά και στη βάση αυτού του τμήματος έκανε μία εγκοπή,
τόσου μήκους όσο ήταν το πάχος της άλλης άκρης του στεφανιού. Και στην εσωτερική
πλευρά και προς το τέλος του τμήματος έκανε μία ημικυκλική εγκοπή (εικ. 15), οπότε
παρουσίαζε αδρή όψη ενός τελικού σίγματος, η μία άκρη του ξύλου, το αρσενικό
μέρος. Το θηλύκι-κλειδί ήταν πια έτοιμο και πιεζόμενο καταλλήλως εισερχόταν στην
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τρύπα της άλλης άκρης κι έτσι το στεφάνι θηλύκωνε και δεν άνοιγε (εικ. 16). Αυτό
ήταν το μονόκλειδο στεφάνι. Τα δίκλειδα και τρίκλειδα γίνονταν κατά τον ίδιο
τρόπο, με 2-3 τρύπες από την μία άκρη και 2-3 αντίστοιχα κλειδιά από την άλλη (εικ.
17). Το στεφάνι το πίεζε ο βοσκός, με αργό ρυθμό, στο γόνατό του, κυρίως, και του
έδινε αβγοειδές σχήμα, προσέχοντας να μην το σπάσει κατά το γύρισμά του. Με το
τρυπητήρι, ένα μυτερό και κοφτερό όργανο (από ξυράφι του μπαρμπέρη), άνοιγε, στη
μέση της μεγάλης καμπής (κάτω πλευρά), μία τρύπα, ανάλογη με το σπίτι ή ρουβάλι
του κουδουνιού που προόριζε για κρέμασμα. Αφού περνούσε μέσα σ’ αυτή την τρύπα
το σπίτι του κουδουνιού, περνούσε ενδιάμεσα σ’ αυτό και στο στεφάνι ένα έλασμα,
καμωμένο συνήθως από την λαβή ενός πηρουνιού ή κουταλιού, το οποίο έσπαζε, για
την συγκράτηση του κουδουνιού, κατά το πλάτος της τρύπας του στεφανιού. Πάνω
από αυτό το έλασμα περνούσε ένα ή περισσότερα κομμάτια δέρματος για την αποφυγή
της τριβής και της φθοράς. Μετά από όλα αυτά, το στεφάνι με το κουδούνι ήταν έτοιμο
να κρεμαστεί στο ζώο.
Εκτός από τα γιδοστέφανα, ο βοσκός κατασκεύαζε, κατά τον ίδιο τρόπο, και τα
πρατοστέφανα (προβατοστέφανα) ή κουθώρια και κλουροστέφανα. Η μόνη διαφορά
ήταν στη σύνδεση των άκρων του στεφανιού. Αυτή δεν γινόταν στον τράχηλο, όπως
στα γιδοστέφανα, αλλά στο πλάι του λαιμού του προβάτου, με δύο βασικούς τρόπους.
Συνδεόταν με κλειδί ή δενόταν με κοινό σύρμα ή γερό σχοινί. Στην πρώτη περίπτωση,
ο βοσκός άφηνε, στην εσωτερική άκρη του στεφανιού, κατά το πελέκημα, να εξέχει
ένα τετράγωνο ή ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, στη μέση του στεφανιού, με πάχος
2, το πολύ, εκατοστά. Στην πλευρά αυτού του παραλληλόγραμμου έκανε μία εγκοπή,
κατά μήκος του στεφανιού, σε σχήμα κεφαλαίου Π, το άνοιγμα της οποίας ήταν όσο
το πάχος του στεφανιού της άλλης άκρης. Αυτό ήταν το κλειδί. Στην αντίστοιχη άκρη
άνοιγε μία τρύπα ανάλογων διαστάσεων του κλειδιού. Πιεζόμενη η άκρη με το κλειδί
καταλλήλως εισερχόταν στην τρύπα και η σύνδεση ήταν έτοιμη.
Εκτός από το μονόκλειδο πρατοστέφανο, ο μερακλής βοσκός έκανε στεφάνια με 2-4
κλειδιά, με τις ανάλογες τρύπες. Έκανε πάλι το ίδιο παραλληλόγραμμο και το τεμάχιζε
σε τόσα τμήματα όσα κλειδιά ήθελε να κάνει και στην άλλη άκρη του στεφανιού έκανε
τις ανάλογες τρύπες. Η μέθοδος αυτής της σύνδεσης δεν ήταν απολύτως σίγουρη. Πολλές
φορές, κάτω από μία δυνατή πίεση σχίζονταν τα κλειδιά, επειδή είχαν, αναγκαστικά,
τα νερά τους στην ίδια κατεύθυνση με τα νερά του στεφανιού. Τότε άνοιγε το στεφάνι
και το κουδούνι χανόταν. Για να μην συμβεί αυτό άνοιγε δύο τρυπίτσες, στην εσωτερική
πλευρά του στεφανιού, σε απόσταση 3 περίπου εκατοστών την μία από την άλλη, μέσα
από τις οποίες περνούσε (από έξω προς τα μέσα) ένα λεπτό σύρμα, ανάλογο στο μήκος
με το πλάτος του στεφανιού, διπλωμένο στη μέση. Το μέσο του σύρματος, το οποίο
έκανε φυσιολογικά μία θηλειά, το άφηνε να εξέχει κατά 1 εκατοστό και γύριζε τις άκρες
του την μία προς την μία πλευρά και την άλλη προς την άλλη πλευρά του στεφανιού
και περιέβαλλαν το στεφάνι πλησιάζοντας την αφετηρία τους, για λόγους καλύτερης
ασφάλειας. Στην εξωτερική άκρη του στεφανιού, σε ύψος αντίστοιχο με τις θηλειές
του σύρματος, άνοιγε δύο τρυπίτσες σαν εκείνη των δύο θηλειών των συρμάτων. Στη
συνέχεια πίεζε, καταλλήλως, το στεφάνι και οι συρμάτινες θηλειές εισέρχονταν μέσα
στις τρυπίτσες, και μέσα από τις θηλειές μία συρμάτινη ασφάλεια (εικ. 10 και 18).
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Ο βοσκός διακοσμούσε τα στεφάνια με μία πρωτόγονη πυρογραφία. Έκαιγε στη
φωτιά ένα καρφί (ή έναν κάλυκα φυσιγγίου πολεμικού όπλου) και αφού κοκκίνιζε
το έπιανε με την μασιά (πυράγρα) και το ακουμπούσε πάνω στην εξωτερική πλευρά
του στεφανιού, καίγοντάς το ελαφρώς και σχηματίζοντας σταυρούς και διάφορα
γεωμετρικά σχήματα, δικής του επινόησης, τα οποία διατηρούνταν.
Τα δερμάτινα περιλαίμια (λουριά) τα χρησιμοποιούσαν κυρίως για να κρεμάσουν
στο λαιμό των ζώων τα βαριά κουδούνια. Το πάχος και το φάρδος τους ήταν ίδια με
τους ζωστήρες των στρατιωτών και το μήκος τους ανάλογο με το πάχος του λαιμού του
ζώου. Στη μία άκρη του λουριού έκαναν μία σχισμή 10 εκατοστών και αφαιρούσαν
από το μέσον της ένα μικρό επίμηκες τμήμα, έτσι που να καταλήγει σε δίδυμη άκρη
(διπλοτσάμπακο), (εικ. 19). Στις άκρες αυτές, που ήταν δύο μικρότερες και στενότερες
ζώνες, έκαναν τρύπες, σε ανάλογες αποστάσεις, μέσα από τις οποίες περνούσε το
θηλύκι (πόρπη), που ήταν στερεωμένο στην άλλη άκρη της ταινίας. Η ταινία θηλύκωνε
στο πλάι της αριστερής πλευράς του λαιμού. Στην κάτω πλευρά άνοιγαν μία ανάλογη
τρύπα (υποδοχή) του ρουβαλιού του κουδουνιού που θα κρεμούσαν. Στον ίδιο χώρο,
ο βοσκός τοποθετούσε μία μεταλλική βάση, την κλάπα, η οποία είχε το ίδιο πλάτος
με το περιλαίμιο, πλάτος έως 10 εκατοστά και πάχος 1, με μία τρύπα σαν αυτή του
λουριού. Η κλάπα κρατούσε ανοιχτό το λουρί και δεν πίεζε τον λαιμό του ζώου και
ειδικότερα στον χώρο του οισοφάγου. Ακόμα, κοντράριζε το κουδούνι σε ένα στέρεο
αντικείμενο, με αποτέλεσμα να ακούγεται καλύτερος και δυνατότερος ήχος.
Το ρουβάλι του κουδουνιού συγκρατούνταν από το δερμάτινο περιλαίμιο με έναν
ή δύο άξονες, ανάλογα με τον αριθμό των υποδοχών του (τα κυπριά πάνω από δύο
κιλά είχαν δύο υποδοχές-τρύπες), τους οποίους έκανε μόνος του ο βοσκός συνήθως
από τηλεγραφόσυρμα. Πολλοί βοσκοί, για να μην κουράζεται το ζώο από το βάρος τού
κουδουνιού, συγκρατούσαν το περιλαίμιο με άλλες δύο δερμάτινες ταινίες, ραμμένες
πάνω του και δεμένες από τα κέρατα του ζώου ή από το μέτωπό του. Στην εσωτερική
πλευρά του περιλαιμίου, πάνω από τον τράχηλο του ζώου, έραβαν ένα τεμάχιο
μάλλινου υφάσματος για να μην πληγώνεται το ζώο (εικ. 2). Στη δεξιά και αριστερή
πλευρά του περιλαιμίου έκαναν διάφορα στολίδια (περτσίνια), σταυρούς και άλλα
σχήματα και έραβαν πάνω στο λουρί ένα κομμάτι δέρματος ασβού, για το κακό μάτι.
Για τα πρόβατα, τα αγελάδια, τα υποζύγια (φορτιάρικα), τους χοίρους και
τα αρνοκάτσικα χρησιμοποιούσαν μικρά δερμάτινα περιλαίμια. Ειδικά για τα
αρνοκάτσικα τα περιλαίμια ήταν πολύ ελαφρά. Σ’ αυτά δεν χρησιμοποιούσαν ξύλινο
στεφάνι, διότι το βάρος του ήταν μεγαλύτερο από το βάρος του κουδουνιού, οπότε
το κουδούνι περιφερόταν στον τράχηλο του ζώου. Ακόμα λεπτότερα περιλαίμια
χρησιμοποιούσαν για να κρεμάσουν τα ζίλια, τα τρικαλάκια ή γερακοκούδουνα στα
σκυλιά.
Τα περιλαίμια αλυσίδας γίνονταν από δύο κομμάτια μιας κοινής αλυσίδας και
συνδέονταν με μεταλλικό έλασμα, οι άκρες του οποίου, γυρισμένες, σχημάτιζαν
άγκιστρα μέσα από τα οποία περνούσε η αλυσίδα. Στο μεγαλύτερο έλασμα ο
σιδηρουργός άνοιγε μία τρύπα για το κρέμασμα του κουδουνιού, ενώ το μικρότερο
περιέβαλε τον τράχηλο του ζώου (εικ. 8 και 11). Το περιλαίμιο αυτό το χρησιμοποιούσαν
για να κρεμάσουν κουδούνια στα αγελάδια, μουλάρια, άλογα και γαϊδούρια.
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Τα λανάρια των σκυλιών
Τα σκυλιά του κοπαδιού, στις μάχες τους με τους λύκους, τραυματίζονταν πολλές
φορές θανάσιμα, από τα δαγκώματά τους. Για να αποφεύγουν τέτοια δυσάρεστα
γεγονότα, φορούσαν στα σκυλιά λανάρια, ένα περιλαίμιο με στερεωμένα ακτινωτά
δίχαλα καρφιά, ώστε οι λύκοι να τραυματίζονται από αυτά. Τα λανάρια τα
κατασκεύαζαν οι σιδηρουργοί, ύστερα από παραγγελία του κτηνοτρόφου. Τα
καλύτερα τα έκαναν οι σιδηρουργοί της Κοζάνης.
Οι κλάπες ή καράπες των χοίρων
Για να μην σκάβουν διαρκώς οι χοίροι, έβαζαν στη μύτη (ζουρνά) τους έναν κρίκο ή
σύρμα και για να μην μπαίνουν στους φραγμένους κήπους κρεμούσαν στο λαιμό τους
τις κλάπες ή καράπες. Για την κατασκευή τους έπαιρναν τρία ξύλα ή καδρονάκια
μήκους 60-80 εκατοστών, πλάτους 3 και πάχους 2, τα τρυπούσαν σε ανάλογα με το
πάχος του λαιμού του ζώου σημεία ή έκαναν αντίθετες εγκοπές και τα έδεναν με
σύρμα, έτσι που να σχηματίζουν το κεφαλαίο Δ, με την βάση να εξέχει και από τις δύο
πλευρές. Έπειτα περνούσαν την κλάπα στον λαιμό του ζώου, με το Δ ίσια ή ανάποδα.
Το περιλαίμιο αυτό το κατασκεύαζαν και με έναν άλλο τρόπο. Έπαιρναν ένα μακρύ
βλαστάρι δέντρου και το γύριζαν δίνοντάς του αβγοειδές σχήμα. Το εφάρμοζαν με δύο
αντίθετες εγκοπές στις δύο άκρες του και το έδεναν με σύρμα πάνω από τον τράχηλο
του χοίρου, σε σχήμα μικρού γ. Το περιλαίμιο δεν χωρούσε στους φράχτες κι έτσι
γλύτωναν οι κήποι από τις επελάσεις των χοίρων.
Οι φούντες των αρνιών και των κατσικιών
Στα καλοθρεμμένα και όμορφα αρνιά και κατσίκια περνούσαν στον λαιμό τους
πολύχρωμες φούντες, οι οποίες γίνονταν από μάλλινο νήμα, βαμμένο κόκκινο, πράσινο,
κίτρινο κ.λ.π. Για την κατασκευή τους έπαιρναν ένα σκληρό χαρτόνι, στο μέγεθος της
παλάμης, το στρογγύλευαν και στο κέντρο του άνοιγαν μία στρογγυλή τρύπα. Όσο
μεγαλύτερη ήταν αυτή η τρύπα, τόσο μεγαλύτερη γινόταν η φούντα. Στην επιφάνεια
του διαμορφωμένου χαρτονιού περιτύλιγαν το νήμα με εναλλαγές στα χρώματα μέχρι
που να βουλώσει η τρύπα του. Μετά έκοβαν περιφερειακά το νήμα και το έδεναν στη
μέση. Έκοβαν και το χαρτόνι και μία ωραία στρογγυλή φούντα ήταν έτοιμη. Όταν
δεν είχαν χαρτόνι, περιτύλιγαν, κατά τον ίδιο τρόπο, το νήμα στα τέσσερα δάχτυλα
του χεριού. Από τον κενό χώρο, τον οποίο άφηνε ο μέσος με τον παράμεσο δάχτυλο,
περνούσαν το ψαλίδι κι έκοβαν το νήμα. Το έδεναν στη μέση και πάλι μία ωραία
κροσάτη φούντα ήταν έτοιμη.
5. ΟΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
Ο κτηνοτρόφος φοβόταν πολύ το κακό μάτι, το οποίο ράγιζε ακόμα και πέτρα.
Φοβόταν, επίσης, τους κακούς και ζηλόφθονους ανθρώπους, οι οποίοι, με κάποια
παράξενη δύναμη στα μάτια τους, μπορούσαν να βλάψουν το κοπάδι. Για να
προφυλάξουν τα ζώα τους, κατέφευγαν στα φυλαχτά και στην ευχή του παπά, από
το Μικρό Ευχολόγιο: «(...) Ἀπέλασον δέ καί ἀπεδίωξον, διά τοῦ ὀνόματος τοῦ δούλου
σου Μοδέστου, ἀπό πάντων αὐτοῦ τῶν κτηνῶν παντοίαν βλάβην καί νόσον (...)». Τα
φυλαχτά ήταν τα εξής:
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α) Φυλαχτό για το μάτι.
Από το κουδούνι ενός προβάτου αφαιρούσαν το γλωσσίδι και τοποθετούσαν μέσα
σ’ αυτό μία νυχτερίδα, ένα κόκαλο από ολόμαυρο σκυλί, λίγο διαβασμένο από τον
ιερέα ψωμί κι ένα σκόρδο. Μετά έκλειναν το κουδούνι, χτυπώντας τα χείλη του, και το
ξανακρεμούσαν στο ζώο, το οποίο έτσι προφύλαγαν από το κακό μάτι.
β) Φυλαχτό για μάγια και κακό μάτι
Αφαιρούσαν το γλωσσίδι του κουδουνιού και τοποθετούσαν μέσα του λίγο
μπαρούτι, ένα σκόρδο, ένα καρφί (το οποίο εάν τρυπούσε σήμαινε ότι το κοπάδι
το έπιασε το μάτι), λίγο κόκαλο χελώνας, θυμίαμα, σουσάμι και μία ασφαλισμένη
κλειδαριά (η οποία εάν άνοιγε σήμαινε ότι έπιασαν τα μάγια το κοπάδι). Στη συνέχεια
έκλειναν τα χείλη του κουδουνιού και το ξανακρεμούσαν στο ζώο, το οποίο τώρα
προφυλαγόταν, όπως και όλο το κοπάδι, από τα μάγια και το κακό μάτι.
γ) Φυλαχτό για τις αστραπές
Στις 20 Ιουλίου, «τ’ Αϊ-Λιος που γυρίζ’ ο καιρός αλλιώς», έβγαζαν ένα κουδούνι του
κοπαδιού, του αφαιρούσαν το γλωσσίδι και το χτυπούσαν ώσπου να γίνει άμορφη
μάζα. Στη συνέχεια το ξανακρεμούσαν στο ζώο κι έτσι προφυλαγόταν το κοπάδι από
τις αστραπές. Άλλοι κτηνοτρόφοι, μετά την αφαίρεση του γλωσσιδίου, τοποθετούσαν
στο κουδούνι κόκαλο νυχτερίδας και βίδρας και έναν αστραπόβολο, τον οποίο
εύρισκαν πρωινές ώρες στη ρίζα ενός αστραποκαμένου δέντρου, 40 μέρες μετά την
πτώση του κεραυνού. Το κουδούνι, με κλεισμένα τα χείλη του, το ξανακρεμούσαν στο
ζώο κι έτσι προφυλαγόταν το κοπάδι από τις αστραπές.
δ) Φυλαχτό για αρρώστιες
Την Μ. Πέμπτη, ημέρα βαφής των κόκκινων αβγών, έβαζαν ένα από αυτά μέσα σε
ένα κουδούνι και το παράχωναν στη θέση του στρουγκόλιθου, πάνω στον οποίο
κάθονταν και άρμεγαν την περίοδο γαλακτοφορίας των γιδοπροβάτων. Το κόκκινο
αβγό κρατούσε κόκκινο, δηλαδή γερό, το κοπάδι και το προφύλαγε από κάθε
αρρώστια.
Μία πρόληψη
Ποτέ δεν πουλούσαν γιδοπρόβατα με τα κουδούνια τους, διότι το είχαν σε κακό.
Όταν ο ζωέμπορος αναγκαζόταν να κρατήσει ένα κουδούνι, προκειμένου να οδηγήσει
ευκολότερα στον τόπο όπου τα προόριζε, έπρεπε να δώσει τον λόγο της τιμής του
ότι θα το επέστρεφε. Αλλιώς η συμφωνία δεν ίσχυε, ακόμα κι αν είχε δώσει στον
κτηνοτρόφο κάποιο χρηματικό ποσό.
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Εικ. 1. Κτηνοτρόφος επιλέγει κουδούνια στο παζάρι της Λάρισας.
(Οι εικόνες 1, 4 και 5 είναι του Τάκη Τλούπα).

Εικ. 2. Πίπα ή μπίμπα ή μπιμπίκα
ή μπίμπιζα ή κουδούνα.

Εικ. 3. Κύπρος (καμπάνι).
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Εικ. 4. Από το αρμάτωμα ενός γκισεμιού.

Εικ. 5. Ώρα ανάπαυσης ενός γκισεμιού.
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Εικ. 6. Τριπλόκυπρος.

Εικ. 7. Γιαννώτικο
κουδούνι με αλυσίδα.

Εικ. 8. Κύπρος (καντήλα).

Εικ. 10. Κουδούνι της Άμφισσας με
πρατοστέφανο.

Εικ. 9. Κοζανίτικο κουδούνι.

Εικ. 11. Τσιοκάνι ή λαμαρίνα ή τράκα,
με ένα τμήμα της αλυσίδας του.
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Εικ. 12. Κουδούνι ντουζίνας
των κριαριών.

Εικ. 14. Άλλο κουδούνι ντουζίνας
των κριαριών.
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Εικ. 13. Άλλο κουδούνι ντουζίνας
των κριαριών.

Εικ. 15. Μία ανοιχτή μονόκλειδη σύνδεση
γιδοστέφανου. Αριστερά το αριστερό
κλειδί και δεξιά το θηλυκό (τρύπα).

Εικ. 18. Ένα ασφαλισμένο πρατοστέφανο.

Εικ. 16. Ένα ασφαλισμένο
μονόκλειδο γιδοστέφανο.

Εικ. 17. Μία ανοιχτή διπλόκλειδη
σύνδεση γιδοστέφανου.

Εικ. 19. Γιδοστέφανο με τρία κουδούνια.
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Εικ. 20. Ένα διπλοτσάμπακο δερμάτινο περιλαίμιο ζώου.

Εικ. 21. Ένα κοπάδι γιδοπρόβατα μετακινούμενο στα θερινά βοσκοτόπια, έχοντας
μπροστά του τα αρματωμένα γκισέμια.
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ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ
ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ*
Η Ευρυτανία είναι μία κατεξοχήν ορεινή περιοχή1 καθώς εμπεριέχει την νότια
απόληξη της οροσειράς της Πίνδου. Τα γεωμορφολογικά δεδομένα των Αγράφων
συνετέλεσαν, κατά την βυζαντινή κυρίως περίοδο, στην απομόνωση των κατοίκων
τους. Κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας,2 ωστόσο, ο ορεινός χαρακτήρας
της περιοχής, σε συνδυασμό με τον εκχρηματισμό της κτηνοτροφικής παραγωγήςεπεξεργασία και μεταποίηση- που αποτέλεσε και την κυρίαρχη οργανωμένη μορφή
οικονομίας σε ολόκληρη την Πίνδο, οδήγησαν σε μία ανάπτυξη ανταλλαγών και μία
κινητικότητα των νομάδων-κτηνοτρόφων πολύ σημαντική για την εξέλιξη της τοπικής
κοινωνίας.3
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη πληθυσμιακή ενίσχυση της περιοχής συνδέεται με
τις αναστατώσεις της πρόδρομης των Οθωμανών περιόδου και στη συνέχεια με
την εγκατάσταση χριστιανικών πληθυσμών, στο πλαίσιο του γενικού κλίματος
μετακινήσεων που επέφερε η οθωμανική κατάκτηση.4 Στα βουνά αναζητούν καταφύγιο

* Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος της ανακοίνωσής μου στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό
Συνέδριο του Καρπενησίου (19-21 Οκτωβρίου 2000). Ευχαριστώ θερμά την αρχαιολόγο
της 7ης ΕΒΑ δρ. Σταυρούλα Σδρόλια, για την παραχώρηση υλικού, το οποίο η ίδια, υπό
συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής, συγκέντρωσε και για την
ποικιλότροπη βοήθεια και ηθική συμπαράσταση.
1. Για το γεωφυσικό περιβάλλον της περιοχής, βλ. Μ. Γκιόλιας, Ιστορία της Ευρυτανίας
στους νεότερους χρόνους (1393-1821), Αθήνα 1999, 13-18.
2. Η οθωμανική κατάκτηση των Αγράφων έγινε στα 1421/22 από τον Τουραχάν. Μετά την
εξέγερση καταλήφθηκαν για δεύτερη φορά στα 1444/45. Α. Σαββίδης, «Τα προβλήματα για την
οθωμανική κατάληψη και την εξάπλωση των κατακτητών στο θεσσαλικό χώρο», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο, 28 (1995) 33-64.
3. «Οι τεχνικές του μαλλιού και του ξύλου αποτέλεσαν τον ιστό μιας κοινωνικής διαπλοκής,
που άρχισε ως τέχνη του καθημερινού και έτεινε να είναι αρχοντική». Βλ. Β. Ρόκου, «Ο πολιτισμός
του ορεινού κόσμου, παράδοση μεγάλης διάρκειας», Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το
Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1998,
473.
4. Για το πρόβλημα των δημογραφικών ανακατατάξεων που συνέβησαν στα χρόνια της
οθωμανικής εισβολής, το γεγονός των εγκαταστάσεων, που σταδιακά έλαβαν χώρα κατά τον
14ο και τον 15ο αι., σε όλα τα Βαλκάνια, και την αποχώρηση των ελληνικών πληθυσμών προς
τις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, βλ. Α. Ε. Vacalopoulos, «Le retraite des populations
grecques vers les régions éloignées et montagneuse pendant la domination turque», Balkan
Studies, 4 (1963) 265-276· Α.Ε. Βακαλόπουλος, «Τουρκοκρατία 1453-1669. Οι ιστορικές βάσεις
της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 2 (Θεσσαλονίκη
1964) 29 κ.ε.· Ε. Αντωνιάδη-Μπιμπίκου, «Ερημωμένα Χωριά στην Ελλάδα, ένας προσωρινός
16. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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οι κάτοικοι πεδινών περιοχών μετά τις συστηματικές εγκαταστάσεις τουρκικών
πληθυσμών στις τελευταίες.5 Στην πρώιμη περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης
υφίστανται ήδη τα περισσότερα από τα σημερινά χωριά της περιοχής των Αγράφων.
Από τη μελέτη των πηγών, που μας προσφέρουν οι οθωμανικές φορολογικές υπηρεσίες,
προκύπτει πως κατά την περίοδο αυτή η περιοχή της βόρειας Ευρυτανίας ανήκε στις
επαρχίες του Ραδοβισδίου και των Αγράφων. Πρωτεύουσα της δεύτερης ήταν η ομώνυμη
κωμόπολη.6 Οι κάτοικοι της περιοχής, αποκλειστικά μη Μουσουλμάνοι,7 συνεχίζουν
να απολαμβάνουν διευκολύνσεων και προνομιακού φορολογικού καθεστώτος που
κατείχαν από τη βυζαντινή ακόμα περίοδο.8 Με τη Συνθήκη του Ταμασίου (10.5.1525),
η οποία προέκυψε μετά από εξέγερση,9 οι Αγραφιώτες κατόρθωσαν να ανανεώσουν
το προνόμιο αυτοδιοίκησης και να το διατηρήσουν όλη σχεδόν την περίοδο της
οθωμανικής κυριαρχίας, με κάποιες μόνο διακοπές που λειτούργησαν ως αντίποινα
της συμμετοχής τους σε επαναστατικά κινήματα. Στο δεύτερο μισό του 16ου αι. η
περιοχή θα πρέπει να γνώρισε και πάλι πληθυσμιακή αύξηση,10 χάρη στην ασφάλεια
και στην οικονομική ανάπτυξη που χαρακτηρίζει την οθωμανική αυτοκρατορία κατά

απολογισμός», Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής
κυριαρχίας, ιε΄-ιθ΄ αι., Αθήνα 1979, 213· Ν. Κ. Μουτσόπουλος, «Τα ορεινά καταφύγια του
βορειοελλαδικού Ελληνισμού στην πρώιμη Τουρκοκρατία», Αρχαιολογία και Τέχνες, 65
(Δεκέμβριος 1997) 17-21.
5. Α. Βακαλόπουλος, «Η θέση των Ελλήνων και οι δοκιμασίες τους υπό τους Τούρκους»,
ΙΕΕ, 10 (Αθήναι 1974) 67· N. Beldiceanu-Nasturel (μετ. Αλ. Αγγελοπούλου), «Η Θεσσαλία στην
περίοδο 1454/55-1506», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 19 (1991) 123· Δ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί
της Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία, Αθήναι 19742, 34-59.
6. Beldiceanu-Nasturel, 109-110.
7. Κ. Καμπουρίδης, «Η επαρχία των Αγράφων τον 17ο αιώνα με βάση οθωμανικές
αρχειακές πηγές», Προσεγγίσεις στην πολιτισμική ιστορία και στον μουσειακό ορίζοντα μιας
ημιορεινής θεσσαλικής κοινότητας: Πορτίτσα, έκδ. Συλλόγου Πορτίτσας «Το Πνεύμα», 2004,
120.
8. Η ιστορική αναφορά αφορά κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ευρυτανία, λόγω της
πυκνότητας των μνημείων στο τμήμα αυτό. Για την διοικητική διαίρεση και το φορολογικό
καθεστώς της περιοχής, κυρίως των Αγράφων, βλ. Beldiceanu-Nasturel, 109-110· M. DelilbasiM. Arikan, Hicri 859 Tarihli Suret-i Defter-i Sancaki Tirhala, Ankara 2001, I, XXVIII, 190-196·
Καμπουρίδης, ό.π., 107-130. Την περίοδο αυτή θα πρέπει να ιδρύθηκε και το αρματολίκι των
Αγράφων. Α. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, Α΄, 264-268· Σαββίδης, 57, σημ. 15· Γκιόλιας, Ιστορία, 224
κ.ε.
9. Στη συνθήκη αυτή φαίνεται πως έχει τη ρίζα του ο θεσμός του αρματολικίου, αφού
το αρματολίκι των Αγράφων θεωρείται από τα πρώτα του ελληνικού χώρου. Βακαλόπουλος,
ΙΝΕ, Α, 264-268· Ε. Μπουκουβάλας, Το αρματολίκι των Αγράφων, 1-2, Αθήνα 1980-81·
Γκιόλιας, Ιστορία, 224 κ.ε.
10. Η άποψη δεν τεκμηριώνεται από δημογραφικά ντοκουμέντα αλλά στηρίζεται στο
φαινόμενο της αύξησης του πληθυσμού, που απαντά γενικότερα στην Κεντρική Ελλάδα την
περίοδο αυτή.
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την περίοδο αυτήν.11 Η μεταβολή του διοικητικού συστήματος των Οθωμανών τον 17ο
αι. και οι καταπιέσεις των γεωργικών πληθυσμών του κάμπου οδήγησαν σε μία περαιτέρω πύκνωση του πληθυσμού της περιοχής.12
Απότοκος των αλλεπάλληλων πληθυσμιακών ενισχύσεων και μετακινήσεων, από τον
16ο μέχρι τον 18ο αι., είναι μία προοδευτική οικονομική, πνευματική και πολιτιστική
άνθηση στην περιοχή, όπως και σε όλη την Πίνδο, και η δημιουργία ενός εύρωστου
κοινωνικού στρώματος από εμπόρους, αγωγιάτες και βιοτέχνες που αποδημούν,
αρχικά, στα κοντινά χαμηλά κέντρα της Ηπείρου και της Θεσσαλίας και, στη συνέχεια,
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Αντανάκλαση της ευμάρειας των ξενιτεμένων,13 της
πρόσδεσής τους με τα πάτρια εδάφη, των ισχυρών κοινωνικών παραγόντων και
κυρίως της λόγιας παράδοσης που συντηρούσε η Εκκλησία ήταν η δημιουργία εστιών
ελληνικής παιδείας, των περίφημων Σχολών Ανώτερης Παιδείας14 και η κατασκευή ή
ανακαίνιση και ιστόρηση πολλών ναών κατά τον 16ο, 17ο και 18ο αι.
Μεγάλος αριθμός μνημείων της εποχής αυτής καταστράφηκε από σεισμούς,15
αλλά και από τις διαβρώσεις και τις κατολισθήσεις που υφίστανται τα ευρυτανικά
εδάφη.16 Πολλά, επίσης, από αυτά αποτέλεσαν στόχο αντιποίνων των κατακτητών,

11. Α. Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, Β΄, 426· R. Lawless, «The Economy and Landscapes of Thessaly
During Ottoman Rule», μετάφραση στα ελληνικά, Τρικαλινά, 1 (1981) 25 κ.ε.· M. Kiel, «Central
Greece in the Suleimanic Age, Preliminary Notes on Population Growth, Economic Expansion
and its influence on the spread of the Christian Culture», Gilles Veistein, Paris, Ecole du Louvre,
1992, 398 κ.ε.
12. Α. Βακαλόπουλος ΙΕΕ, 10(1974)31-33· Δ. Καρύδης, Πολεοδομικά των Αθηνών της
Τουρκοκρατίας, ΕΜΠ 1980, 11, 66.
13. Μ. Γκιόλιας, Συμβολή στην ιστορία των Αγράφων, Αθήνα 1986, 72-75, όπου αναφορά
στην ακμάζουσα κοινότητα Αγραφιωτών στην Κων/πολη.
14. Π. Βασιλείου, Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και οι σπουδαιότεροι μαθηταί
των Σχολών των Αγράφων, Αθήνα 1957· Ο ίδιος, Η Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων επί
Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1960, 83-96· Ο ίδιος, Θ.Η.Ε, 1 (1962) 311-315· Γκιόλιας, Ιστορία, 423509.
15. Βασιλείου, Επισκοπή Λιτζάς, 65-82· Ο ίδιος, ΘΗΕ, 1 (1962) 310-312. Η περιοχή επλήγη
από σεισμό, το 1544 και το 1566 (βλ. B. Papazachos-C. Papazachou, The Earthquakes of Greece,
Thessaloniki 1997, 199, 200). Υπάρχουν πληροφορίες για εκτεταμένες καταστροφές που
προκλήθηκαν σε σπίτια και εκκλησίες στην περιοχή των Αγράφων από το σεισμό του 1566.
βλ. P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, Vienna, 1 (1975) 539, 540· 2 (1977) 586· N.
N. Ambraseys, «A note on two little-known 16th-18th century earthquakes in Central Greece»,
Κέντρο Σπουδών ΝΑ Ευρώπης, Επιστημονικές ανακοινώσεις-Διαλέξεις, 2 (1992-1994) Αθήνα
1994, 75 κ.ε.
16. Πολλοί ναοί, για παράδειγμα, των Αγράφων καταστράφηκαν από την μεγάλη καθίζηση
του 1877. W. J Woodhouse, Aetolia, its Geography, topography and Antiquities, Oxford 1897, 38·
D. Quinn, Αρμονία, 1902, 74. Σε παλιότερες ανάλογες καταστροφές της περιοχής αναφέρεται
και ο Ν. Κασομούλης (Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων, 1821-1833,
Αθήναι 1939, 94)· Γκιόλιας, Ιστορία, 18.
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με κυριότερες καταστροφές αυτές του Σκόντρα πασά το 182317 και των πολεμικών
επιχειρήσεων του 2ου παγκοσμίου πολέμου.18 Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση19
των σωζόμενων μνημείων της Ευρυτανίας που ανάγονται στον 17ο (εικ. 1) και 18ο αι.
και εντάσσονται στο παραπάνω ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Πρόκειται
για ναούς που χρονολογούνται είτε άμεσα με βάση τα επιγραφικά δεδομένα, είτε
έμμεσα με επιμέρους αρχιτεκτονικές, κυρίως, συγκρίσεις.
Ειδικότερα, στο χωριό Άγραφα, το οποίο κατά την πρώιμη περίοδο της οθωμανικής
κυριαρχίας υπήρξε διοικητικό κέντρο της περιοχής των Αγράφων,20 σώζεται ο ναός
του Αγίου Γεωργίου21 (εικ. 2). Πρόκειται για μονόχωρο δρομικού τύπου, ξυλόστεγο,
ναό με ανοιχτή στοά στη νότια πλευρά του.22 Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού, ο
οποίος στο σύνολό του έχει υποστεί φθορές από πυρκαγιά, σύμφωνα με την κτητορική
επιγραφή χρονολογείται στο 1610. Δημιουργός του είναι ο ζωγράφος ιερέας Δροσινός
από το Φανάρι της Καρδίτσας.23
Λίγο έξω από τον οικισμό Πετράλωνα, πρώην Σάικα, των Αγράφων βρίσκεται η Μονή
της Αγίας Τριάδας ή Σάικας24 (εικ. 3). Η μονή, της οποίας η παρουσία πιθανολογείται

17. Κατά την εκστρατεία του στα Άγραφα για την καταστολή της Επανάστασης.
18. Διαφωτιστική, για τις περιπτώσεις αυτές, θα ήταν η δημοσίευση του προσωπικού ημερολογίου του Δ. Πάλλα (1944), ο σχολιασμός των σημειώσεων του οποίου αποτέλεσε αντικείμενο
ανακοίνωσης της αρχαιολόγου, της ΔΒΜΑ του ΥΠΠΟ, Π. Φουντά με τίτλο, «Στοιχεία από
το ημερολόγιο του Δ. Πάλλα για τα κατεστραμμένα μνημεία της Ευρυτανίας», Ιστορικό και
Αρχαιολογικό Συνέδριο, Καρπενήσι 19-21 Οκτωβρίου 2000 (αδημοσίευτη).
19. Βασικό έργο για τη ζωγραφική των μνημείων των Αγράφων του 17ου αι. αποτελεί
η διδακτορική διατριβή της αρχαιολόγου Στ. Σδρόλια, Οι τοιχογραφίες του καθολικού της
Μονής Πέτρας (1625) και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα, Ιωάννινα
2000.
20. Ο οικισμός, ο οποίος πιθανότατα ιδρύθηκε κατά την βυζαντινή περίοδο, άκμασε στην
πρώιμη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, ενώ συρρικνώθηκε πληθυσμιακά στις αρχές του
19ου αι. Μέρος του οικισμού καταστράφηκε από καθίζηση, το 1977. Beldiceanu-Nasturel, 109·
Σδρόλια, Μονή Πέτρας, 20 κ.ε., σημ. 55· Καμπουρίδης, 110.
21. Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 39 (1989) Β΄ Χρονικά, 168.
22. Η επιμήκυνση του ναού προς τα δυτικά τοποθετείται στα τέλη του 19ου αι.
23. Η επιγραφή είναι η ακόλουθη «+ Πύλας διάρας τοῦ ναοῦ τοῦ τροπαιοφόρου τε μεγάλου
Γεωργίου ὑφ’ ἄγαν πίστει πρόσελθε φόβῳ κ(αί) τρόμῳ. ὀφείλει .... ὁ ψάλ(ων) ἐν τῷ ναῷ τοῦτο
ἵνα ἐπισκέπταιτε κ(αί) ἐπιμελεῖται τήν σπάστρα τῆς ἱστορί(ας). ἀπό καπνόν κ(αί) ἀπό
κονιορτ(όν) πρῶτα νά βρέχει τό ἔδαφος μέ ὕδωρ κ(αί) τότες νά σαρώνη / εἰ δέ οὐ ποιεῖ οὕτως,
ἔστω ἐν βάρει ἀλύτῳ ἀφορισμῷ. ἔξει δέ κ(αί) τόν ἅγιον Γεώργιον ἀντίδικον κ(αί) τ(ήν)
ὑπεραγίαν Θ(εοτό)κον. ἔτει ΖΙΡΗω. ἰν(δικτιῶν)ος ιη./ εἰ μέν φίλος πέφυκας εἴσελθε χαίρων.
εἰ δέ ἐχθρός κ(αί) βάσκανος κ(αί) γέμων ὅλως δόλου, πόρρω, πόρρω πέφευγε της πύλης /
ταύτης / μεγαλομάρτυς ἅγιε Γεώργιε βοήθει ἀγόρο κ(αί) τοῦ τέκνου τῆς τοῦ καλουμένου
χρίστου κ(αί) μή παρίδης καμοί τῷ γεγραφῶτι, Δροσινοῦ τοῦ τλήμωνος τοῦ ἱερέ(ως)». Για
τον ζωγραφικό διάκοσμο του ναού, βλ. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, 20-23, όπου και η παλιότερη
σχετική με την επιγραφή και τον ζωγράφο Δροσινό βιβλιογραφία.
24. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, 37-39.
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από το 16ο αι.,25 στην περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στην περιοχή καθώς διέθετε μεγάλη περιουσία και κατά καιρούς αποτελούσε
κρησφύγετο των κλεφταρματολών.26 Από τη διαλυμένη σήμερα μονή διασώθηκε το
καθολικό της, ένας τρίκογχος ναός, ξυλόστεγος, με επίπεδη ξυλόγλυπτη οροφή. Οι
τοιχογραφίες του ναού, που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές, πιθανόν από φωτιά,
είναι το πρώτο έργο των ζωγράφων Ιωάννη του «Ευτελούς» και του «Ετέρου» Ιωάννη
και σύμφωνα με επιγραφή χρονολογούνται στο 1641.27 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
τέμπλο του ναού, το οποίο αποτελεί ένα από τα πρώιμα τέμπλα των Αγράφων.
Το σημαντικό και ακμάζων, κατά την περίοδο που εξετάζουμε, χωριό Βραγγιανά,28
γνωστό περισσότερο για την περίφημη σχολή που ίδρυσε ο διδάσκαλος του γένους
Ευγένιος ο Αιτωλός,29 αναφέρεται για πρώτη φορά ως Βραγιανά τον 16ο αι. Η γραφή
Μεγάλα Βραγγιανά, προς διάκριση από το ομώνυμο χωριό της Αργιθέας, επικρατεί
από το 1860.30 Η φυσιογνωμία του χωριού φαίνεται και από το γεγονός πως στην
περίοδο της ακμής, τον 17ο αι., σύμφωνα με την τοπική παράδοση διέθετε 24 ναούς.
Σήμερα σώζονται τα κτίρια τριών μόνο ναών, αλλά μερικά ξυλόγλυπτα τέμπλα της
ίδιας περιόδου, τα οποία προέρχονται από κατεστραμμένους ναούς, επιβεβαιώνουν
εν μέρει την παράδοση. Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου31 (εικ. 4), ένας
μονόχωρος επιμήκης ναός με νάρθηκα στα δυτικά, είναι ο μεγαλύτερος σε διαστάσεις
ναός των Βραγγιανών. Οι σωζόμενες τοιχογραφίες,32 που καλύπτουν τον νότιο και τον
δυτικό τοίχο του ναού, χρονολογούνται, βάσει επιγραφών, στο 1646 ενώ του νάρθηκα

25. Η υπόθεση βασίζεται στην ύπαρξη μιας εικόνας με παράσταση της Αγίας Τριάδας
και χρονολογία 1598. Βλ. Κ. Σπανός, «Η Αγία Τριάδα Σάικας Αγράφων», Στερεά Ελλάς, 43
(Αθήναι Αύγουστος 1972) 16-17.
26. Την περίοδο της Επανάστασης του 1821, ο Κ. Βελής την χρησιμοποίησε ως αποθήκη
πολεμοφοδίων. Βασιλείου, Επισκοπή Λιτζάς, 73· Δ. Τόλης, Το χωριό Καροπλέσι και η περιοχή
Αγράφων, Θεσσαλονίκη 1969, 24 κ.ε.
27. Η επιγραφή έχει ως εξής: «+ ΙΣΤΟΡΙΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΩΝΤΟΣ ΚΥΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ /
του αμπατζι απο το καβρουπλέσι / ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΙΤΖΑ(Σ) Κ(ΑΙ) ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΟΥ ΔΑΝΙΗΛ. ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΤΑ/
ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΗΣ ΚΥΡ ΒΙΣΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡ ΕΥΓΕΝΙΟΥ. ΧΕΙΡ ΕΥΤΕΛΟΥΣ
ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) Κ(ΑΙ) ΕΤΕΡΟΥ ΙΩ(ΑΝΝΟΥ)/ ΟΣΤΙΣ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΤΕΡ ΔΟΛΟΥ
ΡΑΔΙΟΣ ΕΥΡΗ ΤΗΝ ΝΟΕΙΤΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΤΕΙ ΖΡΜΘ. ΟΚΤΩΒΡΙΩ Ε». Σδρόλια, Μονή
Πέτρας, 37-39, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.
28. Γ. Παυλίδης, «Επίσκεψις εις την έδραν της Σχολής των Αγράφων», Θεσσαλικά
Χρονικά, 7-8 (Αθήναι 1959) 221-228· Στ. Γουλούλης, «Επιγραφικά από ναούς των Βραγγιανών
Ευρυτανίας», Ιστορικογεωγραφικά, 2 (1988) 89-98· Γκιόλιας 1999, 455 κ.ε.· Χ. Αλεξάκης,
Βραγγιανά Αγράφων και Ελληνομουσείο Αγράφων, Αθήναι 1991.
29. Ο ίδιος ίδρυσε, το 1645, την Σχολή του Καρπενησίου.
30. Για την ετυμολογία της λέξης Βραγγιανά, βλ. M. Vasmer, Die Slaven in Griechenland,
Berlin 1941, 81· πρβ. Παυλίδης, ό.π., σ. 222-224.
31. Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 28 (1973), 387· Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 38 (1983) 217.
32. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, 46-49.
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στο 1649.33 Ο ναός του Αγίου Δημητρίου34 (εικ. 5), στον συνοικισμό Στανάδες, είναι
και αυτός μικρός μονόχωρος, ξυλόστεγος, με κλειστή στοά, εν είδει νάρθηκα, στη
νότια πλευρά. Ο νάρθηκας, ο οποίος είχε κατεδαφιστεί από τον σεισμό του 1966,
ανακατασκευάστηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία το 1972. Οι τοιχογραφίες,
που διατηρούνται στο ανατολικό τμήμα του κυρίως ναού και στον βόρειο τοίχο του
νάρθηκα, χρονολογούνται στο μεταίχμιο του 16ου και του 17ου αι.35 Ο ναός της Αγίας
Παρασκευής36 (εικ. 6) αποτελούσε το καθολικό της Μονής Γούβας των Βραγγιανών.37
Η αρχική μονή βρισκόταν σε ψηλότερη θέση. Στη σημερινή θέση μεταφέρθηκε τον 17ο
αι. μετά την καταστροφή του πρώτου κτίσματος από κατολίσθηση.38 Η μονή αυτή
οφείλει την μεγάλη της αίγλη στο «Ελληνομουσείον Αγράφων»,39 το οποίο ιδρύθηκε
το 1661 από τον Ευγένιο Γιαννούλη.40 Από το συγκρότημα της μονής και σχολής, το
οποίο καταστράφηκε, κατά πάσα πιθανότητα στα Ορλωφικά (1770),41 απέμεινε μόνο

33. Η επιγραφή, η οποία βρίσκεται στο μέσο περίπου του νότιου τοίχου, αναφέρει: «+ ΙΣΤΟΡΗΘΗ ΟΥΤΟΣ Ο ΘΕΙΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ / ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑ ΕΞΟ/ΔΥΟ
Κ(ΑΙ) ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΩΤΑΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ ΑΡ/ΧΟΝΤΟΥ ΚΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΤΖΟΥ / ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕ/ΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΙΕΡΕΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΤΖΟΥ / ΕΤΕΙ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΖΡΝΔ ΕΤΕΛΕΙΟΘΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΝ ΜΗΝΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΗ».
Στην επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την είσοδο του νότιου τοίχου αναγράφεται: «+
ΕΤΕΛΕΙΟΘΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Ε[Ν]ΔΩΞΟΥ ΑΠΟΣΤΩΛΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ / ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΤΟΥ ΘΕΩΛΟΓΟΥ ΔΙΑ ΣΙΝΔΡΩΜΕΙΣ ΚΩΠΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΥ
ΜΕΤΑ ΠΟΘΟΥ Κ(ΑΙ) ΖΕ/ΣΙ ΤΟΥ ΤΗΜΙΟΤΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ / ΕΝ ΤΩ ΕΥΔΩΜΙΚΟΣΤΩ ΡΖΝ ΕΤΕΛΙΟΘΙ ΕΝ ΜΙ[ΝΙ] ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η».
34. Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 28 (1973) 387· Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 38 (1983) 217.
35. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, 76-77.
36. Βασιλείου, Επισκοπή Λιτζάς, 74· Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 28 (1973) 387· Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 38
(1983) 217.
37. Το γεγονός ότι, σε επιστολή του, ο Ευ. Γιαννούλης αναφέρει πως στο 1677 η αδελφότητα
της μονής απαρτιζόταν από τρεις μόνο μοναχούς [Ι. Στεφανής-Ν. ΠαπατριανταφύλλουΘεοδωρίδη (επιμέλεια), Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού Επιστολές. Κριτική έκδοση,
Θεσσαλονίκη 1992, αρ. 26] μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως μάλλον επρόκειτο για μονύδριο
παρά για οργανωμένη μονή.
38. Γουλούλης, ό.π., σ. 90.
39. Βασιλείου, ΘΗΕ, 1 (1962) 312· Αλεξάκης, 143· Γκιόλιας, Ιστορία, 455-477.
40. Για τον Ευγένιο Γιαννούλη και τη Σχολή των Βραγγιανών, την επονομαζόμενη
Ελληνομουσείο Αγράφων καθώς και για τον Αναστάσιο, βλ. Π. Βασιλείου, ΘΗΕ, 1 (1962) 312·
Αλεξάκης, 143 κ.ε. Επίσης Θ. Νημάς, Η εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο
της Τουρκοκρατίας. Συμβολή στη μελέτη του θεσσαλικού Διαφωτισμού, Θεσσαλονίκη 1995,
178 κ.ε., 217.
41. Σύμφωνα με επιστολή του Γορδίου, η μονή εγκαταλείφθηκε για ένα διάστημα στις αρχές
του 18ου αι. και υπέστη καταστροφές. Βασιλείου, ΘΗΕ, 1 (1962) 313· Βακαλόπουλος, ΙΝΕ, Δ΄,
384.
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το καθολικό, ένας μικρός μονόχωρος ναός με νάρθηκα στα δυτικά. Στον νάρθηκα
ενταφιάστηκαν ο Ευγένιος και ο μαθητής και συνεχιστής του έργου του Αναστάσιος
Γόρδιος.42 Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού, που σώζεται στο σύνολό του με
εξαίρεση την κόγχη του Ι. Βήματος που είχε καταστραφεί, χρονολογείται με επιγραφή
στο 1648.43
Βορειοδυτικά των Βραγγιανών βρίσκεται ένα άλλο χωριό με τρία πολύ σημαντικά
μνημεία του 17ου αι., το Τροβάτο.44 Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου45 (εικ. 7) ή
Κάτω Μονή είναι γνωστή από τον βίο του οσίου Ευγενίου του Αιτωλού που έζησε
σε αυτή, στις αρχές του 17ου αι., ως μαθητής του σοφού ιερομονάχου Αντωνίου.
Ο Αντώνιος, ο οποίος ήταν πιθανότατα ο ιδρυτής της μονής στα τέλη του 16ου
αι., μνημονεύεται -στην κτητορική επιγραφή- και ως χορηγός της αγιογράφησης
του ναού. Από τη μονή, που πιθανότατα είχε χαρακτηριστεί σταυροπηγιακή46 και
διέθεται σημαντική κτηνοτροφική περιουσία, σώζεται σήμερα μόνο το καθολικό, ένας
τρίκογχος ναός. Η απουσία εικονογραφικού προγράμματος, στα ανώτερα τμήματα,
επιτρέπει την υπόθεση πως η αρχική κάλυψή του ήταν παρόμοια με αυτή των δύο
επόμενων ναών, δηλαδή σταυρεπίστεγη.47 Από τον κατάγραφο αρχικά ναό σώζονται
αποσπάσματα τοιχογραφιών, έργα του Ιωάννη του «Ευτελούς» και του «Ετέρου»
Ιωάννη, που χρονολογούνται, βάσει επιγραφής, στο 1644.48 Ο δεύτερος ναός του
Τροβάτου είναι αφιερωμένος στον άγιο Δημήτριο49 (εικ. 8). Ο μεγάλων διαστάσεων,

42. Παυλίδης, 227.
43. Η επιγραφή αναφέρει: «+ ΑΝΕΣΤΟΡΗΘΗ ΟΥΤΟΣ Ο ΘΙΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ
/ ΤΗΣ ΑΓΙ(ΑΣ) ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΤΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ)Υ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑ / ΕΞΟΔΟΥ Κ(ΑΙ) ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΤΑΤΟΝ ΑΡΧΩΝΤΟΝ ΚΥ/ΡΟΥ ΑΥΓΕΡΟΥ Κ(ΑΙ) ΑΡΜΑΓΟΥ Π[....]ΣΗ
ΣΥΝ ΓΥΝΕΞΙ / Κ(ΑΙ) ΤΕΚΝΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ ΖΡΝς ΕΤΕΛΕΙΟΘΙ / Ε[Ν] ΜΥΝ[Ι] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΘ (7156-5508=1648)». Σδρόλια, Μονή Πέτρας, 55-56, όπου και η παλαιότερη
βιβλιογραφία.
44. Ο ιερέας του χωριού π. Πέτρος Νταλλής το καλοκαίρι του 1983 σε συνεργείο της 7ης
ΕΒΑ, το οποίο διενήργησε καταγραφή και φωτογράφηση στους ναούς του Τροβάτου, έδωσε
πληροφορίες για την ύπαρξη κι άλλων ναών και ναϋδρίων, τα περισσότερα από τα οποία
κατεδαφίστηκαν τον 20ό αι. Βλ. Σδρόλια, ΑΔ, 1 (1962) 311· Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 38 (1983) 218.
45. Βασιλείου, ΘΗΕ, 1(1962) 311· Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 38(1983) 218.
46. Λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά του οικ. πατριάρχη Παρθενίου στην κτητορική
επιγραφή.
47. Από τις αρχικά πεντάπλευρες πλάγιες κόγχες η βόρεια, μετά την σχετικά πρόσφατη
ανακατασκευή της, μετατράπηκε σε ημικυλινδρική.
48. Η επιγραφή, η οποία βρίσκεται πάνω από την είσοδο του δυτικού τοίχου, έχει ως εξής: «[ΙΣΤΟΡ]ΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙ(ΑΣ) Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ
Κ(ΑΙ) ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙ(ΑΣ) / [ΔΙΑ] ΔΑΠΑΝΗΣ Κ(ΑΙ) ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΤΑΤΟΥ [ΚΑΙ] ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑ)ΧΟΥ
/ [ΠΑΤ]ΡΙΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ Π(ΑΤ)ΡΙΑΡΧΟΥ
ΚΥΡΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΤΕΥ/ΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜ[ΙΟΥ]/σεπτεμβρίω κε Διά χειρός ἡμῶν Ἰωάννου
κ(αί) ἑτέρου Ἰωάννου ἔτη ἀπό θεογονίας αχμδ». Βλ. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, 42-43.
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λόγω του ευρύχωρου νάρθηκα στα δυτικά, ναός από πλευράς τυπολογίας αποτελεί
συνδυασμό δύο αρχιτεκτονικών τύπων: κάτοψη τρίκογχου και σταυρεπίστεγη
κάλυψη με τρουλοκαμάρα. Οι πλάγιοι χοροί καθώς και η κόγχη του Ι. Βήματος είναι
και εδώ πεντάπλευροι. Σήμερα ο λιθόκτιστος ναός είναι επιχρισμένος εξωτερικά. Στο
ασβεστωμένο εσωτερικό του δεν σώζονται τοιχογραφίες οι οποίες, από πληροφορίες
κατοίκων,50 γνωρίζουμε πως υπήρχαν τουλάχιστον στον νάρθηκα. Βάσει επιγραφής
του βημοθύρου, το τέμπλο του ναού χρονολογείται στο 1611. Το τρίτο μνημείο του
Τροβάτου, η Άνω Μονή51 (εικ. 9), αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι
ένας παρόμοιου τύπου ναός με τον προηγούμενο, ο οποίος στερεώθηκε τα τελευταία
χρόνια.
Στον συνοικισμό Λεπιανά52 του Ραπτόπουλου, κτισμένος στις όχθες του Αχελώου,
βρίσκεται ο ναός του Αγίου Δημητρίου53 (εικ. 10). Υπήρξε καθολικό μονής, η οποία
κατείχε μεγάλη κτηματική54 και κτηνοτροφική περιουσία καθώς και μετόχι στη θέση
Παλαιολόγου της κοντινής γέφυρας του Αχελώου (Βρουβιανών). Η μονή λειτουργούσε
έως την επανάσταση του 1821, ενώ το 1823 πυρπολήθηκε από τον Σκόρδα πασά.
Πρόκειται για ένα μονόχωρο δρομικού τύπου ναό, μικρών διαστάσεων. Οι λιγοστές
τοιχογραφίες που σώθηκαν στο Ι. Βήμα μπορούν να τοποθετηθούν στον 17ο αι.
Στους πέντε συνοικισμούς55 ενός άλλου σημαντικού χωριού των Αγράφων, της
Πρασιάς, πρώην Ζελενίτσας,56 γνωστής και από τη δράση του Κοσμά του Αιτωλού,
από ένα σύνολο δώδεκα περίπου ναών, τους οποίους επισήμανε ο Δ. Λουκόπουλος,57
σώζονται μέχρι τις μέρες μας μόνο πέντε. Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου58 (εικ.

49. Σδρόλια, ΑΔ, 38 (1983) 218.
50. Σύμφωνα με τον ιερέα του χωριού π. Πέτρο Νταλλή, σε εργασίες που έγιναν στους
τοίχους του νάρθηκα βρέθηκαν λείψανα τοιχογραφιών.
51. Η καταγραφή και το σκαρίφημα της μονής περιλαμβάνεται σε ημερολόγιο (1944) του Δ.
Πάλλα (βλ. σχετική ανακοίνωση της Π. Φουντά).
52. Για τον οικισμό, βλ. Ν. Καρλιάμπας, Τα Λεπιανά Ευρυτανίας, Αθήνα 1988. Στα
Λεπιανά ή στην Πρασιά τοποθετείται, από κάποιους μελετητές, η πρωτεύουσα των ΑγραίωνΑπεραντών κατά τους προχριστιανικούς χρόνους. Αρχιμ. Π. Καλομπάτσος, «Στοιχεία φυσικής
και ιστορικής γεωγραφίας της επισκοπής Ραδοβισδίου», Ιστορικογεωγραφικά, 6 (1998) 50-51,
σημ. 261.
53. Βασιλείου, ΘΗΕ, 1 (1962) 312· Γκιόλιας, Ιστορία, 402.
54. Μερικά από τα ακίνητα στοιχεία της μονής διατηρήθηκαν έως σήμερα.
55. Το χωριό, του οποίου η θέση λειτουργεί ως φυσική οχύρωση, αποτελείται από τους
συνοικισμούς: Φουσιανά, Πρόδρομο, Μεταξάδες (Μεξιάδα), Κυπαρίσσι και Βασιλέσι. Η
προσπέλαση στους πέντε συνοικισμούς του ήταν δυνατή από μία μόνο δίοδο κι αυτή κατά τους
θερινούς, κυρίως, μήνες. Βλ. Δ. Βιλαέτη, «Σχεδίασμα ιστορίας της πολεοδομίας των σημερινών
οικισμών του τέως Δήμου Απεραντίων», Απεραντιακά, 11 (1977) 2-4· Γκιόλιας, Ιστορία, 402403. Αρχιμ. Π. Καλομπάτσος, 52-53, σημ. 284, όπου και η παλιότερη βιβλιογραφία.
56. Από το σλαβικό Zeleno (πράσινο), γι’ αυτό άλλωστε και η ονοματολογική αλλαγή σε
Πρασιά από το 1926 (Vasmer, 82).
57. Δ. Λουκόπουλος, Στα βουνά του Κατσαντώνη, 246-248· Μ. Β. Σιάλμας, «Η Πρασιά στα
χρόνια της σκλαβιάς», Απεραντιακά, 10 (1971) 21-24· Γκιόλιας, Ιστορία, 402-403.
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11), στον συνοικισμό Φουσιανά, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρξε καθολικό μονής.
Ανήκει στον κοινό, για την Πρασιά, τύπο του μονόχωρου δρομικού, ξυλόστεγου ναού,
με τοιχογραφίες του 17ου αι. Ο ναός, που πυρπολήθηκε από τον στρατό του Σκόδρα
πασά το 1823, έχει υποστεί ριζική ανακαίνιση. Στον κεντρικό συνοικισμό της Πρασιάς,
το Κυπαρίσσι,59 σώζονται οι ναοί του Χριστού, (εικ. 12) και του Αγίου Νικολάου.
Ο πρώτος είναι ένας μονόχωρος, ξυλόστεγος, αρκετά ευρύχωρος δρομικός ναός που
κτίστηκε το 1601.60 Το δυτικό τμήμα του κτιρίου έχει ξανακτιστεί σε μεταγενέστερη
περίοδο. Από τον ζωγραφικό διάκοσμο του ναού σώζονται μόνο λίγες παραστάσεις
στο Ι. Βήμα. Το ξύλινο, με γραπτό διάκοσμο, τέμπλο του ναού κατασκευάστηκε, το
1609, από τον ζωγράφο Ιωάννη Αγραφιώτη.61
Ο ναός του Αγίου Νικολάου62 (εικ. 13) είναι επίσης μονόχωρος δρομικού τύπου,
καμαροσκεπής. Το εσωτερικό του είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες του 17ου αι.
Στην ίδια κοινότητα και στον συνοικισμό Βασιλέσι έχουν επισημανθεί άλλοι δύο
παρόμοιου τύπου ναοί. Ο μικρών διαστάσεων ναός του Αγίου Αθανασίου (εικ. 14)
έχει δεχθεί μεταγενέστερες επισκευές. Κοσμείται με τοιχογραφίες των μέσων του 17ου
αι. ενώ το ξύλινο τέμπλο χρονολογείται με επιγραφή στο 1634.63 Σύγχρονός του είναι
και ο ναός του Αγίου Δημητρίου (εικ. 15), του οποίου ο ζωγραφικός διάκοσμος, λόγω
της ανακατασκευής μέρους του κτίσματος, διατηρείται μόνο στο Ι. Βήμα.64
Στην νησίδα που σχηματίζεται από τον ποταμό και χωρίζει την Ανατολική από την
Δυτική Φραγγίστα βρίσκεται η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου65 (εικ. 16). Η μονή, κατά
την περίοδο της ακμής της, διέθετε σημαντική κτηματική και κτηνοτροφική περιουσία.
Από το μοναστηριακό συγκρότημα σώζονται μόνο ερείπια κελιών και το καθολικό, το
οποίο σήμερα χρησιμοποιείται ως κοιμητηριακός ναός. Πρόκειται για λιθόκτιστο ναό
αγιορείτικου τύπου, με νάρθηκα στα δυτικά. Η στέγη του έχει καταπέσει και σήμερα

58. Βασιλείου ΘΗΕ, 1 (1962) 311· Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 39 (1984), Χρονικά, 168· Η ίδια, Μονή
Πέτρας, 85-86.
59. Η Ζελενίτσα είναι γνωστή από τη δράση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και την
προφητεία του σχετικά με την απελευθέρωση του τόπου από τους Τούρκους, με αντικείμενο το
γνωστό κυπαρίσσι, που σώζεται ακόμη στο χωριό. Αρχιμ. Π. Καλομπάτσος, 53.
60. Σύμφωνα με τη λιθανάγλυφη επιγραφή, η οποία είναι εντοιχισμένη στην κόγχη της
Προθέσεως, όπου μεταξύ ονομάτων αφιερωτών αναγράφονται και τα εξής: «έτους ζρθ ... Ι ...
όπου εχτισαν / την εκλισιαν του Χ(ριστο)υ». Στ. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, 83-84.
61. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σημ. 309, όπου παλαιότερη βιβλιογραφία.
62. Η επιγραφή έχει ως εξής: «διά συνδρομῆς καί ἐξόδου τοῦ τιμιωτάτου κύρ Λάμπρου τοῦ
Νέστορα καί τῆ(ς) συμβίας Τασίας». Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 34 (1984), Χρονικά, 168· Στ. Σδρόλια,
Μονή Πέτρας, 85.
63. Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 39 (1984), Χρονικά, 168· Η ίδια, Μονή Πέτρας, 84-85.
64. Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 39 (1984), Χρονικά, 168. Σύμφωνα με την ίδια (Στ. Σδρόλια, Μονή
Πέτρας, 84, σημ. 312) η ιστόρηση των δύο ναών στο Βασιλέσι ήταν σύγχρονη.
65. Βασιλείου, Επισκοπή Λιτζάς, 66-68· Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 17 (1961-62), Χρονικά, 185· ΑΔ,
23 (1968) 283· ΑΔ, 24 (1969) Β2 Χρονικά, 240· ΑΔ, 28 (1973) 386· Στ. Σδρόλια, Μονή Πέτρας,
75-76.
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στεγάζεται, μετά από τις απαραίτητες στερεωτικές εργασίες του 1968, με δίρριχτη
στέγη από κεραμίδια. Ο ναός εσωτερικά είναι επιχρισμένος. Τμήματα του αρχικού
ζωγραφικού διακόσμου υπάρχουν μόνο στο Ι. Βήμα, ενώ αυτά που διακρίνονται, κατά
τόπους, στον νάρθηκα χρονολογούνται στον 17ο αι.66
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου,67 στο χωριό Παπαδιά, (εικ. 17), είναι
μονόχωρος δρομικού τύπου, με νάρθηκα στα δυτικά, καλυπτόμενος με τετράριχτη
στέγη από πλάκες, σχιστόλιθου. Στον ανατολικό τοίχο του ναού διαμορφώνονται,
εξωτερικά, τρεις ημιεξαγωνικές κόγχες οι οποίες, στο άνω μέρος τους, ενώνονται
με τόξα. Τμήμα των πλάγιων τοίχων, κυρίως του βόρειου και ολόκληρος ο δυτικός
τοίχος του νάρθηκα αποτελούν ανακατασκευή του 1972. Ο ναός είναι κατάγραφος με
αγιογραφίες του 17ου αι.
Νότια της Παπαδιάς, στο Παυλόπουλο, σώζεται ο ναός του Αγίου Δημητρίου68
(εικ. 18). Είναι ένας μονόχωρος δρομικός ναός με νάρθηκα στα δυτικά, ο οποίος
ανακατασκευάστηκε το 1904. Στη βόρεια και στη δυτική πλευρά του ναού ανοίγονται
δύο είσοδοι με προστώα. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού χρονολογείται, βάσει
επιγραφών,69 στο 1666.
Στη Χρύσω, ένας μικρός μονόχωρος λιθόκτιστος καμαροσκεπής ναός, χωρίς
τοιχογραφίες, αφιερωμένος στους Ταξιάρχες70 (εικ. 19), είναι, όπως αναφέρει ο Quinn,71
ο παλιότερος κατά την «εγχώριον πεποίθησιν» από τους ναούς του οικισμού.
Στο Καρπενήσι, ο 17ος αι. εκπροσωπείται από τον μητροπολιτικό ναό της Αγίας
Τριάδας72 (εικ. 20). Το ιστορικό παρελθόν του ναού είναι συνυφασμένο με αυτό της
περίφημης για την ανώτερη μόρφωση Σχολής του Καρπενησίου, την οποία ίδρυσε
και ανέδειξε ο Ευγένιος ο Αιτωλός και αρκετοί άξιοι συνεχιστές του έργου του. Ο
αρχικός ναός, ένα μικρό εκκλησάκι, κτίστηκε πιθανότατα στο β΄ μισό του 16ου αι. Το

66. Πρώτος ο Π. Βασιλείου [Θ.Η.Ε., 1 (1962) 310], σε επίσκεψή του, το 1959, εντόπισε κάτω
από τα επιχρίσματα τοιχογραφίες, τις οποίες χρονολόγησε στον 17ο αι.
67. Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 28 (1973) 387-388, όπου αναφέρεται ως ναός αφιερωμένος στον Άγ.
Ιωάννη τον Θεολόγο.
68. Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 23 (1968) 282· ΑΔ, 28 (1973) 387.
69. Στην κτητορική επιγραφή, η οποία βρίσκεται πάνω από την δυτική είσοδο του ναού,
αναφέρεται:
ΑΝΕΣΤΙΡΙΘΗ ΟΥΤΟΣ [Ο] ΘΥΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΔΗΑ ΣΗΝΔΡΟΜΗΣ ΤΕ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΙΕΡΕΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΒΟΝ[ΤΟΣ] ΚΩ ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΤΗ ΑΠΟ Χ[ΡΙΣΤ]ΟΥ Αχξς΄
(1666). Δεύτερη χρονολογία στον βόρειο τοίχο του ιερού: ΕΤΗ ΖΡξζ (7167=1659). Κατά τον Π.
Λαζαρίδη [ΑΔ, 23 (1968) 282] οι χρονολογίες να αναγνωστούν ως 1696 και 1689.
70. Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 41 (1986) 95.
71. D. Quinn, «Χριστιανικαί επιγραφαί εν τη Πινδική Χώρα», Αρμονία, 3 (1903) 72-73.
72. Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 16 (1960), Χρονικά, 199· ΑΔ, 19 (1964), Χρονικά, 301· ΑΔ, 22 (1967),
Χρονικά, 338· ΑΔ, 25 (1970), Χρονικά, 298· ΑΔ, 26 (1971), Χρονικά, 314· ΑΔ, 28 (1973) 386· Π.
Πουλίτσας, «Επιγραφαί και Σιγίλλια εξ Ευρυτανίας», Ε.Ε.Β.Σ., 3 (1926) 257· Π. Βασιλείου, «Η
εκκλησία Αγ. Τριάδα του Καρπενησίου», Αθήνα Ι962, 56,59.
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εκκλησάκι αυτό, στα μέσα του 17ου αι., ανακαινίσθηκε «εκ βάθρων» από τον Ευγένιο
Γιαννούλη τον Αιτωλό. Ο ναός αυτός, η μορφή του οποίου ήταν ίδια με τη σημερινή,
κατά την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης υπέστη τέσσερες πυρπολήσεις. Ως
τελευταία ανακαίνιση αναφέρεται αυτή του 1833. Η σημερινή μορφή του ναού,
σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, οφείλεται σε επεμβάσεις της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας η οποία αναπαλαίωσε το κτίσμα στην περίοδο 1960-1970.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι στα τέλη του 16ου και τον 17ο
αιώνα στην περιοχή διαπιστώνεται μία μεγάλη καλλιτεχνική δραστηριότητα, φαινόμενο
που ως ένα βαθμό και για τους ίδιους λόγους απαντά και σε άλλες περιοχές της Πίνδου.
Οι ναοί που παρουσιάστηκαν έχουν επισημανθεί διάσπαρτοι στους συνοικισμούς των
χωριών της βορειοδυτικής κυρίως Ευρυτανίας, με νοτιότερο παράδειγμα αυτό του
ναού της Αγίας Τριάδας του Καρπενησίου. Αν και η σημερινή μορφή κάποιων είναι
αποτέλεσμα αλλεπάλληλων επεμβάσεων και προσθηκών,73 διαπιστώνεται ότι στην
πλειοψηφία τους παρουσιάζουν μία σχετική ομοιομορφία αρχιτεκτονικού ρυθμού. Οι
δεκατρείς από τους δεκαεννέα ναούς ανήκουν στον τύπο της μονόχωρης ξυλόστεγης
βασιλικής μικρών, συνήθως, διαστάσεων. Ο τύπος αυτός, που αποδεικνύει τις ταπεινές
προθέσεις του κτήτορα, επιβιώνει ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό ρεύμα του 16ου και
17ου αι., το οποίο σε άλλες περιοχές αναδεικνύει ως κύριο τύπο μοναστηριακού ναού
τον αθωνικό.74 Την περίοδο αυτή, στην περιοχή που εξετάζουμε, στον καθαρά αθωνικό
τύπο ανήκουν μόνο δύο παραδείγματα. Από τους υπόλοιπους τέσσερις ναούς, ένας
ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου, με τρούλο, και τρεις αποτελούν
συνδυασμό αθωνικού με τρουλοκαμάρα. Μορφολογικό γνώρισμα των παραδειγμάτων,
του καθαρά αθωνικού τύπου και του συνδυασμού του με τρουλοκαμάρα, είναι οι
αβαθείς πεντάπλευρες πλάγιες κόγχες (χοροί),75 αντί των ημιεξαγωνικών. Σε ό,τι αφορά
τα κατασκευαστικά ζητήματα, η μορφή των κτισμάτων είναι συνεπής έκφραση των
δυνατοτήτων των εντόπιων υλικών, κατεργασμένων με τους παραδοσιακούς τρόπους
δόμησης, που αντιστοιχούν σε αυτού του τύπου τα κτίσματα στην περιοχή. Η κατασκευή
των τοίχων ακολουθεί την τυπική, για την εποχή, αργολιθοδομή, με τους οριζόντιους
ξυλόδεσμους, τοποθετημένους κατά διαστήματα. Σήμερα πολλοί από τους ναούς
αυτούς εξωτερικά είναι επιχρισμένοι είτε εξ ολοκλήρου είτε με πλατύ αρμολόγημα που
καλύπτει και μέρος των λίθων. Τα περισσότερα από τα αρμολογήματα αυτά έγιναν, στο

73. Για την γενικότερη τάση επιμήκυνσης των εκκλησιών της περιόδου και τη σύνδεση του
φαινομένου με την αύξηση του εκκλησιαζόμενου πληθυσμού, βλ. Σ. Βογιατζής, Συμβολή στην
ιστορία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της Κεντρικής Ελλάδος κατά τον 16ο αι.. Οι
μονές Αγίου Βησσαρίωνος (Δούσικο) και Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδα), Αθήνα 2000, 157.
74. Έχει παρατηρηθεί πως όπου εμφανίζεται ο αθωνικός τύπος υποδηλώνεται η επιρροή τού
Αγίου Όρους ή άλλων μοναστικών κέντρων, όπως τα Μετέωρα. Στην περιοχή των Αγράφων
μεγάλη επιρροή άσκησε η Μονή του Δουσίκου, στο πλαίσιο του «μοναστικού κινήματος» του
16ου αι. Για το φαινόμενο, βλ. Βογιατζής, 25 κ.ε.· πρβ. Στ. Σδρόλια, Μονή Πέτρας, 13, υποσ. 26.
75. Το χαρακτηριστικό αυτό επιχωριάζει και συναντάται σε πολλούς μοναστηριακούς
ναούς κυρίως του 16ου, αλλά και του 17ου-18ου αι., όχι όμως και στα καθολικά των μονών
του Άθω.
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πρόσφατο παρελθόν, στα πλαίσια πρόχειρων στερεωτικών εργασιών, όπως οι εμφράξεις
ρωγμών από σεισμούς. Άξια προσοχής, όσον αφορά στους μονόχωρους ναούς, είναι η
σχετικά γενικευμένη χρήση της τετράρριχτης αντί της δίρριχτης στέγης, με αετώματα ή
αποτμήσεις, που συναντούμε σε άλλες περιοχές.
Αναφορικά με τη διακόσμηση των μνημείων αυτών παρατηρείται πως το μεγαλύτερο
μέρος των τοιχογραφήσεων χρονολογείται στο πρώτο μισό του 17ου αι. Σύμφωνα με
επιγραφικά δεδομένα, αφιερωτές-κτήτορες των περισσότερων μνημείων είναι επώνυμοι
άρχοντες της περιοχής με τις οικογένειές τους, η απεικόνιση πολλών από τους οποίους
περιλαμβάνεται στο εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού. Οι άρχοντες αυτοί είναι
είτε ευκατάστατοι πολίτες, ο πλούτος των οποίων προέρχεται από το εμπόριο στο
εξωτερικό, είτε μετανάστες που συγκέντρωσαν κεφάλαια ή και αρχοντικά αξιώματα
στην Κωνσταντινούπολη ή στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες. Από την άποψη της τέχνης
οι αγιογραφήσεις αυτές αποτελούν έργα ικανών ζωγράφων με άριστη θεολογική και
τεχνική κατάρτιση. Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι ξυλόπηκτες οροφές, τα απλά
ζωγραφιστά τέμπλα, τα οποία ενίοτε φέρουν κατεργασμένο με χαμηλό ανάγλυφο
επιστύλιο και σπανιότερα τα εξ ολοκλήρου ξυλόγλυπτα τέμπλα.
Ο 18ος αι. (εικ. 21) στα ευρυτανικά Άγραφα εκπροσωπείται με λιγότερα μνημεία,
συγκριτικά με τον 17ο αι. Το πρώτο από αυτά, η Μονή της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος (εικ. 22)76 βρίσκεται βορείως του χωριού Βράχα.77 Η μονή, της οποίας δεν
γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο ίδρυσης,78 υπήρξε σταυροπηγιακή και είχε σημαντική
κτηνοτροφική και κτηματική περιουσία στο χωριό Βράχα και στο Μεσολόγγι, όπου
ξεχείμαζαν τα κοπάδια της. Επί οθωμανικής κυριαρχίας και κατά την Επανάσταση
του 1821 διατηρούσε σχολείο εγκύκλιας παιδείας. Στη μονή λειτουργούσε μοναστική
κοινότητα από το 1738 μέχρι το 1880, οπότε διαλύθηκε και έκτοτε ανήκει στην
ενορία της Βράχας. Από το κτιριακό συγκρότημα της μονής σήμερα απέμεινε μόνο
το καθολικό, του οποίου οι ζημιές από τους σεισμούς του 1967 αποκαταστάθηκαν
το 1971. Πρόκειται για έναν τετρακιόνιο, αγιορείτικου τύπου, κεραμοσκεπή ναό που
στη δυτική πλευρά του φέρει νάρθηκα και πρόσθετο εξωνάρθηκα.79 Χαρακτηριστικό
στοιχείο του τρόπου κάλυψης του ναού είναι ότι το Ιερό και η δυτική κεραία του

76. Quinn, Αρμονία, 1903, 65-67· Α. Ορλάνδος-Μ. Θεοχάρη, «Αι επί της Πίνδου Ιεραί
Μοναί Βράχας και Ρεντίνης», ΑΕ, 1958, Χρονικά 1-12 (Αθήνα 1962)· Π. Βασιλείου ΘΗΕ, 1
(1962) 311-312· Ο ίδιος, ΘΗΕ, 3 (1963) 1037-8· Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 22 (1967), Χρονικά Β2, 337·
ΑΔ, 23 (1968) 283· ΑΔ, 27 (1972), Χρονικά Β2, 433· Γκιόλιας, Ιστορία, 405-406.
77. Για την Βράχα, βλ. Β. Μαντούζας, Η Βράχα, υστεροβυζαντινό χωριό των Αγράφων,
Αθήνα 1981. Σύμφωνα με αρκετές ενδείξεις, το χωριό υφίσταται ήδη από τον 17ο αι.
Πυρπολήσεις και επιδημίες του τέλους του 17ου και των αρχών του 18ου αι. επέφεραν σοβαρή
μείωση του πληθυσμού. Μαντούζας, 41-45.
78. Στοιχεία, όπως μία φορητή εικόνα με παράσταση του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του
1662/3 [Α. Ορλάνδος-Μ. Θεοχάρη, 1-3· Π. Βασιλείου, Φθιώτις, 17 (1958) 271-275] τεκμηριώνουν
την ύπαρξη της μονής πριν από αυτή τη χρονολογία.
79. Γ. Ντέλλας, «Το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Βράχα Ευρυτανίας»,
ΕΜΠ, Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, 4 (1993) 99-112.
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σταυρού καλύπτονται με φουρνικά, ενώ τα τέσσερα διαμερίσματα του σταυρού με
τεταρτοκυλίνδρους. Βάσει επιγραφών, ο ναός «ἀνηγέρθη ἐκ βάθρου καί θεμελίου» το
1745 και αγιογραφήθηκε το 1758.80
Στην Ανατολική Φραγκίστα συναντούμε την Μονή της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος81 (εικ. 23), η οποία αναφέρεται ήδη από τον 17ο αι. Από το παλιό συγκρότημα
της μονής, η περιουσία της οποίας ήταν κυρίως κτηνοτροφική, σώζεται μόνο το
καθολικό, ένας ναός τρίκογχος με τρουλοκαμάρα και καμαροσκεπή νάρθηκα στα
δυτικά. Ο ναός κτίστηκε το 1725, επι επισκόπου Λιτζάς και Αγράφων Διονυσίου του
Χίου.82 Ο σεισμός του 1966 προξένησε σοβαρές ζημιές στο κτίριο, η αποκατάσταση των
οποίων άρχισε το 1969. Το τέμπλο του ναού χρονολογείται στο 1731 ενώ ο ζωγραφικός
του διάκοσμος στα 1735.83
Στο Κερασοχώρι, πρώην Κεράσοβο,84 το οποίο υπήρξε έδρα καζά με σχολείο για
τα κοινά γράμματα (μέσα του 18ου αι.) και όπου ο Κώστας Βελής ύψωσε το λάβαρο
της Επανάστασης του 1821, σώζεται ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου85 (εικ. 24).

80. Η επιγραφή, που αφορά στην ανέγερση του ναού, βρίσκεται εντοιχισμένη στον εξωτερικό τοίχο της κόγχης του ιερού και αναφέρει: «ΑΨΜΕ / ΕΓΙΝΕ ΟΥ/ΤΟC Ο ΝΑΟC». Άλλες
δύο επιγραφές, η πρώτη εξωτερικά πάνω από την είσοδο και η δεύτερη στο εσωτερικό του
ναού, αναφέρουν ως έτος κτίσεως του ναού και πάλι το 1745 και ως έτος αποπεράτωσης της
αγιογράφησής του το 1768. Συγκεκριμένα: α) εἰ μέν φίλος πέφυκας εἴσελθε χαίρων / εἰ δέ ἐχθρός
καί βάσκανος καί γέμων δόλου / πόρρω πέφευγε τῆς πύλης ταύτης / ἔτος αψνη αὐγούστου 15. β)
+ ἀνιγέρθη ἐκ βάθρον καί θεμελίου ἐν ἔτει αψμε. / ἐπί δαμασκηνοῦ δή ταπεινοῦ καί ἡγουμένου
κατεσκευάσθη / τό παρόν φαιδρόν / ἔργον μέμνησω χ(ριστ)έ τῶν καρποφορισάντων οἴκτειρον
χε / τούς ἐνθάδε οἰκούντας διά συνδρομῆς / δαμασκηνοῦ γουμένου ἐξ Ἄρτις χωρίου ὄντος καί
διά / ἐξόδων τοῦ ἐξ Ἁγίας Τριάδος χωρίου τοῦ προσκυνη-/τοῦ τοῦ Γεωργίου καί τῆς συμβίου
Ἀφέντος καί τοῦ εἱοῦ αὐτῶν καί διαδόχου / δαμασκηνοῦ προσκυνητοῦ ἔπειτα ἐγεγόνει. /
ἐτελειόθη ἅπασα ἡ μονή αὕτη ἀρχιερατεύοντος κυρίου/ Νεκταρίου εἵληφε τέρμα ἡ ταύτης
ἱστορία / ἐν τῷ αψν8 ἔτος τῷ σωτηρίῳ / αὐγούστου - 15. Βλ. Π. Βασιλείου, Φθιώτις, 17 (1958)
269-270· Ο ίδιος, Ζυγός, Αθήνα 1957, αρ. 15,22· Μ. Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την
άλωση, 1 (Αθήνα 1987) 163, 227· Τσιουρής 2004, 26-29.
81. Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 17 (1961/62): Χρονικά, 185· ΑΔ, 23 (1968) 283· ΑΔ, 28 (1973) 387.
82. Πρόκειται για ανακαίνιση του καθολικού του 17ου αι., αφού η επιγραφή που βρίσκεται
στον νότιο τοίχο αναγράφει: «Ἐν ἔτει 1725 τῆς κατά σάρκα οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ
ἀνεκαινίσθη ἐκ θεμελίων οὗτος ὁ θεῖος καί ἱερός ναός τοῦ μεταμορφωθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ
δι’ ἐπιτροπῆς καί συνδρομῶν τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου Παπακυρίλλου[....] καί ἐξόδων
τοῦ κύρ Χατζηπαναγιώτου ἐκ κώμης Κερασόβου, ἀρχιερατεύοντος τοῦ θεοφιλεστάτου
Διονυσίου τοῦ ἐκ νήσου Χίου καί ἐν ἔτει 1732 ἱστορήθη...» Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 23 (1968) 283· Ε.
Φεγγούλης, Ανατολική Φραγκίστα, 1998, 45.
83. Η ζωγραφική των μνημείων των Αγράφων του 18ου αιώνα αναπτύσσεται στη
διδακτορική διατριβή του Ι. Τσιουρή, «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του καθολικού της Μονής
Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας (1758) και η εντοίχια θρησκευτική ζωγραφική του 18ου αι.
στην περιοχή των Αγράφων», Ιωάννινα 2004 (αδημοσ.). Για τη μονή Μεταμορφώσεως στη
Φραγκίστα, βλ. σ. 19.
84. Αρχιμ. Π. Καλομπάτσος, 52.
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Είναι μονόχωρος ναός με νάρθηκα στα δυτικά. Σήμερα καλύπτεται με δίρριχτη στέγη.
Οι γενέσεις καμάρας που σώζονται, εντούτοις, παραπέμπουν σε καμαροσκεπή ναό.
Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού, που διατηρείται στο μεγαλύτερό του μέρος,
χρονολογείται στο 1716.86
Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου87 στη Χρύσω, στη σημερινή του μορφή, είναι
ένα απλό μονόχωρο δρομικού τύπου κτίσμα, με ξύλινο υπερώο στα δυτικά. Το
δυτικό τμήμα αποτελεί επέκταση του 1890. Ο ναός χρονολογήθηκε αρχικά στον
18ο αιώνα, με βάση τις αναγραφόμενες στο ξυλόγλυπτο τέμπλο και στις εικόνες του
χρονολογίες.88 Ωστόσο, επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία στο ανατολικό τμήμα του
ναού89 επιτρέπουν την χρονολόγηση του τμήματος αυτού στα μέσα τουλάχιστον του
16ου αιώνα. Στο ναό δεν διασώζονται τοιχογραφίες.
Στο χωριό Αγία Τριάδα, υπήρχε η Μονή του Προφήτη Ηλία90 (εικ. 25), η οποία
είχε αξιόλογη κτηματική και κτηνοτροφική περιουσία. Από το πρώτο μοναστηριακό
συγκρότημα σώθηκαν μόνο ερείπια κελιών και ξενώνων. Στην ίδια θέση, το 1795, ο
ιερομόναχος Γαβριήλ, με τη συνδρομή των κατοίκων του χωριού, έκτισε τη νεότερη
μονή. Από αυτή σώζεται σήμερα μόνο το καθολικό, ένας μονόχωρος ξυλόστεγος ναός,
με την κόγχη του Ι. Βήματος να εγγράφεται στον ανατολικό τοίχο. Από τις σωζόμενες
γενέσεις της καμάρας συμπεραίνουμε πως και αυτός ο ναός ήταν καμαροσκεπής. Το
εσωτερικό του κοσμείται με τοιχογραφίες που φιλοτέχνησαν οι ζωγράφοι του β΄ μισού
του 18ου αι. Γεώργιος Γεωργίου και Γεώργιος Αναγνώστου.91 Ο ναός, ο οποίος υπέστη
ζημιές κατά τον σεισμό του 1966, στερεώθηκε το 1970.
Η παρουσία της Μονής Στάνας ή Σίκας92 (εικ. 26), τιμώμενης στη Γέννηση της
Θεοτόκου, που βρίσκεται στα Επινιανά, βεβαιώνεται από τον 16ο αι. Από τη μονή
διατηρούνται το καθολικό, ένας τρίκογχος ναός με τρούλο, μία διώροφη πτέρυγα
κελλιών στα ανατολικά και σε επαφή μ’ αυτή το μονόχωρο καμαροσκεπές παρεκκλήσιο.

85. Quinn, Αρμονία, 1902,71 κ.ε.· Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 23 (1968) 282-283· Στ. Σδρόλια, ΑΔ,
41 (1986), Χρονικά, 94.
86. Τσιουρής, 15-16. Η επιγραφή στις εκατέρωθεν της δυτικής εισόδου απεικονίσεις της
Θεοτόκου αναφέρει: «δέησις τοῦ δούλου τοῦ θυ / δανίλη βλάσι 1716 ενώ αυτή που βρίσκεται
στον Β. και Δ. τοίχο του ναού: «ἀνιστορίθη ὁ θεῖος καί πάνσεπτος ναός οὗτος τῆς ὑπερ-/αγίας
δεσποίνης ἡμῶν / θκου καί ἀειπαρθένου μαρίας διά ἐξόδου ... καί / συνδρομῆς τῆς χώρας ταύτης
/ ἀρχιερατεύοντος τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Κυ Κυ διονυσίου ἐπί ἔτους αψις ἰουνίου
18».
87. Α. Ορλάνδος, ΕΕΒΣ, 3 (1926) 300· Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 41 (1986), Χρονικά, 95.
88. Το τέμπλο φέρει τη χρονολογία 1732, ενώ οι χρονολογίες 1736 και 1737 αναγράφονται
στις εικόνες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Ιωάννη του Προδρόμου αντίστοιχα.
89. Για τα στοιχεία αυτά, βάσει των οποίων θεωρείται πολύ πιθανόν ο αρχικός ναός να
ανήκε στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με νάρθηκα, βλ. Ι. Καρανή, «Ιερός Ναός
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Χρύσω Αγράφων», 27 Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής
Αρχαιολογίας και Τέχνης, Περιλήψεις, Αθήνα 2007, 45-46.
90. Βασιλείου, Επισκοπή Λιτζάς, 78· Ο ίδιος, ΘΗΕ, 1 (1962) 312· Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 26
(1971), Β2 Χρονικά, 314· Στ. Σδρόλια, ΑΔ, 39 (1984), Β΄ Χρονικά, 169· Γκιόλιας, Ιστορία, 406.
91. Χατζηδάκης, 227· Τσιουρής, 45-46.
92. Γκιόλιας, Ιστορία, 404.
254

Στο καθολικό, το κτίσμα του οποίου χρονολογείται στον 18ο αι., διασώζονται τμήματα
τοιχογραφιών που χρονολογούνται στο 1881 και αποτελούν έργο του Σαμαριναίου
ζωγράφου Ιωάννη. Στο εσωτερικό του παρεκκλησίου δεν σώζονται τοιχογραφίες.
Ο ναός των Ταξιαρχών93 (εικ. 27), στον Μάραθο, πρώην Μύρεσι, κτίστηκε το
1760. Τυπολογικά ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με
τρούλο-αθωνικό.94 Ο αφιερωμένος στον αρχάγγελο Μιχαήλ, ενοριακός, ναός είναι
κατάγραφος με αγιογραφίες του 1769 και του 1791.95 Ζωγράφοι είναι και πάλι οι
Γεώργιος Γεωργίου και Γεώργιος Αναγνώστου.96 Ο ναός στερεώθηκε το 1967 ενώ το
1983 συντηρήθηκαν μερικώς οι τοιχογραφίες του.
Στην ΒΑ παρυφή του χωριού Δομιανοί είναι κτισμένη η Μονή της Παναγίας
της Δομιανίτισσας97 (εικ. 28), η οποία τιμά τη μνήμη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Από το κτιριακό συγκρότημα της μονής, διατηρείται το καθολικό και στα ΝΔ ένα
διώροφο κτίσμα κελλιών. Το ανεξάρτητο κωδωνοστάσιο στα ΝΑ του καθολικού είναι
κτίσμα του 1872. Το καθολικό ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής,
καλυπτόμενης, αρχικά, με πλάκες σχιστόλιθου και σήμερα με κεραμίδια βυζαντινού
τύπου. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το έτος 1779 άρχισε η τρίτη, κατά σειρά,
εκ βάθρων ανακαίνιση του ναού.98 Η κτητορική επιγραφή,99 στο υπέρθυρο της νότιας
εισόδου, αναφέρει ως έτος της «ἐκ βάθρων» ανακαίνισης και ιστόρησης του ναού το

93. Ορλάνδος, 300· Π. Λαζαρίδης, ΑΔ, 16 (1960), Χρονικά 199· ΑΔ, 23 (1968) 280-282· Γ.
Γιαννίτσαρης-Ν. Βρυώνης, «Ο ιερός ναός Ταξιαρχών Μαράθου Αγράφων», Εκκλησίες στην
Ελλάδα μετά την Άλωση, 6 (2002) 57-66.
94. Ο τύπος αυτός δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ευρυτανία. Βλ. Α. Πασαλή, «Η
Αγία Παρασκευή στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων», Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, 5
(1998) 189-206· Γιαννίτσαρης-Βρυώνης, 59.
95. Η επιγραφή, η οποία βρίσκεται πάνω από την είσοδο στον ναό αναφέρει τα εξής:
«Ἡστορήθη ὁ θεῖος οὗτος καί εὐαγής ναός τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ διά συνδρομῆς καί
δαπάνης τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῶν κατοικούντων ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ ἀρχιερατεύοντος
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κ. Κ. Διονυσίου Λητζᾶς καί Ἀγράφων διά χειρός Γεωργίου,
Γεωργίου καί Γεωργίου Ἀναγνώστου ἐν ἔτει ΑΦ#Η αὐγούστου 23 (1598)». Κατά τον Μ.
Χατζηδάκη (ό.π., σ. 13), ο Κ. Τρίκκας, ΕΕΒΣ, 2 (1925) 323 διάβασε λανθασμένα την εσκεμμένα
επιζωγραφισμένη χρονολογία ως ΑΦ#Η (1598). Με τον ίδιο τρόπο διάβασαν την επιγραφή τόσο
ο Αν. Ορλάνδος (ό.π., σ. 300) όσο και ο Δ. Πάλλας στο ημερολόγιό του (αδημοσίευτο) του 1944.
96. Χατζηδάκης, 227.
97. Ι. Ζούμπος, Το μοναστήρι των Δομιανών Ευρυτανίας. Σημαντικό μνημείο της
Ορθοδοξίας, Αθήνα 1998· Ν. Βρυώνης-Γ. Γιαννίτσαρης, «Ιερός Ναός Παναγίας Δομιανών».
ΕΜΠ, Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, 5 (1998) 71-80.
98. Η παράδοση συνδέει επίσης την ανέγερση του ναού με την επαναλαμβανόμενη, εκ
θαύματος, μεταφορά της εικόνας της Παναγίας της Δομιανίτισσας, που βρισκόταν στη
γειτονική Βράχα, στους Δομιανούς.
99. Η επιγραφή έχει ως εξής: «+ Ἀνακαινίσθη καί ἀνεστορίθη ὁ θεῖος οὗτος καί πάνσεπτος
ναός τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης τῆς Κοιμήσεως ἐξ ἰδίων
εἰσοδημάτων τῆς αὐτῆς ἁγίας ἐκκλησίας, ἀρχιερατεύοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου τοῦ Ἁγίου
Λιτζᾶ Κυρίου Διονυσίου. Ἐν ἔτει σωτηρίω ΑΨΠζ διά χειρῶν Γεωργίου Γεωργίου καί Γεωργίου
Ἀναγνώστου. Δεκεμβρίου ιγ». Κ. Φλώρου, «Η Ιερά Μονή της Παναγίας Δομιανίτισσας
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1787. Ζωγράφοι του κατάγραφου εσωτερικού του ναού είναι οι Γεώργιος Γεωργίου
και Γεώργιος Αναγνώστου.100 Κατά τα έτη 1992-1993 αναστηλώθηκαν τα κελλιά της
εισόδου και συντηρήθηκαν οι τοιχογραφίες του ναού.
Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι τα περισσότερα από τα μνημεία του 18ου αι., των
οποίων ο τρόπος δόμησης είναι παρόμοιος με αυτόν του 17ου αι., υπήρξαν καθολικά
μονών και εντοπίζονται στην κεντρική, κυρίως, Ευρυτανία. Από πλευράς τυπολογίας
παρατηρείται ότι ο τύπος του απλού μονόχωρου, καμαροσκεπούς ή ξυλόστεγου, ναού
απαντά σε περιπτώσεις ενοριακών ναών. Στα καθολικά των μονών, όπως και στην
υπόλοιπη Ελλάδα, προτιμούνται πιο σύνθετοι τύποι και επιβιώνουν εφαρμογές όπως
του σταυρεπίστεγου με τρουλοκαμάρα, υπό την επίδραση παραδειγμάτων του 17ου αι.
στην περιοχή. Ο αγιορείτικος τύπος, τετρακιόνιος και σπανίως δικιόνιος, σε μία μόνο
περίπτωση φέρει τρούλο, καθώς τόσο στην περιοχή όσο και στις όμορες περιοχές της
Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας επιχωριάζει ο απλός αθωνίτικος
ναός με δίρριχτη στέγη. Το μοναδικό παράδειγμα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής,
στους Δομιανούς, προϊδεάζει για την επικράτηση του τύπου αυτού κατά τον 19ο αι.
στην νότια, κυρίως, Ευρυτανία.
Σε ό,τι αφορά στις αγιογραφήσεις των μνημείων αυτών διαπιστώνεται ότι η
παράδοση της καλλιτεχνικής στάθμης του 17ου συνεχίζεται και στον 18ο αι., από
αξιόλογα καλλιτεχνικά συνεργεία και αγιογράφους, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, με
κυριότερους τους ζωγράφους Γεώργιο Γεωργίου από το Μαυρίλο της Φθιώτιδας και
Γεώργιο Αναγνώστου από τον Φουρνά της Ευρυτανίας, οι οποίοι θεωρούνται επίγονοι
του Διονυσίου του εκ Φουρνά. Στα τέμπλα των εκκλησιών του 18ου αι. μπορούμε να
παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής στην περιοχή, ως
αποτέλεσμα της επιρροής της τεχνοτροπίας του ευρωπαϊκού αλλά και του οθωμανικού
μπαρόκ.
Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω καταδεικνύεται ότι, από τα τέλη του 16ου, τον 17ο
και τον 18ο αι. στην περιοχή των Ευρυτανικών Αγράφων -όπως και των Θεσσαλικώνδιαπιστώνεται μεγάλη καλλιτεχνική δραστηριότητα, η οποία συνδέεται με την
αντίστοιχη οικονομική, πνευματική και πολιτιστική άνθηση της περιοχής.

Ευρυτανίας», Το έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ στην
Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της 1990-1998, 1η Επιστημονική Συνάντηση, Βόλος 2000,
245-254· Τσιουρής, 34-36.
100. Χατζηδάκης, 227.
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Εικ. 1. Η περιοχή των Ευρυτανικών Αγράφων με σημειωμένες τις θέσεις
των μνημείων του 17ου αιώνα.

Εικ. 2. ΑΓΡΑΦΑ. Ο ναός του Αγ. Γεωργίου.
17. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Εικ. 3. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (ΣΑΪΚΑ). Η Μονή της Αγ. Τριάδας.

Εικ. 4. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Η Μονή του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου.
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Εικ. 5. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Ο ναός του Αγ. Δημητρίου.

Εικ. 6. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ. Ο ναός της Αγ. Παρασκευής.
259

Εικ. 7. ΤΡΟΒΑΤΟ. Η Κάτω Μονή της Παναγιάς.

Εικ. 8. ΤΡΟΒΑΤΟ. Ο ναός του Αγ. Δημητρίου.
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Εικ. 9. ΤΡΟΒΑΤΟ. Η Άνω Μονή της Παναγιάς.

Εικ. 10. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ. Ο ναός του Αγ. Δημητρίου.
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Εικ. 11. ΠΡΑΣΙΑ, ΦΟΥΣΙΑΝΑ. Ο ναός της Παναγίας.

Εικ. 12. ΠΡΑΣΙΑ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ. Ο ναός του Χριστού.
262

Εικ. 13. ΠΡΑΣΙΑ. Ο ναός του Αγ. Νικολάου.

Εικ. 14. ΠΡΑΣΙΑ. Ο ναός του Αγ. Αθανασίου.
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Εικ. 15. ΠΡΑΣΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΣΙ. Ο ναός του Αγ. Δημητρίου.

Εικ. 16. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ. Η Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
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Εικ. 17. ΠΑΠΑΔΙΑ. Ο ναός του Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου.

Εικ. 18. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ. Ο ναός του Αγ. Δημητρίου.
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Εικ. 19. ΧΡΥΣΩ. Ο ναός των Ταξιαρχών.

Εικ. 20. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. Ο ναός της Αγ. Τριάδας.
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Εικ. 21. Η περιοχή των Ευρυτανικών Αγράφων με σημειωμένες τις θέσεις
των μνημείων του 18ου αιώνα.

Εικ. 22. ΒΡΑΧΑ. Η Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
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Εικ. 23. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ. Η Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Εικ. 24. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ. Ο ναός της Παναγίας.
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Εικ. 25. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ. Ο ναός του Προφήτη Ηλία.

Εικ. 26. ΕΠΙΝΙΑΝΑ. Η Μονή της Στάνας.
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Εικ. 27. ΜΑΡΑΘΟΣ. Ο ναός των Ταξιαρχών.

Εικ. 28. ΔΟΜΙΑΝΟΙ. Η Μονή της Παναγίας Δομιανίτισσας.
270

π. ΚΩΝ. Ν. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΛΙΑΔΡΟΜΙΩΝ Ή ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
18ος-19ος ΑΙ.1
Συνεχίζοντας την έκδοση των εγγραφών, οι οποίες περιέχονται στο Κατάστιχον
τυχηρῶν καί κηρίων... του επισκόπου της Σκιάθου και Σκοπέλου Ευγενίου,
παρουσιάζω τα όσα σχετίζονται με το νησί Λιαδρόμια ή Αλόννησος, όπως ονομάζεται
σήμερα.2 Το νησί αυτό, το οποίο ανήκε στην Επισκοπή της Σκιάθου και Σκοπέλου, την
εποχή εκείνη, δηλαδή στα μέσα του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα, ήταν σε ένδεια με
κύριο επάγγελμα των κατοίκων του την κτηνοτροφία. Γι’ αυτό και τα δοσίματα στην
οθωμανική εξουσία ήταν το προβατιάτικο (adet-i agnam).3
Η ολιγάριθμη, φτωχική και καθημαγμένη από τους πειρατές4 κοινωνία του νησιού
ζούσε, κατά κανόνα, στον μικρό οικισμό, με 60-70 σπίτια, τα οποία ήταν, κατά τους
Δημητριείς, «μέσα εἰς ἕνα τοῖχος πολλά ἀδύναμο καί ρυπαρό».5 Ωστόσο, μολονότι είναι
ολιγάριθμος ο οικισμός (στα 1812-1813 αριθμεί 150 σπίτια κατά τον H. Holland), οι
κάτοικοι το εγκατέλειψαν μετά από τα τόσα δεινά που υπέφεραν από τους πειρατές,6
ή, όπως σημείωσε και ο Δανιήλ Φιλιππίδης, τους Λιαδρομίτες «δέν τούς ἀφήνουν νά
ἡσυχάσουν οἱ λησταί καί ἔχουν ἐνόχλησιν πάντα».7
1. Η μελέτη αυτή συμπληρώνει μία παλιότερη για την Αλόννησο. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός,
«Πέντε αλοννησιώτικα έγγραφα των 18ου-19ου αι. Συμβολή στην ιστορία του νησιού»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 9 (1986) 209-214.
2. Για το νησί αυτό, βλ. Ιω. Σαρρής, «Τις η αρχαία Αλόννησος;» Αθηνά, 36 (1924) 214222. Πολύ κατατοπιστικό, μολονότι σύντομο, είναι το έργο του Χρήστου Γ. Αθανασίου, Η
νήσος Αλόννησος, Αλόννησος 1964· Διαμ. Σάμψων, Αλόννησος-Ερημόνησα, έκδοση της εφημ.
Βόρειοι Σποράδες, Αθήνα χ.χ.· N. Moutsopoulos, Sporades, Θεσσαλονίκη 1982, 353 και εξής,
με πολύ καλή επεξεργασία των πηγών και του αρχειακού υλικού. Βλ. επίσης και Κ. Μαυρίκης,
Άνω Μαγνήτων νήσοι, Αλόννησος, Αθήνα 1997˙ Αλ. Δ. Αλεξίου, Αλόννησος. Η αρχιτεκτονική
των μεταβυζαντινών μνημείων, Αλόννησος 2007.
3. Για το προβατιάτικο, βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Αρχείο εγγράφων της νήσου Σκοπέλου»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 44 (2003) 224-226, όπου και το από 4.10.1819 γράμμα, σχετικό με την
υποβολή του.
4. Για την παρουσία των πειρατών στο νησί, βλ. Κων. Σάθας, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς,
Αθήναι 1962, 485 και εξής· Τρ. Ε. Κωνσταντινίδης, Καράβια, καπεταναίοι και συντροφοναύτες,
Αθήναι 1953, 538 και εξής.
5. Δανιήλ Φιλιππίδης-Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική. Περί της Ελλάδος,
επιμέλεια Αικ. Κουμαριανού, «Ερμής», Αθήνα 1970, 175.
6. H. Holland (μετ. Γ. Καραβίτης), Ταξίδι στη Μακεδονία και Θεσσαλία (1812-1813),
εκδόσεις Τολίδη, Αθήνα 1989, 223-224.
7. Θεοδόσης Σπεράντσας, Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη Φιλιππίδη. Μερική ΓεωγραφίαΒιβλίον Ηθικόν, επιμέλεια αρχ. Φιλάρετος Βιτάλης, Αθήναι 1978, 203.
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Τα Λιαδρόμια, «ὅπως καί τά λοιπά νησιά [ἦταν ὑποκείμενα] εἰς τόν ναυάρχην τοῦ
βασιλέως»,8 δηλαδή στον Καπουδάν πασά,9 ο οποίος διόριζε τον βοεβόδα10 που έφερε,
συγχρόνως, και το αξίωμα του ζαμπίτη.11 Μάλιστα εδώ πρέπει να υπογραμμισθεί η
παρουσία του σκιαθίτη διδασκάλου του Γένους Επιφανείου Δημητριάδη, το 1803,
πράγμα το οποίο σημαίνει και την πρώτη, μάλλον, παρουσία ενός εκπαιδευτικού
στο νησί. Παράλληλα στο νησί υπήρχε και ένας διορισμένος σούμπασης.12 Όσον
αφορά τη διοίκηση, την εξασκούσαν οι προεστοί (γέροντες) με απόφαση όλων των
κατοίκων, «μικρών καί μεγάλων»,13 με κάποια μάλλον εξάρτηση από την Κοινότητα
της Σκοπέλου, αφού οι δικαιοπραξίες τους συντάσσονταν από τους νοταρίους της
Σκοπέλου,14 όπου γίνονταν και οι πληρωμές των φόρων. Αργότερα τους γέροντες
διαδέχθηκαν οι δημογέροντες.
Στις αρχές του 18ου αιώνα συναντούμε στο νησί τον εκκλησιαστικό τίτλο του
εξάρχου, όπως συνέβαινε και στη Σκιάθο τον καιρό της αρχιερατίας του Σκιάθου
και Σκοπέλου Διονυσίου. Μάλιστα, είναι πολύ αποκαλυπτικό το γράμμα το οποίο
εξέδωσε το Κοινό των Λιαδρομίων, σχετικά με την Μονή των Αγίων Αναργύρων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, έγγραφο 1), όπου είναι εμφανής ο τίτλος/οφίκιο του εξάρχου, ο οποίος,
κατά τα φαινόμενα, είχε την δικαιοδοσία του επιτρόπου του αρχιερέα της επαρχίας.15
Η μικρή Χώρα του νησιού, η οποία είχε οχυρωθεί υποτυπωδώς με ένα κάστρο,
αποτελούσε μία ενορία με έναν ή δύο εφημερίους, κατά κύριο λόγο Λιαδρομίτες.
Φυσικά, οι ιερείς ήταν ολιγογράμματοι και ασχολούνταν, παράλληλα με τα ιερατικά
καθήκοντά τους, με αγροτικές εργασίες, για να επιβιώσουν.16 Αναφέρει μάλιστα ο
επίσκοπος Ευγένιος, στην έκθεσή του, «εἰς τήν νῆσον Ἡλιοδρόμια ἐκκλη/σίαι δύω,

8. Θεοδόσης Σπεράντσας, ό.π., σ. 203· Τρ. Ε. Ευαγγελίδης, Η νήσος Σκίαθος και αι
περί αυτήν νησίδες, εν Αθήναις 1913, 138, σημ. 1· Νικ. Ιγγλέζης, Τα αρματολίκια και ο ήρως
Νικοτζάρας, εν Αθήναις 1884, φ. Α΄, σ. 29 και εξής.
9. Μ.Η. Μαλανδράκης, «Νησιωτικά Χρονικά», Ελληνικά, 10 (1937-1938) 78, σημ. 2.
10. Βοεβόδας< σλαβ. voivoda· διοικητής μιας επαρχίας.
11. Ζαμπίτης< τουρ. zabit· αυτός που φυλάγει την τάξη, αξιωματικός.
12. Σούμπασης< τουρ. subaci (υδρονόμος)· επιστάτης κτημάτων, τοπικός άρχοντας με
διοικητική και αστυνομική δικαιοδοσία. Βλ. Ξεν. Α. Αντωνιάδης, Η Σκύρος στην Τουρκοκρατία,
Αθήνα 1997, 88-89.
13. Η έκφραση «μικροί και μεγάλοι» υπονοεί την συμμετοχή όλων των κατοίκων. Βλ. Χάιδω
Δ. Πανταζή, «Τρία πρακτικά εκλογής προεστών και επιτρόπων στις Μηλιές του Πηλίου, 18091816» Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 52 (2007) 356.
14. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «πέντε αλοννησιώτικα...», ό.π., σ. 210 (το από 26.2.1753
πωλητήριο)· ΓΑΚ, χφο 189, σ. 76-79, 81· χφο 190, σ. 57-59, 359 κ.ά. με νοταριακές πράξεις
της Σκοπέλου. Ωστόσο, και στα Λιαδρόμια συντάσσονταν ανάλογες πράξεις. π. Κων. Ν.
Καλλιανός, «Πέντε αλοννησιώτικα ...», ό.π., σ. 210-211.
15. Το αξίωμα του εξάρχου, στα νησιά μας, δινόταν σε έμπιστα πρόσωπα του επισκόπου.
Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Αρχείο εγγράφων...», ό.π., σ. 211· Ο ίδιος, «Τίτλοι, οφίκια και
αξιώματα στη νήσο Σκιάθο από τον 17ο μέχρι τα μέσα του 19ου αι.», Δελτίο Φιλαρχαίου
Εταιρείας Αλμυρού, 9 (Αλμυρός 2005) 156.
16. Ιω. Σαρρής, ό.π., σ. 217.
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ἐκτός τῶν ἐξωκκλησίων. / Ἔχουν τό τακίμι17 τῆς λειτουργίας κ(αί) ἀ/κολουθίας, κ(αί)
αὐτά λειψά. Ἱερεύς κο/σμικός18 εἷς πα(πα)-Ποθητός, χρόνων 50 / ἄγροικος.19 Ἄλλος δέν
κάμνει, διότι / δέν ἔχει εἰσόδημα ἐκκλησιαστικόν εἰς / πρόσφορα κ(αί) διαβάσματα. Ζεῖ
μέ τά κτή/ματά του».20
Από το κατάστιχο21 του επισκόπου Ευγενίου παρουσιάζω τις εγγραφές του φ. 34:
Νήσος Χιλλιδρόμια
[1797] γρ(όσια)
12 τό ἐμβατοίκιον
23 ἡ βοήθεια αὐτῶν
26 ὁ δίσκος τοῦ ἁγιασμοῦ
10 πρ(ό)θ(εσις) Γεωργίου παππᾶ
1 γ(άμ)ος α΄ Νικολάου ξένου
50 τά κανονικά διπλᾶ
122
[1798]
10 πρ(ό)θ(εσις) Νικολάου ξένου
7 γ(άμ)ος β΄ Στάθη καί Περμάχως
30 γ(άμ)ος α΄ Κωνσταντίνου κ(αί) Μυγδαλιῶς
10 πρ(ό)θ(εσις) θυγατρός παπα-Γιάννη22
25 τά κανονικά
12 τό ἐμβατοίκιον
216
[1799]
25 τά κανονικά
10 πρ(ό)θ(εσις) Περμάχως κ(αί) Ἀλεξάνδρας
5 πρ(ό)θ(εσις) Κυρατζοῦς
10 ἀπό ἕναν γάμον
3 ἱερολογία δύο μοναστηρίων
12 τό ἐμβατοίκιον
281
[1800]
4 γ(άμ)ος α΄ Σταμάτη Γεωργίου καί Γυρακῶς θυγ(ατρός) Ἀπόχηρου.23
17. Τακίμι< τουρ. takim· συσκευή, ήτοι άθροισμα εργαλείων, σκευών κ.λ.π.
18. Κοσμικός ιερέας· έγγαμος ιερέας.
19. Άγροικος· που δεν αγροικάει, αγράμματος.
20. ΓΑΚ, Μοναστηριακά, φάκ. 477, αρ. 1752/1833.
21. Γι’ αυτό, βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Το κατάστιχο του επισκόπου Σκιάθου και Σκοπέλου
Ευγενίου», Γρηγόριος Παλαμάς, τ. 90, τεύχος 815 (Θεσσαλονίκη 2007) 21-35.
22. Για τους εφημερίους των Λιαδρομίων, από τον 17ο μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, βλ. π.
Κων. Ν. Καλλιανός, «Πέντε αλοννησιώτικα ...», ό.π., σ. 213.
23. Το 1797 υπέγραψε σε ένα λιαδρομίτικο πωλητήριο ο Γεώργιος Απόχηρος. Βλ. π. Κων. Ν.
Καλλιανός, «Πέντε αλοννησιώτικα...», ό.π., σ. 211.
18. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Από τα παραπάνω είναι εύκολο να καταλάβουμε κάποιες πραγματικότητες, οι οποίες
ιχνογραφούν, κατά κάποιον τρόπον, την εκκλησιαστική ιστορία των ΛιαδρομίωνΑλοννήσου. Έτσι βλέπουμε να αποδίδονται, εκ μέρους του εφημερίου του ναού του
Χριστού, δηλαδή του ενοριακού ναού, τα κανονικά, το εμβατοίκιο και οι δισκοφορίες.
Παράλληλα βλέπουμε να αποδίδονται και τα οφειλόμενα από προθέσεις και γάμους,
ίσως και από άλλα μυστήρια.
Τα δύο μοναστήρια, στα οποία έγινε η ιερολογία, πρέπει να είναι των Αγίων
Αναργύρων και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βουνό. Το πρώτο από αυτά
γνωρίζουμε ότι είναι κτίσμα του τέλους του 17ου αιώνα και ότι, στις αρχές του 18ου,
εμφανίζεται εκεί μία αδελφότητα με ηγούμενο τον μοναχό Κυπριανό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, έγγραφο 2). Μέχρι σήμερα, μάλιστα, σώζονται «στον περιβάλλοντα χώρο του
ναού λείψανα κτισμάτων (κόγχη, τοίχοι κ.τ.λ.), τα οποία ανήκουν, προφανώς, στο
μοναστηριακό συγκρότημα.24 Το μονύδριο αυτό, το οποίο θεωρήθηκε Μετόχι της
Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους,25 ανήκε, κληρονομικῷ δικαίῳ, στον τότε εφημέριο
της Αλοννήσου παπα-Ποθητό, για τον οποίο δεν έχουμε άλλες πληροφορίες.
Σχετικά με το μονύδριο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή της Παναγίας στο Βουνό, όπως
ονομάζεται σήμερα, ο Ιω. Σαρρής έγραψε τα εξής: «Ἀξιόλογον λείψανον βυζαντιακῆς
τέχνης εὕρηται μίαν ὥραν πρός Β. τοῦ χωρίου, ὁ μικρός ναός ἡ Παναγία, ἔνθα ἄλλοτε
μονή. Τοιχογραφίαι ἀρίστης βυζαντιακῆς τέχνης κοσμοῦσι τόν ναόν (τό πλεῖστον νῦν
δυστυχῶς ἠσβεστωμέναι), αἱ δέ εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι καλλιτεχνικώταται. Καλλίστη
εἶνε ἡ εἰκών τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐφθαρμένη ἐκ τοῦ χρόνου· τό τέμπλον καί ἡ
θύρα εἶναι ξυλόγλυφα».26 Το μονύδριο αυτό, το οποίο, σύμφωνα με την μαρτυρία του
τότε επισκόπου Ευγενίου, ήταν Μετόχι της Λαύρας,27 δεν γνωρίζουμε πότε ιδρύθηκε
ή αν εκεί διέμενε κάποια αδελφότητα. Ο Παύλος Λαζαρίδης το χρονολόγησε «περί τα
μέσα του 17ου αι. και ενωρίτερον των άλλων» ναών.28 Τέλος, για το μοναστήρι της
Παναγίας, ο επίσκοπος Ευγένιος αναφέρει στην έκθεσή του: «Ἕτερον ἐξωκκλήσι εἰς
τό νησί Ἡλιοδρό/μια, Παναγία καί αὐτό Λαυριώτικο / ἔχει ἀμπέλιον καί χωράφια μέ
δένδρα φρούτων».29
Για τον ενοριακό ναό του Αγ. Νικολάου, ο οποίος με τον ναό του Αγ. Παντελεήμονος
ήταν «δίδυμοι, κεραμοσκέπαστοι, επικοινωνούντες διά διλόβου τοξωτού ανοίγματος,
στηριζόμενοι επί μαρμαρίνου παλαιοχριστιανικού κιονίσκου», αλλά και για τον
ναό του Χριστού, ο οποίος «είναι μονοκάμαρος, σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά

24. Ασπασία Ντίνα, «Εκκλησίες και Μονές», Β. Σποράδες, Επτά Ημέρες, Καθημερινή,
Αθήνα 1998, 163˙ Αλ. Δ. Αλεξίου, ό.π. σ. 66-71.
25. ΓΑΚ, Μοναστηριακά, φάκ. 477, όπου το από 17.9.1839 πληροφοριακό έγγραφο του
υποδιοικητή της Σκιάθου, Σκοπέλου κ.ά.
26. Ιω. Σαρρής, ό.π., σ. 216-217.
27. Αν και στο αρχείο της Μονής Λαύρας υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να μας πληροφορήσουν σχετικά, μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσα, για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή
μου, να τα ιδώ.
28. Π. Λαζαρίδης, «Μεσαιωνικά Θεσσαλίας και Σποράδων», ΑΔ, 21 (1966) Χρονικά, σ. 262·
Ασπασία Ντίνα, ό.π., σ. 159 και εξής· Αλ. Δ. Αλεξίου, ό.π. σ. 59-65.
29. Βλ. παραπάνω την σημείωση 20.
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τρούλου», λίγα έχουν γραφεί.30 Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλοι αξιόλογοι ναοί, όπως
του Αγ. Αθανασίου, του Αγ. Δημητρίου κ.ά., οι οποίοι δείχνουν με σαφή στοιχεία την
αρχιτεκτονική των μονών και των ναών του νησιού κατά την περίοδο της οθωμανικής
κατοχής, τα δάνεια, τις επιρροές και τις συγγένειες με παρόμοια του νησιωτικού χώρου
των Βόρειων Σποράδων και ευρύτερα.31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1/25.3.1737
ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΛΙΑΔΡΟΜΙΤΩΝ
(τύπος οθωμανικής σφραγίδας)32
+ Τιώ σίμερων ημέραν αποφασίζωμεν ιμής η γέρωτες μικρί κ(αί) μεγάλι διατω/
μώναστήρι του αγιου άναργίρων να τω εξουσιαζοι ω πα(πα) Πωθητώς ωπου ηνε
πάτρί/κων του να πιγένι να λιτωργα κ(αί) νά κιτάζη κ(αί) τα πραματα απέλιἀ
χωραφία / να μί χαλάσουνε κ(αί) να μι εξουζηάζη αλώς ηερέας νά πηγένι να λιτωργαυ / καί δια το βέβεων της αληθήας βαωμέν καί τη βουλα της Χωρας μας εμ/μπρώ
στἀ ἰ στω βωβιότα καί Ζαπίτη μας.
» μικες σουμπασις τις χορας μαρτιρου
» σταματη μαβρη κ(αί) εξαρχως/της χωρας μα(ς)
γεοργι σταματακι:γεοργι μιλιας
ιω(αννης) δροσάκι μᾶρτερο +
γιοργι τοῦ μαιάχρηνου μαρτης
(τ.σ)33
34
1737 μαρτίου 25
2/25.1.1777
ΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Ηδου τήν σιμερον μάι γραμα φανερονωμε κ(αί) όμολογουμε οτι εγο/οτη έγω ο
γε(ρο) Γεοργοις του παπα-Ποθητου οτη με τα να ηύρα απο του(ς) / παλουδουςμουδιά
εκτητουρικη(ς) το μοναστηρι τον αγήον Αναργηρον κ(αί) εβρη/σκομε εώς την σιμερον
νικοκηρής κ(αί) επητροπος του μοναστηρηου ε/πηδι τοις κι ηλάχε ο μοναχος ο καλογερος ονοματη Κιπρηανος /κ(αί) ηθέλησε να σταθη ης στο μοναστηρι μι δικιν του
30. Π. Λαζαρίδης, ό.π., σ. 259-261· Διαμ. Σάμψων, ό.π., σ. 26· Ασπασία Ντίνα, ό.π., σ. 159161· Αλ. Δ. Αλεξίου, ό.π. σ. 26-34.
31. N. Moutsopoulos, ό.π., σ. 99, 155-156.
32. Η σφραγίδα αυτή επιβεβαιώνει άραγε την ύπαρξη του οθωμανού αξιωματούχου, ο
οποίος, κατά τον Χρήστο Γ. Αθανασίου (ό.π., σ. 18), έδρευε στο νησί;
33. Είναι ο τύπος της σφραγίδας του Κοινού των Λιαδρομιτών, που πιστοποιεί την
κοινοτική διοίκηση του νησιού, στις αρχές του 18ου αιώνα, για την οποία λίγα γνωρίζουμε
μέχρι σήμερα. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Πέντε αλοννησιώτικα...», ό.π., σ. 209.
34. Πρόκειται για μία από τις σπάνιες αποφάσεις του Κοινοτικού Κριτηρίου των Βόρειων
Σποράδων, κατά την διάρκεια της οθωμανικής κατοχής, που διασώθηκαν. Μία παρόμοια
σκοπελίτικη, βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Αρχείο εγγράφων...», ό.π., σ. 212-213.
275

σινοδια τον αφισα/με με το ιδηκον μας θέλημα κ(αί) με τον γεροντῶ(ν) δια να καθησι
ης στο μο/ναστηρη να βρησκιται ομός πηδιτοις κι ηθελησε κι εγηρεψε ενα / χωραφι
του μοναστηρηου δια να το καμι ανμπελη εσιμφονησαμε κι/τα διο μερη κι το επηραι
κι οσα εξοδα ηθελ(ε) κανη να κανι εδικα του / κι του μοναστηροιου το εσωδιο να
μιν εχοι να καμι μονω τα εξωδα να η/νε του Κιπρηανου ος καθος εσιμφονησαμε ομος
και παλη ο Κιπρηανος/ης τα εξοδα οπου κανη ης στο χοραφι να το καμη ανμπελοι να
εχοι να/να το εξουσιαζη ως ηδιος νηκοκιρις ος θελη και βουλαιτε κι πεθανο/νταστου
να ηνε παλη του μοναστηριου ος καθος εσιμφονησαμε ομος και παλη ο Κιπρηανος
ανησως και νησεψοι35 και παγη δια ταξηδι ης / σε αλω χουσμετη36 κι αφισι επητροπον
ης το ηδιον ανμελη να/το κιταζη ης σκαψημο κι σε κλαδος η σε τρηγος ης στην σοδια
/ του ανμπεληου οπου ηθελε να καμι ο Κιπρηανος να μην εχοι κα/νης να τον δικασι
εως οπου να ζω και πεθανοντας ακουοντας /να εχοι να το εξουσιαζοι το μοναστηρι
κι οσα εξοδα ηθελε καμι ο / Κιπρηανος ης στο ηδιον αμπελη να ηνε του μοναστηρηου
την μονη / τον αγηον Αναργιρον ετζη εσιμφονησαμε κ(αι) τα διο μερη οθεν κ(αι)/δια
εμειστοσι και βεβεοσι εγηνε το παρον μας γραμα κατεμπροσται/ τον αξηοπηστον μαρτηρον τον ηποκατοθεν γεγραμενο(ν). /1777 Γεναρηου 25/ Κοσταντης Κοτος/γραφο
και μαρτιρο.
ΠΗΓΗ: ΓΑΓ, Μοναστηριακά, φάκ. 477. Μοναστηριακά Σύμμεικτα της Επαρχίας
Σκοπέλου.

Αλόννησος. Ο ναός του Χριστού.
35. Νησέψοι· μισέψει, ταξιδέψει.
36. Χουσμέτι<τουρ. hizmet· υπηρεσία.
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ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΜΠΟΥΡΛΗΣ

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Ι. ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ
Για τον 16ο και τον 17ο αιώνα, τους δύο πρώτους δηλαδή αιώνες ύπαρξης της
Βλαχάβας, και σχετικά με το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, δεν υπάρχουν κάποιες πηγές
που να μπορούν να αξιολογηθούν με σαφήνεια και να παράσχουν ξεκάθαρα στοιχεία.
Πέρα από το γεγονός ότι όλη αυτήν την περίοδο η Θεσσαλία, συμπεριλαμβανομένης
φυσικά και της Βλαχάβας, βρισκόταν υπό οθωμανική κατοχή, δεν μπορούμε να είμαστε
σίγουροι για το αν τα κτήματα της Βλαχάβας τα κατείχε και τα εκμεταλλευόταν η
Πύλη ή η τοπική διοίκηση, και ακόμη περισσότερο για το αν αυτή η διοίκηση τα είχε
παραχωρήσει σε κάποιους σπαχήδες (τιμαριούχους). Έτσι, επειδή μόνο αυθαίρετα
μπορούν να είναι τα συμπεράσματα που θα εξαγάγουμε για την ιδιοκτησία της
Βλαχάβας, σ’ αυτήν την περίοδο, θεωρούμε λογικό να το αποφύγουμε.
ΙΙ. Ο 18ος ΑΙΩΝΑΣ
Το ίδιο ακαθόριστα είναι τα πράγματα και για τον 18ο αιώνα. Όμως, σ’ αυτήν την
περίοδο, διαμορφώνονται κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες, χωρίς βέβαια να
μας οδηγούν σε συμπεράσματα, μας κάνουν με λιγότερη ανασφάλεια να καταλήξουμε
σε κάποιες υποθέσεις. Δύο είναι, λοιπόν, τα κυρίαρχα δεδομένα αυτής της περιόδου.
Αφενός το γεγονός ότι από το 1700 και μετά, αναλαμβάνει το αρματολίκι των Χασίων
ο Αθανάσιος Μπλαχάβας και συμφωνεί «Τούρκος να μην περιέρχεται στις επαρχίες»,1
αφετέρου είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Βλαχάβα, κατά τον 18ο αιώνα, είναι πλέον
χριστιανικό χωριό, αφού, καθ’ όλη τη διάρκειά του, οι πηγές και οι γραπτές μαρτυρίες
δεν αφήνουν περιθώρια για κάτι άλλο.2
Αυτά τα δύο δεδομένα, αν και δεν μπορούν να ρίξουν άπλετο φως στο ζήτημα της
ιδιοκτησίας, μπορούν όμως, κάπως, να μας κατευθύνουν. Έτσι, μπορούμε, με σχετική
βεβαιότητα, να ισχυριστούμε (στηριζόμενοι στο γεγονός ότι μόνον αρκετά αργότερα
τα κτήματα της Βλαχάβας αναφέρονται ως ιδιοκτησία του Αλή) ότι τη συγκεκριμένη
περίοδο η Βλαχάβα δεν αποτελούσε τσιφλίκι του Αλή, αλλά πιθανότερα εντασσόταν
στο γενικότερο απρόσωπο πλαίσιο των σουλτανικών γαιών.
Αλλά, ακόμη κι αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι τα κτήματα της Βλαχάβας εντάσσονταν
στην ιδιοκτησία του σουλτάνου, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν οι Τούρκοι
είχαν εκεί εγκατεστημένους ανθρώπους που διαφέντευαν την περιοχή ή αν η Βλαχάβα
αποτελούσε μέρος των κτημάτων κάποιας ισχυρής οικογένειας Ελλήνων, η οποία τα
εκμεταλλευόταν και απέδιδε το φόρο της απευθείας στην Κωνσταντινούπολη.
1. Βλ. Νικ. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων, 18211833, εισαγωγή-σημειώσεις Γ. Βλαχογιάννης, Αθήναι 1942, τ. Α, 18, σημ. 2.
2. Βλ. Γιώργος Β. Μπουρλής, «Η Βλαχάβα της Καλαμπάκας στις γραπτές πηγές από την
ίδρυσή της έως τις αρχές του 19ου αιώνα», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 209-218.
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Πάντως, τα δύο παραπάνω δεδομένα (η ισχυρή δύναμη του αρματολικίου των
Χασίων αλλά και η βεβαιότητα ότι η Βλαχάβα ήταν αμιγώς χριστιανικό χωριό)
φανερώνουν μία σχετική απομάκρυνση από την οθωμανική εξουσία και τεκμηριώνουν
ανεκτά την υπόθεση περί ελληνικών μικροϊδιοκτησιών στον οικισμό.
ΙΙΙ. Ο 19ος ΑΙΩΝΑΣ
Α. Η Βλαχάβα ιδιοκτησία του Αλή πασά
Κι ενώ τα πράγματα για τον προηγούμενο αιώνα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, ήδη από
τις αρχές του 19ου αιώνα η Βλαχάβα ανήκει στην ιδιοκτησία του Αλή πασά, αφού
κατά το έτος 1812 αναφέρεται σε κατάλογο τσιφλικιών του,3 πράγμα που σημαίνει
ότι ο Αλής ή ο γιος του Βελής είχαν εκεί κάποιες ιδιοκτησίες4 ή κατείχαν όλο το χωριό.
Πότε ακριβώς πέρασε η Βλαχάβα στην περιουσία του Αλή και υπό ποιες συνθήκες, δεν
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Γι’ αυτό ακριβώς το ζήτημα, τον προσδιορισμό δηλαδή
του χρόνου απόκτησης από τον Αλή της Βλαχάβας, διαθέτουμε μία πληροφορία, η
οποία μπορεί να αποβεί εξαιρετικά σημαντική. Μας την μετέφερε, όπως την θυμόταν,
ο Αποστόλης Μπουρλής από τον πατέρα του Βασίλειο, γεννημένο το 1888. Αναφέρει,
λοιπόν, αυτή η πληροφορία ότι, ανάμεσα στο 1800 και 1810, κάποιος Κουτσιμπός5
πούλησε το χωριό στον Αλή πασά και αυτός, με τη σειρά του αργότερα, κατά την
πτώση του, άφησε τη Βλαχάβα στην Μονή της Αγίας Τριάδας των Μετεώρων.
Παρά τη σχετικά μικρή αξιοπιστία μιας τέτοιας προφορικής μαρτυρίας, κυριαρχεί
η εντύπωση, αν όχι η πεποίθηση, ότι αυτή δεν πρέπει να απέχει και πολύ από την
αλήθεια. Στην προσπάθειά μας να αξιολογήσουμε την παραπάνω πληροφορία,
εξετάσαμε κάποιες βασικές παραμέτρους.
Πρώτα απ’ όλα, υπάρχουν κάποια ιστορικά δεδομένα, τα οποία φαίνονται να
καθιστούν την παραπάνω πληροφορία χρονικά ακόλουθη. Από τη μια πράγματι,
λίγο μετά την περίοδο που αναφέρεται στη μαρτυρία ως χρόνος της αγοραπωλησίας,
συναντάμε τη Βλαχάβα ως τσιφλίκι του Αλή (έτος 1812) και από την άλλη, κάποια
χρόνια αργότερα, σίγουρα πριν από το 1842 (όπως θα δούμε παρακάτω), η Μπλαχάβα
αποτελεί τμήμα των κτημάτων της Αγίας Τριάδας.
Το δεύτερο σημείο που μας απασχόλησε ήταν το να διερευνήσουμε ποια δύναμη είχε
στο χωριό ο αναφερόμενος Κουτσιμπός, ώστε να έχει και την εξουσία να το πουλήσει
στον Αλή. Σύμφωνα με μία άλλη προφορική μαρτυρία, την οποία μας τη μετέφερε
ο Βαγγέλης Φωτόπουλος από τον πατέρα του Φώτη, γεννημένο το 1905, ο Αλή
πασάς κάλεσε, την εποχή εκείνη, στα Γιάννενα τον Κουτσιμπό, για να συνετίσει τον
παπα-Θύμιο Βλαχάβα, ο οποίος είχε αρχίσει την επαναστατική του δραστηριότητα.
Μάλιστα, για να μην ξεχνάει την αποστολή του, του έκοψε το αφτί του (απ’ όπου και

3. Βλ. Δημ. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία, «Επικαιρότητα», Αθήνα 19742, 270.
4. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, Οι οικισμοί της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία,
από τον ΙΔ΄ έως τον ΙΘ΄ αιώνα, εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004, 223-224.
5. Το επώνυμο Κουτσιμπός υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
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το Κουτσιμπός).6 Η πληροφορία αυτή, αν και πάλι ελεγχόμενη, ενισχύει την άποψη ότι
ο Κουτσιμπός πράγματι ήταν κάποιος σημαντικός άνθρωπος του χωριού και είχε τη
δυνατότητα να συναντήσει και να συνομιλήσει με τον Αλή πασά.
Τέλος, εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους έδειξε ενδιαφέρον ο Αλή πασάς
για τα κτήματα της Βλαχάβας (τη στιγμή που και το υψόμετρό της την καθιστούσε
απαγορευτική και ούτε ιδιαίτερα προσοδοφόρα ήταν για τους Τουρκαλβανούς), δεν
πρέπει να αγνοήσουμε τι συνέβη την περίοδο αυτή στη συγκεκριμένη περιοχή. Μεταξύ
του 1808 και 1809, λοιπόν, έχει ήδη πνιγεί η επαναστατική κίνηση του παπα-Θύμιου
Βλαχάβα και ο Αλή πασάς έχει στρέψει την προσοχή του εκεί, στέλνοντας το γιο του,
Μουχτάρ, ο οποίο με μανία κατέκαψε τα μοναστήρια, κυνήγησε τους Βλαχαβαίους και
δήμευσε τις περιουσίες τους.
Οι τρεις παραπάνω παρατηρήσεις (η ιστορική και χρονική επαλήθευση της μαρτυρίας
σε συνδυασμό με την υπαρκτή εξουσία που είχε ο Κουτσιμπός στο χωριό, αλλά και
τους λόγους που είχε ο Αλή πασάς να ενδιαφερθεί για τη Βλαχάβα) καθιστούν πιθανή
την υπόθεση να ευσταθεί η σχετική πληροφορία και η απόκτηση της Βλαχάβας να
συνέβη λίγο μετά το 1800.
Β. Η Βλαχάβα σε ελληνικά χέρια
Όπως είναι γνωστό, μετά την εξόντωση του Αλή πασά, από τα σουλτανικά
στρατεύματα, τον Φεβρουάριο του 1822, η περιουσία του περιήθε στο σουλτάνο
κι αυτός πρόσφερε πολλά τσιφλίκια σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του.7 Για
την Βλαχάβα δεν διαθέτουμε καμία πληροφορία, σχετική με το θέμα αυτό. Δεν
γνωρίζουμε, επίσης, πώς και πότε η Βλαχάβα περιήλθε στην ιδιοκτησία της Μονής της
Αγίας Τριάδας των Μετεώρων. Πιθανόν η μονή αυτή να είχε από νωρίς κάποιο μετόχι
στη Βλαχάβα και μετά το 1822 απέκτησε όλη την κτηματική περιοχή της. Έχοντας,
λοιπόν, στην κυριότητά της την Βλαχάβα, το 1842 αποφάσισε να την πουλήσει σε
δύο ενδιαφερόμενους αγοραστές, στον Νικόλαο Γάζο και στον Βορειοηπειρώτη
Κωνσταντίνο Σεπεργιώτη.8 Στην αγοραπωλησία της Βλαχάβας αναφέρεται η
παρακάτω ενθύμηση, γραμμένη στο φ. 131r της υπ’ αρ. 2 πρόθεσης της Μονής της
Αγίας Τριάδας:9

6. Στο χασιώτικο γλωσσάρι, το ρήμα κουτσιμπώ σημαίνει, κόβω την κορυφή ενός φυτού. Το
επίθετο κουτσιμπός δηλώνει αυτό που έχει κομμένο κάτι.
7. Μία τέτοια περίπτωση είναι του Ρεσίτ Μουσταφά πασά, υπουργού και πρωθυπουργού
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, στον οποίο ο σουλτάνος δώρισε πολλά χωριά της Ελασσόνας,
της Κατερίνης και των εκβολών του Πηνειού. Βλ. Φοίβος Καζάκης, «Τα κτήματα του Ρεσίτ
Μουσταφά πασά στην επαρχία της Ελασσόνας και η τύχη τους», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 44
(2003) 28-32.
8. Η οικογένεια Σεπεργιώτη κατάγεται από το Σέπερι της Βόρειας Ηπείρου. Λίγο αργότερα
αγόρασε το διαλυμένο, πριν από πολλά χρόνια, χωριό Λουμπινίτσα (Βαλάνι των Γρεβενών),
ανάμεσα στην Ασπροκκλησιά της Καλαμπάκας και στο Διασελάκι της Δεσκάτης, το οποίο
κατέχει ακόμα.
9. Βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων. Τόμος Δ΄. Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίας Τριάδος, ΚΕΜΝΕ, Αθήνα 1993, 9.
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1842
σιμιώσης ὁγοράσθηκεν ( !) τό χωρίων
πλαχάβα από νικολάου γάζου
κ(αί) κωνsαντίνου σηπεργιώτου τά
ὁποια εγραφα κ(αί) φερμάνια
ευρισκοντη την σημερον
εἰς τόν κύριον χριsάκη
καλαμπακιώτι.
Μετά το 1842 και για μία περίοδο 35 περίπου ετών, το ιδιοκτησιακό καθεστώς
της Βλαχάβας φαίνεται πως παραμένει αμετάβλητο, καθώς δεν υπάρχει κάποια
μαρτυρία η οποία να δείχνει ότι οι δύο προαναφερόμενοι αγοραστές την πούλησαν.
Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς θα επέλθει γύρω στο 1876. Όπως προκύπτει
από το κτηματολόγιο της Μονής της Αγίας Τριάδας, του έτους 1899, η εν λόγω μονή
αποκτά εκ νέου την Βλαχάβα από τους Γάζο και Σεπεργιώτη. Στο κτηματολόγιο
αναφέρεται ότι το χωριό «ἡγοράσθη πρό εἰκοσιτριῶν ἐτῶν [1876] διά χρημάτων τοῦ
ἱεροῦ μοναστηρίου καί εἶναι γεγραμμένον εἰκονικῶς ἐπ’ ὀνόματι Νικόλα Γάτσου καί
Κωνσταντίνου Σιπιργιώτου».
Φαίνεται ότι η Μονή της Αγίας Τριάδας είχε λόγους για να μην φανερώσει την αγορά
της Βλαχάβας και ότι ήταν εξασφαλισμένη, από πιθανές μελλοντικές βλέψεις των
Γάτσου και Σεπεργιώτη, με κάποιο έγγραφο, το οποίο έδειχνε τον πραγματικό κύριο
της Βλαχάβας. Στη συνέχεια εκδίδουμε το απόσπασμα του κτηματολογίου της εν λόγω
μονής, στο οποίο γίνεται περιγραφή των ορίων της Βλαχάβας.10
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΜΕΤΕΩΡΟΙΣ
ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΑΓΩΝ
Εἶδος κτήματος: τσιφλίκι ιμπλιάκι,11 χωρίον Μπλαχάβα καλούμενον.
Ἰδιοκτησία τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος
Καζάς ἤ χωρίον ἐν ᾧ τοῦτο κεῖται: ἐν καζᾷ Τρικάλων, ἐπαρχία Ἁγίου Σταγῶν.
Στρέμματα 1.350+2.500 = 3.850.
Ὅρια κτημάτων
Τό χωρίον τοῦτο συνορεύεται ἀφ’ ἑνός μέρους μέ χωρίον Σκεπάρνι κατά τήν θέσιν
Καρδαρόπετραν καί ἐκεῖθεν καταντᾶ εἰς τήν στρούγκαν τήν Βαρλαμίτικην12 καί
φθάνει εἰς τά Παλιούρια καί καταβαίνει εἰς Παλαιολίβαδον (ἐνταῦθα συνορεύει μέ
ἕν ἐρημοχώρι Ροξόρι13 καλούμενον) καί ρίπτεται ἐκεῖθεν ἑνός ρεύματος καί ἀναβαίνει

10. Το έγγραφο αυτό προέρχεται από το αρχείο της πρώην Κοινότητας της Βλαχάβας.
11. Ιμπλιάκι < αραβ. emlak· ιδιοκτησία, κτήματα.
12. Βαρλαμίτικη· ιδιοκτησία της Μονής του Βαρλαάμ των Μετεώρων. Στη στρούγκα αυτή
άρμεγαν τα γιδοπρόβατα της μονής.
13. Ο διαλυμένος οικισμός Ροξιόρι βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του Καστρακίου. Βλ.
Βασίλης Κ. Σπανός, ό.π., σ. 492-494.
280

εἰς Μαυρολίθαρα (ἐδῶ συνορεύει μέ ἕτερον παλαιοχώριον Τζέρτζια14 λεγόμενον)
καί ἀπό τήν ράχην διακόπτον τήν δημοσίαν ὁδόν καταβαίνει δευτέρας ράχης· (ἐδῶ
συνορεύει μέ χωρίον Κόπρινα)15 καί φθάνει εἰς στρογγυλοχώραφον καί διά τῆς αὐτῆς
ράχης καταβαίνει εἰς ἕνα λόφο Πούλιου καλούμενον καί ἐντεῦθεν στρέφει ἀριστερά
εἰς ἕν μεσορράχιον καί ρίπτεται εἰς ἕν ρεῦμα Σμιξώματα καλούμενον καί ἀναβαίνει
ἐπάνω εἰς θέσιν Παλιούρια (ἐδῶ συνορεύει μέ ἕν ἐρημοχώρι Ἰάκωβον16 καλούμενον)
καί προβαίνει ἐπάνω τήν ράχην εἰς Μπατζιλίκια17 καί ἄσπρας πέτρας καί διά τῆς
δημοσίας ὁδοῦ πηγαίνει εἰς τήν Πλάκαν καί καταντᾶ εἰς σταυροδρόμιον· (ἐνταῦθα
συνορεύει μέ χωρίον Χασάν Καλύβια)18 καί ἐντεῦθεν καταβαίνει τό ρεῦμα πού
ὀνομάζεται Λυκοφάγωμα... συνορεύει μέ τό παλαιοχώρι Τραχανιώτης19... δρόμον καί
φθάνει εἰς τό Δερβένι20 ἔνθα ὀλίγον κάτωθεν συνορεύει μέ χωρίον Κριτσοτάδες21 (ἡ
θέσις αὕτη ὀνομάζεται Κάσσοβον) καί στρέφει ἀριστερά καί καταβαίνει εἰς ἕν ρεῦμα
εἰς θέσιν Χαλκιᾶ Πηγάδια καλουμένην, καί ἀπ’ ἐδῶ τόν δρόμον εἰς κάτω Καρούτι22
καί φθάνει εἰς Σκαφίδια· (ἐνταῦθα συνορεύει μέ χωρίον Ἀσπροκκλησιά) καί ρίπτεται
ἐκεῖθεν ἑνός ρεύματος καί πηγαίνει ἐπάνω εἰς Μάρμαρα· καί ἐντεῦθεν κατ’ εὐθείαν
καταντᾶ εἰς τρυπημένην πέτραν καί τήν ράχην ἐπάνω φθάνει εἰς Μπλαχάβα χωράφι23
καί ἀκολούθως δεξιά φθάνει εἰς παλαιόν δρόμον καί καταντᾶ εἰς Λυκομούρσι,24
καί τήν ράχην ἐπάνω εἰς Ἀσπρολεύκια (ἔνθα συνορεύει μέ τό προειρημένον χωρίον
Σκεπάρνι καί διά τῆς αὐτῆς ράχης λήγει ἡ περιγραφή τῆς Ὁροθεσίας τοῦ χωρίου
τούτου εἰς τήν διαλειφθείσαν θέσιν Καρδαρόπετραν. Τά χίλια τριακόσια πεντήκοντα
στρέμματα καλλιεργήσιμα ὑπάρχουσι ἐντός τοῦ χωρίου Μπλαχάβα... καί τά (2.500)
δύο χιλιάδες πεντακόσια στρέμ. βουνά δέ πετρώδη καί [ἄγονα;] καί διά τήν βοσκήν
τῶν ἀμνῶν. Ἅπαντα τά στρέμματα τά σχηματίζοντα τό χωρίον Μπλαχάβα.
Ἐθεωρήθη τῇ 13 Ἰουλίου 1899
Ὁ Γραμ. τῆς Νομαρχίας Τρικάλων
(τ.υ)

Ἐπίσης ἐθεωρήθη τῇ 9 Ἰουνίου 1909
Ὁ Νομάρχης
(τ.υ)
Ὁ Τμηματάρχης
(τ.υ)

14. Τζέρτζια· το σωστό Τζέρτζι. Διαλυμένος οικισμός ανάμεσα στις μονές του Αγίου Στεφάνου και της Αγίας Τριάδας των Μετεώρων. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, ό.π., σ. 522-524.
15. Κόπρινα· η σημερινή Αύρα της Καλαμπάκας.
16. Ο διαλυμένος οικισμός Ιάκωβο βρισκόταν ανάμεσα στην Βλαχάβα και στο Φλαμπουρέσι. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, ό.π., σ. 291-292.
17. Μπατζιλίκια· περιοχή όπου υπήρχαν πρόχειρα τυροκομεία.
18. Χασάν Καλύβια· η σημερινή Καλλιθέα της Καλαμπάκας.
19. Τραχανιώτης· το σωστό Ταρχανιώτι. Η σημερινή Αγία Τριάδα της Καλαμπάκας.
20. Δερβένι < τουρ. derbent· δίοδος, στενωπός, μεθοριακό φυλάκιο.
21. Κριτσοτάδες· το σημερινό Ψήλωμα της Καλαμπάκας.
22. Καρούτι· περιοχή κοντά σε ρέμα που μοιάζει με καρούτα (χωνί).
23. Μπλαχάβα χωράφι· ιδιοκτησία κάποιου μέλους της κλεφταρματολικής οικογένειας των
Μπλαχαβαίων (Βλαχαβαίων).
24. Λυκομούρσι· περιοχή όπου οι λύκοι έτρωγαν τα ζώα και άφηναν υπολείμματα.
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Ἀκριβές ἀντίγραφον ἐκ τοῦ κτηματολογίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Τριάδος τῶν
Μετεώρων.
Ἐν Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγ. Τριάδος τῶν Μετεώρων... 1931
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Μονῆς
(τ.σ.) Ἀρχιμ. Νικηφόρος Ἀναστασίου
Ἀμβρόσιος Μπακάλης μοναχός
Τίτλοι ἰδιοκτησίας καί ἡμερομηνία αὐτῶν: Ἠγοράσθη πρό εἴκοσι τριῶν ἐτῶν διά
χρημάτων τοῦ ἱεροῦ Μοναστηρίου καί εἶναι γεγραμμένον εἰκονικῶς ἐπ’ ὀνόματι
Νικόλα Γάτσου καί Κωνσταντίνου Σιπιργιώτου.
Παρατηρήσεις: 60 φιρμάνια (;) του ἀπωλεσθέντα (;) ἀπό τάς παρελθούσας
συμβάσας εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ἀνωμαλίας. Ὑπάρχουσι καί ἐντός τοῦ χωρίου τούτου
καί δύο οἰκίαι βρυζοσκέπαστοι.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα
η ιδιοκτησία της Βλαχάβας έχει περάσει πια σε χριστιανικά χέρια, και ήδη από το
1876 έχει περάσει για δεύτερη φορά στην κατοχή της Μονής της Αγ. Τριάδας. Το 1880,
εξάλλου, ο οικισμός της Βλαχάβας αναφέρεται ως ελληνική έπαυλη με 128 χριστιανούς
κατοίκους.25
Αυτές οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βλαχάβας και η μετάβαση από
την οθωμανική στην ελληνική ιδιοκτησία επισημαίνονται και από τον Πρόντζα, ο
οποίος χαρακτηρίζει την Βλαχάβα, κατά το έτος 1907, ως χριστιανικό τσιφλίκι.26 Στην
προσπάθεια να κατανοήσουμε τον όρο χριστιανικό τσιφλίκι, διαπιστώσαμε ότι τελικά
δεν είναι απολύτως εμφανές αν την κυριότητα της Βλαχάβας την περίοδο αυτή την έχει
η Μονή της Αγίας Τριάδας ή αν ένα κομμάτι των κτημάτων είχε μεταβιβαστεί ξανά σε
έλληνες γαιοκτήμονες. Σε επικοινωνία με τον κ. Πρόντζα, μας τονίστηκε ότι, παρά το
ασαφές ιδιοκτησιακό τοπίο και το εύλογο της απορίας μας, περισσότερο ο ίδιος κλίνει
στο ότι τα κτήματα παρέμειναν στην κατοχή της μονής, η οποία είχε παραχωρήσει
ένα κομμάτι της ιδιοκτησίας ή ακόμη και ολόκληρη την περιοχή για καλλιέργεια σε
έλληνες γαιοκτήμονες, εισπράττοντας το αντίτιμο.
Πάντως, είτε κατά το 1907 η ιδιοκτησία της Βλαχάβας βρισκόταν στα χέρια ελλήνων
γαιοκτημόνων, είτε της μονής, είτε σε μία ενδιάμεση κατάσταση, το βέβαιο είναι
ότι, τουλάχιστον από το 1912, όπως αναφέρεται στις σχετικές με την επακόλουθη
απαλλοτρίωση αποφάσεις, τα κτήματα θα περιέλθουν εξολοκλήρου και οριστικά στη
Μονή της Αγίας Τριάδας. Το καθεστώς αυτό η μονή θα το διατηρήσει μέχρι το 1932,
οπότε τα κτήματα της Βλαχάβας θα κριθούν απαλλοτριωτέα υπέρ των κατοίκων της.

25. Βλ. Ιω. Κοκίδης, Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας υπό του παρά τω Υπουργείω των
Στρατιωτικών Επιτελικού Γραφείου, εν Αθήναις 1880, 200.
26. Βλ. Βαγγέλης Πρόντζας, Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία (1881-1912). Τα
τεκμήρια, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, 122.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΛΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 1862
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Σε προηγούμενη μελέτη μου1 παρουσίασα έναν κατάλογο 500 Θεσσαλών, οι
οποίοι κατοικούσαν στην περιοχή της Φθιώτιδας και συμμετείχαν στις εκλογές της
Εθνοσυνέλευσης του 1862, προκειμένου αυτή να προβεί στην εκλογή του νέου βασιλιά,
μετά την έξωση του Όθωνα. Όπως συντάχθηκαν εκλογικοί κατάλογοι για τους
πρόσφυγες που ζούσαν στις περιοχές του ελληνικού κράτους, έτσι και στις περιοχές
υπό την οθωμανική κατοχή συντάχθηκαν ανάλογοι κατάλογοι με τους έλληνες
υπηκόους που ζούσαν σ’ αυτές. Την σύνταξη των εκλογικών καταλόγων ανέλαβαν τα
κατά τόπους Προξενεία της Ελλάδας. Έναν τέτοιο κατάλογο, τον οποίο συνέταξε το
«Ελληνικόν Προξενείον εν Λαρίσση», εντόπισα στα Γ.Α.Κ. (Αρχείο του Λαδά, φάκ.
77) και τον παρουσιάζω εδώ για τους αναγνώστες του Θεσσαλικού Ημερολογίου.
Ο εκλογικός κατάλογος αποτελείται από 6 φύλλα, ήτοι 12 σελίδες, και φέρει, στο
εξώφυλλό του, την εξής σημείωση:
«Βιβλίον / ἐκλογῆς. / Τό παρόν βιβλίον, ἀριθμηθέν καί μονογραφηθέν ἀπό / τοῦ
πρώτου μέχρι τοῦ τελευταίου φύλλου, ἐμπεριέχει φύλλα / ἕξ. ἀριθ. 6 καί θέλει
χρησιμεύση ὡς βιβλίον ἐκλογῆς τοῦ / πληρεξουσίου διά τήν συγκροτηθησομένην
Ἐθνοσυνέλευσιν. / Ἐν Λαρίσσῃ τήν δωδεκάτην Δεκεμβρίου 1862.
Ἡ Ἐφορευτική Ἐπιτροπή
Ἰ. Ἀγκωνάκης
Ἀ. Δραμάνης
Χρίστος Γεωργιάδης».
Ο εν λόγω κατάλογος συντάχθηκε, αρχικώς, στις 3 Δεκεμβρίου 1862 και περιελάμβανε
288 πολίτες (ενήλικους και ανήλικους), από τους οποίους οι 110 είναι ψηφοφόροι.
Μετά το τελευταίο όνομα, ο πρόξενος Ιωάννης Αγκωνάκης θεώρησε τον κατάλογο.
Στις 12 Δεκεμβρίου 1862 προστέθηκαν άλλοι 33 πολίτες, οπότε ο αριθμός τους ανήλθε
στους 321 και των ψηφοφόρων στους 124. Τέλος, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας
προστέθηκαν άλλοι 26 πολίτες και έτσι ο συνολικός αριθμός τους ανήλθε στους 347
και των ψηφοφόρων στους 131.
Σε ένα χωριστό μονόφυλλο καταχωρίσθηκαν δύο ενστάσεις: μία κάποιου Δήμου
και μία του Κωνσταντίνου Γερογιόκα. Και οι δύο απορρίφθηκαν. Είναι, όμως,
κακογραμμένες και δυσανάγνωστες, με αποτέλεσμα να μην κατανοούμε πλήρως το
περιεχόμενό τους.
Τα ονόματα των ελλήνων υπηκόων της Λάρισας καταχωρίσθηκαν κατά την σειρά
προσέλευσή τους στο Ελληνικό Προξενείο της Λάρισας. Για τον ευκολότερο εντοπισμό
τους, στην παρούσα έκδοση, δημιουργήσαμε έναν νέο κατάλογο με απόλυτη αλφαβητική

1. Βλ Γεώργιος Κ. Λέλης «Πεντακόσιοι θεσσαλοί ψηφοφόροι στη Φθιώτιδα το 1862», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 53 (2008) 332-352.
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σειρά, χωρίς όμως τις στήλες του πρωτότυπου καταλόγου. Μετά το ονοματεπώνυμο του
ατόμου καταχωρίζουμε την ηλικία του και όταν είναι οικογενειάρχης το όνομα και την
ηλικία της συζύγου και των παιδιών.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΟ 1862

1. Αβραμίου Αθανάσιος, 45 ετών. Σύζυγος: Μαριγώ, 45 ετών.
2. Αγκωνάκης Ιωάννης, 30 ετών. Σύζυγος: Θηρεσία, 30 ετών.
3. Αθανασίου Δημουλάς, 40 ετών.
4. Αθανασίου Ιωάννης, 42 ετών.
5. Αλεξανδρή Γεώργιος Α., 27 ετών. Σύζυγος: Αγγελική, 18 ετών.
6. Αλεξανδρή Δημήτριος Α., 32 ετών. Σύζυγος: Μαρία, 22 ετών. Παιδιά: Βασιλική
10 ετών.
7. Αλεξάνδρου Φίλιππος 45 ετών. Σύζυγος: Ελένη, 35 ετών. Παιδιά: Λεωνίδας 21.
8. Αναγνωστόπουλος Σταύρος, 33 ετών.
9. Αναγνώστου Κων/νος Δ., 32 ετών. Σύζυγος: Φεβρωνία, 18 ετών. Παιδιά: Θεοφανώ
1 έτους.
10. Αναστασίου Ευστάθιος, 28 ετών. Σύζυγος: Χαρίκλεια, 17 ετών.
11. Αναστασίου Κώστας, 48 ετών.
12. Ανδρέου Γεώργιος, 38 ετών. Σύζυγος: Περσεφόνη, 35 ετών. Παιδιά: Ελένη, 7 ετών.
13. Αραπάκης Παναγιώτης, 25 ετών. Σύζυγος: Δημητρούλα, 17 ετών. Παιδιά: Ιωάννης, 1 έτους.
14. Ασημακόπουλος Δημήτριος, 52 ετών. Σύζυγος: Ταρσίτσα, 34 ετών. Παιδιά: Αικατερίνη, 19 ετών· Ελισάβετ, 14 ετών· Γεώργιος, 6 ετών· Ελένη, 4 ετών.
15. Βεργάδης Αναστάσιος Κων., 30 ετών.
16. Βολιώτης Γεώργιος, 45 ετών.
17. Βολιώτης Ιωάννης, 40 ετών. Σύζυγος: Μαρία, 30 ετών. Παιδιά: Πελοπίδας και
Ελπίς, 4 ετών.
18. Γαλανόπουλος Γεώργιος, 48 ετών. Σύζυγος: Αικατερίνη, 35 ετών. Παιδιά: Παυσανίας, 17 ετών· Χριστόδουλος, 13 ετών· Δημήτριος, 8 ετών· Νικόλαος, 2 ετών.
19. Γεωργιάδης Κυριάκος, 36 ετών.
20. Γεωργιάδης Λεωνίδας, 38 ετών. Σύζυγος: Μαρία, 20 ετών.
21. Γεωργιάδης Χρίστος, 30 ετών. Σύζυγος: Αικατερίνη, 20 ετών. Παιδιά: Ευθυμία,
1 έτους.
22. Γεωργίου Κώστας, 50 ετών.
23. Γιαννούσης Δημήτριος, 45 ετών. Σύζυγος: Αικατερίνη, 30 ετών. Παιδιά: Αμαλία,
4 ετών· Ηρακλής, 1 έτους.
24. Δεσίπρης Βασίλειος, 40 ετών.
25. Δημητρίου Γεώργιος, 27 ετών.
26. Δημητρίου Γιοβάνης, 37 ετών. Σύζυγος: Μαρία, 25 ετών. Παιδιά: Σταμάτα, 9 ετών·
Λεμονιά, 5 ετών· Δημήτριος, 3 ετών.
27. Δημητρίου Στέργιος, 30 ετών.
28. Δημόκα Θεόδωρος, _.
29. Δημουλά Αθανάσιος, 60 ετών.
30. Δραμάνης Αναστάσιος, 35 ετών. Σύζυγος: Ελένη, 24 ετών.
31. Ευαγγελίου παπα-Θεοδόσιος, 36 ετών. Σύζυγος: Βασιλική, 34 ετών. Παιδιά:
Αθανάσιος, 15 ετών.
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32. Ευσταθίου Κων/νος, 48 ετών. Σύζυγος: Άννα, 35 ετών. Παιδιά: Ιωάννης, 6 ετών·
Δεσποινιώ, 4 ετών.
33. Ζάμπος Δημήτριος, 40 ετών.
34. Ζαρμακόπουλος Πέτρος Λ., 51 ετών. Σύζυγος: Μαρία, 40 ετών. Παιδιά: Νικόλαος,
15 ετών· Παρασκευή, 7 ετών.
35. Ζαχαρόπουλος Αριστείδης, 27 ετών.
36. Ζορμπάς Ευάγγελος, 45 ετών.
37. Ζορμπάς Στάθης Γεωρ., 27 ετών.
38. Ηλιάδης Νικόλαος, 32 ετών.
39. Θεοδώρου Αθανάσιος, 33 ετών.
40. Θέου Αναστάσιος, 20 ετών.
41. Θέου Φώτος, 25 ετών.
42. Θεοχαρίδης Παναγιώτης, 40 ετών. Σύζυγος: Μαρία, 30 ετών. Παιδιά: Ξάνθος, 12
ετών· Ανδρομάχη, 4 ετών.
43. Ιωάννου Βάγιας, 26 ετών.
44. Ιωάννου Κώστας, 40 ετών.
45. Ιωάννου Μιλτιάδης, _ .
46. Ιωάννου Παναγιώτης, 40 ετών. (Η οικογένειά του κατοικεί εις Λαμίαν).
47. Ιωάννου χατζη-Νικόλαος, 40 ετών. Παιδιά: Ελένη, 10 ετών· Λεωνίδας, 5 ετών.
48. Καλαμάρας Μαρκάδος, 55 ετών. Σύζυγος: Μπονά. Παιδιά: Δεκούτση, 20 ετών·
Καλομοίρα, 10 ετών· Νισίμ, 2 ετών.
49. Καλογερόπουλος Περικλής, 37 ετών.
50. Καλογιάννης Ιωάννης, 60 ετών, χήρος.
51. Καλύβας Ιωάννης, 35 ετών. Σύζυγος: Ευαγγελή, 25 ετών. Παιδιά: Γεώργιος, 4
ετών.
52. Καμπόλας Αθανάσιος, 57 ετών. Παιδιά: Δρόσος, 28 ετών.
53. Καπαρής Κων/νος, 35 ετών. Σύζυγος: Αικατερίνη, 19 ετών. Παιδιά: Δημήτριος, 4
ετών· Μάρκος, 2 ετών.
54. Καραγεωργόπουλος Δημήτριος, 42 ετών.
55. Καραγιάννης Δημήτριος, 32 ετών. Σύζυγος: Αφεντούλα, 18 ετών.
56. Καρακάσης Εμμανουήλ, 40 ετών. Σύζυγος: Αικατερίνη, 35 ετών.
57. Καρακασόπουλος Θεμιστοκλής, _.
58. Καραούλης Δημήτριος, _.
59. Κασιδόπουλος Κων/νος, 40 ετών. Παιδιά: Στέργιος, 3 ετών.
60. Κατσαρός Ιωάννης, 26 ετών.
61. Κιμπερέκου Μολιώ, χήρα του Αθανασίου, 30 ετών. Παιδιά: Ελισάβετ, 11 ετών·
Χρήστος, 9 ετών.
62. Κολόμβος Ιωάννης, 40 ετών.
63. Κοντακτσιάδης Δημήτριος, 25 ετών.
64. Κοροβάγκος Ευαγγέλης, 33 ετών.2

2. Να πρόκειται, άραγε, για τον πρόκριτο του Λιτοχώρου Ευάγγελο Κοροβάγκο, πρόεδρο
της Προσωρινής Κυβέρνησης της Μακεδονίας, το 1878; Βλ. Ιωάννης Σ. Νοτάρης, Αρχείον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη, Ανέκδοτα έγγραφα για την Επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία,
Θασσαλονίκη 1966, 41 κ.α.
285

65. Κουτσιογιαννόπουλος Αναστάσιος, 55 ετών. Σύζυγος: Καλίτσα, 42 ετών. Παιδιά:
Κων/νος, 28 ετών· Ιωάννης, 22 ετών· Γρηγόριος, 16 ετών· Βασίλειος, 11 ετών.
66. Κυριαζόπουλος Ιωάννης, 40 ετών.
67. Κυριαζόπουλος Κων/νος, 44 ετών. Σύζυγος: Μαρία, 32 ετών. Παιδιά: Ευδοκία, 2
ετών.
68) Κωνσταντίνου Αντώνιος, 60 ετών. Σύζυγος: Λάμπρω, 55 ετών. Παιδιά: Χαράλαμπος, 20 ετών.
69. Κωνσταντίνου Δημήτριος, 35 ετών.
70. Κωνσταντίνου Δημήτριος, 36 ετών. Σύζυγος: 26 ετών. Παιδιά: Χρήστος, 7 ετών.
71. Κώστα Γεώργιος, 32 ετών.
72. Λαμπρόπουλος Αναστάσιος, 25 ετών.
73. Λεοντίδης Γεώργιος, 48 ετών. Σύζυγος: Ταρσίτσα, 40 ετών. Παιδιά: Κλεάνθης, 18
ετών· Κων/νος, 16 ετών· Αγλαΐα, 8 ετών· Κοραλία, 5 ετών.
74. Λιβανός Δημήτριος, 35 ετών. Σύζυγος: Συνοδή, 24 ετών. Παιδιά: Ευστάθιος, 2
ετών· Γεώργιος, 1 έτους.
75. Λογοθέτης Δημήτριος Κ., ετών 32. Σύζυγος: Κωνστάντω, 20 ετών. Παιδιά: Κων/
νος, _ .
76. Μαλαμίτσης Νικόλαος, 35 ετών. Σύζυγος: Ευαγγελή, 25 ετών. Παιδιά: Λεωνίδας,
2 ετών.
77. Μαράκης Αριστοτέλης, _ .
78. Μαρκάδος Καλαμάρας, 45 ετών.
79. Μαρκέλης Νικόλαος, 35 ετών.
80. Μελισσός Αλέξης, 45 ετών. Σύζυγος: Μαρία, 32 ετών. Παιδιά: Κων/νος, 12 ετών·
Σπύρος, 9 ετών· Άννα, 3 ετών.
81. Μενάρδος Γεώργιος, 26 ετών.
82. Μήλιος Ιωάννης, 35 ετών.
83. Μίσσας Νικόλαος, 36 ετών. Σύζυγος: Ζωή, 23 ετών. Παιδιά: Βασίλειος, 5 ετών.
84. Μπλούντας ή Βαλατσός Νίκος, 45 ετών.
85. Ναούμ Γεώργιος, 40 ετών.
86. Νικολάου Κων/νος, 32 ετών.
87. Νικολόπουλος Στέργιος, 40 ετών. Σύζυγος: Ευαγγελή 25 ετών. Παιδιά: Ελισάβετ,
4 ετών· Νικόλαος, 2 ετών.
88. Οικονομίδης Ιωάννης, 30 ετών. Σύζυγος: Ελένη 24 ετών.
89. Οικονομόπουλος Νικόλαος, 29 ετών.
90. Οικονομόπουλος Δημήτριος, 35 ετών.
91. Παλαμιώτης Αναγνώστης, 50 ετών.
92. Παλαμιώτης Ευάγγελος, 31 ετών.
93. Παναγιώτου Αναγνώστης, 34 ετών.
94. Παναγιώτου Χαράλαμπος, 28 ετών.
95. Πάνου Γεώργιος, 40 ετών. Σύζυγος: Βέρρω, 25 ετών. Παιδιά: Δημήτρης, 5 ετών.
96. Πάνου Γεώργιος, 40 ετών. Σύζυγος: Βέρρω, _ . Παιδιά: Χαρίκλεια, 4 ετών· Αμα-λία, 3 ετών· Αθανάσιος, 2 ετών.
97. Παπά Αθανάσιος Κ., 33 ετών. Σύζυγος: Ευγενία, 21 ετών. Παιδιά: Ελένη, 1 έτους.
98. Παπαδόπουλος Γεώργιος, _ .
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99. Παπαϊωάννου Νικόλαος, _ .
100. Παπουλάκης Ιωάννης Κων., 42 ετών. Σύζυγος: Αναστασία, 27 ετών. Παιδιά:
Θεμιστοκλής, 7 ετών· Αγλαΐα, 2 ετών.
101. Πατρίκολας Ευαγγέλης, 50 ετών.
102. Πατσούρας Αθανάσιος, 40 ετών. Σύζυγος: Μαρία, 35 ετών. Παιδιά: Καλλιόπη,
2 ετών.
103. Παυλίδου Αικατερίνη, 8 ετών.
104. Παυλίδου Ελένη, 18 ετών.
105. Περγάμαλης Θεόδωρος, 27 ετών.
106. Πλαΐνας Κων/νος, 44 ετών.
107. Πλακιάς Νίκος, 43 ετών.
108. Ραδινός Κων/νος, 35 ετών.
109. Σακή Μαρκατούτσα Μουσιόν, χήρα 34 ετών. Παιδιά: Λουίζα, 26 ετών· Σάρα, 20
ετών· Ιακώβω, 18 ετών· Ρεβέκα, 18 ετών· Χαΐμ, 15 ετών· Αβράμ, 10 ετών.
110. Σακή Σαλώμ Χαΐμ, 50 ετών. Σύζυγος: Σάρα, 40 ετών. Παιδιά: Ραχήλ, 16 ετών·
Λουίζα 12 ετών· Ρεβέκα, 9 ετών.
111. Σακή Χαΐμ Σαλώμ, 30 ετών. Σύζυγος: Σολ, 20 ετών. Παιδιά: Σαλώμ, 4 ετών.
112. Σαλή Κατούνα, χήρα 60 ετών.
113. Σαλής Ιωσήφ, 30 ετών.
114. Σαλής Ιωσήφ, 28 ετών. Σύζυγος: Δρακούτσα, 20 ετών.
115. Σαλτέλης Γεώργιος, _ .
116. Σαμαριναίος Ιωάννης, 35 ετών.
117. Σαρακινιώτης Γεώργιος, 40 ετών.
118. Σαραφόπουλος Δημήτριος, 30 ετών. Σύζυγος: Παρασκευή, 31 ετών. Παιδιά:
Αριστείδης, 1 έτους.
119. Σίμος Νικόλαος, 51 ετών. Σύζυγος: Ελένη, 45 ετών. Παιδιά: Βασιλική, 7 ετών.
120. Σπυρίδης Γεώργιος, 45 ετών. Σύζυγος: Αγορίτσα, 22 ετών. Παιδιά: Αικατερίνη,
9 ετών.
121. Σπυρίδης Παναγιώτης, 55 ετών. Σύζυγος: Φωτεινή, 40 ετών. Παιδιά: Ελένη, 18
ετών· Σοφία, 16 ετών· Αναστασία, 11 ετών· Άννα, 4 ετών.
122. Σταθόπουλος Τόλης, 40 ετών. Σύζυγος: Ελένη, 24 ετών. Παιδιά: Σταθούλα, 8
ετών· Κώστας, 5 ετών· Ειρήνη, 1 έτους.
123. Στεργίου Γεώργιος, 55 ετών. Σύζυγος: Δάφνη, 35 ετών. Παιδιά: Αριστείδης, 15
ετών· Ελένη, 8 ετών.
124. Στεργίου Νικόλαος, 38 ετών. Σύζυγος: Μαρία, 30 ετών. Παιδιά: Χρήστος, 20
ετών.
125. Στεργίου Χριστόδουλος, 60 ετών. Σύζυγος: Τασία, 30 ετών. Παιδιά: Αικατερίνη,
8 ετών. (Η οικογένεια κατοικεί εις Λαμίαν).
126. Τάκος Θεοχάρης, 60 ετών. Σύζυγος: Καλή. Παιδιά: Αναστάσιος, 16 ετών.
127. Τομαράς Γεώργιος, 27 ετών.
128. Τρίχα Ελένη Κ., 14 ετών.
129. Τρίχας Βασίλειος Κων., 30 ετών. Σύζυγος: Ευαγγελή. Παιδιά: Κων/νος, 4 ετών.
130. Τσιολάκης Μιχαήλ Λ., 55 ετών. Σύζυγος: Αρχόντω, 40 ετών. Παιδιά: Αχιλλεύς,
22 ετών· Αρσένης, 18 ετών· Ιωάννης, 14 ετών· Σοφία, 10 ετών.
131. Χαλούλος Παναγιώτης, 30 ετών. Σύζυγος: Ασπασία, 20 ετών.
287

132. Χαντζιάρας Αθανάσιος, 33 ετών.
133. Χατζηαργύρης Δήμος, 40 ετών.
134. Χατζηζήση Λουκάς, 57 ετών.
135. Χατζηφράγκος Ιωάννης, 60 ετών. Σύζυγος: Ελένη, 45 ετών. Παιδιά: χατζη-Σταύρος, 35 ετών.
136. Χρηστάκη Αικατερίνη, χήρα 40 ετών. Παιδιά: Ιωάννης, 17 ετών.
137. Χρηστάκης Νικόλαος, 27 ετών. Σύζυγος: Ελένη, 18 ετών. Παιδιά: Χρηστάκης, 3
ετών.
138. Χριστοδούλου Θεόδωρος, 27 ετών. Σύζυγος: Βασιλική, 17 ετών.
139. Χρόνη Δημοσθένης, 25 ετών.
140. Χρυσοβελόνης Γεώργιος, 45 ετών. Σύζυγος: Αριστέα, 25 ετών. Παιδιά: Ιωάννης,
5 ετών.
«Κατά τήν ψηφοφορίαν προσετέθησαν οἱ ἄνωθεν ἑπτά3 οἰκογενειάρχαι μετά τῶν
μελῶν τῶν οἰκογενειῶν των καί συναριθμοῦνται ὅλαι ψυχαί τριακόσιαι τεσσαράκοντα
ἑπτά καί ψηφοφόροι ἑκατόν τριάκοντα εἷς».
Ἐθεωρήθη ὁ πρόξενος
Ἰ. Ἀγκωνάκης

3. Οι επτά αυτοί οικογενειάρχες, οι οποίοι γράφθηκαν στον κατάλογο την ημέρα της ψηφοφορίας είναι οι εξής: Αναστασίου Ευστάθιος, Αραπάκης Παναγιώτης, Ιωάννου Κώστας,
Λεοντίδης Γεώργιος, Σαρακινιώτης Γεώργιος, Σπυρίδης Παναγιώτης και Τσιολάκης Μιχαήλ.
288

ΘΩΜΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

ΟΙ ΑΦΙΕΡΩΤΕΣ 11 ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ 37 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΣΙΚΟΥ
(16ος ΑΙΩΝΑΣ)
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Στον προηγούμενο τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου παρουσίασα τους αφιερωτές
οχτώ οικισμών, οι οποίοι βρίσκονται στα δυτικά της Καρδίτσας.1 Στην παρούσα μικρή
μελέτη θα παρουσιάσω τους αφιερωτές άλλων ένδεκα οικισμών, οι οποίοι βρίσκονται
στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου και είναι οι εξής: 2
1) Αγία Μαρίνα (αρ. ρμδ΄-144). Διαλυμένος οικισμός, στην περιοχή Παλιοχώρι του
Μαυροματίου,3 στο φ. 135ν, με 31 αφιερωτές, από τους οποίους ένας ιερέας και δύο
μοναχοί.
2) Βατζινιά (αρ. ρνζ΄-157). Η σημερινή Βατσουνιά, στα φ. 147r-147ν, με 36
αφιερωτές, από τους οποίους ένας ιερέας, και άλλους δύο των οποίων τα ονόματα δεν
διακρίνονται στη φωτοτυπία που έχω στη διάθεσή μου.
3) Γκελάνθι (αρ. ρμε΄-145). Η σημερινή Γελάνθη, στο φ. 136r, με 39 αφιερωτές, από
τους οποίους ένας ιερέας και μία μοναχή.
4) Δευροβούνιστα (αρ. ρξδ΄-164). Το σημερινό Πευκόφυτο, στο φ. 154ν, με 36
αφιερωτές, από τους οποίους ένας μοναχός και δύο μοναχές.
5) Ζερέτζι (αρ. ρξα΄-161). Η σημερινή Κρυοπηγή, στο φ. 152r, με 21 αφιερωτές.
6) Καππά (αρ. ρν΄-150). Ο σημερινός Καππάς, στο φ. 138r, με 13 αφιερωτές, από τους
οποίους δύο ιερείς.
7) Κύρκα (αρ. ρμθ΄-149). Ο διαλυμένος οικισμός Κιούρκα,4 ανάμεσα στη Γελάνθη
και στο Μαυρομάτι, στο φ. 137ν, με 7 αφιερωτές, από τους οποίους ένας μοναχός.
8) Μαυρομάτι (αρ. ρμζ΄-147), στο φ. 137r, με 19 αφιερωτές, από τους οποίους ένας
ιερέας, ένας μοναχός και μία μοναχή.
9) Μουζάκιον (αρ. ρμς΄-146). Το Μουζάκι, στο φ. 136ν, με 14 αφιερωτές, από τους
οποίους μία μοναχή.
10) Πορτή (αρ. ρνδ΄-154), στα φ. 143r-143ν, με 101 αφιερωτές, από τους οποίους εφτά
ιερείς, εφτά μοναχοί και δώδεκα μοναχές.
11) Φλοροσαίοι (αρ. ρξβ΄-162). Το σημερινό Ανθοχώρι, στα φ. 152ν-153r, με 71
αφιερωτές, από τους οποίους ένας ιερέας, ένας μοναχός και δύο μοναχές.

1. Βλ. Θωμάς Ζαρκάδας, «Οι αφιερωτές οχτώ καρδιτσιώτικων οικισμών στην πρόθεση 37
της Μονής του Δουσίκου, 16ος αιώνας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 53 (2008) 353-358.
2. Ευχαριστώ, και πάλι, τον κ. Κώστα Σπανό για την μεταγραφή των σχετικών φύλλων της
πρόθεσης και για την κατάταξη των ονομάτων.
3. Βλ. Κώστας Σπανός, «Οι καρδιτσιώτικοι οικισμοί του 16ου αιώνα στην πρόθεση 37 της
Μονής του Δουσίκου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 37 (2000) 114.
4. Βλ. Κώστας Σπανός, ό.π., σ. 116.
19. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ

289

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ
Από τους παραπάνω 11 οικισμούς αναφέρονται τα ονόματα 388 αφιερωτών, από τα
οποία περισσότερα από το 1/4 είναι κατοίκων της Πορτής. Από τους 388 αφιερωτές οι
230 είναι άνδρες, 128 γυναίκες, 13 μοναχοί και 17 μοναχές. Οι 230 άνδρες φέρουν 57
ονόματα και οι 128 γυναίκες 54. Μεταξύ των 111 ονομάτων συμπεριλαμβάνονται και
μερικά σπάνια: Αρμαγάς, Αρμένιος, Γαζής, Ζωρνός, Μάλιος, Στοάνος, Συρόπουλος,
Ύβρος· Αληφάντω, Πορφύρα, Φοίνω.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
α) Τα ονόματα από την εκκλησιαστική παράδοση (26/56)
Αγάπ[ι]ος, Άγγελος. Αθανάσιος. Ανδρέας. Αποστόλης. Γεώργιος. Δημήτριος. Ευθύμιος.
Ευστάθιος. Θεόδωρος. Ιακουμής< Γιακουμής< Ιάκωβος. Ιωάννης. Κυριαζής< Κυριάκος.
Κωνσταντίνος. Μανθάκης< Μάνθος< Ματθαίος. Μανουήλ. Μάρκος. Μιχαήλ. Νικόλαος.
Παναγιώτης. Παράσχης< Παράσχος. Παρούσης< Παρουσία. Στέφανος. Χριστόδουλος.
Χρίστος. Χριστόφορος.
β) Τα ονόματα από την λαϊκή παράδοση (13/56)
Ακριβός. Δρόσος. Ζαφείρης. Μαυρουδής. Πουλημένος. Ρίζος. Σταμάτιος, Στεριανός.
Στέργιος< Αστέριος. Τριαντάφυλλος. Φλώριος. Χαρίτος. Χρύσος.
γ) Τα ονόματα από την Ιστορία (10/56)
Αλέξιος. Ανδρόνης< Ανδρόνικος. Αρμένος. Κομνηνός. Σγούρος< Σγουρός. Σίμος.
Σκαρλάτος. Συρόπουλος. Φίλιππας< Φίλιππος. Φράγκος.
δ) Τα ονόματα από επαγγέλματα και αξιώματα (2/56)
Αρμαγάς< Αρμεγάς ή από Αρμάγος< Αρμάος< arma, βενετικός τύπος του ιταλικού
armato· οπλισμένος.5
ε) Τα ξένα και ακατάταχτα ονόματα (6/56)
Γαζής< τουρ. gazi· νικητής. Ζωρνός. Λοΐζος< ιταλ. Luigi. Μάλιος. Στοάνος< Στογιάνος<
σλαβ. Stojan. Ύβρος.6
Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
1) Αγάπ(ι)ος
2) Άγγελος
3) Αθανάσιος
Θάνος
4) Ακριβός
5) Αλέξιος
6) Ανδρέας
7) Ανδρόνης
8) Αποστόλης

1
6
11
2
1
3
2
1
6

9) Αρμαγάς
10) Αρμένος
11) Γαζής
12) Γεώργιος
13) Δημήτριος
Δήμος
14) Δρόσος
15) Ευθύμιος
16) Ευστάθιος

1
1
1
16
14
1
3
1
6

5. Βλ. Θανάσης Δ. Κωστάκης, «Κυκλαδικά επώνυμα λατινικής προελεύσεως, κατάλοιπα
δυτικών εποικισμών (13ος-16ος αι.)», Ονόματα, 19 (Αθήνα 2007) 239.
6. Ο Τάσος Γριτσόπουλος [«Βαπτιστικά ονόματα εκ Πελοποννήσου των χρόνων της
Τουρκοκρατίας», Λαογραφία, 16 (Αθήναι 1956-1957) 361] θεωρεί το όνομα αυτό αρβανίτικης
προέλευσης.
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17) Ζαφείρης
18) Ζωρνός
19) Θεόδωρος
20) Ιακουμής
21) Ιωάννης
22) Κυριαζής
23) Κυρίτζης
24) Κομνηνός
Κόμνος
25) Κωνσταντίνος
Κωνσταντής
26) Λοΐζος
27) Μάλιος
28) Μανθάκης
29) Μανουήλ
Μανόλης
30) Μάρκος
31) Μαυρουδής
32) Μιχαήλ
33) Νικόλαος
Νίκος
34) Παναγιώτης
35) Παράσχης
36) Παρούσης

1
1
2
2
24
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
8
2
5
1
3

37) Πουλημένος
Πούλος
38) Ρίζος
39) Σγούρος
40) Σίμος
41) Σκαρλάτος
Σκάρλος
42) Σταμάτης
43) Στεριανός
44) Στέργιος
45) Στέφανος
Στέφος
46) Στοάνος
47) Συρόπουλος
48) Τριαντάφυλλος
49) Ύβρος
50) Φίλιππας
51) Φλώριος
52) Φράγκος
53) Χαρίτος
54) Χριστόδουλος
Δούλος
55) Χρίστος
56) Χριστόφορος
57) Χρύσος

1
8
15
1
4
2
3
3
3
4
1
1
1
2
1
3
1
1
9
3
1
5
2
1
9

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
α) Τα ονόματα από την εκκλησιαστική παράδοση (16/54)
Αποστόλω. Βάρσω< Βάρσος. Βασιλική. Γεργού< Γέργος< Γεώργιος. Γιαννού. Δέσπω<
Δέσποινα. Ζαχαρία< Ζαχαρίας. Θεοδώρα. Θωμαή. Κυριάκω. Κύρω. Λάμπρω. Μάνθω<
Μάνθος< Ματθαίος. Μαρία. Σοφία. Σταθού< Ευσταθία.
β) Τα ονόματα από την λαϊκή παράδοση (26/54)
Αγόρω. Αληφάντω. Αργύρω. Ασημίνα. Αυγέρω. Βαμπούλω.7 Δρόσω. Ευγενία. Ζαφείρω. Καλή. Μαλάμω. Μαλλού. Μέρσω< Μερσίνα. Μόρφω< Ευμορφία. Παγώνα.
Πλούμπω< Πλούμω< πλουμί· στολίδι. Πορφύρα. Πούλω< Πουλημένη. Ρίζω. Σταματού.
Στέριω. Φέγγω. Φοίνω< φοινικούς· πορφυρός. Χάδω< χάδι. Χρυσάφω. Χρύσω< χρυσή.
γ) Τα ονόματα από την Ιστορία (6/54)
Δάφνη. Ευφροσύνη. Κόμνω< Κομνηνή. Ρωξάνη. Σκάρλω< Σκαρλάτη. Φράγκω.
δ) Τα ονόματα από αξιώματα και επαγγέλματα (6/54)
Αρχόντω. Αφέντω< Αυθέντω< αυθέντης. Δούκω< Δούκας. Ζωγράφω. Κυράτζω<
μεσν. κυράτσα< κυρά. Σούλτω< Σουλτάνα.

7. 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.
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Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
1) Αγόρω
6
37) Παγώνα
2) Αληφάντω
1
Παγώνω
3) Αποστόλω
1
38) Πλούμπω
4) Αργύρω
1
39) Πορφύρα
5) Αρχόντω
2
40) Πούλω
6) Ασημίνα
1
41) Ρίζω
7) Αυγέρω
1
42) Ρωξανή
8) Αφέντω
2
43) Σκάρλω
9) Βαμπούλω
1
44) Σούλτω
10) Βάρσω
2
45) Σοφία
11) Βασιλική
2
46) Σταθού
Βάσιω
1
47) Σταματού
Μπίλια
1
Στάμω
12) Γεργού
2
Σταμούλω
13) Γιαννού
1
48) Στέριω
14) Δάφνη
1
49) Φέγγω
Δάφνω
1
50) Φοίνω
15) Δέσπω
1
51) Φράγκω
16) Δούκω
1
52) Χάδω
17) Δρόσω
2
53) Χρυσάφω
18) Ευγενία
1
54) Χρύσω
Ευγένω
1
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
19) Ευφροσύνη
1
α) των ανδρών
Σύνω
1
Αθανάσιος
20) Ζαφείρω
3
Γερμανός
21) Ζαχαρία
1
Δαμασκηνός
22) Ζωγράφω
1
Διονύσιος
Ζούγρω
1
Θεοδώρητος
23) Θεοδώρα
2
Ιωάσαφ
Θόδω
1
Κυπριανός
24) Θωμαή
3
Νεκτάριος
25) Καλή
9
Νικηφόρος
Κάλω
1
Παλλάδιος
26) Κόμνω
2
Παρθένιος
27) Κυράτζω
2
Σοφονίας
Κυρατζού
1
Συμεών
28) Κυριάκω
1
β) Των γυναικών
29) Κύρω
2
Αναστασία
30) Λάμπρω
1
Βασιανή
31) Μαλάμω
1
Δαμασκηνή
32) Μαλλού
1
Δαμιανή
33) Μάνθω
1
Διονυσία
34) Μαρία
2
Ζηνοβία
35) Μέρσω
1
Θεοδοσία
36) Μόρφω
1
Θεοδούλη
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2
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
8
4
6
1
4
2
1
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1

Κυπριανή
Μαγδαληνή
Παρθενία

1
Σωσάννα
2
Φωτεινή
1
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 37
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

1
1

φ. 135ν
χωρίον ἁγία μαρίνα, ρμδ΄
ῥήζου ἱερέως. θόδος. δημητρίου. αὐγέρος. ῥήζου. Γερμανοῦ μοναχοῦ. σίμου. σήνος.
δημητρίου. καλῆς. πλούμπος. στάμος. πούλου. καλῆς. ἀγγέλου. ἀρμένου. δημητρίου
ἱερέως. ἰωάννου. σκάρλοσ. καλῆς. κυρίτζη. ἀθανασίου μοναχοῦ. ἀθανασίου. χρυσάφος.
Γεωργίου. ῥήζου. μιχαήλ. χρύσος. σταματίου. στέριου. ἀγόρος.
φ. 136r
χωρίον γγιλάνθι, ρμε΄
κυριαζῆ ἱερέως. ῥήζος. ἰωάννου. μάρκου. μάλιου. μάνθος. εὐσταθίου. κύρος.
ἀθανασίου. δούλου. μαλοῦς. στεργίου. σταμούλος. ἰωάννου. μαρίας. χρύσου. κυράτζος.
ἰωάννου. δέσπος. χρύσου. ἀποστόλη. ἀθανασίου. βαμπούλος. φράγκου. ἀσυμίνας.
σταμούλος. στεργίου. Γεωργίου. παγῶνας. στέφου. μαλάμος. δημητρίου. ἀργύρος.
δαμασκηνῆς μοναχῆς. νικολάου ἱερέως. ῥωξανῆς. ἀκριβοῦ. εὐγενίας. χρίστου.
φ. 136ν
χωρίον μουζάκιον, ρμς΄
Γεωργίου. δοῦκος. Γεωργίου. σγούρου. χριστοφόρου. Γεωργίου. δημητρίου. Φοῖνος.
θεοδοσίας μοναχῆς. Γεωργίου. νίκου. κωνσταντί. χρίστου. βάσιω (...).8
φ. 137ν
χωρίον μαυρομάτι, ρμζ΄
κομνηνοῦ κ(αί) τῆς συμβίας αὐτοῦ. δημητρίου. ῥήζοσ. Γαζῆ. Γεωργίου. ἀλεξίου.
παλλαδίου μοναχοῦ. Γεωργίου ἱερέως. δαῦνης. πουλιμένου. φράγγος. μαγδαληνῆς
(μον)αχῆς. Γιανοῦσ. ἀθανασίου. ῥήζου. κυριαζῆ. σταμούλος. ἰωάννου. τριανταφύλλου
(...).
φ. 137ν
χωρίον κῦρκα, ρμθ΄
θεοδωρήτου μοναχοῦ. ζωρνοῦ. στέριω. δήμου. εὐθυμίου. ἀγγέλου. νίκου.
φ. 138r
χωρίον καππᾶ, ρν΄
πούλοσ. ἀλεξίου. ἀγόρος. ζαχαρίας. ἀγάπου. κωνσταντίνου. σταμούλος. δημητρίου
ἱερέως. στέριω ἱερέως. θωμαΐς. εὐσταθίου. ἰωάννου. παγόνασ. (...)
φ. 143r
χωρίον πορτή, ρνδ΄
σταματίου ἱερέως. χρύσου ἱερέως. κάλος. καλῆς. σωσάννης μοναχῆς. νικηφόρου
μοναχοῦ. Γεργοῦσ. θεοδούλης μοναχῆς. εὐφροσύνης. πορφύρας. νεκταρίου μοναχοῦ.
εὐσταθίου ἱερέως. κυριαζῆ. κόμνος.. κόμνος. δημητρίου. σίμου ἱερέως. θεοδώρας.
πούλος. θεοδώρου. σίμου. μαρίας. πούλου ἱερέως. σκαρλάτου ἱερέως. ἰωάννου.
Γεωργίου. Γεωργίου. δρόσου. μανθάκι. ζαφύρος. νικολάου. ῥήζου. παρθενίου
μοναχοῦ. μαγδαληνῆς μοναχῆς. θεοδοσίας μοναχῆς. πούλου. παναγιώτου. νικολάου.
ῥήζου. καλῆς. πούλου. ἰω(άνν)ου. στάμος. ἀθανασίου. ἀθανασίου. φῆνος. παράσχη.
8. Παραλείπω τις μεταγενέστερες εγγραφές.
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χρυσάφος. Γεργοῦσ. Χρύσος. δαμασκηνοῦ μοναχοῦ. παρθενίας μοναχῆς. συμεών
μοναχοῦ. στεριανοῦ. στοάνου. χαρίτου. Φράγκου. δαμιανῆς μοναχῆς. δαμασκηνῆς
μοναχῆς. διονυσίας μοναχῆς. φωτινῆς μοναχῆς. κύρος. εὐσταθίου. ἰω(ανν)ου.
φ. 143ν
ἀποστόλη. σοφίας. χρύσος. κυριάκος. χαρίτου. φοῖνος. ἀγγέλου. εὐσταθίου. ἀγγέλου.
σκάρλου. σωφονίου μοναχοῦ. ἰωάννου ἱερέως. στεριανοῦ. κυρατζοῦσ. Γεωργίου.
κόμνου. ἀγόρος. Φίλιππα. στέριω. ἀποστόλη. χρύσου. ἰωάννου. μόρφος. ἀρμαγᾶ.
δημητρίου. στέριω. θάνου. κυρίτζη. ἀφέντος. κυρίτζη. θάνου. παναγιώτι. ἰωάννου.
ζαφύρι. διονυσίου μοναχοῦ. ἀναστασίας μοναχῆς. λάμπρο (...).
φ. 147r
χωρίον βατζινιά, ρνζ΄
ἰωάννου. στάμος. ἀθανασίου. πούλου. ἰωάννου. στάμος. νικολάου. ρήζου. πούλου.
ἀρχόντος. θεοδώρας. ἀποστόλη. στάμος. θωμαΐς. Γεωργίου. σταθοῦς. βάρσος. ἰωάννου.
θωμαΐς. ἀποστόλη. βάρσος. δρόσος. μανόλη. Φράγκου. ἰωάννου. παναγιώτι ἱερέως.
ἀθανασίου.
φ. 147ν
Μαυρουδῆ. ἰωάννου. στάμος. μπήλιας. [ _ ].9 στέριω. ζαφύρος. Φράγκου. [ἀγό]ρος.
χρυσάφος (...).
φ. 152r
χωρίον ζερέτζι, ρξα΄
στεφάνου. δημητρίου. σταματοῦσ. χάδος. νικολάου. νικολάου. παγῶνος. καλλῆς.
δαῦνος πρεσ. φράγκου ἱερέως. ἰωάννου. σταματίου. Φράγκος. ἰακουμῆ. ῥήζου. ἰωάννου.
ῥήζου. παροῦσι. δημητρίου. στέριω. στέριω (...).
φ. 152ν
χωρίον φλοροσαίοι, ρξβ΄
ῥήζου. χριστοδούλου. ῥήζος. χρύσου. ἰωάννου. χαρίτου. μανουήλ. ῥήζου. χρύσος.
δούλου. δρόσος. εὐσταθίου. καλῆς. δημητρίου. Φέγκος. Φράγγου. χρύσου. θεοδώρου.
καλῆς. Φοῖνος. νικολάου. ὕβρου. ῥήζου. Φράγκου. Γεωργίου. νικολάου. ῥήζου. ὕβρου.
Γεωργίου. Γεωργίου. βασιανῆς (μον)αχῆς. Φράγκου. δούλου. παναγιώτη. ἰω(άνν)ου.
δημητρίου. δρόσου. ἀνδρόνι. σκάρλου. παροῦσι. ῥήζος. στεριανοῦ. πούλου. ποῦλος.
ἀθανασίου. χρύσος, σκαρλάτου. βασιλικῆς. ὕβρου. Ζωγράφος. παροῦσι. ἀγόρος.
πούλος. ἰωάσαφ μοναχοῦ. ζηνοβίας μοναχῆς. σούλτος. ἀγόρος. ῥήζου ἱερέως. μέρσος
πρεσ. κυράτζος. ἀληφάντος. ζαφύρος. ἰακουμῆ. παναγιώτι. φλορίου. ἀθανασίου.
ζούγρος. ἀφέντος. ἰω(άνν)ου.
φ. 153r
ἀλεξίου. ἀθανασίου.
φ. 154ν
χωρίον δευροβούνιστα, ρξδ΄
πούλου. Γεωργίου. ποῦλος. δρόσου. δούλου. συροπούλου. δούλου. σίμου. ἀνδρέου.
χρύσου. ἀνδρέου. ἀποστόλη. μανουήλ. ῥήζος. χρύσου. ἀρχόντος. ἀποστόλος. λωΐζου.
ἀγγέλου. στάμος. συροπούλου. κυπριανῆς μοναχῆς. καλῆς. Φράγκου. δημητρίου.
σκάρλου. ἀγγέλου. στάμος. εὐγένος. ἰωάννου. κυπριανοῦ μοναχοῦ. χρύσου. ἰωάννου.
ῥήζου. βασιλικῆς. ἀναστασίας μοναχῆς.
9. Ένα όνομα δυσανάγνωστο.
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ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΟΥΜΠΑΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (1719)
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η κωμόπολη Τσαριτσάνη ευρίσκεται στην επαρχία της Ελασσόνας. Κείται
ανατολικά τής Ελασσόνας, πρωτεύουσας της επαρχίας, και απέχει από αυτήν τέσσερα
χιλιόμετρα. Στην περιφέρεια της Τσαριτσάνης, ανατολικά αυτής, στη δυτική πλαγιά
ορεινής περιοχής, σε ύψος 700 μ. περίπου, ευρίσκεται η Μονή του Αγίου Δημητρίου
(επιλεγομένη Βαλέτσικο)1 της Τσαριτσάνης και απέχει από την κωμόπολη έξι
χιλιόμετρα. Της μονής αυτής σώζεται το αρχείο.
Ασχολούμενος με τον εντοπισμό, την καταγραφή και συλλογή πηγών της ιστορίας (ενθυμήσεις, επιγραφές, έγγραφα κ.λ.π.) της γενέτειράς μου Τσαριτσάνης,
πληροφορήθηκα περί το 1960 από το γαμπρό μου Κώστα Μπάλαλα, δάσκαλο, ότι η
Μονή του Αγίου Δημητρίου διατηρούσε αρχείο, ότι σώζεται αυτό και ότι φυλάγεται
στο Γυμνάσιο. Σε επίσκεψή μου στο Γυμνάσιο, το εντόπισα. Από τότε έστρεψα την
προσοχή μου στη μελέτη του, κυρίως από το 1972. Αυτού του αρχείου σώζεται,
πιστεύω, το μεγαλύτερο μέρος του (1718-1900), το οποίο φυλάγεται, σήμερα, στη
βιβλιοθήκη της Οικονομείου Σχολής, του σημερινού Γυμνασίου της Τσαριτσάνης. Από
τα έγγραφα του αρχείου αντλούμε πληροφορίες για την ιστορία της μονής, ιδιαίτερα
για δύο δικαστικούς αγώνες, τους οποίους διεξήγαγε η μονή το δεύτερο μισό του ΙΘ΄
αιώνα κατά Οθωμανών: του αξιωματούχου Σουλεϊμάν Βεχμπή εφέντη, μουδίρη2 της
Διοικήσεως Θεσσαλίας, και τριών Κονιάρων ζευγιτών, κατοίκων του γειτονικού χωριού
Καρατζαβεράν3 καταπατητών γαιών της.
1. Η Μονή του Αγίου Δημητρίου (επιλεγομένη Βαλέτσκο) της Τσαριτσάνης είναι κτισμένη
στη δυτική πλαγιά μιας ορεινής περιοχής, γνωστής και αυτής με το ίδιο όνομα (Βαλέτσκο).
Η προσωνυμία της Βαλέτσκο (βουλγαρικής μάλλον προελεύσεως, σύμφωνα με την σωζόμενη
τοπική παράδοση) απαντά για πρώτη φορά σε ένα μεταφρασμένο, από την τουρκική, τίτλο
κυριότητας (ταπί) του αρχείου της, του έτους 1719, με τον τύπο Βαλέτσκου, και συνεχίζεται η
χρήση της, στους μετέπειτα χρόνους, σε έγγραφα του αρχείου της, με τον ίδιο τύπο, καθώς και με
τους τύπους Βαλέτζκον, Βαλέτσκο και Βαλέτσικο και πάλι σε έγγραφα του αρχείου της. Σε ένα
έγγραφο της Μητροπόλεως Ελασσόνας (12.2.1853) απαντά ως Βαλέτζκου. Σε καταγραμμένα
ονόματα μονών, στις προθέσεις του κώδικα της Μονής της Αγ. Τριάδας του Σπαρμού Ολύμπου,
ευρισκόμενου σήμερα στη βιβλιοθήκη της Ολυμπιώτισσας, στην Ελασσόνα, υπ’ αριθ. 224 (σ.
200) απαντά ως Βαλέτζον. Πάντως, καθημερινώς λαλείται και ακούγεται Βαλέτσκο από εμάς
τους Τσαριτσανιώτες, από τους Ελασσονίτες (με την ευρεία σημασία του όρου) και από όλους
όσοι γνωρίζουν την μονή. Ευρύτερα, λοιπόν, η Μονή του Αγ. Δημητρίου της Τσαριτσάνης είναι
γνωστή, σήμερα, ως Βαλέτσκο.
2. Μουδίρης< τουρ. müdür· διευθυντής, είδος δημάρχου ο οποίος διοικούσε τον ναχιγιέ,
δηλαδή τον Δήμο.
3. Καρατζαβεράν< τουρ. Karaca Virane· ερείπια του Καρατζά. Μάλλον το διαλυμένο, ήδη
από τον 19ο αιώνα, Άνω Καρατζόλι-Άνω Αργυροπούλι.
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Στα σωζόμενα έγγραφα περιλαμβάνονται και τουρκικά πρωτότυπα. Μεταφρασμένα
είναι ένας τίτλος ιδιοκτησίας (ταπί), δύο φιρμάνια, ένας υψηλός ορισμός, μία δικαστική
απόφαση του έτους 1855, της πρώτης δίκης τη μονής. Υπάρχουν ακόμη διαταγές των
οθωμανικών Αρχών και άλλα δικαστικά έγγραφα των υποθέσεων της μονής, δηλαδή
αναφορές, αποφάσεις δικαστηρίων, υπομνήματα κ.λ.π., πολλά από τα οποία είναι
μεταφρασμένα από την τουρκική, σημειώματα αγοραπωλησίας, ενοικιαστήρια,
ομόλογα, αποδείξεις πληρωμής φόρων, το κτηματολόγιο της μονής και άλλα. Επιπλέον
σώζονται πολλές επιστολές, τις οποίες έστειλαν οι έφοροι της μονής στον ηγούμενό
της Νικόδημο, όταν η δεύτερη δικαστική υπόθεση της μονής μεταφέρθηκε στο Εφετείο
των Ιωαννίνων και ο Νικόδημος αναγκάσθηκε να μεταβεί εκεί. Δεν βρέθηκαν, όμως,
επιστολές του ηγουμένου Νικοδήμου προς τους εφόρους της μονής.
Στο αρχείο υπάρχουν και έγγραφα της Μονής του Αγίου Αθανασίου, της Αγίας
Παρασκευής και των εκπαιδευτηρίων της Τσαριτσάνης, τα οποία χρονολογούνται πριν
ή μετά το 1900. Τέλος βρέθηκε και μία επιστολή, γραμμένη στη ρωσική γλώσσα, του
μητροπολίτη της Μόσχας Φιλάρετου, απευθυνόμενη στον οικουμενικό πατριάρχη.
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Το παλαιότερο έγγραφο του αρχείου της Μονής του Αγίου Δημητρίου, το οποίο
είναι ένας μεταφρασμένος από την τουρκική τίτλος ιδιοκτησίας (ταπί), χρονολογείται
στο έτος 1719. Αυτός περιλαμβάνει αρκετά ιστορικά στοχεία: αναφέρεται η Μονή του
Αγίου Δημητρίου ως Μονή Βαλέτσκου, ο καλόγηρος παπα-Άνθιμος κ.ά.. Στον ίδιο τίτλο
μνημονεύεται και η Τσαριτσάνη με το τουρκικό όνομα Κελησαλή (εκκλησιαστικός).
Η μονή, σύμφωνα με τον τίτλο, βρίσκεται εντός των συνόρων ενός σουλτανικού
βακουφίου, δηλαδή ενός σουλτανικού κτήματος, που ήταν αφιερωμένο και τα έσοδά
του ήταν αφιερωμένα διά το έτος 1131 (1719) στο τζαμί και στο Μαυσωλείο, τα οποία
η βαλιδέ σουλτάνα (μητέρα του σουλτάνου) ανήγειρε στον Τζαντέ (λεωφόρο) της
Κωνσταντινουπόλεως, στη συνοικία Κουμ-Καπού, στην περιοχή της Προποντίδας.
Ακόμη και η Τσαριτσάνη, όπως αναφέρεται στον ίδιο τίτλο, ήταν ένα από τα χωριά
αυτού του σουλτανικού βακουφίου. Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, ο καθένας ότι ολόκληρη
η εδαφική περιφέρεια της Τσαριτσάνης, εντός της οποίας βρίσκεται και η Μονή
Βαλέτσκο, αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου σουλτανικού βακουφίου, αφιερωμένου
στα ίδια μουσουλμανικά ιδρύματα της Κωνσταντινουπόλεως, τα οποία προανέφερα.
Στον ίδιο τίτλο ιδιοκτησίας αναφέρεται ότι ο παπα-Άνθιμος της Μονής Βαλέτσκο
κατείχε, χωρίς σουλτανική άδεια, γαίες εντός του σουλτανικού βακουφικού κτήματος
και ότι πέθανε. Για τον λόγο αυτό ο παπα-Σταμάτης και άλλοι κάτοικοι της
Τσαριτσάνης πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησαν να λάβουν επ’ ονόματί
τους τον τίτλο ιδιοκτησίας του πεθαμένου παπα-Ανθίμου και πλήρωσαν φόρο για την
έκδοση και μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας (ρέσμι ταπί). «Καί ἐπειδή χρειάζεται νά
ἔχωσιν εἰς χείρας τήν ἄδειαν τοῦ σπαχῆ4 ἐδόθη εἰς αὐτούς τό παρόν ἵνα κατέχωσιν εἰς τό
ἑξῆς ἀνενοχλήτως καί νά δίδωσι κατ’ ἔτος τό νόμιμον δέκατον καί νά μήν τούς ἐνοχλῆ

4. Σπαχής< τουρ. sipahi· ιππέας του άτακτου οθωμανικού στρατιωτικού σώματος. Κατά τους
χρόνους της ακμής της οθωμανικής αυτοκρατορίας οι σπαχήδες εμφανίζονταν ως τιμαριούχοι
εισπράττοντας τις γαιοπροσόδους των τιμαρίων τα οποία τους χορηγούνταν ως ανταμοιβή για
την συμβολή τους στην επέκταση της αυτοκρατορίας.
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κανείς», ιδίως ο σπαχής της περιοχής, από τον οποίο έπρεπε να πάρουν την άδειά του.
Αυτά αναφέρονται στο μεταφρασμένο ταπί.
Τα ανωτέρω συμπληρώνονται ακόμη από άλλες πληροφορίες τις οποίες έχουμε από
άλλα έγγραφα. Έτσι, ο όρος «γαίαι» του τίτλου ιδιοκτησίας σημαίνει «τά χωράφια καί
λοιπάς γαίας καί πᾶν ὅ,τι ἐμπεριέχεται εἰς τόν τόπον τοῦ Βαλέτζικου Μοναστηρίου καί
τό χωρίον Κελισαλή (Τζεριτζάνη)»5 ότι το ταπί των βακουφικών κτημάτων χορήγησε
ο διευθυντής του γραφείου των Βακουφίων στρατάρχης Μεχμέτ πασάς,6 ο οποίος
είχε την εκμίσθωση των προσόδων της βακουφικής περιφέρειας, όπως μπορούμε να
καταλάβουμε από τη φράση του ταπιού «τοῦ Μουκαταᾶ, ὁ ὁποῖος διά τό τρέχον ἔτος
1131 (1719) εἶναι ὑπό τήν ἐκμίσθωσίν μας».
Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, η περιφέρεια της Τσαριτσάνης αποτελούσε αρχικά
χάσι7 και μετά μέρος του σουλτανικού βακουφίου, του οποίου τα όρια ήταν ευρύτερα.
Επιπλέον έχουμε και μία άλλη πληροφορία, σύμφωνα με την οποία η Ελασσόνα ήταν
κατά το ΙΗ΄ αιώνα βαλιδέ χας, δηλαδή περιφέρεια που υπαγόταν στην μητέρα του
σουλτάνου.8 Τέλος, έχουμε και την πληροφορία ότι το Βαλέτσκο, καθώς και τα άλλα
μοναστήρια της επαρχίας Ελασσόνας (12 συνολικά), κατείχαν γαίες χωρίς τίτλους
ιδιοκτησίας.9 Συνδυάζοντας, λοιπόν, όλες αυτές τις πληροφορίες συμπεραίνουμε ότι
το σουλτανικό βακούφι περιελάμβανε όλη, μάλλον, την επαρχία της Ελασσόνας και
προστατευόταν από τον σουλτάνο.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΑΠΙΟΥ10
Ὁ καλόγηρος παπᾶ Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος ἄνευ ἀδείας Σουλτανικῆς κατεῖχε / γαίας
ἐντός τῶν συνόρων τοῦ Σουλτανικοῦ βακουφίου,11 εἷς ἐκ τῶν Μοναχῶν / τῆς Μονῆς
Βαλέτσκου, ἥτις εἶναι ἀπό τό Χάσ12 Ἐφκάφη13 τοῦ Μουκαταᾶ14 / ὁ ὁποῖος διά τό
τρέχον ἔτος 113115 εἶναι ὑπό τήν ἐκμίσθωσίν μας / καί ὁ ὁποῖος Μουκαταάς εἶναι
Βάκφη16 τοῦ Τζαμίου καί τοῦ Μαυ/σωλείου, τά ὁποῖα ἡ μακαρῖτις βαλιδέ17 Σουλτάνα
5. Έγγραφα της Μονής Βαλέτζκο κατατεθημένα στο Διβάν-Τεμχίζ, 11.1.1877.
6. Βλ. την σημείωση 5.
7. Χάσι· μεγάλη περιοχή, η οποία ανήκε συνήθως στον σουλτάνο και είχε έσοδα
περισσότερα από 100.000 γρόσια.
8. Βλ. Ευάγ. Σκουβαράς, Ολυμπιώτισσα, ΚΕΜΝΕ, Αθήναι 1967, 91.
9. Υπόμνημα των ταπεινών υπογεγραμμένων, καθυποβαλλόμενον εις διπλούν ενώπιον του
Σ. Διβάν-Τεμχίζ του βιλαετίου των Ιωαννίνων, 2.11.1876.
10. Ταπί< τουρ. tapu· τίτλος ιδιοκτησίας.
11. Βακούφι< τουρ. vakif· αφιέρωση ενός κτήματος ή εισοδήματος υπέρ ενός φιλανθρωπικού
ιδρύματος ή τζαμιού.
12. Χας· χάσι. Βλ. την σημείωση 7.
13. Εφκάφη< τουρ. evkaf· ευσεβή καθιδρύματα, αφιερώματα. Χας εφκάφη σημαίνει ότι
αρχικά η περιοχή ήταν χάσι και μετά έγινε βακούφι. Την ερμηνεία αυτού του όρου οφείλουμε
στον τουρκολόγο Κώστα Καμπουρίδη.
14. Μουκαταάς< τουρ. mukataa· η κατ’ αποκοπή εκμίσθωση των κρατικών γαιοπροσώπων.
15. Το έτος 1131 της εγίρας αντιστοιχεί στο χριστιανικό έτος 1719.
16. Βάκφη< τουρ. vakif· βακούφ. Βλ. την σημείωση 11.
17. Βαλιδέ< τουρ. valide· μητέρα, βαλιδέ σουλτάνα· μητέρα του σουλτάνου, βασιλομήτωρ.
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Η Μονή του Αγίου Δημητρίου (Βαλέτσικο) της Τσαριτσάνης.
(Από τον τόμο, Η Ιερά Μητρόπολις Ελασσόνος).

ἔχει ἀνεγείρει εἰς / τόν Τζαντέ18 Κωνσταντινουπόλεως πλησίον τοῦ Κουμκαπῆ,19
ἐπειδή ἀπεβίωσε / καί τά ὑπό τήν κατοχήν του πολλά ὀλίγα χωράφια κατά τόν
/ Βασιλικόν νόμον, ἀπέκτησαν δικαίωμα Ταπίου, ὁ παπᾶ Σταμάτης / καί λοιποί
κάτοικοι τοῦ χωρίου Κελησαλῆ,20 τό ὁποῖον εἶναι ἀπό/ τά χωρία τοῦ Σουλτανικοῦ
βακουφίου ἐζήτησαν νά λάβωσι / ἐπ’ ὀνόματί των τό ταπίον τοῦ ἀποθανόντος παπᾶ
Ἀνθίμου. συμφώνως / ὅθεν τῷ βασιλικῷ νόμῳ ἐλήφθη ἀπό αὐτούς τό Ρέσμι21 ταπί /
καί ἐπειδή χρειάζεται νά ἔχωσιν εἰς χεῖρας τήν ἄδειαν τοῦ / Σπαχῆ ἐδόθη εἰς αὐτούς
τό παρόν ταπίον ἵνα κατέχωσιν / εἰς τό ἑξῆς ἀνενοχλήτως καί νά δίδωσι κατ’ ἔτος τό
νόμιμον / δέκατον καί νά μή τούς ἐνοχλῇ κανείς./ ἔτος 1131 (1719).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) Δαλαμπύρας Στέφ., «Ανέκδοτες επιγραφές των μεταβυζαντινών μνημείων της
Τσαριτσάνης και της περιοχής της», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 12 (1987) 113-122.
2) Ζαχίδης Βασ., Η Ιστορία της Τσαριτσάνης από αρχαιοτάτων χρόνων, Αθήναι
1965.
3) Καλογιάννης Βάσος, Τσαριτσάνη· η ιστορική πατρίδα του Κ. Οικονόμου εξ
Οικονόμων, Λάρισα 1965.
4) Μακρής Κίτσος, Η Τσαριτσάνη και τα μνημεία της, έκδοση της Υπηρεσίας
Περιφερειακής Αναπτύξεως της Θεσσαλίας, [Λάρισα] 1967.

18. Τζαντές< τουρ. cadde· λεωφόρος.
19. Κουμκαπή< τουρ. kum kapi< πύλη της άμμου. Συνοικία της Κωνσταντινουπόλεως στην
περιοχή της Προποντίδας.
20. Κελησαλή (τουρ. kiliseli· εκκλησιαστικός)· τουρκικό όνομα της Τσαριτσάνης.
21. Ρέσμι< τουρ. resmi· φόρος. Ρέσμι ταπί· φόρος για την έκδοση ενός τίτλου ιδιοκτησίας.
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ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟ 1900
Οι Ελευθερές, το παλιό Χατζηχαλάρι, είναι ένας από τους πεδινούς οικισμούς (υψ. 110
μ.), στα νοτιοδυτικά της Λάρισας, από την οποία απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα. Το 1881,
μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, απετέλεσε οικισμό του Δήμου της Κραννώνας
μέχρι το 1912, οπότε δημιουργήθηκαν οι Κοινότητες, με τον νόμο ΔΝΖ΄, και υπήχθη
στην Κοινότητα της Κοιλάδας, τότε Αμαρλάρ.1 Με την υπουργική απόφαση 13078/
20.4.1919 (ΦΕΚ Β 27/1919), ο οικισμός Χατζηχαλάρι μετονομάσθηκε σε Ελευθεραί.2
Με το Διάταγμα της 30.7.1929 (ΦΕΚ Α 269/1929) οι Ελευθερές αναγνωρίσθηκαν ως
αυτοτελή Κοινότητα.3 Μέχρι το 1997 αποτελούσαν αυτοτελή Κοινότητα και από
το 1998 αποτελεί οικισμό του Δήμου της Κοιλάδας. Τα πληθυσμιακά δεδομένα του
οικισμού, από το 1881 μέχρι το 2001, έχουν ως εξής:
έτος
κάτοικοι
έτος
κάτοικοι
1881
1920
1928
1940
1951

234
187
344
413
495

1961
1971
1981
1991
2001

537
461
425
419
421

Στις γραμμές που ακολουθούν θα παρουσιάσουμε τις οικογένειες των Ελευθερών
του 1900, με βάση το σωζόμενο Δημοτολόγιο του Δήμου της Κραννώνας του έτους
αυτού. Στην παρουσίασή τους, μετά τον αρχηγό της οικογένειας αναφέρεται η σύζυγός
του, με το επώνυμο του πατέρα της, και τα παιδιά τους. Για τον καθένα σημειώνεται
ο τόπος και το έτος της γέννησης. Όπου δεν αναφέρεται ο τόπος της γέννησης των
παιδιών εννοούνται οι Ελευθερές.
Οι αρχηγοί των οικογενειών των Ελευθερών, το έτος 1900, είναι 45. Από αυτούς 37
είναι άνδρες, 6 γυναίκες και 2 είναι μόνο παιδιά. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους
οικισμούς,4 οι αρχηγοί όλων των οικογενειών, εκτός από δύο που γεννήθηκαν στους

1. Βλ. ΚΕΔΚΕ, Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων. 30. Νομός
Λαρίσης, Αθήναι 1961, 182-183.
2. Βλ. ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 183.
3. Βλ. ΚΕΔΚΕ, ό.π., σ. 174, 182.
4. Βλ. Αμβρόσιος Κοντόπουλος, α) «Οι κάτοικοι του Λουτρού της Λάρισας το 1900»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 49 (2006) 315-320. β) «Οι κάτοικοι της Κραννώνας το 1900»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 355-362. γ) «Οι κάτοικοι της Κυπαρίσσου το 1900»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 51 (2007) 331-338. δ) «Οι κάτοικοι του Αγ. Γεωργίου της Λάρισας
το 1900», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 52 (2007) 122-128. ε) «Οι κάτοικοι του Ψυχικού και του
Δοξαρά της Λάρισας το 1900», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 53 (2008) 269-272.
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Άγ. Ανάργυρους της Κραννώνας, έχουν γεννηθεί στις Ελευθερές, όπως και οι μισές
περίπου (21) από τις συζύγους τους.
Ο τόπος καταγωγής των γυναικών, οι οποίες παντρεύθηκαν και εγκαταστάθηκαν
στις Ελευθερές είναι οι εξής:
Αγία Παρασκευή της Κυπαρίσσου
1 γυναίκα
Άγιοι Ανάργυροι της Λάρισας
4 γυναίκες
Δράκια του Βόλου
1 γυναίκα
Κοιλάδα της Λάρισας
2 γυναίκες
Λάρισα
3
»
Μικρό Βουνό της Λάρισας
1 γυναίκα
Μοσχοχώρι της Λάρισας
1
»
Νίκαια της Λάρισας
2 γυναίκες
Ραχούλα της Λάρισας
3
»
Ραψάνη της Λάρισας
1 γυναίκα
Τερψιθέα της Λάρισας
1
»
Ψυχικό της Λάρισας
1
»
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ 1900

1) Αθανασίου Νικόλαος του Αναστασίου, Ελευθερές 1860.
σύζυγος: Μαρία Συράκου, Ραχούλα της Λάρισας 1870.
παιδιά: Όλγα (1893), Ζώγια (1896).
2) Αθανασούλης Βάιος του Αναστασίου, Ελευθερές 1878.
σύζυγος: Ελένη Ιωάννη Συννεφακοπούλου, Ελευθερές 1880.
παιδιά: Σπύρος (1900).
3) Ανάλατος Βασίλειος του Κων/νου, Ελευθερές 1862.
σύζυγος: Ευανθία Κων. Ριζούλη, Νίκαια της Λάρισας 1865.
παιδιά: Γεώργιος (1893),5 Νικόλαος (1897), Απόστολος (1900).
4) Ανάλατος Κων/νος του Νικολάου, Ελευθερές 1828.
σύζυγος: Αγγελική Μανόλη Ντρόγκα 1835.
5) Ευθυμίου Ιωάννης του Ευθυμίου, Ελευθερές 1873.
σύζυγος: Ευαγγελή Ιωάννη Καραγιάννη, Ελευθερές 1875.
παιδιά: Μαρία (1893).
6) Θεοδώρου ή Χονδρός Ευάγγελος του Θεοδώρου, Ελευθερές 1854.
σύζυγος: Βάγια Τριανταφύλλου Τζέλου, Ελευθερές 1860.
παιδιά: Δημήτριος (1886), Νικόλαος (1888), Ουρανία (1892), Μαρία (1894), Κων/
νος (1897), Βασιλική (1900).
7) Θεοδώρου ή Χονδρός Ιωάννης του Θεοδώρου, Ελευθερές 1868.
σύζυγος: Κερασίνα Βασ. Νταφοπούλου, Αγ. Παρασκευή της Κυπαρίσσου 1870.
παιδιά: Ελένη (1889), Σπύρος (1897).6

5. Ο Γεώργιος, μετέπειτα, πήρε το επώνυμο Ακριβούλης.
6. Ο Σπύρος πήρε και το επώνυμο Τσιακμακόπουλος.
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8) Ιωάννου ή Παπαδημητρίου Δημήτριος του Ιωάννη, Ελευθερές 1856.
σύζυγος: Μαρία Γεωργίου Λιούσια, Ραψάνη 1870.
παιδιά: Θωμάς (1883), Βασιλική (1886), Μαρία (1893), Απόστολος (1899),
Ιωάννης (1884),7 Αχιλλέας (1888), Βασίλειος (1893).
9) Ιωάννου ή Παπαδημητρίου Σπύρος του Ιωάννη, Ελευθερές 1852.
σύζυγος: Αικατερίνη Ακριβού Χασάπη, Λάρισα 1860.
παιδιά: Αγλαΐα (1883), Αννούλα (1886), Δέσπω (1889), Βασίλειος (1891),
Θεόδωρος (1899).
10) Καραγιάννης Αναγνώστης8
σύζυγος: Κερασίνα Σπύρου Ιωάννου ή Παπαδημητρίου, Ελευθερές 1875, χήρα.
παιδιά: Βασίλειος (1900).
11) Καραγιάννης Δημήτριος του Αναστασίου, Ελευθερές 1842, χήρος.
12) Καρύδας Αθανάσιος του Ιωάννη, Ελευθερές 1833, χήρος.
παιδιά: Ολυμπιάδα (1880) , Αχιλλέας (1883).
13) Καρύδας Βασίλειος του Αθανασίου, Ελευθερές 1872.
σύζυγος: Καλλιόπη Λάμπρου Πραγκάλου, Άγ. Ανάργυροι της Λάρισας, 1874.
παιδιά: Κων/νος (1894).
14) Καρύδας Ιωάννης του Αθανασίου, Ελευθερές 1878.
σύζυγος: Ευαγγελή Ευθ. Ευθυμίου, Ελευθερές 1878.
15) Κωνσταντίνου Ιωάννης.9
σύζυγος: Μυγδάλω Καρλιγκιώτου,10 Ελευθερές 1870.
παιδιά: Βασιλική (1892), Ζαφείριος (1894).
16) Κωνσταντίνου Χριστόδουλος του Κων/νου, Ελευθερές 1838.
σύζυγος: Τριανταφυλλιά Ιωάννου ή Παπαδημητρίου, Ελευθερές 1845.
παιδιά: Ευδοξία (1863), Δημήτριος (1865), Ιωάννης (1869), Γεώργιος (1876),
Αγγελική (1880), Αικατερίνη (1884), Βασίλειος (1889).
17) Κωνσταντίνου ή Μπέτσου Απόστολος του Δημητρίου, Ελευθερές 1878.
σύζυγος: Φανιώ Γεωρ. Μπαλατσού, Λάρισα 1880.
παιδιά: Χαρίκλεια (1888).
18) Μουρογιάννης Νικόλαος του Ακρίβου, Αγ. Ανάργυροι 1865.
σύζυγος: Ελένη Αθανασίου Παναγιώτου, Ελευθερές 1870.
19) Ντεληθανασόπουλος Αχιλλέας του Γεωργίου, Ελευθερές 1874.
σύζυγος: Αικατερίνη Δημ. Χατζούλη, Άγ. Ανάργυροι 1878.
παιδιά: Χρήστος (1899).
20) Ντεληθανασόπουλος Γεώργιος.11
σύζυγος: Ασημίνα Δημ. Πατσιούρα, Κοιλάδα 1850.
παιδιά: Αθανάσιος (1879), Νικόλαος (1882), Βάγια (1885).
7. Ο Ιωάννης, ο Αχιλλέας και ο Βασίλειος είναι παιδιά της Μαρίας Λιούσια από τον
πρώτο γάμο της με τον Νικόλαο Βλάχο ή Μπουλουγούρα.
8. Ο Αναγνώστης Καραγιάννης δεν βρισκόταν εν ζωή το 1900.
9. Ο Ιωάννης Κωνσταντίνου δεν βρισκόταν εν ζωή το 1900.
10. Καρλιγκιώτης· από την Καρλίγκα, τους σημερινούς Αργυρόμυλους της Λάρισας.
11. Ο Γεώργιος Ντεληθανασόπουλος δεν βρισκόταν εν ζωή το 1900.
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21) Ξυνός Δημήτριος του Κων/νου, Αγ. Ανάργυροι 1874.
σύζυγος: Αννούλα Δημ. Καραγιάννη, Ελευθερές 1875.
παιδιά: Κων/νος (1899).
22) Ξυνός Κων/νος.12
σύζυγος: Μεταξώ Ζ. Ζαχαρού, Αγ. Ανάργυροι 1835.
23) Ξυνού Τριανταφυλλιά του Κων/νου, Ελευθερές 1860, χήρα.
24) Πάλλας Αθανάσιος του Κων/νου, Ελευθερές 1862.
σύζυγος: Βασιλική Ευθυμίου Γκοτζάνη, Ραχούλα 1870.
παιδιά: Τιμολέων (1891), Κων/νος (1898).
25) Παναγιώτου ή Χονδρός Αθανάσιος του Παναγιώτη, Ελευθερές 1842.
σύζυγος: Αικατερίνη Αθανασίου Χονδρού, Ελευθερές 1852.
παιδιά: Μιχαήλ (1879), Βησσάριος (1883), Βαρβάρα (1887), Λεμονιά (1890),
Δημήτριος (1892), Αννούλα (1898).
26) Παπαδημητρίου Αθανάσιος του Ιωάννη, Ελευθερές 1868.
σύζυγος: Τασιά Τριανταφύλλου Κούρτη, Ελευθερές 1860.
παιδιά: Κων/νος (1883), Ελένη (1886), Βασίλειος (1889), Αλεξάνδρα (1889),
Σοφία (1874).
27) Παπακωστούλης Αθανάσιος, Ελευθερές 1853.
σύζυγος: Ζώγια Ιωάννη Ντεντιγιάννου, Ραχούλα 1853.
παιδιά: Βασιλική (1886), Αικατερίνη (1889), Παρασκευή (1890), Χρήστος (1893),
Παναγιώτης (1897).
28) Παπακωστούλης Δημήτριος, Ελευθερές 1846.
σύζυγος: Βασιλική Δημ. Τσίβου, Ελευθερές 1850.
παιδιά: Ιωάννης (1880).
29) Πατσαλής Δημήτριος του Κων/νου, Ελευθερές 1842.
σύζυγος: Αικατερίνη Ιωάννη Κουτσού, Ελευθερές 1845.
παιδιά: Αχιλλέας (1883), Σωτήριος (1889).
30) Πατσιούρας Δημήτριος του Βασιλείου, Ελευθερές 1873.
σύζυγος: Αικατερίνη Ν. Βλάχου, Μοσχοχώρι13 1875.
παιδιά: Γεώργιος (1894), Απόστολος (1898).
31) Πατσιούρας Νικόλαος του Βασιλείου, Ελευθερές 1875.
32) Πατσιούρας Χριστόδουλος του Βασιλείου, Ελευθερές 1862.
σύζυγος: Ευαγγελή Ματθαίου Τζάνη, Μικρό Βουνό της Λάρισας 1870.
παιδιά: Χρυσή (1898).
33) Πουρνάρας Κων/νος του Χρήστου, Ελευθερές 1892, ορφανός.
34) Συννεφακόπουλος Απόστολος.14
σύζυγος: Ευαγγελή Γεωρ. Μπαλατσού, Λάρισα 1870.
παιδιά: Νικόλαος (1890), Ιωάννης (1893).
12. Ο Κων/νος Ξυνός δεν βρισκόταν εν ζωή το 1900.
13. Στο Δημοτολόγιο ο οικισμός αναφέρεται με το παλιό όνομά του Μπισλέρι ως υπαγόμενος
στο Δήμο του Φακίου, με έδρα την Νίκαια, ενώ το σωστό είναι ότι ανήκε στον Δήμο του
Ογχήστου, με έδρα την Χάλκη. Βλ. Υπουργείον Εσωτερικών, Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου
και Θεσσαλίας κατά την απογραφήν του 1881, εν Αθήναις 1884, 14, αρ. 109 (Μπεχτιλέρ).
14. Ο Απόστολος Συννεφακόπουλος δεν βρισκόταν εν ζωή το 1900.
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35) Συννεφακόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, Ελευθερές 1871.
σύζυγος: Ελένη Δημ. Παπακωστούλη, Ελευθερές 1875.
παιδιά: Όλγα (1896), Ζωίτσα (1900).
36) Συννεφακόπουλος Δημήτριος15
παιδιά: Απόστολος (1876), Βασιλική (1885), ορφανά.
37) Συννεφακόπουλος Ιωάννης, Ελευθερές 1854, χήρος.
38) Συννεφακόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Ελευθερές 1869.
σύζυγος: Τασιά Ακρίβου Μουρογιάννη, Άγ. Ανάργυροι 1870.
παιδιά: Ευαγγελή (1893).
39) Τόλιου Αχιλλέας του Κων/νου, Ελευθερές 1862.
σύζυγος: Ευαγγελή Αθ. Καρύδα, Ελευθερές 1863.
παιδιά: Ιωάννης (1887), Ρίνω (1889), Γεώργιος (1890), Θωμάς (1895), Χρήστος
(1897).
40) Τόλιου Γεώργιος16
σύζυγος: Αικατερίνη Κ. Μπαϊσλαριώτη, Τερψιθέα της Λάρισας 1855.
παιδιά: Βασιλική (1881), Χρυσούλα (1888), Χαράλαμπος (1891), Βάγια (1894).
41) Τριανταφύλλου Γεώργιος του Τριανταφύλλου, Ελευθερές 1865.
σύζυγος: Ανθίτσα Ευθ. Γκοζάνη, Ελευθερές 1866.
παιδιά: Χρυσή (1887), Αικατερίνη (1897).
42) Τσαρνάβας Αθανάσιος του Αστερίου, Ελευθερές 1847.
σύζυγος: Ολυμπιάδα Νικ. Ριζούλη, Δράκεια του Βόλου 1854.
παιδιά: Χαράλαμπος (1876), Αικατερίνη (1884), Χρήστος (1885).
43) Τσαρνάβας Αντώνιος του Αστερίου, Ελευθερές 1862.
σύζυγος: Χάιδω Αθαν. Αντωνοπούλου, Ψυχικό της Λάρισας 1865.
παιδιά: Νικόλαος (1890), Βασίλειος (1894), Κων/νος (1897), Ουρανία (1887).17
44) Τσαρνάβας Ζαχαρίας του Αστερίου, Ελευθερές 1856.
σύζυγος: Αννούλα Κων. Πατσιούρα, Κοιλάδα 1860.
παιδιά: Νικόλαος (1878), Κων/νος (1882), Ιωάννης (1883), Αριστείδης (1886),
Ευθύμιος (1890).
45) Τσίβος Γεώργιος.18
σύζυγος: Αικατερίνη Αργύρη Αργυροπούλου, Νίκαια της Λάρισας 1850.
παιδιά: Ελένη (1882), Αχιλλέας (1883).

15. Ο Δημήτριος Συννεφακόπουλος, όπως και η σύζυγός του, δεν βρίσκονταν εν ζωή το
1900. Στο Δημοτολόγιο είναι καταχωρισμένα τα ονόματα των δύο ορφανών παιδιών τους.
16. Ο Γεώργιος Τόλιου δεν βρισκόταν εν ζωή το 1900.
17. Η Ουρανία είναι κόρη της Χάιδως Αντωνοπούλου από τον πρώτο γάμο της με κάποιον
Λιάπη.
18. Ο Γεώργιος Τσίβος δεν βρισκόταν εν ζωή το 1900.
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B. FERJANCIC

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ*
Μετάφραση από τα σερβικά
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΑΣ

Ο έπαρχος της Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Μονομάχος, επωφελούμενος από τον θάνατο
του σεβαστοκράτορα Στέφανου Γαβριηλόπουλου, κυρίευσε με τον στρατό του μερικά
κάστρα της Ανατολικής Θεσσαλίας. Την ίδια χρονιά (1332) κατέφθασε στη Θεσσαλία
και ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος, προσπαθώντας να ενισχύσει, με την
παρουσία του, την ήδη άσχημη θέση της Βασιλεύουσας και κατόρθωσε να περάσουν
στην εξουσία του οι υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας. Ο αυτοκράτορας πέρασε όλο
τον χειμώνα (1332/1333) στη Θεσσαλία και στο διάστημα αυτό ήρθε σε συμφωνία με
τους αρχηγούς των τοπικών αλβανικών φύλων.1 Είναι χαρακτηριστικό ότι, από την
αρχή της εξουσίας των Παλαιολόγων, σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας τέθηκαν οι
βάσεις για συμφωνία με τα αλβανικά φύλα αλλά, πριν αναλύσουμε τις πληροφορίες
του Ιωάννη Καντακουζηνού, θα αφιερώσουμε μερικές γραμμές στην διείσδυση των
Αλβανών στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές.
Προς τα τέλη του Μεσαίωνα, το εθνικό αλβανικό στοιχείο άρχισε να επεκτείνεται
στα νότια, στις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας και έφθασε μέχρι την Νότια
Πελοπόννησο. Δεν θα περιγράψουμε εδώ ολόκληρο αυτό το μεταναστευτικό φαινόμενο
επειδή ξεπερνάει τα ιστορικογεωγραφικά όρια αυτής της μελέτης. Μολονότι κατά την
μετανάστευση των αλβανικών πληθυσμών στη Νότια Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος
τους παρέμεινε, για λίγο καιρό, στη Θεσσαλία,2 μερικά μικρότερα μεταναστευτικά
κύματα παρέμειναν σ’ αυτήν την εύφορη γη για μεγαλύτερα διαστήματα. Ο A.
Philippson υποστήριξε ότι, στις αρχές του 14ου αιώνα, το αλβανικό στοιχείο
παρέμενε, περιθωριοποιημένο, μόνο στις δυτικές περιοχές της Θεσσαλίας,3 μολονότι
για την περίοδο αυτή, όπως είδαμε, υπάρχουν στοιχεία παρουσίας Αλβανών και στις
ανατολικές περιοχές αυτήw της πλούσιας γης.
Το φαινόμενο της διείσδυσης των αλβανικών πληθυσμών στη Θεσσαλία, μέχρι
τώρα [1974], ήταν μερικώς μελετημένο. Ο K. Hopf λέει ότι τις πρώτες δεκαετίες του
14ου αιώνα άρχισε η προοδευτική είσοδος των Αλβανών στη Θεσσαλία, τις επιθέσεις

* Μετάφραση των σελίδων 198-205 του έργου του μακαρίτη B. Ferjancic, Tesalija u XIII i
XIV veku (Η Θεσσαλία κατά τους 13ο και 14ο αιώνες), Beogrand 1974.
1. Για τα γεγονότα αυτά, βλ. Καντακουζηνός, Ι, 474 και εξής.
2. O A. Philippson (Die griechischen Landschaften. Bd. I, teil 1. Thessalien und die
Spercheios-Senke, nebst einem Anhang-Beitrage zur historischen Landeskunde Thessaliens von
E. Kirsten, Frankfourt α. Μ. 1950, 131) λέει ότι οι αφέντες των περιοχών, στην Κεντρική και
στη Νότια Ελλάδα, μετοίκησαν τους Αλβανούς οι οποίοι, προηγουμένως είχαν μετοικήσει στη
Θεσσαλία.
3. Βλ. A. Philippson, ό.π., σ. 280.
20. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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των οποίων δεν μπορούσαν να εμποδίσουν ούτε οι Έλληνες ούτε οι Φράγκοι, επειδή
οι αλβανοί μαχητές ήταν ήδη στην υπηρεσία του οποιουδήποτε τοπικού άρχοντα.4
Στο πρόσφατο έργο του ο Κ. Μπίρης υποστηρίζει ότι στη συμφωνία μεταξύ του
αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου και του δεσπότη Μιχαήλ Β΄ Αγγέλου υπήρχε
και ο όρος χρησιμοποίησης, στρατιωτικώς, ικανών Αλβανών οι οποίοι μετακόμισαν
στη Θεσσαλία για την φύλαξη των νότιων συνόρων από τις επιθέσεις του Δουκάτου
των Αθηνών. Οι μετανάστες αυτοί δεν ήταν αγαπητοί στο ντόπιο ελληνικό πληθυσμό
της Θεσσαλίας και προοδευτικά δημιουργήθηκε αγανάκτηση γι’ αυτούς. Όταν, μετά
τον θάνατο του Ιωάννη Β΄ Αγγέλου (1318), οι Καταλανοί άρχισαν να απειλούν
εντονότερα τα νότια σύνορα της Θεσσαλίας οι αλβανοί μαχητές, μένοντας πιστοί
στην παλιά συμφωνία, έδωσαν σκληρούς αγώνες αλλά χωρίς επιτυχία στις επιθέσεις
αυτές.5
Υπάρχουν, όμως, και λίγες ιστορικές πηγές που δείχνουν μία διαφορετική εικόνα
στα παραπάνω γεγονότα. Στο αναφερόμενο ήδη [σε άλλες σελίδες] κείμενο του
Μαρίνου Σανούδου (1325), στο οποίο γίνεται λόγος για την κατάσταση στη Θεσσαλία,
αναφέρεται ότι ο θεός εξαπέλυσε σαν πανούκλα τους Αλβανούς στη Θεσσαλία· αυτοί,
ερχόμενοι σε μεγάλους αριθμούς, κατέλαβαν και λήστεψαν οτιδήποτε είχαν Καταλανοί
και Έλληνες ώστε «nihil remansit penitus extra castra» (τίποτε δεν απέμεινε πίσω, έξω
από το στρατόπεδο). Οι Καταλανοί και οι Έλληνες προσπάθησαν με πολλούς τρόπους
να απωθήσουν του Αλβανούς από την Θεσσαλία χωρίς, όμως, επιτυχία.6 Ο Μαρίνος
Σανούδος περιγράφει την μαζική είσοδο των Αλβανών στη Θεσσαλία σαν κύμα το
οποίο κάλυψε τα σύνορά της, τις πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα.
Την μετακίνηση των Αλβανών και την εγκατάστασή τους σε διάφορες περιοχές της
Θεσσαλίας περιγράφει και μία πιο μεταγενέστερη πηγή, τού μητροπολίτη της Λάρισας
Αντωνίου (1340). Αυτό το εκτενές και πλούσιο σε πληροφορίες κείμενο περιγάφει την
διαμάχη των μοναχών της Μονής Καλογεριανής7 στα Τρίκαλα με τους προεστούς των
αλβανικών πληθυσμών οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα γειτονικά της μονής χωριά Άγ.

4. Βλ. K. Hopf, Geschichte Griechenlands vom Begin des Mittelalters bis auf die neure Zeit
I- II, Leipzig 1867, 356.
5. Βλ. Κ. Μπίρης, Αρβανίτες. Οι Δωριείς του νεώτερου Ελληνισμού. Ιστορία των Ελλήνων
Αρβανιτών, Αθήνα 1960, 53 και εξής.
6. Βλ. G. L. F. Tafel-G. M. Thomas, Urkunden zur älteren Handels und Staatsgeschichte der
Republik Venedig I, Vien 1856, 500 και εξής· Rubió i Lluch, Diplomatari de l’ Orient català
(1301- 1409), Barcelona 1947, 160, αρ. 129· K. Setton, Catalan domination of Athens 13111388, Cambridge Mass. 1948, 254. Σημειωτέον ότι και εδώ αναφέρεται ότι οι Αλβανοί ήθελαν,
από μόνοι τους, να εγκαταλείψουν την Θεσσαλία (Βλαχία) και να επιστρέψουν στις δικές τους
περιοχές, αλλά υπερίσχυσε, τελικώς, η γνώμη εκείνων οι οποίοι είχαν πάει με τις οικογένειές
τους και ήθελαν να παραμείνουν στη Θεσσαλία.
7. [Η Μονή της Καλογηριανής, που βρισκόταν κοντά στο σημερινό χωριό Καλογριανή, 33
χλμ. δυτικώς της Καλαμπάκας, ήταν μετόχι της Μονής του Αγ. Γεωργίου των Ζαβλαντίων. Βλ.
Νικ. Βέης, «Σερβικά και βυζαντιακά γράμματα Μετεώρου», Βυζαντίς, 2 (Αθήναι 1911-1912)
62-72· Κώστας Σπανός κ.ά., «Η Βυζαντινή Θεσσαλία», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 12 (1987) 56].
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Γεώργιο8 και Ζαβλάντια.9 Η μακροχρόνια αυτή διαμάχη έληξε, τελικώς, προς όφελος
των μοναχών, πληροφορία η οποία υπάρχει στα κείμενα του μητροπολίτη Αντωνίου
και η οποία μας καταδείχνει ότι ήδη στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα αλβανικοί
πληθυσμοί μετακινήθηκαν στη Θεσσαλία και οι εντόπιοι άρχοντες έπρεπε να λάβουν
μέτρα γι’ αυτό.
Το γεγονός ότι οι Αλβανοί παρουσιάζονταν ως μία συνεχώς μετακινούμενη και
σημαντική εθνική οντότητα στη Θεσσαλία προκύπτει και από τα πρώτα πολιτικά
μέτρα του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου, νέου αυθέντη της Θεσσαλίας,
ο οποίος διαδέχθηκε τον σεβαστοκράτορα Μιχαήλ Γαβριηλόπουλο, μετά τον θάνατό
του. Οι πρώτες επιτυχίες του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου είχαν ως αποτέλεσμα την
επικυριαρχία της Βασιλεύουσας μόνο στις ανατολικές περιοχές της Θεσσαλίας, ενώ οι
διαπραγματεύσεις του αυτοκράτορα με τους Αλβανούς, τον χειμώνα του 1332/133310
καταδείχνουν ότι οι πολεμιστές αυτοί εγκαταστάθηκαν και στην ανατολική ακτή της
Θεσσαλίας. Ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος συνομιλούσε με τα αλβανικά
φύλα των Μαλακασίων, Μπουίων και Μεσαριτών, οι οποίοι ζούσαν «ἀβασίλευτοι»
υπό τον έλεγχο των αρχηγών τους. Περίπου 12.000 από αυτούς τους Αλβανούς δεν
κατοικούσαν στις πόλεις, αλλά στα βουνά, από τα οποία κατέβαιναν στις πεδιάδες
κατά την διάρκεια του χειμώνα. Τώρα ο Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος ήρθε σε συμφωνία
μεταξύ τους.11 Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και
τις πληροφορίες του οικονόμου Η. Γρηγορίου, σύμφωνα με τις οποίες ο Ανδρόνικος Γ΄
Παλαιολόγος κατέκτησε τους Ιλλυριούς καθώς και τους Αιτωλούς και Ακαρνάνες.12
Σε μερικά τμήματα της παλιάς ιστοριογραφίας συναντούμε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο Ιωάννης Καντακουζηνός περιέγραψε, λανθασμένα, τα
γεγονότα και ότι στην πραγματικότητα συνομίλησε με τους Βλάχους της Θεσσαλίας.13
Μεταγενέστερες βυζαντινές πηγές, όπως π.χ. το Χρονικό των Ιωαννίνων, κυρίως, μιλάει

8. [Ο Άγ. Γεώργιος ήταν μονή των Ζαβλαντίων και όχι οικισμός].
9. [Ζαβλάντια· ο σημερινός Παλαιόπυργος των Τρικάλων]. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι
οι μοναχοί της Καλογηριανής είχαν διαφωνία με τους αδελφούς Αλέξιο και Ιωάννη Αλβανίτες,
οι οποίοι ήταν άρχοντες του γειτονικού οικισμού Κλεινοβίστα [του σημερινού δηλαδή Κλεινού
της Καλαμπάκας]. Ο μητροπολίτης της Λάρισας Αντώνιος, μετά από διαταγή του Μιχαήλ
Μονομάχου και του αδελφού του Γεωργίου, πήγε εκεί για να διερευνήσει, προσωπικώς, την
κατάσταση. Στην έρευνά του παρευρέθηκαν ο Μανώλης, ο Μιχάλης και ο Θεοδόσιος, όλοι γιοι
του Αλεξίου Αλβανίτη. Η οικογένεια αυτή είναι, οπωσδήποτε, αλβανικής καταγωγής, της οποίας
τα γηραιότερα μέλη, ο Αλέξιος και ο Ιωάννης, διοικούσαν τον οικισμό Κλεινοβίστα (Κλεινό).
10. Νέα χρονολόγηση κατά τον F. Barisic («Mihajlo Monomah, eparh i veliki kontostavl»,
ZRVI, 11 (1968) 224 και εξής.
11. Βλ. Καντακουζηνός, Ι, 474· πρβ. P. Lemerle, L’ émirat d’ Aydin. Byzance et l’ Occident.
Recherches sur «La geste d’ Umur Pacha», Paris 1957, 119, σημ. 3.
12. Βλ. U. V. Boch, Kaiser Andronikos III Palaiologos, Amsterdam 1965, 3, τον υπ’ αρ. 3
κατάλογο απογραφής.
13. Βλ. Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, Αθήναι 1850, τ. Α, 112, σημ. 1 και τ.
Β, 105, 113· A. J. Wace-M. S. Thompson, The nomad of the Balkans, London 1914, 209, 265· K.
Jurecek, Istorija Srba, Beograd 1952, τ. ΙΙ, 48.
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για την προέλευση των Μαλακασίων. Εδώ αναφέρεται ότι ο αλβανός δεσπότης Πέτρος
Λιόσας ανήκε σ’ αυτήν τη φυλή και λίγο αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου 1377, ότι ο
Γκίνης Φράτης επιτέθηκε εναντίον των Ιωαννίνων, με λίγο στρατό.14 Τέλος αναφέρεται
ότι ο Μύρσι Μακατζάνος, «γαμβρός ὤν τοῦ [Γκίνη] Σπάτα», τον Μάιο του 1382
κατέκτησε «τούς Μαλακασίους ἕως τάς Κατούνας».15
Ο Ιωάννης Καντακουζηνός, λοιπόν, είχε υπόψη του τούς αλβανικούς πληθυσμούς
της Θεσσαλίας, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως σημαντικός παράγοντας στην περιοχή. Μόλις ο Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη
Βασιλεύουσα (1332) πίστεψε στην ανάγκη συνομιλιών με αυτά τα αλβανικά φύλα.16
Τα γραφόμενα του αυτοκράτορα μας επιτρέπουν να δούμε ακόμα μερικά σημαντικά
στοιχεία. Έτσι, σύμφωνα με αυτά, βλέπουμε ότι οι Αλβανοί ήταν νομάδες οι οποίοι
ζούσαν υπό την διοίκηση του αρχηγού του κάθε φύλου (φύλαρχου).17 Προσφάτως, η
Ελ. Αρβελέρ-Γλύκατζη έδωσε μία εξήγηση για τον ρόλο των «Σεβαστών» ως διοικητών
των ξένων στρατευμάτων στην υπηρεσία του αυτοκράτορα, σύμφωνα με την οποία
στους όρους της συνθήκης, ανάμεσα στον Ανδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο και στους
αλβανούς φύλαρχους, υπήρχε ο τίτλος Σεβαστός ως επιβράβευση της αποδοχής τής
κυριαρχίας του αυτοκράτορα.18 Ίσως είχαν και άλλες εθνικές ομάδες «Σεβαστούς», ως
στρατιωτικούς διοικητές, αλλά αυτοί πουθενά δεν αναφέρονται όταν αναφερόμαστε
στα αλβανικά φύλα της Θεσσαλίας. Όπως και να έχουν τα πράγματα, εκείνο το οποίο
παραμένει ως σημαντικό στοιχείο είναι το ότι οι Αλβανοί στη Θεσσαλία, κατά το
πρώτο μισό του 14ου αιώνα, παρουσιάζονται ως ένας σημαντικός παράγοντας τον
οποίο υπολόγιζε ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος όταν, το 1332, άρχισε
να επαναφέρει στην κυριαρχία της Βασιλεύουσας αυτήν την εύφορη γη.
Δίπλα στις πολλές γενικές πληροφορίες του Ιωάννη Καντακουζηνού, για την συμφωνία του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου με τα αλβανικά φύλα, υπάρχουν ακόμα πηγές οι

14. Βλ. Λ. Βρανούσης, «Το χρονικόν των Ιωαννίνων κατ’ ανέκδοτον δημώδη επιτομήν»,
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου, 12 (1962, Αθήναι 1965) 84, 86, 92· C. S. Estopaňan,
Bizancio y Espaňa. El legado de la basilissa Maria y de los déspotas Thomas v Esaú de Joannina,
Barcelona, 1943, τ. ΙΙ, 42, 44, 47 και εξής. Ο Γ. Σούλης [«Περί των μεσαιωνικών αλβανικών
φύλων των Μαλακασίων, Μπουίων και Μεσαριτών», ΕΕΒΣ, 23 (Αθήναι 1953) 213-216]
υπερασπίζεται την ικανότητα του γραμματέα του τσάρου, ο οποίος μπορούσε να διακρίνει
τους Αλβανούς από τους Βλάχους. Δίπλα στις αναφερόμενες πληροφορίες στο Χρονικό
των Ιωαννίνων, ο Γ. Σούλης αναφέρει μία σειρά τοπωνυμίων στις περιοχές της Ελλάδας, τα
οποία είχαν σχέση με τα αλβανικά φύλλα. Οι Μαλακάσιοι, με τα υπόλοιπα αλβανικά φύλλα,
κινήθηκαν προς τα νότια και εγκαταστάθηκαν στην Αττική και στη Βοιωτία.
15. Βλ. Λ. Βρανούσης, ό.π., σ. 92.
16. Αυτό το υπέθεσαν κάποιοι ερευνητές, όπως π.χ. ο Hopf, ό.π., τ. Ι, 374· N. Bees,
«Fragments d’ un chrysobulle du courvnt de Lycousada (Thessalie)», Mélanges G. et O. Merlier III,
Athènes 1957, 482, σημ. 1 [ελληνική μετάφραση της Αλ. Αγγελοπούλου, «Αποσπάσματα ενός
χρυσοβούλου για την Μονή Παναγία Ελεούσα στη Λυκουσάδα της Καρδίτσας», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο, 12 (1987) 3-7.
17. A. P. Kazdan, Agrarnye otnosenija v Vizantii XIII-XX vv, Moskva, 1952, 51, 83 και εξής.
18. Βλ. H. Ahrweiler, «Le Sébaste. Chef de groupes ethniques», Polychronion, Festschrift F.
Dölger, Heidelberg 1966, 34- 38.
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οποίες διαφωτίζουν κάποιες στιγμές της πολιτικής του αυτοκράτορα απέναντι σ’ αυτούς
τους πληθυσμούς. Σημαντικές πληροφορίες μάς δίδουν τα έγγραφα του μητροπολίτη της
Λάρισας Αντωνίου, τα οποία περιγράφουν την διαμάχη των μοναχών της Μονής της
Καλογεριανής με τους Αλβανούς, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στα εδάφη της μονής.
Αυτοί οι νέοι γείτονες παρενοχλούσαν τους μοναχούς και δημιουργούσαν προβλήματα
ως προς την κυριότητα της γης.19 Όταν ο Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος πληροφορήθηκε
την διαμάχη αυτή μοίρασε στους Αλβανούς γη στον τόπο του Υαλέα, ο οποίος ήταν
γειτονικός με τα εδάφη της μονής και βρισκόταν υπό την εξουσία του σεβαστοκράτορα
Στέφανου Γαβριηλόπουλου. Οι Αλβανοί, εκμεταλλευόμενοι αυτήν την επέκταση,
προκαλούσαν διάφορα προβλήματα στους μοναχούς της Καλογεριανής.20 Μολονότι
με την απόφαση αυτή ο Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος ήθελε να προσεταιρισθεί τους
Αλβανούς, ο ίδιος, μερικά χρόνια αργότερα και ευρισκόμενος στην Άρτα (1339/1340),
διέταξε τον αντιπρόσωπο του επάρχου Μιχαήλ Μονομάχου να διεξάγει έρευνες για
τους λόγους της διαμάχης στην εν λόγω περιοχή. Τον ρόλο αυτό ανέλαβε ο μητροπολίτης
της Λάρισας Αντώνιος, μαζί με επιφανείς άρχοντες των Τρικάλων, και πήρε την τελική
απόφαση η οποία ήταν ευνοϊκή για την Μονή της Καλογεριανής.21
Μολονότι, μετά το 1332, η νέα διακυβέρνηση της Βασιλεύουσας στη Θεσσαλία ήταν
αρκετά ελαστική προς τους Αλβανούς, οι νομάδες αυτοί δεν ήταν ευχαριστημένοι με
τους νέους αυθέντες τους. Ο Ιωάννης Καντακουζηνός αναφέρει κάποιες περιπτώσεις
στις οποίες ο Συργκάνης εγκατέλειψε, το 1333, τα βυζαντινά εδάφη και κατέφυγε
στους Σέρβους. Ο φυγάς, για ένα σχεδόν έτος, ήταν στο Έμπρεϊ και μετά, διαμέσου της
Λοκρίδας και της Ακαρνανίας διέφυγε στην Αλβανία, με την βοήθεια εκείνων «οἵ περί
Θετταλίαν οἰκοῦσιν αὐτόνομοι νομάδες», με τους οποίους αποκατέστησε τους παλιούς
δεσμούς, όταν ακόμη ήταν Δομέστιχος της Δύσης, και αυτοί τον οδήγησαν στις σερβικές
περιοχές.22 Για την εξάπλωση της μετοίκησης των Αλβανών, κατά την περίοδο της νέας
διακυβέρνησης της Βασιλεύουσας στη Θεσσαλία, κάνει λόγο και το χρυσόβουλο του
Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου υπέρ της Επισκοπής των Σταγών (Μάρτιος 1336), στο
οποίο ο αυτοκράτορας, παράλληλα με τα κτήματα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη σ’ αυτά
κληρικών και λαϊκών Βλάχων, Βουλγάρων και Αλβανών.23 Το στοιχείο αυτό δείχνει
ότι οι Αλβανοί εγκαταστάθηκαν και στην Βορειοδυτική Θεσσαλία, όπου βρίσκονταν
τα κτήματα της Επισκοπής των Σταγών.

19. Βλ. Ν. Βέης, «Σερβικά και βυζαντιακά...», ό.π., σ. 62-63, αρ. 18.
20. Βλ. Ν. Βέης, «Σερβικά και βυζαντιακά...», ό.π., σ. 67 και εξής, αρ. 18.
21. Βλ. Ν. Βέης, «Σερβικά και βυζαντιακά...», ό.π., σ. 71 και εξής, αρ. 18.
22. Βλ. Καντακουζηνός, Ι, 450· πρβ. St. Binon, «A propos d’ un prostagma inédit d’ Andronic
III Paléoloque», Byzantinische Zeitschrift, 38 (München 1938) 384. Σημειωτέον ότι ο Γρηγοράς
(Ι, 490), στην περιγραφή αυτών των γεγονότων, δεν αναφέρει τους Αλβανούς.
23. Βλ. F. Miklosich-J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi, Vindobonae 1872, τ. 5,
271: «(...) πάντα τά ὑπό τήν ἁγιωτάτην ἐπισκοπήν [των Σταγών], τούς κληρικούς δηλαδή,
τούς ἐνοίκους, τά χωρία, τά μοναστήρια καί τούς ὑπό τήν ἐνορίαν αὐτῆς ὄντας ἱερωμένους
[καί λαϊκούς], Βλάχους τε καί Βουλγάρους καί Ἀλβανίτας (...)». Από τους εν λόγω εθνικούς
χαρακτηρισμούς, οι δύο (Βλάχοι, Αλβανοί) είναι πλήρως κατανοητοί, ενώ ο τρίτος (Βούλγαροι)
μπορεί να εξηγηθεί ως παραδοσιακό όνομα του ντόπιου πληθυσμού της Μακεδονίας, στη
Βόρεια Ελλάδα.
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Μερικές πληροφορίες νεότερων πηγών δείχνουν ότι ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος
Γ΄ Παλαιολόγος πήρε, στη Θεσσαλία, δραστικότερα μέτρα εναντίον των Αλβανών
των γειτονικών περιοχών. Μετά τον θάνατο του δεσπότη Ιωάννη Β΄ Ορσίνη (1335),
ο αυτοκράτορας, διά μέσου της Θεσσαλίας, ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον των
αλβανικών πληθυσμών, στην περιφέρεια της Βαλαγρίτας και της Κάνινας, οι οποίοι
(Αλβανοί) επιτέθηκαν στα κάστρα του Σκεπαρίου, της Κλεισούρας και της Τιμορίνας,
θέτοντας σε κίνδυνο την θέση του Παλαιολόγου στη Θεσσαλία. Έτσι ο Ανδρόνικος Γ΄
Παλαιολόγος, με την βοήθεια των τούρκων μισθοφόρων, κατόρθωσε να ολοκληρώσει
την αποστολή αυτή απωθώντας τους Αλβανούς μέχρι το Ντράτς.24
Οι ανήσυχοι αλβανοί βοσκοί και μαχητές αποτελούσαν επικίνδυνους γείτονες για
τους έλληνες κατοίκους της Θεσσαλίας, πράγμα το οποίο εικονικά μάς παρουσιάζει το
«Ορκωμοτικόν Γράμμα» του Μιχαήλ Γαβριηλόπουλου (Ιούνιος 1342), το οποίο έδωσε
στους άρχοντες του Φαναρίου, υποσχόμενος πως ούτε αυτός ούτε κανένας από τους
«κληρονομοδιαδόχους» του θα επιτρέψουν την εγκατάσταση Αλβανών στην περιοχή
και ότι θα μείνουν εκεί μόνο όσοι Αλβανοί ήταν ήδη εγκατεστημένοι με αυτοκρατορικό
χρυσόβουλο και πρόσταγμα. Τα παραπάνω μας πληροφορούν ότι ο Ανδρόνικος Γ΄
Παλαιολόγος επέτρεψε, με ειδικό χρυσόβουλο, την εγκατάσταση Αλβανών γύρω από
την πόλη Φανάρι.25 Οι Αλβανοί, όμως, χρησιμοποίησαν κάθε στιγμή για δράση εναντίον
της νέας διακυβέρνησης της Βασιλεύουσας στη Θεσσαλία και μετά τον θάνατο του
Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου (Ιούνιος 1341) άρχισαν επιδρομές και λεηλασίες στις
θεσσαλικές πόλεις και σταμάτησαν μόνο με την απειλή του Ιωάννη Καντακουζηνού
ότι θα θεωρηθούν εχθροί και θα αρχίσει πόλεμο εναντίον τους.26
Μολονότι οι αυτοκράτορες και οι άλλοι άρχοντες έπρεπε να υπολογίζουν, συνεχώς, την
δυσαρέσκεια των ελληνικών πληθυσμών εξαιτίας της εισόδου των Αλβανών, οι άποικοι
αυτοί αποτελούσαν έναν σημαντικό παράγοντα στην Ιστορία της Θεσσαλίας. Στα τέλη
του 1342, ο Ιωάννης Καντακουζηνός συμφώνησε27 με τους Αλβανούς της Θεσσαλίας και
για τον σκοπό αυτό έστειλε τον συγγενή του Ιωάννη Άγγελο, ως αναπληρωτή του στη
Θεσσαλία, με την υποχρέωση να τον βοηθά με τον στρατό του στους πολέμους στην
Ευρώπη: στις περιοχές δυτικώς της Χριστιανούπολης έπρεπε να «δουλεύῃ μεθ’ ἑαυτοῦ τε
καί παντός τοῦ φωσσάτου ῥωμαϊκοῦ τε καί ἀλβανιτικοῦ».28 Αυτές οι χαρακτηριστικές
24. Βλ. Καντακουζηνός, Ι, 495 και εξής· U. V. Boch, ό.π., σ. 135 και εξής. Η εκστρατεία του
αυτοκράτορα Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου έχει χρονολογηθεί διαφορετικά. Ο P. Lemerle (ό.π.,
σ. 111) πιστεύει ότι έγινε το φθινόπωρο του 1337, ενώ ο F. Dölger [Regesten der Kaiserurkunden
des oströmischen Reiches von 565 bis 1453, IV (Berlin 1960) 157, αρ. 2819] τον ΦεβρουάριοΜάρτιο του 1336, χρησιμοποιώντας ως αποδεικτικό στοιχείο το γεγονός ότι ο Ανδρόνικος Γ΄
τον Μάρτιο εξέδωσε ένα χρυσόβουλο υπέρ της Μονής του Αγ. Γεωργίου των Ζαβλαντίων.
25. Βλ. F. Miklosich-j. Müller, ό.π., τ. 5, 260· D. Zakythinos, «Processus de féodalisation», L’
Hellénisme Contemporain, 1948, 506.
26. Βλ. Καντακουζηνός, ΙΙ, 15. Παρακάτω, (ΙΙ, 81 και εξής), ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει
ότι το 1341 οι Αλβανοί πολέμησαν στην Ακαρνανία και ιδιαίτερα κατέκλεψαν την πόλη
Βαλαγρίτα· πρβ. Καντακουζηνός, ΙΙ, 81 και εξής.
27. Σύμφωνα με την χρονολόγηση του F. Barisic (ό.π., σ. 228).
28. Βλ. Καντακουζηνός, ΙΙ, 322, ο οποίος φέρει το κείμενο του χρυσόβουλου του Ιωάννη
Αγγέλου. Πρβ. D. Zakythinos, Processus, 509.
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γραμμές του εγγράφου του Καντακουζηνού καταδεικνύουν ότι κατά το πρώτο μισό
του 14ου αιώνα ο αλβανικός πληθυσμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στη Θεσσαλία, αφού
ο Ιωάννης Άγγελος ήταν υποχρεωμένος να βοηθήσει τον αυτοκράτορα με έλληνες και
αλβανούς πολεμιστές. Οι αλβανοί πολεμιστές αποτελούσαν σημαντική εφεδρεία για το
επιστρατευμένο σώμα κι έτσι αναφέρονται ισότιμα με τους έλληνες πολεμιστές, τους
οποίους οδηγούσε ο διορισμένος, από τον Ιωάννη Καντακουζηνό το 1342, κυβερνήτης
της Θεσσαλίας Ιωάννης Άγγελος.
Η νέα επικυριαρχία της Βασιλεύουσας στη Θεσσαλία δεν διήρκεσε πολύ, επειδή,
μετά τον θάνατο του Ιωάννη Αγγέλου (1348), στην περιοχή εισέβαλε ο στρατός
του Στεφάνου Ντουσάν και την υπήγαγε στην κυριαρχία του σερβικού βασιλείου.
Στα έγγραφα υπάρχουν μερικές πληροφορίες για τον αλβανικό πληθυσμό υπό την
διακυβέρνηση των Σέρβων, με σημαντικότερη την αναφορά του Κ. Μπίρη, σύμφωνα
με την οποία τότε ενδυναμώθηκε στη Θεσσαλία το αλβανικό εθνικό στοιχείο. Ο
συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο Στέφανος Ντουσάν διείσδυσε στη Θεσσαλία με την
βοήθεια των Αλβανών και ως ανταμοιβή τούς έδωσε πολλά κτήματα τα οποία
εγκατέλειψαν οι Έλληνες.29 Μολονότι οι πηγές μιλούν για τις σχέσεις και τους δεσμούς
Αλβανών και Σέρβων στη Θεσσαλία, αυτό δεν αποτελεί απόδειξη ότι οι Αλβανοί
μετοίκησαν στη Θεσσαλία την εποχή της σερβικής κατοχής. Αντιθέτως, οι Σέρβοι
βρήκαν στη Θεσσαλία αυτούς τους νομάδες και τους πήραν στον στρατό τους, για να
μην τους χρησιμοποιήσουν ως ενίσχυση οι τοπικές Αρχές.
Ο κατακτητής της Θεσσαλίας, σέρβος στρατηγός Πρελιούμπ, από την αρχή τής
παρουσίας του σ’ αυτήν την εύφορη γη, ήρθε σε επαφή με τους Αλβανούς. Στον Βίο
του Αθανασίου του Μετεωρίτη αναφέρεται ότι πήγε σ’ αυτόν ο καίσαρας Πρελιούμπ
«ὕστερα ἀφοῦ ἔβαλεν εἰς ὅρκον τούς Ἀλβανίτας».30 Οι πολεμοχαρείς Αλβανοί γρήγορα τέθησαν στις υπηρεσίες των νέων αυθεντών, των Σέρβων, γεγονός το οποίο
μνημονεύεται στην αναφορά των βενετικών Αρχών της 14ης Μαΐου 1350, όπου, μεταξύ
των άλλων, γίνεται λόγος για την μεγάλη ζημία, την οποία επέφεραν στους εμπόρους
τους, στην περιοχή του Πτελεού, οι Αλβανοί που ήταν στην υπηρεσία των Σέρβων.
Αποφασίσθηκε, λοιπόν, να ζητήσουν από τον καίσαρα Πρελιούμπ αποζημίωση και εάν
αυτό δεν επιτευχθεί να απευθυνθούν στον ίδιο τον τσάρο Στέφανο Ντουσάν.31 Επειδή η
κυριαρχία των Σέρβων στη Θεσσαλία δεν διήρκησε για πολύ (1348-1355), δεν υπάρχουν
περισσότερες πληροφορίες για τις σχέσεις των αρχηγών τους με τους Αλβανούς.
Μετά τον αναπάντεχο θάνατο του τσάρου Στέφανου Ντουσάν (Δεκέμβριος του
1355), η Θεσσαλία συγκλονίσθηκε από συχνές και απότομες μεταβολές, εκφραζόμενες
κυρίως με την αλλαγή αρκετών αυθεντών. Ο πρώτος κυβερνήτης της Θεσσαλίας, μετά
τον θάνατο του Στέφανου Ντουσάν, είναι ο δεσπότης της Ηπείρου Νικηφόρος Β΄
Άγγελος, ο οποίος θεωρούσε ότι η διοίκηση της Θεσσαλίας τού ανήκε κληρονομικά και
νόμιμα. Στην προσπάθειά του να θεμελιώσει δυνατά την χαμένη εξουσία στη Θεσσαλία,
ο Νικηφόρος Β΄ έπρεπε να υπολογίζει τους αλβανούς κατοίκους οι οποίοι αποτελούσαν
29. Βλ. Κ. Μπίρης, ό.π., 58 και εξής.
30. Βλ. L. Heuzey-H. Daumet, Mission archéologique de Macédoine, Paris 1876, 452.
31. Βλ. S. Ljubic, Listine o odnosajih izmedju juznoga Slavenstva i mletacke republike, III
(Zagreb 1868) 169, αρ. 248· Rubió i Lluch, ό.π., σ. 253, αρ. 195.
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ένα υπολογίσιμο, αριθμητικά, εθνικό στοιχείο.32 Μετά την ανάκτηση της Θεσσαλίας, ο
Νικηφόρος Β΄ είχε σκοπό να νυμφευθεί την αδερφή της χήρας του Στεφάνου Ντουσάν,
έχοντας την ελπίδα ότι έτσι θα σταματήσουν οι επιθέσεις των Σέρβων και θα ηρεμήσουν
οι Αλβανοί, οι οποίοι επέφεραν μεγάλη ζημία στα σχέδιά του, με την σκληρή στάση
τους.33 Οι προσπάθειες του Νικηφόρου Β΄, να έρθει σε συμφωνία με τους Αλβανούς και
να κρατήσει υπό την κυριαρχία του την Θεσσαλία, τελείωσαν καταστροφικά με τον
θάνατό του, ύστερα από την μάχη στον Αχελώο εναντίον των Αλβανών.34
Μολονότι μετά την μάχη του Αχελώου (1359) η διοίκηση της Θεσσαλίας παρέμεινε,
για αρκετό καιρό, στα χέρια του Συμεών [Ούρεση] Παλαιολόγου, φαίνεται ότι η
διείσδυση των Αλβανών συνεχίσθηκε με γρήγορους ρυθμούς.35 Οι Αλβανοί έγιναν,
γρήγορα, ισότιμοι με τις άλλες εθνικές ομάδες της Θεσσαλίας, ιδίως με τους Έλληνες,
καθώς και με την τάξη των φεουδαρχών του σερβικού βασιλείου. Το πρόσταγμα του
Ιωάννη Ούρεση [Παλαιολόγου], γιου και διαδόχου του Συμεών [Ούρεση] Παλαιολόγου
(Νοέμβριος 1372)36 χαρίζει το σπήλαιο του Κυρίλλου στη Μήκανη στον πρώτο
της Σκήτης των Σταγών, την οποία αυτός θα κατέχει ανενόχλητος και χωρίς καμία
παρενόχληση από Έλληνες, Σέρβους, Αλβανούς και από οποιονδήποτε άλλον (μή
παρά τινος τῶν ἁπάντων, ἤ Ρωμαίων ἤ Ἀλβανιτών ἤ ἄλλου τινός).37 Αυτό δείχνει ότι
οι Αλβανοί αποτελούσαν μία σοβαρή, αριθμητικά, εθνική ομάδα και στην περιοχή των
Μετεώρων. Μεταγενέστερες πληροφορίες, από ένα έγγραφο του πατριάρχη Νείλου
(Μάιος 1383), αναφέρουν ότι αυτός υπόσχεται στη Μονή της Παναγίας Λυκουσάδας
ότι κανείς δεν δικαιούται να αφαιρέσει την περιουσία της, ούτε Έλληνας ούτε Σέρβος
ούτε Αλβανός (μηδένα τῶν πάντων ἤ Ρωμαῖον ἤ Σέρβον ἤ Ἀλβανίτην).38 Επειδή η
Λυκουσάδα βρισκόταν κοντά στο Φανάρι, τα στοιχεία του πατριαρχικού εγγράφου
μαρτυρούν ότι οι Αλβανοί ήταν εγκατεστημένοι στα περίχωρά του.
Μερικές θεσσαλικές περιοχές βρίσκονταν υπό την κυριαρχία των Καταλανών,39 τον
14ο αιώνα, και είναι φυσικό να ήρθαν και αυτοί σε επαφή με τον αλβανικό πληθυσμό.
Ο βασιλιάς της Αραγωνίας Πέτρος Γ΄, τον Απρίλιο του 1381 γράφει «als feels nostres
en Dimitre e en Mitro salut e gracia» [στους πιστούς μας Δημήτριο και Μήτρο, υγεία και
32. Για τις δικές του ενέργειες, βλ. στο επόμενο κεφάλαιο.
33. Βλ. Καντακουζηνός, ΙΙΙ, 317. O R. Mihaljcic [«Bitka kod Aheloja», Zbor. Filoz.-Fak.
11-1 (1970) 172] αναφέρει ότι ο Νικηφόρος Β΄ Άγγελος εκδίωξε τους Αλβανούς, τους νέους
υπηκόους από την περιοχή της σερβικής κυριαρχίας, έχοντας σκοπό να εγκαταστήσει στη γη
τους Έλληνες.
34. Σχετικά με αυτό, βλ. στο επόμενο κεφάλαιο.
35. Ο Γιαννόπουλος [«Η μεσαιωνική Φθιώτις και τα εν αυτή μνημεία», ΔΙΕΕΕ, 8 (Αθήναι
1922) 23] αναφέρει ότι οι Αλβανοί ήδη το 1367 είχαν εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Θεσσαλία και
έκαναν ανεπιτυχείς επιθέσεις στον Πτελεό.
36. Για το πρόβλημα και την χρονολόγηση αυτού του εγγράφου, βλ. M. Lascaris, «Deux
chartes de Jean Uros, dernier Nemanide (novembre 1372, indiction XI)», Byzantion, 25-27, (19551957) 283-286.
37. Βλ. A. Soloviev-V. Mosin, Grcke povelje srpskich vladara, Beogrand 1936, 16-19, αρ. 29.
38. Βλ. Σπ. Λάμπρος, «Νείλου Κωνσταντινουπόλεως σιγίλλιον περί της Μονής Λευκουσιάδος»,
Νέος Ελληνομνήμων, 6 (Αθήναι 1909) 178.
39. [Βλ. B. Ferjancic (μετ. Ευάγ. Παπαθανασίου), «Οι Καταλανοί στη Θεσσαλία, 13061393», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 12 (1987) 161-173].
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χαρά]40 και τους ανακοινώνει ότι γενικός βικάριος της Εταιρείας είναι ο Ροκαμβέρτος
και ότι πρέπει να του ανοίγουν τις πύλες των πόλεών τους. Ταυτοχρόνως ο βασιλιάς
εγκωμιάζει την στάση αυτών των αρχόντων στη μάχη εναντίον των Ναβαρραίων.41
Οι εκδότες του εγγράφου πιστεύουν ότι οι δύο φεουδάρχες ήταν Έλληνες ενώ ο R.
Loenertz υπέθεσε, πρώτος, ότι είναι Αλβανοί. Αυτό φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και
από το έγγραφο του ίδιου βασιλιά (Απρίλιος 1381) «als noble amat e feels nostres lo
comte Mitra e tots altres Albaneses habitants en lo terme de la Allada, salut e dilecció»
[στους αγαπητούς και πιστούς μας κόμη της Δημητριάδας και όλους τους άλλους αλβανούς κατοίκους στην περιοχή της Αλιάδας (Ελλάδας;), υγεία και αγάπη], με την
πληροφορία ότι ο Ροκαμβέρτος είναι τοποθετημένος ως γενικός βικάριος της Εταιρείας
και με την υπενθύμιση για την επικινδυνότητά του.42 Από το 1380/1381 προέρχεται
μία ενδιαφέρουσα πηγή η οποία αριθμεί τους καταλανούς άρχοντες της Θεσσαλίας
και αναφέρει «lo comte de Mitre qui pot haver be MD homens a cavall Albaneses e
aquest porta la bandera de la vostra reyal majestat perque es natural vassals».43 [τον κόμη
της Δημητριάδος, ο οποίος μπορεί να έχει 1500 αλβανούς ιππείς και αυτός κρατά την
σημαία της βασιλικής μεγαλειότητας διότι είναι γνήσιος υπήκοός του]. O R. Loenertz
πιθανολογεί ότι ο άρχοντας της Δημητριάδας ήταν αλβανός αξιωματούχος, ο οποίος
είχε στην υπηρεσία του αρκετούς ομοεθνείς του. Οι αλβανοί πολεμιστές αποτελούσαν,
οπωσδήποτε, έναν ασυνήθιστα σημαντικό μισθοφορικό στρατό και με την μορφή
αυτή τους διατηρούσε και ο άρχοντας της Δημητριάδας. Στον αριθμό και στη σημασία
των Αλβανών στη Θεσσαλία, αυτά τα χρόνια, παραθέτει και το έγγραφο του βασιλιά
της Αραγωνίας Πέτρου Γ΄ (31 Δεκεμβρίου 1382), με το οποίο συστήνει στους έλληνες
άρχοντες να δεχτούν όλους τους Έλληνες και τους Αλβανούς που επιθυμούν να έρθουν
στις περιοχές υπό καταλανική κυριαρχία.44
Σκοπός μας σ’ αυτό το κείμενο ήταν να δώσουμε πληροφορίες από πηγές οι οποίες
αναφέρουν τους Αλβανούς στη Θεσσαλία τον 13ο και 14ο αιώνα, έναν λαό ο οποίος,
στις αρχές του 14ου αιώνα άρχισε να μετακινείται προς τα νότια. Είναι φυσικό ο
νομαδικός αυτός λαός να μετακινούνταν εύκολα και γρήγορα. Ομάδες Αλβανών
συνέχισαν την μετακίνησή τους προς τα νότια, αλλά κάποια συγγενικά τους φύλα
παρέμειναν στη Θεσσαλία και τέθηκαν στις υπηρεσίες των τοπικών φεουδαρχών. Οι
πληροφορίες των πηγών για τους Αλβανούς μιλούν κυρίως για τις ένοπλες συγκρούσεις
τους ή τους χαρακτηρίζουν ως μισθοφόρους στην υπηρεσία των θεσσαλών φεουδαρχών.
Τα κείμενα αυτά, όμως, δεν μας δίνουν πληροφορίες για μερικά σημαντικά ερωτήματα
όπως π.χ. για τον τρόπο της ζωής τους καθώς και για τις σχέσεις τους με τους άλλους
κατοίκους της Θεσσαλίας και κυρίως με τους Έλληνες.
40. Την μετάφραση από τα καταλωνικά, του χωρίου αυτού και των δύο επόμενων, οφείλουμε στον κ. Eusebi Ayensa Prat, διευθυντή του Instituto Cervantes της Αθήνας.
41. Βλ. Rubió i Lluch, ό.π., σ. 527 και εξής, αρ. 460· R.-J. Loenertz, «Athénes et Neopatras.
Regesten et notices pour serrir à l’ histoire des duchés Catalans (1311-1394)», Archivum Fratrum
Praedicatorum, 25 (1955) 148.
42. Βλ. Rubió i Lluch, ό.π., σ. 528, αρ. 461· R.-J. Loenertz, ό.π., σ. 148.
43. Βλ. Rubió i Liuch, ό.π., σ. 548, αρ. 489· K. Setton, Catalan domination of Athens 13111388, Cambridge Mass. 1948, 105-107, 122. Για την θέση της Δημητριάδας, βλ. A. Philippson,
ό.π. σ. 153.
44. Βλ. Rubió i Lluch, ό.π., σ. 587, αρ. 536.
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J. JONESCO

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΟ 1850
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Μετάφραση από τα γαλλικά
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΕΖΕ
Σχόλια: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ο J. Jonesco, πτυχιούχος του Αγροτικού Ινστιτούτου της γαλλικής πόλης Roville,
με την παρότρυνση του μεγάλου βεζίρη της Τουρκίας Ρεσίτ Μουσταφά πασά,
πραγματοποίησε, το 1850, ένα εκτεταμένο ταξίδι στη Θεσσαλία, στην ωραία και
ιδιαίτερα εύφορη περιοχή της Ελλάδας. Σκοπός της επίσκεψής του αυτής ήταν η
μελέτη της αγροτικής «βιομηχανίας» και η δυνατότητα ίδρυσης συνεταιρισμών, με
σκοπό την αύξηση του πλούτου της Θεσσαλίας και της αυτοκρατορίας γενικότερα.1
Ο J. Jonesco διαβεβαιώνει στη μελέτη του ότι, με ειδικούς νομοθετικούς χειρισμούς, η
αυτοκρατορία θα ήταν σε θέση να εξάγει προϊόντα υψηλής ποιότητας σε χαμηλή τιμή.
Στο έργο του, το οποίο εκδόθηκε το 1851 με τον τίτλο, De la Thessalie Agricole. Telle
qu’ elle est et telle qu’ elle peut etre, Constantinople 1851, σ. XXI+178,2 προτείνει, μεταξύ
των άλλων, την διάπλαση και αναμόρφωση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης., με σκοπό
την γρηγορότερη και φθηνότερη μεταφορά των προϊόντων της Θεσσαλίας και της
Μακεδονίας προς τις χώρες της Ανατολικής και της Βόρειας Ευρώπης.
ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ3
Οι έρευνες που χρειάσθηκε να διεξάγουμε, σχετικώς με την παραγωγή πλούτου στη
Θεσσαλία, μας φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για να μην τις γνωστοποιήσουμε
σε όλους εκείνους που αναζητούν τα μέσα για να αυξήσουν τα έσοδα των κατοίκων
1. Ο Ρεσίτ Μουσταφά πασάς κατείχε πολλά χωριά της Θεσσαλίας και της Πιερίας ως
τσιφλίκια του και γι’ αυτό είχε αυτό το ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Βλ. Φοίβος Καζάκης,
α) «Τα κτήματα του Ρεσίτ Μουσταφά πασά στην επαρχία της Ελασσόνας και η τύχη τους»,
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 44 (2003) 28-32. β) «Οι διενέξεις των κατοίκων του Μεσοχωρίου
της Ελασσόνας με τους κληρονόμους του Ρεσίτ Μουσταφά πασά», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
45 (2004) 33-48. 3) «Ένας σουλτανικός τίτλος κυριότητας κτημάτων κληρονόμων του Ρεσίτ
Μουσταφά πασά στις περιοχές της Ελασσόνας και της Πιερίας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50
(2006) 335-341.
2. Ο J. Jonesco αφιέρωσε το βιβλίο του στον Ρεσίτ Μουσταφά πασά, ως ένδειξη σεβασμού,
βαθιάς ευγνωμοσύνης, αφοσίωσης και πίστης στον ρόλο του μεταρρυθμιστικού έργου του
οθωμανού σουλτάνου, στην εξέλιξη του κράτους του. Το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης είναι
αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη· στο λιμάνι, στα μεταξουργεία, στους Εβραίους και στα
προβλήματα υγείας των κατοίκων της, εξαιτίας των ελών τα οποία την περιέβαλλαν.
3. Από το έργο του J. Jonesco μεταφράσαμε τις σ. 1-43.
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και τα έσοδα του αυτοκρατορικού ταμείου. Οι σημειώσεις τις οποίες κρατήσαμε, κατά
την διάρκεια του τετράμηνου ταξιδιού μας σ’ αυτήν τη χώρα, σχετικώς με το έδαφος,
το κλίμα, την πολιτική και διοικητική κατάσταση, τους δρόμους επικοινωνίας, την
οικονομική και βιομηχανική κατάσταση της χώρας, διαμορφώνουν διαφορετικότητες
οι οποίες ποικίλλουν απεριόριστα. Για να αντιληφθούμε αυτές τις αποχρώσεις
χρειάσθηκε να ριχθούμε σε έναν περίπλοκο λαβύρινθο λεπτομερειών, από τον οποίο θα
βγούμε μόνο αν ακολουθήσουμε τα γεγονότα τα οποία μας εντυπωσίασαν περισσότερο
και στα οποία θα επιμείνουμε στην έκθεση που θα παραδώσουμε. Οι εκτυλισσόμενες,
στην προσεκτική ανάλυση των γεγονότων, λεπτομέρειες ομαδοποιούνται με τα
πλέον γενικά χαρακτηριστικά και μας επιτρέπουν να δώσουμε την περίληψη των
αρχών, οι οποίες θα μας χρησιμεύσουν ως πυξίδα στην έκθεση της παραγωγής και της
διανομής του πλούτου, σε μία από τις πλέον ωραίες και τις πλέον γόνιμες επαρχίες της
οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Χάρη στους πόρους που διαθέτει, ακόμα και σήμερα [1850], η Θεσσαλία αξίζει
την παλιά ποιητική ονομασία της, «χρυσόμηλο» της αυτοκρατορίας. Τα χρονικά
των ισχυρών εθνών, τα οποία διεκδίκησαν αυτό το τμήμα της Ανατολικής Ευρώπης,
επιβεβαιώνουν την σπουδαιότητα μιας επαρχίας, η οποία υπέφερε πολύ μέχρι την
στιγμή που έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, οι οποίοι τότε θεωρούνταν πως είχαν
σταλεί για να τιμωρήσουν τους τρομερούς κατακτητές και για να σώσουν, να
φροντίσουν, τους υποταγμένους λαούς.4 Οι τελευταίοι κατακτητές αυτής της χώρας
εισήλθαν σήμερα [1850] σε μία πορεία η οποία υπόσχεται την ευημερία και την ευτυχία
των πληθυσμών.5
Οι κάτοικοι της Θεσσαλίας ενθυμούνται την αρχαία δόξα τους, είτε θεωρώντας
τους εαυτούς τους ως νόμιμους κληρονόμους των Μακεδόνων, των Αθηναίων και των
Ρωμαίων, είτε, τέλος, των Ρωμιών (Ρουμ), όνομα το οποίο έδωσαν στους Έλληνες οι
Οθωμανοί, παίρνοντάς το από τους άλλους λαούς της Ανατολής. Μην επιθυμώντας
να επικρίνουμε αυτό το δέσιμο των απογόνων τους με τους ονομαστούς προγόνους
τους, θα επιθυμούσαμε να αποδειχθούν αντάξιοι της ευγενούς καταγωγής τους και της
δόξας, σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής μας και με τα μέσα που διαθέτουν. Η μεγάλη
πλειονότητα των κατοίκων της Θεσσαλίας και της Ρούμελης ασχολείται με την γεωργία
και όπως το είπε ένας ονομαστός συγγραφέας «εκείνος που καλλιεργεί καλύτερα την
γη είναι εκείνος, επίσης, που την προστατεύει καλύτερα». Οι καλοί στρατιώτες είναι
οι καλύτεροι καλλιεργητές και οι στρατιώτες της Θεσσαλίας (των οποίων η γη, αφού
υπήρξε θέατρο πολέμων, έγινε ειρηνική και παραγωγική), βρίσκουν ένα τεράστιο
πεδίο για την άσκηση των πιο ευγενικών ικανοτήτων τους. Στις μέρες μας [1850], η

4. Εννοεί τις επιδρομές των Αλβανών και των Καταλανών.
5. Ο J. Jonesco εννοεί εδώ το διάταγμα της 3ης Νοεμβρίου 1839, το οποίο υπέγραψε ο
σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ και είχε υποβάλει ο Ρεσίτ Μουσταφά πασάς, υπουργός, τότε, των
Εξωτερικών. Το διάταγμα αυτό, όμως, ενεργοποιήθηκε το 1856, με την έκδοση ενός νέου
σουλτανικού διατάγματος, του Χάτι Χουμαγιούν, στις 18.2.1856. Επομένως, ο J. Jonesco
δεν είχε κάτι το χειροπιαστό για να αναφέρεται, στην «ευημερία και στην ευτυχία» των
υπόδουλων Θεσσαλών.
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γεωργική παραγωγή τιμάται τόσο, όσο άλλοτε η καταστροφή. Προκειμένου να τους
καταστήσουμε αντάξιους της δόξας, η οποία απορρέει από την παραγωγή, πήγαμε
εκεί για να μάθουμε τον τρόπο παραγωγής των αγαθών της γης, για να διαπιστώσουμε
τι κάνουν σήμερα και για να αδράξουμε την ευκαιρία να τους υποδείξουμε τα
μέσα να εξελίξουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τις οποίες περικλείει η γη και οι
οποίες οφείλουν να εδραιώνουν την ευτυχία του πληθυσμού και την ευημερία τής
αυτοκρατορίας, σε ένα μέλλον ειρήνης και ελευθερίας (...).
Πώς γίνεται η παραγωγή στη Θεσσαλία και ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει
κάθε παράγοντάς της; Ποιο είναι το αποτέλεσμα της παραγωγής και, κατά συνέπεια,
η τωρινή κατάσταση της γεωργίας; Με ποιους τρόπους αποδίδει το έδαφος όσο γίνεται
περισσότερο και, τέλος, με ποιον τρόπο το λαμβανόμενο καθαρό προϊόν χρησιμοποιείται
ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες; Αυτά τα ερωτήματα προτείνουμε για απάντηση στη
μελέτη μας, σχετικώς με την παραγωγή και την κατανομή του πλούτου στη Θεσσαλία.
Οι περιγραφές των φάσεων, από τις οποίες περνάει η παραγωγή, σχηματίζουν το
πλαίσιο της μελέτης μας και τον στόχο τον οποίο σκοπεύουμε να επιτύχουμε (...).
Η μέθοδος της αγροκαλλιέργειας είναι ίδια με εκείνη της Ιατρικής. Βασίζεται,
δηλαδή, στην εικασία. Θα κάνουμε, αν μας επιτρέπεται να μιλούμε έτσι, την διάγνωση
της παραγωγής στη Θεσσαλία και ζητούμε, εκ των προτέρων, συγγνώμη από τους
ανθρώπους, τους έμπειρους σχετικώς με τις γνώσεις της παραγωγής, και με τις αρχές
τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στην έκθεση της τωρινής κατάστασης της παραγωγής
στη Θεσσαλία, προκειμένου να επωφεληθούμε περισσότερο από τα μέσα που θα
προτείνουμε για την αύξηση του καθαρού προϊόντος και, επομένως, του πλούτου
των κατοίκων και της ευημερίας της αυτοκρατορίας. Εκθέτοντας την κατάσταση
στην παραγωγή της Θεσσαλίας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μας συγχωρέσουν τις
παρεμβάσεις, στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να υπεισέλθουμε για να πούμε όσα
πρέπει να λεχθούν. Με δυο λέξεις, η μελέτη μας θα εκθέσει την διαφορά ανάμεσα στον
τρόπο με τον οποίο παράγονται τα προϊόντα, μέσω της άγνοιας, και στον τρόπο ο
οποίος χρησιμοποιείται στη Δυτική Ευρώπη ή που καθοδηγείται από την επιστήμη.
Με αυτήν τη διαφορά, τόσο οι ξένοι όσο και οι γηγενείς θα κερδίσουν· οι πρώτοι
ικανοποιώντας την επιθυμία τους να γνωρίσουν την οδό που πρέπει να ακολουθήσουν
για να αυξήσουν τα έσοδά τους και την ευημερία τους. Σ’ αυτόν τον διπλό σκοπό
οφείλουν να συστρατευθούν ο Τύπος της Ανατολής και όλοι όσοι επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν για το μεγάλο πολιτιστικό έργο της πατρίδας μας (Γαλλίας).
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κατευθυνόμενοι προς την Θεσσαλία, ανυπομονούσαμε να δούμε τους αδιάβατους
βράχους που παράγουν τα πιο νόστιμα φρούτα και τα πιο πολυποίκιλα φυτά.
Αν η εκβιομηχάνηση της βιοτεχνίας είχε ανθήσει κάποτε σ’ αυτήν τη χώρα, χωρίς
την επίδραση του συνεταιρισμού, θα είχαμε χίλιους λόγους να πιστεύσουμε ότι η
αγροτική βιομηχανία, καθώς ασκούνταν σε ένα έδαφος τόσο γόνιμο και σε ένα
πολύ ευνοϊκό κλίμα, έπρεπε να δεχθεί την προώθησή της μέσα από τις ίδιες αρχές.
Δεν απογοητευθήκαμε από την ελπίδα που έθρεψε για τόσο μεγάλο χρονικό
διάστημα τη φαντασία μας, διότι βρήκαμε στην εφορμογή της γεωργίας τις αρχές τού
συνεταιρισμού, οι οποίες γονιμοποιήθηκαν από τους πιο απλούς κοινοτικούς θεσμούς,
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τους πιο ταιριαστούς στα ενδιαφέροντα μιας κοινότητας και τους πιο κατάλληλους
για όλους τους συνδυασμούς βελτίωσης.
Ο συνεταιρισμός, εφαρμοζόμενος στη γεωργία, ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαμε
να επιθυμήσουμε για την ευημερία μιας χώρας η οποία έκανε τον συγγραφέα του
έργου Η Τουρκία και οι πηγές της6 να πει: «Αν σπόροι, πεταγμένοι στην άμμο και
στους βράχους, απέδωσαν το 60% της δύναμής τους ποια συγκομιδή θα έπρεπε να
περιμένουμε από την πλούσια γη, αν αφήναμε τους σπόρους που γονιμοποιούνται στα
σπλάχνα της να αναπτυχθούν»; Κατά την έρευνα αυτών των εμποδίων στην ανάπτυξη
μιας ανήκουστης παραγωγής, μας εξέπλητταν τα γεγονότα τα οποία έπεφταν διαρκώς
στην αντίληψή μας. Η ιδέα του κ. D. Urquhart7 μας φάνηκε, αρχικώς, παράδοξη.
Όμως μόνη η Κοιλάδα των Τεμπών ήταν αρκετή να μας πείσει για την ορθότητα της
πεποίθησης αυτού του συγγραφέα. Ανάμεσα στον Όλυμπο και στην Όσσα (Κίσσαβο),
τα δύο ψηλότερα και ομορφότερα βουνά της Θεσσαλίας, βρίσκεται η Κοιλάδα των
Τεμπών. Η υπερβολική ζέστη είναι δυνατόν να εμποδίσει την ανάπτυξη των φυτών σε
ένα αμμώδες έδαφος, αλλά η ζέστη αυτή μετριάζεται, με τον καλύτερο τρόπο, από την
υγρασία που εξατμίζεται είτε από τον ποταμό Πηνειό είτε από τα πολυάριθμα ρυάκια,
τα οποία κατέρχονται από τα βουνά, είτε από την θάλασσα η οποία οριοθετεί την
κοιλάδα.
Η ιδιαιτερότητα αυτή συμβάλλει στο να επικρατεί, διαρκώς, μέσα στην κοιλάδα
μία θερμοκρασία, ζεστή και υγρή συγχρόνως, και επίσης σε καμία περίπτωση να μην
λείπουν οι συγκομιδές, μολονότι, εδώ και 30-40 χρόνια, αλληλοδιαδέχονται η μία την
άλλη στο ίδιο έδαφος χωρίς λίπασμα. Η επιτυχία της συγκομιδής είναι εξασφαλισμένη
από την φύση, τόσο σε ξηρικά όσο και σε ποτιστικά χωράφια, καθώς επίσης και η
γονιμότητα του εδάφους, από την εναπόθεση της ιλύος, την οποία μεταφέρουν ο
ποταμός και τα ρυάκια. Δεν είναι αυτός ο φυσικός πλούτος με τον οποίο προίκισε ο
Δημιουργός την Θεσσαλία και τον οποίο καταναλώνουμε χωρίς να μπορούμε να τον
αναδημιουργήσουμε, αλλά κυρίως οι κοινωνικές δομές που χρησιμοποιούν αυτόν τον
πλούτο είναι εκείνες οι οποίες μας απασχολούν.
Προσπαθήσαμε, επίσης, να δούμε, μέσα στις διακλαδώσεις αυτών των όμορφων
βουνών το χωριό Αμπελάκια, οι κάτοικοι του οποίου πέτυχαν, για 20 χρόνια,
μεγάλα εμπορικά κέρδη στα σπουδαιότερα μέρη της Κεντρικής Γερμανίας και το
οποίο έστρεψε την προσοχή μας από τα φυσικά αντικείμενα προς τις συλλήψεις του
ανθρώπινου πνεύματος, προς τις ζωογόνες αρχές της παραγωγής, με μία λέξη προς
τον συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός, κατά τον προαναφερόμενο συγγραφέα, με την
απλότητα και την νομιμοφροσύνη του, έδωσε στον κόσμο ένα καλό μάθημα εμπορικού
συνεταιρισμού και παράδειγμα, χωρίς προηγούμενο, στην βιομηχανική ιστορία της
6. Πρόκειται, μάλλον, για ένα μέρος του έργου του D. Urquhart (βλ. την σημείωση 7).
7. Ο άγγλος περιηγητής D. Urquhart (1805-1877) εξέδωσε τις εντυπώσεις του το 1839, σε ένα
δίτομο έργο, με τον τίτλο The spirit of East. Το τμήμα του πρώτου τόμου, και το 1ο κεφάλαιο
του δεύτερου, με θεσσαλικό ενδιαφέρον, το μετέφρασε η κ. Νίκη Ντεσλή και παρουσιάσθηκε
στους τόμους 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 26ο και 27ο του Θεσσαλικό Ημερολόγιο. Την συνέχειά του,
βλ. στον παρόντα τόμο, σ. 183-194.
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Ευρώπης, μιας συντροφίας κεφαλαίου και εργασίας διοικούμενης συγχρόνως με
επιτηδειότητα, οικονομία και επιτυχία και στην οποία «τα συμφέροντα της εργασίας
και του κεφαλαίου εκπροσωπήθηκαν ισάξια, για πολύ καιρό».
Μέσω αυτής της τελευταίας προϋπόθεσης, ο βιοτεχνικός και αγροτικός συνεταιρισμός
της Θεσσαλίας αποκτά, στην τωρινή συγκυρία, μεγάλη σπουδαιότητα και μπορεί
να δώσει πληροφορίες, βασισμένες στην πρακτική της Ανατολής, σε όλους τους
δραστήριους σκαπανείς του μέλλοντος οι οποίοι εργάζονται στη Δυτική Ευρώπη για
να εκλαϊκεύσουν τον συνεταιρισμό, να διαδώσουν τα ευεργετικά αποτελέσματά του
σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και να πολλαπλασιάσουν, όπως έγραφε η εφημερίδα
Presse, την ατομική δύναμη του ανθρώπου, μέσω όλων των συλλογικών δυνάμεων του
κεφαλαίου, της εξυπνάδας και της εργασίας. Ο συνεταιρισμός είναι αρχαίος όσο και
ο κόσμος. Η παραγωγή της γης, στους αρχαίους κατοίκους της Θεσσαλίας, όλης της
Ελλάδας και όλων των άλλων χωρών της Ανατολής, μέσω της σκλαβιάς, είναι μία ύβρις
της άγνοιάς μας. Η δουλεία στην Ανατολή και στους Αρχαίους δεν εκτιμήθηκε σωστά
από όλους εκείνους που δεν την γνώρισαν στη Δυτική Ευρώπη. Οι νέες έρευνες των
γερμανών συγγραφέων Baethk και Müller, αναφορικά με τους Είλωτες της Σπάρτης
και τους δούλους της Αθήνας, μας δίνουν να καταλάβουμε ότι στους Αρχαίους η
εκμετάλλευση της γης γινόταν με τον συνεταιρισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη και του
εργάτη, ο οποίος μοιραζόταν μαζί του τα παραγόμενα προϊόντα. Ο συνεταιρισμός
αυτός δοκιμάσθηκε για πολλούς αιώνες και είναι βαθιά ριζωμένος στις «αξίες» των
κατοίκων της Θεσσαλίας, ανάμεσα στους οποίους διακρίνονται κυρίως όσοι ανήκουν
στους Οθωμανούς, διότι βρίσκουν τον τρόπο να εφαρμόζουν, συγχρόνως, τις αρχές της
δικαιοσύνης και της τιμιότητας από τις οποίες διαπνέονται.8
Το έδαφος της Θεσσαλίας κατανέμεται ανάμεσα σε δύο τάξεις ιδιοκτητών:
στους κατοίκους των κεφαλοχωρίων και στους τσιφλικάδες. Τα κεφαλοχώρια
εκμεταλλεύονται τη γη για λογαριασμό τους και αποδίδουν μόλις το δέκατο στο
κράτος. Οι κάτοικοι των τσιφλικίων, καθώς δεν είναι ιδιοκτήτες γαιών, τις καλλιεργούν
σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη τους υπό τον όρο να μοιρασθούν μαζί του ένα μέρος
των καρπών και, επομένως, συναντούμε τον συνεταιρισμό9 στο μεγαλύτερο μέρος
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Θεσσαλίας. Όσοι έχουν χωράφια αλλά και όσοι
δεν έχουν, ακολουθούν σε όλη τη χώρα το σύστημα της μικροκαλλιέργειας, το οποίο
ασκείται ατομικά από κάθε καλλιεργητή στο κεφαλοχώρι, στη μικρή ιδιοκτησία του,
και από κάθε καλλιεργητή τού τσιφλικίου, στη μεγάλη ιδιοκτησία, η οποία είναι

8. Η δικαιοσύνη και η τιμιότητα των μπέηδων τσιφλικάδων της Θεσσαλίας υπήρχε στο
μυαλό του J. Jonesco. Ο Ιω. Λογιώτατος, αναφερόμενος στους Τούρκους της Λάρισας έγραψε
ότι «ὅλοι σχεδόν [είναι] θηριώδεις καί εἰς ἄκρον βάρβαροι, ἄγκαλα ὅλου πασχίζουν νά
πολιτευθοῦν, ἀλλά τό φυσικόν τους εἶναι ἀμετάβλητον. διά κἄντίποτες ἀνάφτουν, ὑβρίζουν,
δέρνουν καί τέλος πάντων σκοτώνουν τόν μή Τοῦρκον. ἐπικίνδυνοι εἰς ταῖς συναναστροφαῖς
τους καί ῥιψοκίνδυνοι». Βλ. Ιω. Οικονόμος-Λογιώτατος, Ιστορική τοπογραφία της τωρινής
Θετταλίας (1817), εισαγωγή-σχόλια-επιμέλεια Κώστας Σπανός, Λάρισα 2005, 79.
9. Ο κολίγος καλλιεργούσε τα χωράφια του τσιφλικά άλλοτε μισιακά και άλλοτε τριτάρικα,
ανάλογα με την συμμετοχή του ιδιοκτήτη στα έξοδα της σποράς.
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διαιρημένη σε τόσα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια10 όσοι είναι και οι οι κολίγοι του
τσιφλικίου. Πριν ασχοληθούμε με την μικρή καλλιέργεια, οφείλουμε πρωτίστως να
αναφερθούμε στον συνεταιρισμό και μετά στις αμοιβαίες σχέσεις του με το κεφάλαιο
και την εργασία.
Η αρχή του συνεταιρισμού είναι καλή και δίκαιη από μόνη της και καθώς υπάρχει
στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Θεσσαλίας μπορεί να χρησιμεύσει στο να παραχθούν
τόσα πολλά οφέλη, για την αγροτική τάξη, όσος πλούτος και πολυτέλεια παρήχθη
στη βιομηχανική τάξη. Αυτή η αρχή, όπου εφαρμόσθηκε, απέδωσε παντού εξαιρετικά
αποτελέσματα. Οι εκκλησιαστικοί συνεταιρισμοί ξεχώρισαν το έδαφος της νοημοσύνης,
σύμφωνα με την ωραία ρήση του Léon Faucher. Το ελληνικό ναυτικό, το οποίο ζωογονεί
όλες τις χώρες που βρέχονται από τις θάλασσες της οθωμανικής αυτοκρατορίας, παίρνει
επίσης ώθηση από την αρχή του συνεταιρισμού (...). Η αρχή του συνεταιρισμού είναι
συνυφασμένη με τις εργασίες της αγροτικής παραγωγής και προορίζεται, ως εκ τούτου,
να χρησιμοποιήσει αυτόν τον σπουδαίο κλάδο του δημοσίου πλούτου παντού όπου
θα εφαρμοσθεί με λογική και εντιμότητα, διότι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση
του καλλιεργητή, τονώνοντας τις παραγωγικές του δυνάμεις και χρησιμεύοντας ως
στήριγμα σε όλες τις βελτιώσεις που δημιουργούν οι κυβερνήσεις για να οργανώσουν τα
συμφέροντα και τις ανάγκες των λαών τους (...).
Με την δημιουργία ενός συνεταιρισμού, ο κεφαλαιούχος παύει να ζει σε βάρος
του εργάτη και ο εργάτης σε βάρος του κεφαλαιούχου, καθώς και οι δύο εργάζονται
εξίσου για τον κοινό σκοπό. Επιμένουμε πολύ σ’ αυτόν τον όρο, διότι αποτελεί την
ζωτική δύναμη του συνεταιρισμού και της ειρήνης στην κοινωνία. Στη Θεσσαλία,
οι κεφαλαιούχοι (τσιφλικάδες) είναι περισσότερο εκτεθειμένοι από τους εργάτες
(κολίγους) διότι, σύμφωνα με την φύση του συνεταιρισμού, δίνουν στους εργάτες
προκαταβολές11 τού κεφαλαίου κίνησης, όπως επίσης και ακίνητα και, επομένως,
κινδυνεύουν να χάσουν το εισόδημα μαζί με το κέρδος, σε περίπτωση όχι καλής
σοδειάς. Αν υπολογίσουμε τις προκαταβολές αυτές, ο κολίγος παίρνει από τον
ιδιοκτήτη περισσότερα από όσα δίνει,12 γεγονός το οποίο ώθησε τον τελευταίο να
παρακάμψει την αρχή τού συνεταιρισμού, εισάγοντας το σύστημα του δανεισμού
προς τον κολίγο, όπως θα το αποδείξουμε, προσεχώς, στο άρθρο, το σχετικό με την
οργάνωση και τους τρόπους πληρωμής των χρεών.
Οι κολίγοι, οι οποίοι, ύστερα από τους υπολογισμούς τους, βρίσκουν ότι δίνουν
στον ιδιοκτήτη των γαιών αξία στην οποία προστίθεται και ο τόκος, ένα τεράστιο
ποσό που υπολογίζεται επί των προϊόντων τους, περιόρισαν την καλλιέργεια και σε
πολλές εγκαταλειμμένες περιοχές ακόμα και την καλλιέργεια των δημητριακών. Όμως,
πρώτοι αυτοί υφίστανται τον αντίκτυπο αυτού του περιορισμού. Ο ιδιοκτήτης που

10. Εννοεί ζευγάρια αροτριώντων βοδιών.
11. Οι προκαταβολές αυτές είναι, μάλλον, ο σπόρος των σιτηρών.
12. Φαίνεται ότι ο J. Jonesco δεν αντιλήφθηκε την άθλια κατάσταση των κολίγων της
Θεσσαλίας, στην οποία τους είχε οδηγήσει ο οθωμανός μπέης-τσιφλικάς, ο οποίος τον άφηνε
πολλές φορές χωρίς το σιτάρι για το ψωμί της οικογένειάς του, όταν η σοδειά δεν ήταν καλή.
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αλλοιώνει τον συνεταιρισμό εις τρόπον ώστε να αρνείται στον καλλιεργητή κολίγο
κάθε βελτίωση της κατάστασής του, τον περιορίζει στο να παράγει ίσα-ίσα όσα του
χρειάζονται για να επιβιώσει, έτσι ώστε να παραμένει ανίσχυρος για να πληρώσει τους
τόκους και να μην μπορέσει ποτέ να επιστρέψει το κεφάλαιο κίνησης. Στις περιπτώσεις
αυτές, τόσο ο κολίγος όσο και ο τσιφλικάς ενεργούν αντίθετα προς τα προσωπικά
συμφέροντά τους, διότι, θα το αποδείξουμε σύντομα, κολίγος χωρίς χρέη και συνεπώς
κολίγος πλούσιος (!) είναι εκείνος ο οποίος συμβάλλει στο να αποδίδει η γη όσο το
δυνατόν περισσότερη σοδειά και το κεφάλαιο να δίνει τον υψηλότερο τόκο.
Όλα στην παραγωγή είναι αλληλένδετα, ειδικά όταν γίνεται με τον συνεταιρισμό της
εργασίας. Κανένα από τα δύο αυτά εργαλεία της παραγωγής δεν μπορεί να παραμείνει
απομονωμένο και αδιάφορο ως προς την τύχη του άλλου, διότι η γη χωρίς εργασία
γίνεται άγονη, το κεφάλαιο χωρίς την γη και την εργασία παραμένει μη παραγωγικό
και η εργασία χωρίς το κεφάλαιο παραμένει αδρανής. Η αρμονία ανάμεσα στους
παράγοντες της παραγωγής είναι απαραίτητη για την επιτυχία της επιχείρησης (...).
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΑ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Διαπιστώσαμε προηγουμένως την αναγκαιότητα της συνδρομής όλων των
παραγόντων για την καλή αγροτική παραγωγή. Από την αναγκαιότητα αυτή
συμπεράναμε ότι η τέλεια εκμετάλλευση του εδάφους γίνεται με την ύπαρξη του
συνεταιρισμού και επιμείναμε αρκετά στις συνθήκες ύπαρξής του. Στην περίπτωση
κατά την οποία ο γαιοκτήμονας προσφέρει για καλλιέργεια τα χωράφια, το κεφάλαιο
και την εργασία, τότε ακολουθείται ο πιο κατάλληλος τρόπος εκμετάλλευσης γι’
αυτόν και την γεωργία γενικά. Αυτού του είδους η εκμετάλλευση γίνεται στα 187
κεφαλοχώρια της Θεσσαλίας και όλοι οι μουσουλμάνοι κάτοικοι αυτής της περιοχής
ακολουθούν τον ίδιο τρόπο καλλιέργειας. Όταν ο ιδιοκτήτης συμβάλλει μόνο με τα
χωράφια και το κεφάλαιο, συνεταιρίζεται με τον εργάτη, κάτι το οποίο συμβαίνει
σε όλα τα 500 τσιφλίκια της Θεσσαλίας, και αποκτά έτσι το δικαίωμα σε ένα μέρος
της αξίας που παράγεται από την εργασία των υπόδουλων Ελλήνων και από την
παραγωγική συνεισφορά της περιουσίας του. Αναλόγως με το οριζόμενο ποσοστό του
κέρδους, είτε της εργασίας είτε του κεφαλαίου είτε των χωραφιών, ο συνεταιρισμός
είναι δυνατόν να είναι άδικος και, επομένως, καταπιεστικός για τον εργάτη ή για τον
ιδιοκτήτη. Το σχέδιο αυτό πρέπει να ορίζεται ανάλογα με το μερίδιο το οποίο έλαβε
οποιοδήποτε όργανο συνέβαλε στην διαδικασία της παραγωγής.
Είναι εύκολο να καθορισθεί η αμοιβή τού κολίγου διότι πρόκειται για την αμοιβή
της εργασίας του, την οποία καταβάλλει ο επιχειρηματίας σε νόμιμο ποσοστό,
ρυθμιζόμενο με τον ελεύθερο ανταγωνισμό, και, επομένως, δεν αφήνει περιθώρια για
κανενός είδους παράπονα. Ο τόκος του κεφαλαίου ορίζεται από τις ίδιες συνθήκες και
καθορίζεται, συνήθως, στο νόμιμο επιτόκιο 12% ή σ’ αυτό των τοκογλύφων που είναι
20%. Το κέρδος, το οποίο δικαιούται ο γαιοκτήμονας, μπορεί να ορισθεί με δίκαιο
τρόπο εάν το υπολογίσουμε αφού πληρωθούν όλα τα έξοδα της παραγωγής. Σύμφωνα
με την αρχή αυτή, σκοπεύουμε να προσδιορίσουμε το κέρδος για να μπορέσουμε να
αντιληφθούμε το κίνητρο που τον παροτρύνει να συμβάλει στην καλλιέργεια των
κτημάτων του και να ορίσουμε την αξία της προσφοράς τους στην παραγωγή, με την
οποία συμμετέχει στον συνεταιρισμό.
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Ας πάρουμε ως παράδειγμα την καλλιέργεια μιας στάσης13 γης. Η στάση είναι μία
μονάδα μέτρησης των επιφανειών, η οποία ισοδυναμεί με 50 τετραγωνικές archines,14
ενώ το donum ή στρέμμα ισοδυναμεί με 44 archines.15 Για να καλλιεργήσει κάποιος
μία στάση γης, με καλαμπόκι και φασόλια, στην Κοιλάδα των Τεμπών, πρέπει να την
οργώσει τέσσερες φορές· το τελευταίο όργωμα χρησιμεύει επίσης για την κάλυψη του
σπόρου. Η αξία της εργασίας και του κεφαλαίου για όλα αυτά κοστίζει 40 πιάστρα.16
Ο σπόρος που ρίχνεται σε μία στάση γης είναι 7 οκάδες [8,974 κιλά] καλαμπόκι και
3,5 οκάδες [4,487 κιλά] φασόλια. Η αξία του σπόρου, η οποία εκτιμάται στο μισό
πιάστρο την οκά για το καλαμπόκι και ένα πιάστρο για τα φασόλια, ανέρχεται στο
ποσό των 7 πιάστρων. Το σκάψιμο απαιτεί δύο ημέρες χειρωνακτική εργασία η οποία
κοστίζει 12 πιάστρα. Η συγκομιδή του καλαμποκιού κοστίζει 5 πιάστρα και των
φασολιών 7, ήτοι σύνολο 12 πιάστρα. Η μεταφορά της σοδειάς κοστίζει 6 πιάστρα. Το
ξεφλούδισμα του καλαμποκιού κοστίζει 10 πιάστρα, το ξύλο στήριξης των καρπών
και η διατήρησή τους 1 πιάστρο, η αποσπόριση των καρπών 14 πιάστρα και, τέλος,
η μεταφορά στην αποθήκη του ιδιοκτήτη κοστίζει 5 πιάστρα. Το κόστος όλων των
υπηρεσιών παραγωγής, του κεφαλαίου και της εργασίας, που χρησιμοποιήθηκε για
την καλλιέργεια μιας στάσης γης με καλαμπόκι και φασόλια, ανέρχεται στα 107
πιάστρα.
Το έδαφος, για το οποίο διατέθηκε το παραπάνω ποσό, παράγει ενάμιση κοιλό ή 240
οκάδες [307,68 κιλά]17 και 50 οκάδες [64,10 κιλά] φασόλια. Υπολογίζοντας τα προϊόντα
αυτά προς 50 πιάστρα το κοιλό το καλαμπόκι και ένα πιάστρο την οκά [1,282 κιλά] τα
φασόλια, τιμές που αν πουλήσει κάτω από αυτές ο καλλιεργητής θα ζημιωθεί, έχουμε
125 πιάστρα. Αφαιρώντας από το ποσό αυτό τα 107 πιάστρα του κόστους μένουν 18
πιάστρα για τον γαιοκτήμονα. Η απόδοση, λοιπόν, μιας καλλιεργημένης στάσης γης
ανέρχεται στα 18 πιάστρα. Εάν αυτή έμενε ακαλλιέργητη, θα απέφερε [ως βοσκότοπος]
μόλις και μετά βίας 2 πιάστρα. Στην κοιλάδα της Μαλαθριάς [Δίου] το ενοίκιο μιας
στάσης καλλιεργημένης γης πληρώνεται με προϊόν αξίας 10 πιάστρων, στην κοιλάδα
της Αλαμάνας [Σπερχειού] το ενοίκιο είναι προσαρμοσμένο στην ποσότητα του
σπόρου που ρίχνεται στη γη κι έτσι η πώληση κυμαίνεται από 3 έως 12 πιάστρα. Στην
κοιλάδα του Δομενίκου το ενοίκιο μιας εκχερσωμένης στάσης γης κυμαίνεται από 8
έως 14 πιάστρα, πληρωμένα σε είδος, ενώ στην Κοιλάδα των Τεμπών ανέρχεται στα
20 πιάστρα.
Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε, μπορούμε άνετα να πούμε ότι η μέση
απόδοση των καλλιεργημένων χωραφιών στη Θεσσαλία είναι 14 πιάστρα, ενώ των
ακαλλιέργητων 2 πιάστρα. Η καλλιεργημένη γη αποδίδει στον γαιοκτήμονα της
Θεσσαλίας 2,3,4,5,6 και 7 φορές περισσότερο κέρδος από την χέρσα γη. Το κέρδος

13. Στην βυζαντινή εποχή, ο γεωργικός κλήρος κάθε μέλους της κοινότητας λεγόταν στάση.
Βλ. ΙΕΕ, 8 (Αθήναι 1979) 193.
14. Archine· ρωσική μονάδα μήκους ίση με 0,71 μ.
15. Το dönüm ισοδυναμεί με 919,3 τ.μ. Επομένως η μία τετρ. archine ισοδυναμεί με 20,893181
τ.μ..
16. Πιάστρο· νομισματική μονάδα της Τουρκίας, η οποία ισοδυναμούσε με 1/100 της τουρκικής λίρας και λεγόταν και γρόσι.
17. Ο J. Jonesco σημείωσε ότι το καρακοιλό της Θεσσαλίας ισοδυναμεί με 160 οκάδες.
21. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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είναι αυτό το οποίο παροτρύνει τον γαιοκτήμονα να ψάξει για εργατικά χέρια και
να μην αποφεύγει καμία απαραίτητη καταβολή κεφαλαίου για την εκμετάλλευση
της γης. Οι γαιοκτήμονες της Θεσσαλίας, επιδιώκοντες την μεγαλύτερη απόδοση των
κτημάτων τους, συνεταιρίζονται με τους καλλιεργητές και βάζουν στον συνεταιρισμό
αυτό όχι μόνο την γη αλλά και το κεφάλαιο. Παρ’ όλη την συμμετοχή του, υπάρχει στη
Θεσσαλία μία έκταση πολύ μεγαλύτερη από τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς σε όλη την
περιοχή της το σύνολο του πληθυσμού δεν υπερβαίνει τις 500.000 κατοίκους.
Από την σχέση αυτή, ανάμεσα στη γη και στα εργατικά χέρια, συμπεραίνουμε ότι
η εργασία είναι σπάνια και ακριβή και η γη άφθονη και φθηνή. Για το συμφέρον
των γαιοκτημόνων, για την αύξηση των εσόδων τους και τον πλούτο της χώρας, θα
ήταν επιθυμητή η αύξηση του αριθμού των εργατικών χεριών, για να αναλάβουν την
χέρσα γη και να την καταστήσουν παραγωγική. Οι γαιοκτήμονες έχουν την δύναμη
να αυξήσουν τα εργατικά χέρια σε μία χώρα, διότι αυτά εμφανίζονται παντού,
όπου η επιβίωση και η ευζωία των εργατών είναι εξασφαλισμένες. Σήμερα [1850]
έχει αποδειχθεί στους πολιτισμένους λαούς ότι το ανθρώπινο είδος έχει την τάση να
πολλαπλασιάζεται με γεωμετρική πρόοδο, ενώ τα είδη διατροφής αυξάνονται μόνο
με αριθμητική πρόοδο, κατά τον διάσημο άγγλο οικονομολόγο Malthus. Η έλλειψη
τροφίμων, λοιπόν, εμποδίζει την εξάπλωση του ανθρώπινου είδους στα πλαίσια
μιας άσχημης κοινωνικής κατάστασης, τα οποία το βυθίζουν στη δυστυχία. Κι όμως,
στη Θεσσαλία η δυστυχία είναι δυνατόν να μην υπάρχει, διότι υπάρχει χώρος για
καλλιέργεια και η εργασία είναι περιζήτητη, έντιμη και συνδεμένη, μάλιστα, με την
παραγωγή. Αυτές οι συνθήκες εξασφαλίζουν στο λαό τα μέσα επιβίωσης και, επομένως,
ο μελλοντικός πληθυσμός αρχίζει να ξαναγεννιέται.
Εκείνη την αείμνηστη ημέρα της 3ης Νοεμβρίου 1839, όταν, ενώπιον της Α. Μ. του
σουλτάνου, ο Ρεσίτ Μουσταφά πασάς ανέγνωσε την Χάρτα του Γκιουλχανέ,18 οι
γαιοκτήμονες της Θεσσαλίας, όπως επίσης και εκείνοι ολόκληρης της οθωμανικής
αυτοκρατορίας, έμαθαν ότι εάν συνυπολογισθούν η γεωγραφική θέση των επαρχιών,
η γονιμότητα του εδάφους, η ικανότητα και η εξυπνάδα των κατοίκων, θα είχαμε
πεισθεί σίγουρα ότι εάν βρίσκαμε τα πιο αποτελεσματικά μέσα, το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί, με την βοήθεια του Θεού, σε διάστημα λίγων
ετών. Έτσι, λοιπόν, με πλήρη εμπιστοσύνη στη βοήθεια του Υψηλότατου, η κυβέρνηση
έκρινε σκόπιμο να αναζητήσει, μέσω νέων δομών, τον τρόπο να προμηθεύσει στις
επαρχίες τής αυτοκρατορίας τα θετικά αποτελέσματα μιας καλύτερης διοίκησης. Το
πρώτο σημείο αυτών των θεσμών συνίσταται στις εγγυήσεις που εξασφαλίζουν, στους
υπηκόους, πλήρη ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ζωή, την τιμή και την περιουσία τους.
Εάν οι γαιοκτήμονες της Θεσσαλίας συνέβαλλαν και αυτοί, από την πλευρά τους,
στη στήριξη των μέτρων της κυβέρνησης και κυρίως στην πρακτική εφαρμογή τους,
τα εργατικά χέρια θα άρχιζαν να ξεφυτρώνουν ως διά μαγείας στα κτήματά τους. Η
αύξηση των εργατικών χεριών και, επομένως, της απόδοσης των κτημάτων βρίσκεται
στα χέρια των γαιοκτημόνων, αν αποδεχθούν την αρχή της ασφάλειας των κολίγων,
την οποία υιοθέτησε η διοίκηση της αυτοκρατορίας. Τότε, λοιπόν, θα μετατρέψουν

18. Βλ. παραπάνω την σημείωση 5.
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σε οικονομική άνεση και ευημερία την σημερινή αδυναμία και φτώχεια. Ζητούμε την
προσοχή των ιδιοκτητών σ’ αυτό το πραγματικό και λογικό μέσο, το οποίο είναι το
πιο απλό και το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο για το κακό που μας απασχολεί. Εάν οι
ιδιοκτήτες προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις της φύσης, στον νόμο της αυτοκρατορίας
και στις οικονομικές συγκυρίες της χώρας, ως συνέταιροι με τους εργάτες, πρέπει να
τους εξασφαλίσουν την επιβίωση και την ευημερία και τότε δίπλα «σε ένα καρβέλι
ψωμί, θα γεννηθεί ένας άνθρωπος», σύμφωνα με την ρήση του Buffon.
Όταν ο εργάτης φθάνει στην Κοιλάδα των Τεμπών, οπλισμένος με ένα τσεκούρι, για
να κόψει τα αιωνόβια δέντρα, για να καθαρίσει το έδαφος, να το εκχερσώσει και να το
ετοιμάσει για καλλιέργεια, απευθύνεται στον ιδιοκτήτη ο οποίος, αποσκοπώντας στην
απόκτηση καλλιεργήσιμης γης, θυσιάζει όχι μόνο τα δέντρα, που αντιπροσωπεύουν
τα συσσωρευμένα έσοδα του εδάφους ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος, αλλά και
την απόδοση της εκχερσωμένης γης ύστερα από έναν χρόνο καλλιέργειας. Μέσα σ’
αυτήν την γόνιμη κοιλάδα, η ικανότητα του εδάφους να παράγει δασικές πρώτες ύλες
είναι τόσο αξιοσημείωτη ώστε τα ακαλλιέργητα χωράφια καλύφθηκαν από δάση με
πολύ μεγάλη ευκολία, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και των ταραχών που
βύθισαν στη θλίψη αυτήν την όμορφη χώρα.19 Καθώς επανήλθαν η ασφάλεια και η
εμπιστοσύνη, οι διασκορπισθέντες εργάτες επανέρχονται και αυτοί στις εστίες τους
και δεν τις αναγνωρίζουν πια, καθώς η ερήμωση της χώρας από τους κλέφτες υπήρξε
φοβερή.20
Ο εργάτης, έχοντας εμπιστοσύνη στον νόμο, που του εγγυάται την απόλαυση των
κόπων του, ρίχνεται με όρεξη στη δουλειά ή, καλύτερα, στην αύξηση του κεφαλαίου
του. Στην Τουρκία υπάρχουν περισσότερα κεφάλαια από ό,τι μπορούμε να υποθέσουμε,
περισσότεροι κεφαλαιούχοι από ό,τι θα πίστευε κάποιος. Όλοι οι γαιοκτήμονες των
700 χωριών της Θεσσαλίας είναι κεφαλαιούχοι, οι οποίοι τοποθετούν τα κεφάλαιά
τους στις υπηρεσίες της αγροτικής βιομηχανίας και οι οποίοι, αρκούμενοι σε ένα μικρό
κέρδος, παράγουν και αυξάνουν τον πλούτο της αυτοκρατορίας, αποδίδοντας κάθε
χρόνο στο κρατικό ταμείο 12-15 εκατομμύρια πιάστρα. Ο εκχερσωτής, τον οποίο
προαναφέραμε, είναι ένας από αυτούς τους κεφαλαιούχους, που δεν φοβάται σήμερα
καθόλου για την περιουσία, την ζωή και την τιμή του και πληρώνει κάθε χρόνο στον
ιδιοκτήτη ένα ενοίκιο 20 πιάστρων για κάθε στάση γης. Στην κοιλάδα της Μαλαθριάς
(Δίου) ο αριθμός των εκχερσωτών είναι πολύ πιο μεγάλος. Αυτοί κατεβαίνουν από τα
βουνά, όπου είχαν καταφύγει, για να καλλιεργήσουν την πεδιάδα και να αποδώσουν
στον ιδιοκτήτη το νόμιμο κέρδος του.
Ο άνθρωπος που έρχεται να εκχερσώσει, προσφέρει την εργασία του ή το κεφάλαιό
του ή και τα δύο μαζί. Αν προσφέρει το κεφάλαιο μπορεί να εκχερσώσει μία στάση
γης για 40 πιάστρα. Ο τόκος αυτού του κεφαλαίου ισοδυναμεί με την παραίτηση από
τα έσοδα ενός έτους του εκχερσωμένου εδάφους, δηλαδή με 20 πιάστρα. Καθώς τα

19. Εννοεί τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821, οπότε διέρχονταν από την περιοχή
μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις των Οθωμανών κατευθυνόμενες προς την Νότια Ελλάδα.
20. Η ερήμωση της χώρας οφείλεται στις λεηλασίες των Οθωμανών και όχι στους κλέφτεςεπαναστάτες. Ο J. Jonesco δεν κρύβει τα φιλοτουρκικά αισθήματά του.
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40 πιάστρα κεφαλαίου αποφέρουν 20 πιάστρα σημαίνει ότι ο τόκος του κεφαλαίου
που τοποθετήθηκε στην καλλιέργεια είναι 50%. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός
που εκχέρσωσε, καταβάλλοντας τα χρήματά του, λαμβάνει από τον ιδιοκτήτη της γης
προϊόντα που τον καλύπτουν, αξίας 60 τουλάχιστον πιάστρων. Ο εκχερσωτής λαμβάνει,
λοιπόν, 60 πιάστρα για την εργασία του ή για το κεφάλαιο των 40 πιάστρων, πράγμα
που σημαίνει κέρδος 150%. Το κέρδος αυτό προέρχεται από τα προϊόντα του εδάφους,
το οποίο ο ιδιοκτήτης θυσιάζει ή καταβάλλει στοχεύοντας σε έσοδα 20 πιάτρων ετησίως
από μία εκχερσωμένη και καλλιεργούμενη στάση γης. Ο ιδιοκτήτης στη Θεσσαλία είναι,
συγχρόνως, και κεφαλαιούχος, διότι συνεταιρίζεται όχι μόνο με την γη του αλλά και με
το κεφάλαιό του με τον αγρότη. Παρέχοντας στον συνεταιρισμό τη γη, παρέχει επίσης
τις έγγειες βελτιώσεις, όπως είναι οι εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης. Παρέχει τον
σπόρο και ένα μέρος του κεφαλαίου κίνησης για τα έξοδα της καλλιέργειας. Ανάλογα
με την συμμετοχή του, ο ιδιοκτήτης πρέπει να εισπράξει κάποια κέρδη, τα οποία
προέρχονται, συγχρόνως, από την γη και από το κεφάλαιο.
Ο τσιφλικάς στη Θεσσαλία γίνεται πραγματικός κεφαλαιούχος απέναντι στον
συνεταίρο του, με όλες τις συνεισφορές που του κάνει σε κεφάλαιο κίνησης, για
το οποίο εισπράττει τους τόκους σε προϊόντα. Αυτό, ακριβώς, συνιστά το χρέος
των κολίγων, δηλαδή των επίμορτων γεωργών, το οποίο αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα θέματα στη μελέτη της παραγωγής, όπως θα το αναλύσουμε προσεχώς
με όλη την προσοχή που αξίζει ένα υλικό, στο οποίο βρίσκεται η κύρια πληγή των
παθημάτων της γεωργίας αυτής της χώρας. Τώρα απλώς το αναφέρουμε ως μέρος των

Τμήμα μιας κολιγικής κατοικίας στο Πολυνέρι των Φαρσάλων.
(Η φωτογραφία είναι του Άκη Τσάτσου).
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παροχών τις οποίες δίνει ο τσιφλικάς για την εκμετάλλευση της γης, παροχές που
συνιστούν το σταθερό ή το δεσμευμένο κεφάλαιο στις αξίες που χορηγούνται από τα
ακίνητα. Το ακίνητο είναι αυτό που ονομάζεται στην περιοχή τσιφλίκι. Οι κάτοικοι
των τσιφλικίων είναι όπως οι απλοί εργάτες γης, δηλαδή δεν έχουν στην κατοχή τους
ούτε γη ούτε εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης. Ο τσιφλικάς ανεγείρει τις αγροτικές
εγκαταστάσεις,21 στις οποίες κατοικούν οι κολίγοι, οι άνθρωποι των τσιφλικίων. Όμως,
ο τσιφλικάς τους παραχωρεί ένα κομμάτι γης για να φυτέψουν αμπέλι, οπωροφόρα
δέντρα και μουριές, με σκοπό να τους πείσει να αγαπήσουν το τσιφλίκι του και να
εγκατασταθούν σ’ αυτό, από αγάπη στην ιδιοκτησία, η οποία με αυτά τα πράγματα
ριζώνει στην καρδιά των ανθρώπων.
Οι παροχές των τσιφλικάδων προς τους κολίγους είναι οι εξής: α) Οι εγκαταστάσεις
εκμετάλλευσης. β) Τα χωράφια. γ) Οι βοσκότοποι για τα οικόσιτα ζώα, τα οποία
ανήκουν στους κολίγους και τα έσοδά τους δεν υπόκεινται σε διανομή ανάμεσα
σ’ αυτούς και στον τσιφλικά. δ) Ο σπόρος. και ε) Τα καυσόξυλα. Αυτά τα πέντε
διαφορετικά πράγματα πρέπει να τα αξιολογήσουμε ως συμβαλλόμενα στον
συνεταιρισμό, διότι, σε ό,τι αφορά τις άλλες συμβολές που αφορούν στο δάνειο του
κολίγου, ο κολίγος πληρώνει τον τόκο και τον εξαργυρώνει με τους καρπούς της
εργασίας του. Ο υπολογοσμός όλων αυτών των εισφορών των τσιφλικάδων ποικίλλει
από σπίτι σε σπίτι, από τσιφλίκι σε τσιφλίκι, ακόμα και από κολίγο σε κολίγο. Η
ποικιλία αυτή απαιτεί αυστηρούς υπολογισμούς ανάμεσα στους τσιφλικάδες και
στους κολίγους, διότι χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει δικαιοσύνη στον
συνεταιρισμό.
Η σπουδαιότερη συμβολή τού τσιφλικά συνίσταται στην καλλιεργήσιμη γη. Η
έκταση των χωραφιών ποικίλλει ατελείωτα, ανάλογα με την φύση του εδάφους και
τις κλιματικές συνθήκες, τα μέσα του κολίγου, το σύστημα της καλλιέργειας και
την ποικιλία των καλλιεργούμενων φυτών, καθώς και από την διαδοχή τους στο
ίδιο χωράφι. Όμως, ολόκληρη η έκταση την οποία καλλιεργεί ο κολίγος κυμαίνεται
από 10 έως 100 στάσεις22 γης, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε τους αριθμούς που
συγκεντρώσαμε με λεπτομερή έρευνα στους τσιφλικάδες, οι οποίοι μας τίμησαν με την
εμπιστοσύνη τους. Είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε όλες τις λεπτομέρειες και
τα πολυάριθμα γεγονότα, σε γενικές ιδέες και σε αριθμούς, οι οποίοι, μολονότι δεν
εκφράζουν ιδιαίτερα την παραγωγή σε κάποιο συγκεκριμένο τσιφλίκι, θα έχουν το
πλεονέκτημα να εκφράσουν το γενικό φαινόμενο που παράγεται από όλα τα ιδιαίτερα
γεγονότα.
Οριοθετώντας σε 50 στάσεις23 γης τα χωράφια τα οποία προσφέρει ο τσιφλικάς στον
κολίγο, θα μπορούσαμε να μάθουμε την αξία του ακινήτου που προσφέρει και το
έσοδο, το οποίο δικαιούται να λάβει· ανέρχεται στα 700 πιάστρα, υπολογίζοντας το
έσοδο προς 14 πιάστρα, όπως το ορίσαμε παραπάνω. Το σπίτι του κολίγου δεν μπορεί
να τιμάται λιγότερο από 2.000 πιάστρα. Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να έχει τόκο 12% και

21. Οι κατοικίες των κολίγων ήταν γνωστές ως σαρτάρες.
22. Οι 100 στάσεις γης ισοδυναμούν με 5.000 archines ή 113,63636 donum ή 104,4659 στρ.
23. Οι 50 στάσεις γης ισοδυναμούν με 52,23295 στρ.
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απόσβεση 8%, δηλαδή συνολικά 20%, ή ένα σύνολο 400 πιάστρων, τα οποία λαμβάνει
κάθε χρόνο ο κολίγος ως προσφορά την οποία βάζει ο τσιφλικάς στον συνεταιρισμό.
Οι βοσκότοποι, τους οποίους προσφέρει ο τσιφλικάς για την συντήρηση των ζώων
του κολίγου, δεν μπορούν να έχουν έσοδο λιγότερο από 50 πιάστρα. Τα καυσόξυλα
που καταναλώνει ο κολίγος, σε έναν χρόνο τού προσφέρονται από τον τσιφλικά και
είναι δυνατόν να εκτιμηθούν σε 120 πιάστρα. Τέλος, ο σπόρος αντιπροσωπεύει ένα
κεφάλαιο 300 πιάστρων, ο τόκος των οποίων ανέρχεται σε 60 πιάστρα το χρόνο.
Οι πέντε παραπάνω προσφορές, σε χωράφια, βοσκοτόπια, οικήματα, σπόρο και
καυσόξυλα ανέρχονται στο ποσό των 1.330 πιάστρων. Το ποσό αυτό θεωρείται ως
μέσος όρος των προσφορών, τις οποίες κάνει ο τσιφλικάς στον κολίγο. Το ελάχιστο δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των 600 πιάστρων και το μέγιστο περισσότερο των 2.000.
Ο τσιφλικάς που έχει 500 κολίγους καταβάλλει, λοιπόν, κάθε χρόνο ένα κεφάλαιο,
του οποίου η παραγωγική δυναμική έχει μέγιστη αξία ενός εκατομμυρίου πιάστρων.
Η αξία αυτή καταναλώνεται από τους κολίγους οι οποίοι, μέσω των λαμβανόμενων
προϊόντων, οφείλουν να την επιστρέψουν στον τσιφλικά. Χωρίς αυτά τα προϊόντα,
η παραγωγή χάνεται στη Θεσσαλία. Οι διαρκείς προσφορές, τις οποίες κάνουν οι
τσιφλικάδες στην καλλιέργεια αυτής της χώρας, ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι τα
κεφάλαια δεν λείπουν από την παραγωγή της Θεσσαλίας και ότι διατηρούνται όσο το
απαιτεί η ανάγκη αύξησης του αριθμού των κολίγων. Αυτό διότι δεν παρατηρήσαμε
σε κανένα τσιφλίκι να εμποδίζεται η καλλιέργεια από την έλλειψη είτε των γαιών είτε
των κεφαλαίων. Αν ατονεί, η αιτία πρέπει να αποδοθεί στην έλλειψη οργάνωσης των
πιστώσεων μάλλον, παρά στην έλλειψη των κεφαλαίων εκ μέρους των τσιφλικάδων.
Η ασφάλεια και η οργάνωση της πίστωσης αποτελούν τους θεσμούς αυτών των
μεγάλων έργων παραγωγής, τα οποία αναπτύσσουν τα ενδιαφέροντα των τωρινών
και των επερχόμενων γενεών. Με βαθιά πεποίθηση τονίζουμε ότι οι τσιφλικάδες
της Θεσσαλίας δεν στερούνται κεφαλαίων και πώς, άλλωστε, θα μπορούσε να είναι
διαφορετικά όταν 30.000 καλλιεργητές (κολίγοι) εισπράττουν ετήσια βοήθεια 60.000
πιάστρων; Μόνο το ένα τρίτο αυτού του ετήσιου εσόδου εάν είχε τοποθετηθεί σε μία
τράπεζα υποθηκών και δανείων, από τους ίδιους τους τσιφλικάδες, θα ήταν ικανό να
αντιμετωπίσει όλες τις επείγουσες ανάγκες της παραγωγής. Να, λοιπόν, ο τρόπος για
να προμηθεύσουμε την γεωργία μιας επαρχίας με σημαντικά κεφάλαια. Στη Γερμανία,
η υπηρεσία των φόρων ακίνητης περιουσίας όχι μόνον απάλλαξε παντού τους
γαιοκτήμονες από τα χρέη τους, αλλά τους έδωσε και τα μέσα τα οποία γονιμοποίησαν
και οδήγησαν την γεωργία στην ανθηρή κατάσταση, την οποία θαυμάζουμε σήμερα.
Σήμερα που οι βελτιώσεις στην οθωμανική αυτοκρατορία προέρχονται από ψηλά
και φωτίζουν όλους όσοι βρίσκονται χαμηλά, βυθισμένοι στο σκοτάδι της άγνοιας,
είναι καιρός να σκεφθούμε την οργάνωση αυτών των σημαντικών έργων δημόσιας
ωφέλειας. Η εφημερίδα της Σμύρνης, η οποία ασχολήθηκε το 1842 με αυτά τα μεγάλα
θέματα, οφείλει να ασχοληθεί εκ νέου και να συνεχίσει την αποστολή της. Μπορεί,
άραγε, η άγνοια του λαού να προβάλει εμπόδια στον θεσμό της πίστωσης; Μήπως ο
λαός δεν ζει χάρη στη συνεχή κυκλοφορία του αίματος, χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί
τις θαυμάσιες διαδικασίες που μεταμορφώνουν τις τροφές σε αίμα; Έτσι θα γίνει και
με τους θεσμούς πιστώσεων, όταν ένα σοφό και σταθερό χέρι θα δώσει αξιοσημείωτη
δραστηριότητα στην παραγωγή των λαών της Ανατολής και στον πλούτο της
οθωμανικής αυτοκρατορίας, με την εισαγωγή του συστήματος το οποίο μεταφέρει τα
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εργαλεία της εργασίας, από τα χέρια εκείνων που τα έχουν χωρίς να τα χρησιμοποιούν,
στα χέρια εκείνων οι οποίοι, μολονότι γνωρίζουν να τα χρησιμοποιούν, δεν τα έχουν.
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΟΛΙΓΟΥ
Είδαμε ότι ο κολίγος της Θεσσαλίας προμηθεύεται κεφάλαια, συνεταιριζόμενος
με τον τσιφλικά, ο οποίος του καταβάλλει, ταυτοχρόνως, ένα μέρος του κεφαλαίου
κίνησης, ως συνέταιρος, και ένα άλλο μέρος ως κεφαλαιούχος. Εξοπλισμένος με
αυτά, ο κολίγος αρχίζει να οργανώνεται και να τα χρησιμοποιεί προκειμένου να
επιτύχει όσο το δυνατόν περισσότερα. Μερικές απόψεις, σχετικές με την οργάνωση
της καλλιέργειας, μερικές απαραίτητες προϋποθέσεις για το άτομο που επιχειρεί
την αξιοποίηση και, τέλος, το αποτέλεσμα που επιτυγχάνει ο κολίγος, όλα αυτά θα
αποτελέσουν αντικείμενο των όσων ακολουθούν.
Για να επιτύχει να εξαγάγει, από την εκμετάλλευση της γης, όλα τα οφέλη που είναι
ικανή να αποδώσει, ο γνωστός άγγλος γεωπόνος Arthur Yong δηλώνει ότι όποιος δεν
γεννήθηκε στην αγκαλιά μιας γεωργικής εκμετάλλευσης μάταια θα επιχειρήσει να γίνει
ένας καλός καλλιεργητής. Την προϋπόθεση αυτή πληροί ο θεσσαλός κολίγος, ο οποίος
έχει όλη την κατάρτιση και τα προτερήματα τα οποία τον καθιστούν καλλιεργητή.
Διαμορφώνεται με την αγροτική ζωή ήδη από την κούνια του, αποκτά δεξιοτεχνία
και χειρωνακτική ικανότητα, μεγαλώνοντας και βοηθώντας τους γονείς του, ανάλογα
με τις δυνάμεις του στην εκτέλεση των επίπονων εργασιών της καλλιέργειας. Η
εκμάθηση του επαγγέλματος του καλλιεργητή, δηλαδή των πρακτικών γνώσεων πάνω
στην καλλιέργεια, των ευνοϊκών εποχών, της ποιότητας του εδάφους, της σποράς
και της συγκομιδής μεταβιβάζονται από τον πατέρα στο γιο. Επίσης, το πνευματικό
κεφάλαιο του κολίγου συνίσταται στις έννοιες οι οποίες αφορούν την καλλιέργεια
της γης της χώρας του. Ο κολίγος, χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί τα φαινόμενα που
επιδρούν στην παραγωγή, επωφελείται από την ολέθρια ή την χρήσιμη επίδρασή
τους και συχνά ακολουθεί, από μονοτονία, τις ελάχιστα παραγωγικές συνήθειες της
καλλιέργειας. Ανίκανος να μελετήσει τις υπάρχουσες σχέσεις ανάμεσα στις αιτίες και
στα αποτελέσματα και να συγκρίνει ό,τι κάνει από συνήθεια με ό,τι γίνεται καλύτερα
σε άλλες χώρες, για να αναλογισθεί και να εφαρμόσει οτιδήποτε ανακαλύψει που
να πλεονεκτεί, είναι καταδικασμένος να βαδίζει συνεχώς στον δρόμο που βρήκε
χαραγμένο, στον δρόμο ο οποίος του εξασφαλίζει την επιβίωση ή, ίσως ακόμα,
και την οικονομική άνεση. Αυτό το δέσιμο του κολίγου, στην αιώνια εμπειρία του
παρελθόντος, είναι η αρχή της οργάνωσης της εκμετάλλευσής του και η έκφραση «έτσι
βρέθηκε» είναι ο μόνος λόγος τον οποίο προφασίζεται για να στηρίξει τον προορισμό
που δίδει στους κλάδους που εμφανίζονται στην καλλιέργειά του, όπως επίσης και
στις αμοιβαίες σχέσεις που εγκαθιστά μεταξύ τους.
Ο κολίγος, μη γνωρίζονται το παραμικρό πέρα από εκείνα τα οποία έμαθε στο
στενό περιβάλλον του χωριού του, ακολουθεί το υιοθετημένο από τους προγόνους
του οικονομικό σύστημα, οι οποίοι είχαν αποφασίσει την επιλογή τους με βάση
τις καταστάσεις που άλλαξαν ή δεν υπάρχουν πια. Στις ορεινές περιοχές, όπου το
ανώμαλο του εδάφους και η τραχύτητα του κλίματος ευνοούν την κτηνοτροφία, ο
χωρικός μορφοποιεί τις πλαγιές των βουνών σε καλλιεργήσιμη γη και εκτίθεται έτσι σε
πολύ μεγάλους κινδύνους. Η τάση να δημιουργούνται χωράφια ακόμα και σε απρόσιτα
για το αλέτρι σημεία είναι γενική σ’ αυτή την χώρα. Στο οικονομικό σύστημα, το
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οποίο ακολουθεί ο κολίγος, παρατηρήσαμε ότι παντού η καλλιέργεια υπερτερεί
της κτηνοτροφίας. Αυτό το ριζικά ελαττωματικό σύστημα είναι συνυφασμένο με τις
αιτίες που θα καθορίσουν την οργάνωση της αγροτικής εκμετάλλευσης της χώρας. Η
παραγωγή στη Θεσσαλία, καθώς γίνεται, όπως το είπαμε, με τον συνεταιρισμό του
ιδιοκτήτη και του εργάτη, με την μοιρασιά της σοδειάς τους, είναι η κύρια αιτία η
οποία καθορίζει την επιλογή του σχεδίου καλλιέργειας. Στη χώρα αυτή οι τσιφλικάδες
μοιράζουν με τους κολίγους μόνο τα γεωργικά προϊόντα. Επομένως, δεν έχουν κανένα
συμφέρον να δώσουν ώθηση στην εκτροφή ζώων. Οι κλάδοι της αγροτικής παραγωγής
αλληλοϋποστηρίζονται αμοιβαία: η φυτοκαλλιέργεια δίνει στα ζώα του σανό και αυτά
της δίνουν την εργασία και το λίπασμα (κοπριά).
Οι κολίγοι, μολονότι αναγνωρίζουν ότι χωρίς ζώα δεν υπάρχει αγροκαλλιέργεια
και χωρίς πολλά ζώα δεν υπάρχει καλή γεωργία, ακολουθούν αντίθετο σύστημα. Ο
πρώτος εταίρος, ο τσιφλικάς, κερδίζει μόνο από την φυτική παραγωγή και ο δεύτερος,
ο κολίγος, καθώς στερείται τα μέσα για να επιδοθεί στην εκτροφή ζώων (στην
περίπτωση, μάλιστα, που θα επιδιδόταν, θα ενεργούσε αντίθετα στα συμφέροντα
του τσιφλικά), είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί ένα σύστημα, ολόθριο γι’ αυτόν και
για την γενική παραγωγή τού πλούτου της χώρας. Αυτό το οικονομικό σύστημα είναι
από την αρχή ελαττωματικό, διότι στερεί από την παραγωγή το λίπασμα, δηλαδή την
κοπριά, που κάνει γόνιμα τα χωράφια και την εργασία που τα καθιστά παραγωγικά.
Τα ζώα δεν είναι μόνο μία μηχανή παραγωγής κοπριάς, ο μόνος λόγος ο οποίος, σε
πολλές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, πείθει τους καλλιεργητές να συντηρούν ακόμα
και με απώλειες, αλλά είναι και ένας παραγωγικός παράγοντας της εργασίας.
Η εργασία, αρχή κάθε πλούτου, μετριέται με τα αποτελέσματά της, σε σχέση με
τον χρόνο που καταναλώθηκε, όπως το είπε ένας γνωστός συγγραφέας. Ο πλούτος
αυξάνεται σε σχέση με την εργασία που εκτελείται σε έναν ορισμένο χρόνο. Η εργασία,
είτε προέρχεται από τον άνθρωπο είτε από το ζώο, θα είναι πάντοτε ανάλογη με την
δύναμη που την παράγει. Τα ζώα της Θεσσαλίας δεν έχουν ούτε χορταστική τροφή
ούτε υγιεινό στάβλο. Επομένως, παρέχουν λίγη εργασία, διότι η εργασία του ζώου,
όπως και του ανθρώπου, είναι σε άμεση σχέση με την φυσική τους φροντίδα. Εάν
αρνηθούμε στο ζώο τα απαραίτητα για την πλήρη απόδοση των δυνάμεών του και
για την συντήρησή του, η εργασία του μειώνεται. Εάν η εργασία παραμεληθεί, η
παραγωγή της Θεσσαλίας θα ατονήσει και τα χωράφια θα γίνουν άγονα, από την
έλλειψη των λιπασμάτων (...).
Το άροτρο, το οποίο είναι το κλειδί όλων των συστημάτων και μειώνει πολύ την
χειρωνακτική εργασία και αυξάνει σημαντικά την σοδειά κάθε είδους, είναι τόσο
ελλειμματικό στη Θεσσαλία ώστε, αντί να οργώνουν τη γη, απλώς την ξύνουν. Ο
κολίγος, λοιπόν, έχει στα χέρια του αυτό το πρωτόγονο άροτρο, η παραγωγή στερείται
όλων των άλλων εργαλείων τα οποία επιταχύνουν την εργασία, ενώ η σβάρνα, το
αλέτρι με το άλογο, το εκχερσωτικό μηχάνημα, ο σπορέας και άλλα μηχανήματα
είναι άγνωστα στην αγροτική εκμετάλλευση της χώρας. Οι γεωργικές γνώσεις, οι
οποίες αποτελούν το πολυτιμότερο προτέρημα του καλλιεργητή, δεν είναι η μοναδική
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της αγροτικής εκμετάλλευσης. Απαιτούνται
και κάποιες ηθικές αρχές. Πρέπει να είναι προικισμένος με πνεύμα τάξης, για να
μπορεί να ρυθμίζει τον χρόνο και τα κεφάλαια, με πνεύμα οικονομίας, για να κερδίζει
με το μέρος του όλες τις καταστάσεις σε θέματα συμφέροντος, να είναι οικονόμος,
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προσεκτικός, υπομονετικός, δραστήριος και κυρίως δίκαιος και έντιμος. Χωρίς αυτά
τα προτερήματα δεν μπορεί καθόλου να έχει συνεχή επιτυχία.
Δύο όψεις του χαρακτήρα τους μας εντυπωσίασαν περισσότερο στους κολίγους
της Θεσσαλίας. Πρώτον, ο βαθύς σεβασμός των τσιφλικάδων24 απέναντι στους
κολίγους, ακόμα και στα ζώα κατά τον χρόνο της ανάπαυσής τους (απαγορεύεται
στον οποιονδήποτε να ενοχλεί του εργαζόμενους όταν ξεκουράζονται) και δεύτερο
η βαθιά ριζωμένη συνήθεια να δείχνουν φτωχοί και να γκρινιάζουν συνεχώς. Ο
κολίγος εξευτελίζεται, αυτοαποκαλείται «φουκαράς», ενώ ονομάζεται ραγιάς από
τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος θα ήθελε πολύ να είναι ο δουλοπάροικός του, ο σκλάβος
του. Με τον τρόπο αυτό, παίρνει το θάρρος και ζητάει όσο πιο πολλά μπορεί από τον
τσιφλικά και του επιστρέφει το λιγότερο δυνατό. Κάθε έντιμος άνθρωπος έχει χρέος
να αποσπάσει τους κολίγους από αυτήν την άσχημη κατάσταση και να τους ανοίξει
τα μάτια στην πραγματική τους θέση. Ο κολίγος δεν είναι σκλάβος του τσιφλικά, αλλά
συνέταιρός του. Στην παραγωγή της Θεσσαλίας, η οποία βασίζεται στη δικαιοσύνη
και στον συνεταιρισμό, ο τσιφλικάς έχει τα ίδια δικαιώματα,25 στη συμμετοχή, με τον
κολίγο. Όμως, ο τσιφλικάς προσφέρει, κάθε χρόνο, στην παραγωγή περισσότερα από
όσα παίρνει. Θα δούμε σύντομα ότι παίρνει το 1/3 από ό,τι προσφέρει, διότι δεν έχει
κανένα ποσοστό από την απόδοση της εκτροφής των ζώων, όπως γίνεται σε όλες τις
χώρες, όπου υπάρχει η κολιγιά, και επίσης διότι οι κολίγοι περιορίζουν την φυτική
παραγωγή ή, τουλάχιστον, τείνουν να την περιορίσουν.
Ο κολίγος, που καλλιεργεί 12 στάσεις γης με καλαμπόκι ή φασόλια, παίρνει
120 φορτώματα καλαμπόκι προς τέσσερες τσιούμες το φόρτωμα (δύο τσιούμες26
ισοδυναμούν με ένα ουλτσέκι,27 το οποίο αντιστοιχεί σε 20 οκάδες),28 δηλαδή 480
τσιούμες. Αφαιρώντας την δεκάτη, μένουν για μοίρασμα 432 τσιούμες. Αφαιρώντας το
1/3 του ιδιοκτήτη29 (144) και το σουμπασιλίκι30 (30), μένουν στον κολίγο 258 τσιούμες.
Ο κολίγος, με την σειρά του, έχει 11 άτομα να θρέψει, για τα οποία χρειάζεται 2
τσιούμες τον μήνα ανά άτομο, δηλαδή 264 τσιούμες τον χρόνο, το ποσό ακριβώς το

24. Ο «βαθύς σεβασμός» των τσιφλικάδων προς τους κολίγους είναι στη σφαίρα της
φαντασίας του J. Jonesco.
25. Ο κολίγος δεν είχε κανένα, απολύτως, δικαίωμα στο τσιφλίκι.
26. Η τσιούμα ήταν το μισό ουλτσέκι. Σε άλλα θεσσαλικά χωριά λεγόταν κουβέλι και σε
άλλα ταγάρι. Ζύγιζε 11, περίπου, κιλά.
27. Ουλτσέκι και αλτσέκι< τουρ. olcek· μονάδα μέτρησης των σιτηρών ίση με 22 οκάδες
(28,204 κιλά).
28. Το σωστό, 22 οκάδες.
29. Επομένως ο κολίγος καλλιεργούσε τα κτήματα του τσιφλικά με το τριτάρικο σύστημα.
Με το σύστημα αυτό ο ιδιοκτήτης παρείχε το χωράφι και ελάμβανε το 1/3 της σοδειάς ανέξοδο.
Βλ. Δ. Γ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία, «Επικαιρότητα»,
Αθήνα 19742, 147.
30. Σουμπασιλίκι· η αμοιβή του σούμπαση. Κατά την διάρκεια της οθωμανικής κατοχής, ο
σούμπασης ήταν ο τραπεζίτης των τσιφλικάδων, καθώς αυτοί στερούνταν, συνήθως, χρημάτων.
Τα τελευταία χρόνια, στην υπόδουλη Θεσσαλία οι σουμπασήδες ήταν, κυρίως, Αλβανοί, κάτοχοι
χρηματικών ποσών. Βλ. Δ. Γ. Τσοποτός, ό.π., σ. 138.
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οποίο είσπραξε. Έτσι, ο κολίγος παρήγαγε τόσα ακριβώς όσα έχει ανάγκη για να
ζήσει. Το εισόδημα, το οποίο έδωσε στον τσιφλικά αξίζει το πολύ το 1/3 εκείνου το
οποίο έλαβε εκ των προτέρων· κι όμως, προτίθεται να μειώσει ακόμα περισσότερο
αυτό το εισόδημα.
Θα επανέλθουμε σ’ αυτό το γεγονός, το οποίο είναι το σπουδαιότερο φαινόμενο
της γεωργικής παραγωγής στη Θεσσαλία. Το επισημαίνουμε απλώς τώρα, για να το
συνδέσουμε με την μελέτη του χαρακτήρα του κολίγου. Ο κολίγος, χωρίς βεβαίως να
απολαμβάνει μία άνετη διαβίωση, εξαιτίας του εξευτελισμού του και της αδικίας που
διαπράττει31 παίρνοντας από τον τσιφλικά περισσότερα (!) από όσα του επιστρέφει,
βρίσκεται διαρκώς σε ανέχεια και ο τσιφλικάς διαπιστώνει διαρκώς απώλειες. Ο
άγγλος γεωπόνος ο οποίος, για μισόν αιώνα, είχε το προνόμιο να τραβάει επάνω του
την προσοχή όλου του κόσμου, διατύπωσε το αποτέλεσμα της κολιγιάς, στον τρίτο
τόμο τού Voyage en France ως εξής: είναι αδύνατο να αναφέρει την παραμικρή θετική
λέξη υπέρ της κολιγιάς, η οποία είναι η πιο αξιολύπητη μέθοδος επινοικίασης της γης,
διότι ο ιδιοκτήτης εξαπατημένος παίρνει ένα πενιχρό εισόδημα, ο κολίγος διαβιώνει
μέσα στην έσχατη φτώχεια, τα χωράφια παραμένουν κακοκαλλιεργημένα, το έθνος
υποφέρει όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο ιδιοκτήτης αισθάνεται υποχρεωμένος
να φροντίζει για τις προμήθειες του τσιφλικίου, διότι, στην αντίθετη περίπτωση, τα
χωράφια του θα έμεναν ακαλλιέργητα. Πρόκειται για ένα δυσβάσταχτο φορτίο,
πρόσθεσε ο συγγραφέας, για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος έτσι είναι υποχρεωμένος
να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο μέρος των κινδύνων, που παραμονεύουν τους
καλλιεργητές, με τον δυσμενέστερο τρόπο, καθώς εμπιστεύεται την ιδιοκτησία του σε
ανθρώπους αδαείς, συχνά αμελείς και ενίοτε κακούς (!).
Είναι μάλλον η άγνοια και η κακία του κολίγου, παρά η αρχή της επίμορτης εργασίας
του κολίγου εκείνη η οποία προκαλεί την άσχημη κατάσταση της παραγωγής. Η αρχή
του συνεταιρισμού, το αποδείξαμε στην αρχή της μελέτης μας, είναι από μόνη της
καλή και δίκαιη. Κακή και άδικη γίνεται κατά την εφαρμογή της όταν η μία από τις
συμβαλλόμενες πλευρές παρεκκλίνει από το χρέος της. Στην κολιγιά της Θεσσαλίας,
ο τσιφλικάς μοιράζεται μόνο τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής, η οποία είναι
ο σπουδαιότερος κλάδος της γεωργικής παραγωγής. Η εκτροφή των ζώων είναι
εξολοκλήρου στην διάθεση του κολίγου. Ο τσιφλικάς, ως συνέταιρος του κολίγου
δεν πρέπει να λησμονεί ποτέ ότι η περιουσία του εξαρτάται από την επιτυχή εργασία
του κολίγου και ότι πρέπει να του παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις.
Αν η άγνοια και η κακία ήταν φυσικά ή επίκτητα «προσόντα» των κολίγων και
οι τσιφλικάδες και το κράτος τα αντιμάχονταν με θεσμούς δημόσιας ωφέλειας,
θα μπορούσαν να καταστήσουν την παραγωγή ακμαία και να εξασφαλίσουν την
επιβίωση και την ισχύ της κοινωνίας, συγχρόνως με την οικονομική άνεση και την
ευζωία των λαών. Αν η φιλαργυρία των τσιφλικάδων μπορεί να βρει χίλιους τρόπους
για να αφήσει στους κολίγους ίσα-ίσα τα απαραίτητα προς το ζην, το κράτος έχει την
υποχρέωση να εξαφανίσει αυτήν την αδικία, εις βάρος της εργασίας, με την οργάνωση
πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν, με το
παράδειγμά τους, να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς και να τους πείσουν για το πόσο
31. Ο J. Jonesco έχει μεγάλη φαντασία, αναφέροντας ότι ο κολίγος αδικούσε τον τσιφλικά.
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ανώτερη είναι η μόρφωση από την άγνοια και για την ανωτερότητα της ηθικής έναντι
της κακίας, αποδεικνύοντάς τους ότι έχουν μεγαλύτερα οφέλη από μία πεφωτισμένη
εκμετάλλευση παρά από μία συνηθισμένη και προμηθεύοντας την παραγωγή της
χώρας με υπηκόους ικανούς να συμβάλουν παντού στην πρόοδο της γεωργίας.
Αν η παραγωγή με την κολιγιά καταδικάζεται από τον Arthur Yong, στη χώρα όπου
κλέβουν από τον κολίγο ακόμα και την ελπίδα να βελτιώσει την θέση του με το μοίρασμα
των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των φυτικών προϊόντων και των ζώων,
αλλά και των αβγών των πουλερικών, αντιθέτως, ένας άλλος φημισμένος γεωπόνος, στο
έργο του Agriculture de la Belgique, αναδεικνύει την θέση του ευτυχισμένου κολίγου.
Πράγματι, όταν η κολιγιά θα θεωρηθεί ως καλλιέργεια, υπό την προϋπόθεση της
μοιρασιάς των καρπών, όπως συμβαίνει στη Θεσσαλία, όταν θα αναδειχθεί ο κολίγος στο
ύψος του ανθρώπου (!) και συνεταίρου, τότε θα δούμε στη Θεσσαλία τα αποτελέσματα
τα οποία διαπιστώνει στο Βέλγιο ο Sehverz. Τίποτα, λέει, δεν είναι πιο αξιοθαύμαστο
από την αρμονία, η οποία βασιλεύει σ’ αυτήν την χώρα, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και
στους καλλιεργητές. Εκεί, δεν σκέφτεται κανείς τις αλλαγές και αναφέρονται, μάλιστα,
πολλά αγροκτήματα τα οποία, πριν από αιώνες, διαχειρίζονται οι ίδιες οικογένειες που
θεωρούν τους εαυτούς τους συνιδιοκτήτες των γαιών τις οποίες καλλιεργούν. Η διαμονή,
λοιπόν, του κολίγου στο τσιφλίκι δεν εξασφαλίζεται καθόλου από την αρχή που
προσδένει τον κολίγο στον αγρό. Η πρόοδος της εξυπνάδας των κολίγων της Θεσσαλίας
θα τερματίσει τις απώλειες που συνεπάγεται, για τους τσιφλικάδες, η παραγωγή ενός
κολίγου αμόρφωτου, κακοπροαίρετου και άδικου. Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε
στο ελάχιστο την σοβαρότητα αυτών των τριών στοιχείων του χαρακτήρα, τα οποία
επηρεάζουν με ολέθριο τρόπο την παραγωγή του κολίγου, δεν πιστεύουμε καθόλου
ότι είναι αθεράπευτες ασθένειες, οι οποίες μπορούν να καταδικάσουν σε θάνατο το
σύστημα της καλλιέργειας και του κολίγου.
Το σύστημα της καλλιέργειας, προσαρμοζόμενο στις κλιματικές συνθήκες και στις
εδαφικές ιδιομορφίες της Θεσσαλίας, έχει έναν ευρύτατο ορίζοντα στην επιλογή των
φυτών για καλλιέργεια. Ο κολίγος μπορεί να επιδοθεί στην καλλιέργεια των πολυετών
φυτών με τόσο κέρδος όσο μπορεί να πάρει και από την καλλιέργεια των μονοετών
φυτών. Η πορτοκαλιά, η λεμονιά, η συκιά, η μουριά και το αμπέλι παράγουν τόσο
άφθονους καρπούς όσο τα δημητριακά, το βαμπάκι, το σουσάμι και ο καπνός. Η τόσο
ποικίλη καλλιέργεια αυτών των διαφορετικών φυτών, η οποία απαιτεί διαφορετικές
ποιότητες εδάφους και διαφορετικούς βαθμούς θερμοκρασίας, ακολουθεί τα επίπεδα
του θεσσαλικού εδάφους, από τις πιο βαθιές κοιλάδες, τις πιο γόνιμες, μέχρι τις
κορυφές των ψηλότερων βουνών, περνώντας, από αναβαθμίδα σε αναβαθμίδα, από το
επίπεδο της θάλασσας μέχρι το όριο της ύπαρξης των φυτών, δηλαδή την περιοχή των
αιώνιων πάγων, την κορυφή του Ολύμπου και της Όσσας.
Στους πρόποδες του Ολύμπου, όπως και στην άμμο της ακροθαλασσιάς, όπως και
πάνω στους βράχους των βουνών και κοντά στα χιόνια, ο κολίγος ασχολείται με την
παραγωγή φυτών προσαρμοσμένων στις τόσο ποικίλες κλιματικές συνθήκες αυτής
της χώρας, οι οποίες οφείλονται στο γεωγραφικό πλάτος, στο ύψος των βουνών, στις
πλαγιές των οποίων οι κολίγοι έχουν αποκαταστήσει διάφορες περιοχές. Έτσι, πολλές
φορές θαυμάσαμε αυτό το μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που πότισε τα χωράφια στις
κοιλάδες με την πιο ήπια και την πιο δροσιστική βροχή, ενώ τα υψώματα που την
περιβάλλουν καλύπτονταν από ένα παχύ στρώμα χιονιού. Στην ορεινή περιοχή της
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χώρας, μόνο η κτηνοτροφία μπορεί να ευημερήσει. Οι κτηνοτρόφοι επωφελούνται
από τις κλιματολογικές συνθήκες και ανεβοκατεβαίνουν από τις πεδιάδες στα βουνά
και από τα βουνά στις πεδιάδες, εξασφαλίζοντας στα κοπάδια τους, όλο τον χρόνο,
τρυφερό και χυμώδες χορτάρι. Πόσο ελκυστική είναι αυτή η αγροτική βιομηχανία,
η οποία ασκείται σ’ αυτά τα όμορφα βουνά, στην κορυφή των οποίων ο άνθρωπος
αναπολεί τα πιο επιβλητικά πανοράματα της Ελβετίας και τα οποία σκιάζουν κοιλάδες
όπου βασιλεύει μία ήπια θερμοκρασία, την οποία μόνο το κλίμα της Θεσσαλίας μπορεί
να προσφέρει. Μόνο αν κάποιος δεν έχει θαυμάσει αυτές τις γλυκύτατες κλιματικές
συνθήκες και τις ατελείωτες μορφολογικές ποικιλίες δεν αγαπά μία βιομηχανία η
οποία είναι, συγχρόνως, και η πιο κερδοφόρα από όλες τις άλλες.
Ο κολίγος, στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, παράγει μόνο σιτάρι, σίκαλη και
κριθάρι, ενώ στις απόκρημνες πλαγιές και στους πρόποδες των βουνών, οι αγριελιές,
οι συκιές και οι μουριές περιμένουν το ανθρώπινο χέρι για να ευδοκιμήσουν. Από την
κοιλάδα ο κολίγος αρδεύει το καλαμπόκι με ένα αξιοθαύμαστο αρδευτικό σύστημα. Το
βλέμμα υψώνεται προς την κορυφή των βουνών και ακολουθεί την πορεία βλάστησης
της φύσης και ανεβαίνει από επίπεδο σε επίπεδο, ξεκινώντας από την αμυγδαλιά και
τον πλάτανο μέχρι το έλατο και τέλος μέχρι τις λειχήνες, το τελευταίο είδος φυτού
το οποίο ζει πάνω στους βράχους, στο ψηλότερο σημείο, όπου η ύπαρξη αντιμάχεται
όλους τους καταστροφικούς παράγοντες της φύσης.
Για να δώσουμε μία ιδέα της παραγωγής του κολίγου, στις ορεινές περιοχές της
Θεσσαλίας, θα πάρουμε ένα τσιφλίκι που να έχει πολύ πιο γόνιμο έδαφος από το
έδαφος της Καρυάς32 του Ολύμπου. Η συνολική σπορά στο Μητσιούνι (Φλάμπουρο)33
του Ολύμπου, το 1849, ανερχόταν στα 351 ουλτσέκια σιτάρι (το μέτρο αυτό ισοδυναμεί
εδώ με 18 οκάδες), σε 215 ουλτσέκια σίκαλη και 117 ουλτσέκια κριθάρι. Η σχέση
ανάμεσα στην ποσότητα του σπαρμένου σιταριού και της σίκαλης ποικίλλει στις ορεινές
περιοχές, τόσο σε σχέση με την επίδραση της θερμοκρασίας όσο και σε σχέση με την
φύση του εδάφους. Στην Καρυά η ποσότητα του σπόρου της σίκαλης είναι μεγαλύτερη
από την ποσότητα του σιταριού, στην Πούρλια (Παλαιοί Πόροι)34 [της Πιερίας] είναι
όση και στο Μητσιούνι (Φλάμπουρο), χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου, όπου το
σιτάρι είναι περισσότερο από την σίκαλη. Η παραγωγή το 1850 ανήλθε στα 2.235
ουλτσέκια σιτάρι, 1.435 ουλτσέκια σίκαλη και 380 ουλτσέκια κριθάρι, κάτι το οποίο
αντιστοιχεί σε σπόρο 6 προς 1.
Αν απομακρυνθούμε από τον Όλυμπο, ο κολίγος καλλιεργεί επιπλέον σουσάμι και
βαμβάκι. Στην κοιλάδα της Ελασσόνας, για παράδειγμα, το καλαμπόκι εμφανίζεται
στις κοιλάδες που αρδεύονται από την Ποταμιά (Τιταρήσιο) και, τέλος, στην Κοιλάδα
των Τεμπών το ξερικό καλαμπόκι αποτελεί την κύρια βάση της αμειψισποράς. Δεν
θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε αναλυτικά στην διαδοχή των φυτών και της
32. Η ορεινή Καρυά της Ελασσόνας ήταν τσιφλίκι του Ρεσίτ Μουσταφά πασά. Βλ. Φοίβος
Δημ. Καζάκης, «Ένας σουλτανικός τίτλος ...», ό.π. σ. 339.
33. Το ορεινό Μητσιούνι (Φλάμπουρο) της Ελασσόνας ήταν, επίσης, τσιφλίκι του Ρεσίτ
Μουσταφά πασά. Βλ. Φοίβος Δημ. Καζάκης, «Ένας σουλτανικός τίτλος...», ό.π., σ. 339.
34. Και η Πούρλια (Παλαιοί Πόροι) της Πιερίας, πάνω από τον Πλαταμώνα, ήταν τσιφλίκι
του Ρεσίτ πασά. Βλ. Φοίβος Δημ. Καζάκης, «Ένας σουλτανικός τίτλος...», ό.π., σ. 339.
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καλλιέργειάς τους στη Θεσσαλία. Θα επανέλθουμε αργότερα, διότι τώρα βιαζόμαστε
να ασχοληθούμε με τις γενικές εκτιμήσεις που διαπιστώνονται σε όλη την παραγωγή
του κολίγου.
Η παραγωγή ενός πλούσιου κολίγου στο Μητσιούνι (Φλάμπουρο), το 1850, ήταν
300 ουλτσέκια σιτάρι, 150 σίκαλη και 25 κριθάρι και ενός φτωχού κολίγου ήταν
μόνο 75 ουλτσέκια σιτάρι, 65 σίκαλη και 15 κριθάρι. Η εκτίμηση των λαμβανόμενων
προϊόντων, από τους δύο αυτούς κολίγους, προς 13 πιάστρα το ουλτσέκι το σιτάρι, 8
την σίκαλη και το κριθάρι δίνει στον πλούσιο κολίγο 5.300 πιάστρα μικτό προϊόν και
στον φτωχό κολίγο μόνο 1.595. Έτσι, λοιπόν, ο πλούσιος κολίγος παράγει τρεις φορές
περισσότερα από τον φτωχό και, συνεπώς, ο πλούσιος δίνει στον τσιφλικά ένα έσοδο
τρεις φορές μεγαλύτερο από τον φτωχό κολίγο. Ο πλούσιος κολίγος πληρώνει στο
κράτος μία εισφορά τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη του φτωχού. Έτσι, το θέμα της
αύξησης του πλούτου απλοποιείται και περιορίζεται στην παραγωγή. Η παραγωγή
την οποία παίρνει ο πλούσιος κολίγος είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη του
φτωχού. Επομένως, για να αυξηθεί ο πλούτος πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή και για να
αυξηθεί αυτή πρέπει να γίνει πλούσιος και ο φτωχός κολίγος. Χωρίς να προστρέξουμε
σε όλα τα μέσα τα οποία διδάσκει η επιστήμη, χωρίς να αναζητήσουμε πολύ μακριά τα
μέσα βελτίωσης, μπορούμε να αρκεσθούμε στα μέσα που χρησιμοποιούνται στη χώρα
και, εφόσον βρίσκουμε καλλιεργητές οι οποίοι παράγουν τρεις φορές περισσότερα
από τους άλλους, μπορούμε να τριπλασιάσουμε την παραγωγή της Θεσσαλίας και,
συνεπώς να τριπλασιάσουμε τους φόρους, τους οποίους οφείλουν οι τσιφλικάδες,
να τριπλασιάσουμε τις συνεισφορές προς το κράτος, υποχρεώνοντας όλους τους
φτωχούς κολίγους να ακολουθήσουν την οδό την οποία χάραξε ο πλούσιος κολίγος,
εν ολίγοις προμηθεύοντας τον κολίγο με όλα τα μέσα τα οποία είναι δυνατόν να τον
καταστήσουν πλούσιο.
Διενεργήσαμε μία λεπτομερέστατη έρευνα γύρω από την παραγωγή 500 κολίγων,
οι οποίοι καλλιεργούν χωράφια σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας. Ο μέσος
όρος της παραγωγής στο οροπέδιο της Καρυάς του Ολύμπου ανέρχεται στα 1.500
πιάστρα, στην κοιλάδα του Μητσιουνίου (Φλάμπουρου) στα 1.800, στην κοιλάδα
της Ελασσόνας στα 1.200, στην κοιλάδα του Δομενίκου στα 1.500, στην Μιλόγουστα
(Μεσοχώρι)35 της Ελασσόνας στα 1.600 και στην Κοιλάδα των Τεμπών στα 2.000
πιάστρα. Στην τελευταία κοιλάδα η παραγωγή ποικίλλει, στα 6 τσιφλίκια,36 από 1.500
έως 3.500 πιάστρα. Η μεγάλη ποικιλία των ποσών, τα οποία συλλέξαμε επιτόπου, μας
επιτρέπει να περιγράψουμε την παρούσα κατάσταση της παραγωγής του κολίγου της
Θεσσαλίας, λέγοντας ότι ο γενικός μέσος όρος της παραγωγής ενός κολίγου είναι 1.500
πιάστρα και ο μέγιστος 3.000.
Οι 500 κολίγοι παράγουν, κατά μέσον όρο, μία ποσότητα προϊόντων αξίας
750.000 πιάστρων. Εάν και οι 500 παρήγαγαν το μέγιστο ποσό, θα είχαν αξία ύψους
1.500.000 πιάστρων, δηλαδή διπλάσια παραγωγή· και αν όλοι παρήγαγαν όσο ο
35. Η Μιλόγουστα (Μεσοχώρι) της Ελασσόνας ήταν τσιφλίκι του Ρεσίτ Μουσταφά πασά.
Βλ. Φοίβος Δημ. Καζάκης, «Ένας σουλτανικός τίτλος...», ό.π., σ. 339.
36. Πρόκειται για τα χωριά: Βελεσνίκο (Αετοράχη), Βλαχογιάννι, Δομένικο, Μιλόγουστα
(Μεσοχώρι), Μεγ. Ελευθεροχώρι και Σκόμπα (Λεύκη).
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πλούσιος κολίγος του Μητσιουνίου (Φλάμπουρου), η παραγωγή θα τριπλασιαζόταν.
Η παραγωγή είναι μικρή διότι ο κολίγος είναι φτωχός και ο φτωχός κολίγος είναι
απώλεια, τόσο για τον τσιφλικά όσο και για το κράτος. Παντού στη Θεσσαλία, όπου
ο τσιφλικάς διοικεί σωστά, η παραγωγή είναι διπλάσια και τριπλάσια από όσο είναι
εκεί όπου οι κολίγοι διοικούνται άσχημα, διότι οι κολίγοι είναι πλούσιοι ακόμα και
αν είναι αδαείς και υποχρεωμένοι να ζουν κάτω από ένα καλλιεργητικό σύστημα.
Μακάρι, καταγράφοντας αυτό το γενικό σύστημα των ερευνών μας, να μην αρχίσουν
να μας συγχέουν με υποστηρικτές της άγνοιας! Εμείς απλώς διαπιστώσαμε την
δυνατότητα αύξησης των εσόδων, των τσιφλικάδων και του κράτους, στο τριπλάσιο
από ό,τι είναι σήμερα, με τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται στην τωρινή παραγωγή
αυτής της περιοχής. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, για μία ακόμα φορά, το αληθές της
διαβεβαίωσης ενός από τους σοφότερους και ικανότερους γεωπόνους της Γαλλίας, του
κόμη Gasparin, σύμφωνα με τον οποίο η διαχείριση είναι η πηγή των επιτυχιών στη
γεωργία. Αυτός ο παλιός υπουργός είπε, επίσης, ότι ένα κακό καλλιεργητικό σύστημα
καλά διαχειριζόμενο αξίζει χίλιες φορές περισσότερο από ό,τι το καλύτερο σύστημα
το οποίο εφαρμόζεται άσχημα.
Τα παραπάνω εξηγούν γιατί το ίδιο σύστημα, το οποίο ακολουθούν οι κολίγοι της
Θεσσαλίας, εδώ παράγει ένα μικρό έσοδο κι εκεί το διπλάσιο. Ο φτωχός κολίγος κάνει
πάντοτε φτωχή καλλιέργεια και αυτό το οποίο εξηγήσαμε με αριθμούς, παραπάνω, το
οποίο αποδεικνύει την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην παραγωγή ενός πλούσιου
και στην παραγωγή ενός φτωχού κολίγου, μπορεί να αληθεύει, και μάλιστα πιο εύλογα,
ανάμεσα στον αδαή κολίγο και σ’ αυτόν που είναι προικισμένος με γεωργικές γνώσεις
και εντιμότητα. Αυτό διότι η άγνοια και η κακία είναι για την μόρφωση και την ηθική
ό,τι είναι η παραγωγή του φτωχού σε σχέση με την παραγωγή του πλούσιου κολίγου.
Αν αυτός, σήμερα, παράγει και κερδίζει τρεις φορές περισσότερα από ό,τι ο φτωχός
κολίγος, η παραγωγή του μπορεί να δεκαπλασιασθεί όταν θα μάθει να επωφελείται
από τις ευνοϊκές καταστάσεις της Θεσσαλίας. Ο φτωχός κολίγος είναι αυτός, κυρίως,
ο οποίος έχει ανάγκη να είναι ικανός στην τεχνική της παραγωγής, διότι υποφέρει
περισσότερο και παράγει λιγότερο.
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ΧΑΪΔΩ Δ. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΔΥΟ ΜΗΛΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (1817-1819)

ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΜΙΑΣ ΣΚΕΥΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ
ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΚΑΤΑ
Συνεχίζοντας την αξιοποίηση εγγράφων από τον φάκελο Ζ΄ της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης των Μηλεών του Πηλίου,1 θα παρουσιάσουμε άλλα δύο έγγραφα των
ετών 1817 και 1819. Τα έγγραφα αυτά δεν έχουν συνάφεια μεταξύ τους. Το καθένα
τους αναφέρεται σε μία χωριστή υπόθεση.
Το πρώτο έγγραφο είναι η παραδοχή μιας σκευωρίας, εις βάρος του προεστού
των Μηλεών Ιωάννη Δήμου,2 από τον Αργύρη Νικολάου3 και την μητέρα του Ελένη
Αθανασίου. Η αντιπαλότητα των δύο Μηλιωτών είχε αρχίσει πριν από το 1816. Στις
16.3.1816 εκλέχθηκαν ως προεστοί των Μηλεών ο Χατζη-Πανταζής, ο Δημήτριος
Κωνσταντή, ο Ιωάννης Δήμου και ο Δημήτριος Κωνσταντάκη. Στο πρακτικό της
εκλογής, το οποίο υπέγραψαν 37 Μηλιώτες, αναφέρεται ότι θα αποφύγουν την
δημιουργία σχίσματος στο χωριό «συμφωνώντας με τους γνωστούς εχθρούς τής
πατρίδος Αργύρην Φίλιππα και Αργύρην Νικολάου Φιλίππου».4 Ο χαρακτηριζόμενος
ως εχθρός της πατρίδας Αργύρης Νικολάου και η μητέρα του Ελένη Αθανασίου
κινήθηκαν δικαστικώς εναντίον του Ιωάννη Δήμου, θέλοντας να τον εκδικηθούν, αλλά
όλες οι ενέργειές τους ήταν άδικες. Φαίνεται, όμως, πως κάποια στιγμή μετάνιωσαν για
ό,τι είχαν κάνει και ομολόγησαν ότι ο κατατρεγμός του Ιωάννη Δήμου, από αυτούς και
από τους συγγενείς τους, ήταν μία σκευωρία και δήλωσαν, ενώπιον του μητροπολίτη
της Δημητριάδας Αθανασίου5 ότι, στο εξής, όποιος θελήσει να κινηθεί εναντίον τού

1. Μέχρι τώρα παρουσιάσαμε τα εξής: α) «Η διαθήκη του Ρήγα Ιωάννου από τις Μηλιές του
Πηλίου (1.5.1818)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 51 (2007) 149-154. β) «Τρία πρακτικά εκλογής
προεστών και επιτρόπων στις Μηλιές του Πηλίου (1809-1816)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 52
(2007) 351-362. γ) «Μία διευθέτηση φορολογικών και άλλων ζητημάτων μεταξύ των Μηλεών
και του Πρόπαντος (22.6.1814)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 172-176.
2. Ο Ιωάννης Δήμου υπήρξε φιλικός και αγωνιστής του 1821. Βλ. Γιάννης Κορδάτος,
Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα 1960, 645-649.
3. Ο Αργύρης Νικολάου είναι γιος του Νικολάου Φιλίππου και ανιψιός του Αργύρη
Φιλιππίδη και Κωνσταντή Φιλίππου. Βλ. Θεοδόσης Κ. Σπεράντσας, Τα περισωθέντα έργα του
Αργύρη Φιλιππίδη. Μερική Γεωγραφία-Βιβλίον Ηθικόν, επιμέλεια αρχ. Φιλάρετος Βιτάλης,
Αθήναι 1978, 24.
4. Βλ. Χάιδω Δ. Πανταζή, «Τρία πρακτικά...», ό.π., σ. 353, 359.
5. Ο Αθανάσιος ο Κύπριος υπήρξε μητροπολίτης της Δημητριάδας την περίοδο 17941821. Βλ. π. Νεκτάριος Δρόσος, «Τα υπομνήματα εκλογής των μητροπολιτών Βαρθολομαίου,
Παρθενίου και Καλλινίκου Β΄ της Δημητριάδας (_.7.1821-21.2.1827)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,
46 (2004) 265-266.
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Ιωάννη Δήμου πρέπει να καταδικάζεται και να πληρώνει όλα τα έξοδα. Για την
εγκυρότητα του εγγράφου, το επιβεβαίωσε ο μητροπολίτης. Επιπλέον υπόσχονται να
δώσουν γι’ αυτόν έναν τίτλο ιδιοκτησίας, ο οποίος δεν προσδιορίζεται, στον διοικητή της περιοχής. Πιθανόν οι δύο αντίπαλοι, Ιωάννης Δήμου και Αργύρης Νικολάου,
να προέβησαν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις και συμβιβασμό. Μένει να το αποδείξει η
έρευνα, εάν δεν έχει χαθεί το σχετικό έγγραφο. Το έγγραφό μας, το οποίο συντάχθηκε
στις Μηλιές, στις 30 Ιουνίου 1817, υπέγραψαν έξι μάρτυρες: ο Γεώργης Βαγγελινού,
ο Αναγνώστης Κώστα, ο Γεώργιος Κωνσταντή, ο Αναγνώστης Γιώργη, ο Δημήτριος
Γεωργαντζή και ο Αποστόλης Βαγγελινάκη.
Το δεύτερο έγγραφο είναι ένα πρακτικό για τον διαχωρισμό του μουκατά, δηλαδή
της κατ’ αποκοπή πληρωμής των φόρων από μία άλλη περιοχή. Όπως προκύπτει
από το εν λόγω έγγραφο, το 1819 οι Μηλιές και το Κεσερλί-Συκούριο της Λάρισας
απέδιδαν στο ίδιο πρόσωπο τον ετήσιο μουκατά τους. Το γεγονός αυτό στενοχωρούσε
τους Μηλιώτες, ίσως επειδή επιβαρύνθηκαν με μεγαλύτερο χρηματικό ποσό από ό,τι
έπρεπε. Γι’ αυτό, λοιπόν, αποφάσισαν όλοι μαζί (μικροί και μεγάλοι) και έστειλαν
στην Κωνσταντινούπολη τρεις αντιπροσώπους (βεκίληδες) του χωριού, τον Ιωάννη
Δήμου, τον Βασίλη Γεωργίου και τον Νικολή Παναγιώτου, για να προσπαθήσουν, με
κάθε τρόπο, να χωρίσουν τον μουκατά των Μηλεών από τον μουκατά του ΚεσερλίουΣυκουρίου. Μολονότι δεν αναφέρεται, οι βεκίληδες κατέφυγαν στους αυθέντες των
Μηλεών που κατοικούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Στην απόφασή τους, οι Μηλιώτες
τονίζουν ότι είναι διατεθημένοι να πληρώσουν όλα τα έξοδα που θα γίνουν και
αφορούν στην επίτευξη του σκοπού τους, ανεξαρτήτως αν επιτύχει ή αποτύχει η
αποστολή των βεκίληδων. Το πρακτικό συντάχθηκε στις Μηλιές, στις 7 Απριλίου
1819, και το υπέγραψαν οι προεστοί Δημήτρης Κωνσταντάκη και Χατζη-Πανταζής, ο
βεκίλης Αναγνώστης Κώστα και άλλοι Μηλιώτες. Τα ονόματα των 34 Μηλιωτών του
πρακτικού, σε αλφαβητική σειρά, είναι τα εξής:
Αποστόλου Ευστάθιος
Κωνσταντάκη Στάθης
Αργύρη Γιαννιός
Κωνσταντή Γιώργης
Γεωργίου Βασίλης
Κωνσταντή Γεώργιος
Γεωργίου Γιάννης
Κώστα Αναγνώστης
Γιαννάκη Γιώργης
Νικολάου Γραμμένος
Γιάννη Γιώργης
Νικολάου Κωνσταντίνος
Γιώργη Στάθης
Πανταζή Γεώργιος
Δημήτρη Βαγγελινός
Πανταζή Νικολός
Δημητρίου Γεώργης
Παπά Αναγνώστης
Δημητρίου Γεώργης
Παπαγεωργίου Αναγνώστης
Δημητρίου Πανταζής
Παπαδημητρίου Αναγνώστης
Δήμου Ευστάθιος
Παπαδημητρίου Βασίλης
Διαμαντή Πανταζής
Παπαστάθης Γιώργης
Διανέλλου Αναγνώστης
Ρήγα Δημήτρης
Ευστάθη Γιάννης
Σταμάτη Δημήτρη
Ευσταθίου Δημήτριος
Χακρέας (;) Αποστόλης
Κωνσταντάκη Δημήτριος
Χατζη-Πανταζής
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Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Στη συνέχεια εκδίδουμε τα δύο έγγραφα με την ορθογραφία τους.
1/30.6.1817
Ζ/37
+ ὁ Δημητριάδος Ἀθανάσιος ἐπιβεβαιοῖ:
διά τοῦ παρόντος μας βεβαιοῦμεν ἐγώ ὁ Ἀργύρης Νικολάου ὁμοῦ μέ τήν μητέ/ρα
μου Ἐλένην Ἀθανασίου ὅτι ἐπειδή κ(αί) πρό πολλοῦ ἐτρέξαμεν ἐναντίον τοῦ /
ἐντιμοτάτου κύρ Ἰωάννη Δήμου, σήμερον μεταμεληθέντες ὁμολογοῦμεν ἀ/βιάστως
κ(αί) αὐτοπροαιρέτως ὅτι ὅσα ἐκάμαμε ἐναντίον του, ὅλα ἦτον ἄ/δικα, κακία κ(αί)
νεφσανιέτι,6 ὁμοί(ως) κ(αί) ὅσα σενέτια7 ἐπήραμεν ἀπό τά / κριτήρια8 ἐναντίον του
ἀποδεικτικά, ὅλα εἶναι παρά κουβετίιλεν9 κ(αί) / δέν νεφσανιέτιμαι10 κ(αί) ἀπό
αὐτόν οὔτε εἴχαμε δίκαιον οὔτε ἔχομε / νά πρετενδέρωμε11 τίποτε εἰδέ12 κ(αί) τινάς
ἀπό ἡμᾶς, ἤ ἀπό τούς συγγενεῖς / μας ἤθελε κινηθῇ ἐναντίον του, μέ κανένα σενέτι,
ἤ ἄλλως, νά κα/ταδικάζεται νά πληρόνῃ ὅλα τά ἔξοδα, διά ἡσυχίαν δέ κ(αί) ἀσφά/
λειαν τῷ δίδομεν τό παρόν μας ἔμπροσθεν τῶν ἀξιοπίστων μαρτύ/ρων ἐπιβεβαιωμένον
παρά τοῦ ἀρχιερέως μας, ὁμοίως θέλομεν / τῷ δώσῃ κατά τοῦτο κ(αί) χοντζέτι13 τῆς
ἱερᾶς κρίσεως,14 εἰς τόν / χακήμ15 ἐφέντη. 1817: Ἰουνίου. 30: Μηλιαῖς.
ὁ Ἀργύρης Νικολάου ὁμοῦ μέ τήν μητέρα μου Ἐλένην Ἀθανασίου βεβαι/οῦμεν τά
ἄνωθεν. (τ.σ)
γεοργις βαγγελινου μαρτηρο
ἀναγνόστις γιόργι μαρτιρό
» ἀναγνοστης κῶστα μαρτυρῶ:
Δημήτριος γεωργαντζῆ μαρτυρῶ.
» γεώργιος κωνσταντῆ μαρτιρῶ
ἀποστόλης βαγκεληνακη μαρτιρῶ
2/7.4.1819
Ζ/29
ἡμεῖς οἱ Μηλιῶται, μικροί κ(αί) μεγάλοι, κοινῇ γνώμῃ κ(αί) ἀποφάσει ἀποστέλλομεν
εἰς Κωνσταντι/νούπολιν τούς τιμίους κυρίους Ἰωάννην Δήμου, Βασίλην Γεωργίου
κ(αί) νικολήν παναγιότου Μοραχάζη16 βεκήλιδες17 διά / νά προσπαθήσουν μέ
6. Νεφσανιέτι< τουρ. nefsaniyet· μίσος, εμπάθεια, εχθροπάθεια.
7. Σενέτια< σενέτι< τουρ. senet· απόδειξη, γραμμάτιο, συναλλαγματική.
8. Κριτήριο· δικαστήριο.
9. Κουβετίιλεν< τουρ. kuvvetli· δυνατός, ισχυρός. Παρά κουβετίιλεν· ισχυρά με χρήματα,
με δωροδοκίες.
10. Νεφσανιέτιμαι· μισούμαι.
11. Πρετεντέρω< ιταλ. pretendere· αξιώνω, απαιτώ, διεκδικώ, ζητώ, θέτω, υποστηρίζω, ισχυρίζομαι, αποβλέπω, εποφθαλμιώ.
12. Ειδέ· εάν δε.
13. Χοντζέτι< τουρ. hocat· τίτλος ιδιοκτησίας.
14. Ιερά Κρίσις· ιεροδικείο, το δικαστήριο του μουσουλμάνου κατή.
15. Χακήμ< τουρ. hakim· άρχοντας, ηγεμόνας, διοικητής.
16. Μοραχάζι< τουρ. murahhas· πληρεξούσιος, επιτετραμμένος.
17. Βεκίλης< τουρ. vekil· επίτροπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος.
22. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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Εικ. 1. Η ομολογία της σκευωρίας του Αργύρη Νικολάου (30.6.1817).
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ὁποίους τρόπους τούς φωτίσῃ ὁ θεός νά χωρίσουν τόν μουκατά18 τῆς χώρας μας ἀπό
/ τό τόπι τοῦ Κεσερλῆ19 μουκατασί καί ὅσα ἔξοδα τρέξουν ὅπου ἀπαιτήσει ἡ χρεία,
εἴτε τελειώσει ὁ σκοπός / μας εἴτε δέν τελειώσει, ὑποσχόμεθα νά τά πληρώσωμεν
ἀναλογῶντας τα κατά τό ἀντέτι20 μας / χωρίς τινος ἀντιλογίας. ὅθεν εἰς ἔνδειξιν τοῦ
πληρεξουσίου βεκελετίου21 τους εἰς τοῦτον τόν μανδέ22 ἐ/δώκαμεν αὐτοῖς τό παρόν
μας ἐνυπόγραφον κ(αί) τῇ σφραγίδι τῆς χώρας ἐσφραγισμένον γράμμα / κ(αί)
μουραχάζ χοντζέτι23 τῆς βασιλικῆς κρίσεως:24 - τῇ 7 Ἀπριλίου 1819 Μηλιαῖς
(τ.σ)
» δήμιτριος κοστατάκη προεστός
» ευσταθηός διμού
» χ:΄΄ πανταζής
» γραμένος νικολάου
» ἀναγνόστης κῶστα βεκύλης τῆς χῶρας
» γεώργιος κωνσταντῆ.
»
» εὐστάθιος ἀποστόλου
» Κωνσταντῖνος νικολάου
» πανταζή Δημητρίου
» γιανης γεοργίου
» στάθης κωσταντάκη
» γιανι ευσταθι
» διμητριος ευσταθιου
» γιοργις γιανι
» αναγνώστης διανέλου
» γιοργι κουστατι
» ἀναγνώστης π(α)π(ᾶ): ο αναγνώστης
» αποστολης χακρέα (;)
π(α)π(ᾶ) γεοργίου
νικολός πανταζῆ
» γεωργης δημιτρίου: ο γιοργιος πανταζῆ
σταθη γηοργη
» Βασίλης παπᾶ δήμητριου
γιοργης γιανάκυ
» βασιλις γιοργιου
δημιτρις σταμᾶτι
» ἄναγνῶστις π(α)π(ᾶ) δημιτρίου
» γεῶργης διμιτρίου
» πανταζι διαμαντι
» γιανός αργύρυ
βαγγελινός δημήτρι
γιόργης π(α)π(ᾶ) στάθη
δημητρης ρήγα

18. Μουκατάς< τουρ. mukataa· η κατ’ αποκοπή είσπραξη των φόρων.
19. Κεσερλί· το Μεγάλο Κεσερλί, σήμερα Συκούριο της Λάρισας.
20. Αντέτι< τουρ. adet· έθιμο, συνήθεια.
21. Βεκελέτι< τουρ. vekilik· πληρεξουσιότητα, αντιπροσωπεία.
22. Μανδές< τουρ. madde· μεγάλο ζήτημα, υπόθεση.
23. Μουραχάζ χοντζέτι· έγγραφο του πληρεξουσίου.
24. Βασιλική Κρίσις· το σουλτανικό δικαστήριο.
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Εικ. 2. Το έγγραφο για τον διαχωρισμό του μουκατά (7.4.1819).
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΓΕΡΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τους παραδοσιακούς αγερμούς και τα παινέματα της εορτής του Λαζάρου, από
την Βασιλική (πρώην Βοϊβόδα) των Τρικάλων, κατέγραψα με την βοήθεια πολλών
ηλικιωμένων γυναικών του χωριού. Το κείμενο των τραγουδιών αποδίδεται, όσο
είναι τεχνικώς δυνατό, στο τοπικό ιδίωμα, το οποίο ανήκει, όπως όλα τα θεσσαλικά1
ιδιώματα, στην ευρύτερη ομάδα των βόρειων ελληνικών ιδιωμάτων. Από τα βασικά
χαρακτηριστικά του είναι: α) Η κόφωση των άτονων φθόγγων -ε- και -ο- σε -ι- και -ου(νερό-νιρό, παιδί-πιδί, κάθομαι-κάθουμι). β) Η αποβολή, κατά το ήμισυ, του άτονου
φθόγγου -ι- στην κατάληξη των λέξεων (σπίτι-σπίτ’, θέλει-θέλ’). γ) Η αποβολή των
άτονων φθόγγων -ι- και -ου-, πολλές φορές, στο εσωτερικό της λέξης (μικρός-μ’κρός,
μισός-μ’σός, ψηλός-ψ’λός, γουρούνι-γ’ρούν’). δ) Οι φθόγγοι -ζ, λ, ν, τζ, τσ-προφέρονται
παχιά,2 όταν ακολουθεί ο φθόγγος -ε- ή -ι- (σέλα-σ’έλα, ζητάω-ζ’τάου, κατσίκακατσ’ίκα). ε) Η συνίζηση ακούγεται πάντοτε παχιά (δυο-δγυο, μία-μνια, μάτιαμάτχια, χωριό-χουργιό). Για τεχνικούς λόγους, σημειώνουμε μόνο τον ημίφθογγο στην
κατάληξη των λέξεων.
Ο Λάζαρος και τα έθιμά του κατείχαν μία σημαντική θέση στην παράδοση του
χωριού, τόσο στον κύκλο του χρόνου, όσο και στον κύκλο της ζωής. Στους λαζαρινούς
αγερμούς συμμετείχαν μικρά κορίτσια και έφηβες κοπέλες που ονομάζονταν Λαζαρίνις
(Λαζαρίνες). Τα έθιμα ξεκινούσαν από την Παρασκευή, παραμονή της εορτής. Οι
κοπέλες έφτιαχναν συντροφιές και πήγαιναν στους κοντινούς αγρούς για να μαζέψουν
λουλούδια. Το απόγευμα συγκεντρώνονταν στο σπίτι μιας από τις Λαζαρίνες και
στόλιζαν το καλάθι με τα λουλούδια που είχαν μαζέψει. Έπειτα το κρεμούσαν σε ένα
δέντρο της αυλής, για όλη τη νύχτα, ώστε η βραδινή δροσιά να διατηρήσει τα κομμένα
λουλούδια. Ανήμερα της εορτής, οι συντροφιές των κοριτσιών πήγαιναν σε όλα τα
σπίτια του χωριού και τραγουδούσαν τα λαζαρινά κάλαντα και τα παινέματα.
Στη Βασιλική τα λαζαρινά κάλαντα περιέχουν ένα-δύο ολιγόστιχα τραγουδάκια
για την εορτή του Λαζάρου, χωρίς να έχουν αποκλειστικά θρησκευτικό περιεχόμενο.
Ακολουθούν τα παινέματα: τραγουδάκια για το κάθε πρόσωπο του σπιτιού (πατέρα,
μητέρα, μικρό παιδί, μεγάλη κοπέλα, αρραβωνιασμένο κλπ.) αλλά και για ορισμένα
μέλη της παραδοσιακής κοινωνίας του χωριού (ιερέα, ψάλτη, δάσκαλο, βοσκό κλπ.).
Ιδιαίτερα τραγουδάκια έλεγαν σε όλη την διαδικασία του εθίμου: την παραμονή, όταν
μάζευαν τα λουλούδια και στόλιζαν το καλάθι, και ανήμερα, όταν περπατούσαν
στο δρόμο και όταν περνούσαν από την εκκλησία. Το ίδιο εθιμοτυπικό, με ελάχιστες
1. Για την θεσσαλική διάλεκτο, βλ. Αχ. Τζάρτζανος, Περί της συγχρόνου θεσσαλικής
διαλέκτου, Αθήνα 1909· Μαν. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραμματική· ιστορική εισαγωγή,
Θεσσαλονίκη 1981, 247-251.
2. Γι’ αυτό, βλ. Αχ. Τζάρτζανος, ό.π., σ. 33-35· Μαν. Τριανταφυλλίδης, ό.π., σ. 248.
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παραλλαγές, απαντά σε όλα τα καραγκουνοχώρια της πεδιάδας μεταξύ των Τρικάλων
και της Καρδίτσας.3
ΟΤΑΝ ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟ ΒΡΑΔΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1
Πιπιρούνα μου χρυσή
όπου πάνου ’γώ κι σύ.
2
-Πιπιρούνα μου,4 πιπιρούνα μου,
κατακόκκινη, καταπράσινη,
ποιος σ’ αγριόκουψι κι μαράγκιασις;5
-Ήρθι ι Λάζαρης κι μι αγριόκουψι,
μι αγριόκουψι κι μαράγκιασα.
3
-Καλαθάκι μου, χρυσουκάλαθου,
ποιος σ’ αρμάτουσι6 κι σι στόλισι;
- Ήρθι ι Λάζαρους κι μι αρμάτουσι
κι μι αρμάτουσι κι μι στόλισι.
4
Του καλαθάκι μ’ παίρου,
στουν κήπου του πααίνου
για μαρούλια, για σπανάκια,
για δρουσιρά κουρ’τσάκια.
ΟΤΑΝ ΚΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
5
Χαμπήλουσι, γκουρτζίτσα7 μου, θέλ’ να βάλου του καλάθ’.
Του καλαθάκι μ’ θέλ’ αβγό κι η τσέπη μου κουκόσια8
κι του χιράκι μ’ του διξί θέλ’ ένα μπαρατζέκου.9

3. Για τους αγερμούς του Λαζάρου στα καραγκουνοχώρια, βλ. Αθ. Μαγουλιώτης,
Αγναντερό Καρδίτσας, Θεσσαλονίκη 1986, 115-128· Νικ. Χιώτης, Μ. Καλύβια, Τρίκαλα
1997, 168-172· Ζ. Τζιαμούρτας, Λαογραφική πινακοθήκη των Καραγκούνηδων. Υλικός και
πνευματικός βίος, Καρδίτσα 1998, 261· Η. Παλάντζας, Το Παλαιομονάστηρο, Τρίκαλα 1998,
88-91· Ε. Στάθης, Το Βαλτινό Τρικάλων, Τρίκαλα 2002, 280-285· Βασ. Τσαγγαλάς, Καλυβάκια
Καρδίτσας, [Καρδίτσα] 2002, 172-182· Νίκος Καραφύλλης, Το Μοσχολούρι διηγείται την
δόξα του, Μοσχολούρι 2005, 362-370· Σωτ. Ρουσιάκης, «Δημοτικά τραγούδια από τα Μεγάλα
Καλύβια Τρικάλων», Τρικαλινά, 27 (2007) 487-562.
4. Πιπιρούνα< βλαχ. pipiruna· παπαρούνα.
5. Μαραγκιάζω· μαραίνομαι.
6. Αρματώνω· στολίζω το καλάθι της Λαζαρίνας με φύλλα και λουλούδια.
7. Γκουρτζίτσα· μικρή γκορτσιά, άγρια αχλαδιά, αχλαδιά.
8. Κουκόσια< βλάχ. kukosu· καρύδι.
9. Παρατζέκος< τουρ. para· μικρός παράς, μικρό νόμισμα.
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ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
6
Ξύπνα Λάζαρη, ήρθι η ώρα σου.
Να κινήσουμι, να πααίνουμι.
7
Πάμι στην κόρη, πάμι,
πάμι στη μαυρουμάτα.
Τη βρίσκνου που κοιμάτι
κατάματα στουν ήλιου.
Στουν ήλιου, στου προυσήλιου.
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ
8
Καλημέρα σας, καλή χρουνιά σας,
τώρα που ήρθαμι στην αφιντιά10 σας.
Να μας δώσιτι έναν παρατζέκου,
κόσκινου αβγά κι πέντι πίτις.
9
Καλώς μας ήρθι ι Λάζαρης αφέτου κι του χρόνου,
μι τη Λαμπρή την Πασχαλιά, μι του Χριστός Ανέστη.
Την Πασχαλιά χαρούμινα, την άλλη κιρδισμένη.
ΠΑΙΝΕΜΑΤΑ
Στο νοικοκύρη
10
Σι τούτ’ του σπίτι που ήρθαμι, σι τούτ’ τουν νοικουκύρη,
πέτρα να μην αραϊαστεί,11 ξύλου να μη σαπίσει
κι ου νοικουκύρης του σπιτιού πουτές μην κακουπάθει.
Στη νοικοκυρά
11
Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καγκιλουφρύδου,
κυρά μ’, όντας12 στουλίζισι να πας στου πανηγύρι,
βάνεις τουν ήλιου πρόσουπου κι του φιγγάρ’ αστήθι
κι τουν καθάριου αυγιρινό, τουν βάνεις δαχτυλίδι.
Στον παπά
12
Απάνου στ’ άγιου του διντρί κι απάνου στ’ άγιου κλίμα,
ικεί κοιμάτι ι δέσπουτας μι του χαρτί στα χέρια.
Μι του χαρτί, μι του σταυρό, μι τ’ άγια τα Βαγγέλια.

10. Αφεντιά· αρχοντιά, άρχοντες.
11. Αραϊαστεί< ραϊαστεί< ραγιαστεί< ραγιστεί.
12. Όντας· όταν.
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Πάει κι η κυρα-Παναγιά, πάει να του ξυπνήσει.
-Για σήκου, σήκου, δέσπουτα, βαρούνι οι καμπάνις.
Βαρούνι κι τα σήμαντρα, να πας να λειτουργήσεις.
Στον ψάλτη, στον δάσκαλο, σε κάθε μορφωμένο
13
Σήκου, σήκου, γραμματικέ κι ψάλτη κι αναγνώστη
που έγραφις, κουντύλιαζις13 σι μαρμαρένια πλάκα.
Παράφ’κι14 του χιράκι σου κι χύθ’κι η μιλάνη
κι βάψαν τα ρουχίτσια σου, τα λιανουμιταξένια.15
Κι στην υγειά σου δάσκαλι, πάντα τραγούδια να ’χεις.

Μία Λαζαρίνα, με το στολισμένο καλαθάκι της.
13. Κοντυλιάζω· γράφω με το κοντύλι.
14. Παράφ’κι< παράβ’κε< παράβηκε< παρέβηκε, δεν πρόσεξε.
15. Λιανομέταξα· από λεπτό μεταξωτό ύφασμα.
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Στον βοσκό
14
Σ’ αυτά τα σπίτια τα ψηλά, τα μαρμαρουστρουμένα,
ιδώ ’χουν χίλια πρόβατα κι πιντακόσια γίδια.
Έχουν κι ένα μπιστικό,16 Γιαννίτση τουν φουνάζουν.
-Γιαννίτση πού ’ν’ τα πρόβατα, Γιαννίτση, πού ’ν’ τα γίδια;
-Τα πρόβατά ’νι στου μαντρί, τα γίδια στου κουπάδι
κι αυτά τα λιανουτσάγκαδα,17 τρουύρου στου μαντράκι.
Σαν τα μιλίσσια πιρπατούν, σαν τα μιλίσσια βάζουν.18
Όσα σταλάμματα απ’ του Θιό, τόσα καρδάρια γάλα.
Στο νήπιο
15
Ένα μικρό, μικρούτσικου, μικρό στη σαρμανίτσα.19
Τρεις βαγιουπούλις του κουνούν κι οι τρεις αράδα-αράδα.
Η μια την άλλη έλιγι, η μια την άλλη λέει:
-Άντι μας, να του δώσουμι κουμπί κι δαχτυλίδι,
όσου να ρθει η μάνα του μι δυο καρδάρια20 γάλα.
Μι δυο, μι τρία, μι τέσσιρα, μ’ ένα ζυγό πιγνίδια.
Στο αγόρι
16
Μάνα μου, τουν υγιόκα σου, μάνα μ’, τουν μαναχό σου.
Τουν έλουζις, τουν χτένιζις, στου δάσκαλου τουν στέλνεις.
Κι ι δάσκαλους τουν καρτιρεί μι μια ψιλή βιργούλα.
Μι μια ψιλή, μι μια λιγνή, μι μια μαλαματένια.
-Πιδί μου, πού ’ν’ τα γράμματα, πιδί μου, πού ’ν’ ι νους σου;
-Τα γράμματά ’νι στου χαρτί κι ι νους πιριδιαβαίνει.
Πέρι διαβεί, πέρι διαβεί, πέρι στις μαυρουμάτις.
’πό ’χουν του μάτι σαν ιλιά, του φρύδι σα γαϊτάνι,21
του δόλιου του ματόφρυδου σαν κλόσ’ απού μαντίλι.
Στο κορίτσι
17
Μάνα μ’, τη δυχατέρα σου, μάνα μ’, τη μαναχιά22 σου,

16. Μπιστικός· έμμισθος βοσκός.
17. Λιανοτσάγκαδα (λιανή τσαγκάδα)· γίδα ή προβατίνα της οποίας ψόφησε το νεογέννητο.
Επειδή δεν θήλασε έχασε το γάλα της και έμεινε τσαγκάδα.
18. Βάζουν· βουίζουν, θορυβούν.
19. Σαρμανίτσα< βλαχ. sirminitca· το ξύλινο λίκνο του μωρού.
20. Καρδάρι· ξύλινο στρογγυλό δοχείο για το άρμεγμα των γιδοπροβάτων, αλλά και
μονάδα μέτρησης του γάλακτος ίση με 16 οκάδες (20,512 κιλά).
21. Γαϊτάνι· περίτεχνο κέντημα, κλωστή κεντήματος από στριμμένα νήματα.
22. Μαναχιά· μοναχή, μονάκριβη, μοναχοκόρη.
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την έλουζις, τη χτένιζις, στα σύννιφα την κρύβεις.
Την είδ’ ι ήλιους κι έλαμπι κι του φιγγάρ’ ιχάθη.
Την είδι κι ι πραματιφτός23 κι έπισι να πιθάνει.
-Σήκου, σήκου, πραματιφτέ, γαμπρό για να σι βάλου.
Γαμπρό στη δυχατέρα μου, γαμπρό στη μαναχιά μου.
Στη νέα, υποψήφια για γάμο
18
Σι τούτ’ τα σπίτια τα ψηλά, τα μαρμαρουστρουμένα,
ιδώ ’χουν κόρη για παντρειά, κόρη να την παντρέψουν.
Την τάζουν για τουν βασιλιά, την τάζουν για τουν ρήγα.
-Δε θέλου ’γώ του βασιλιά, δε θέλου ’γώ του ρήγα,
μόν’ θέλου τ’ αρχουντόπουλου, τ’ αρχουντουγιννημένου,
απού γιννήθ’κι του ταχιά,24 κατάματα τουν ήλιου.
Τουν ήλιου βάνει πρόσουπου κι του φιγγάρ’ αστήθι
κι τουν καθάριου αυγιρινό τουν βάζει δαχτυλίδι.
Στο νέο, υποψήφιο για γάμο
19
Τουν τσιλιμπή,25 τουν τσιλιμπή, το ’μορφου παλικάρι,
σέρν’ ιλιά κι τσιάμικου κι φράγκικου μαχαίρι.
Σέρνει κι αγαπουβότανου στη μέσ’ απού τη φούντα,
να τ’ αγαπούν οι έμουρφις κι αυτές οι μαυρομάτις,
’πο ’χουν του μάτι σαν ιλιά, του φρύδι σα γαϊτάνι,
του δόλιου του ματόφρυδου σαν κλόσ’ απού μαντίλι.
Στο σπίτι με ξενιτεμένο
20
Ξινιτιμένου μου πουλί κι παραπουνιμένου,
η ξινιτιά σι χαίριτι κ’ ιγώ ’χου τουν καημό σου.
Τι να σου στείλου, ξένι μου, τι να σι προυβουδίσου;
Σι στέλνου μήλου, σέπιτι, κυδώνι μαραγκιάζει,
σι στέλνου κι του δάκρυ μου σ’ ένα ψιλό μαντίλι.
Του δάκρυ ήταν καυτιρό κι βάψι του μαντίλι.
Σ’ ιννιά πουτάμια τα ’πλυναν κι βάψαν τα πουτάμια.
Σ’ ιννιά λιβάδια τ’ άπλουσαν κι βάψαν τα λιβάδια.
Απέρασι κι ι βασιλιάς κι βάψι τ’ άλουγό του,
απέρασι κι η πέρδικα κι βάψι τα φτιρά της.

23. Πραματιφτός· πραματευτής.
24. Του ταχιά· το ταχύ, δηλαδή πολύ πρωί.
25. Τσιλιμπής< τσελεμπής< τουρ. celebi· άρχοντας, ευγενής, κομψά ντυμένος.
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Στον αρραβωνισμένο
21
-Συβαστικέ,26 συβαστικέ, κι συ ’ρραβουνιασμένι,
την κόρ’ απ’ αρραβώνιασις του πότι θα την πάρεις;
-Πότι θα φκιάσουν τα κρασιά κι τα κινούργια στιάρια,27
τότι κ’ ιγώ θα ’τοιμαστώ την κόρη να την πάρου.
Στην αρραβωνιασμένη
22
Πιριστιρούδα μ’ έμουρφη κι ακόνα28 μου γραμμένη,
να μη σι κακουφαίνιτι που ’σι ’ρραβουνιασμένη.
Τουν άντρα σ’ έχου μπράτιμου,29 τουν πιθιρό σ’ αφέντη
κι την κυρά την πιθιρά την έχου παραμάνα.
Μάνα μ’, να την πιριχαρείς, μάνα μ’, να την κιρδέσεις.
Στη νιόπαντρη
23
Φραγκίτσα ’δώ, Φραγκίτσα κει, Φραγκίτσα πάει στη βρύση,
μι του γκιουρντάνι30 στου λιμό, μι τα φλουριά στ’ αστήθι
κι μι του ’σημουζούναρου31 χαμπ’λά32-χαμπ’λά ζουμένη.33
Μάνα μ’, να την πιριχαρείς, μάνα μ’, να την κιρδέσεις.
Χόριψα κι στου γάμου σου μι δυο, μι τρια μαντίλια34
Μι δυο, μι τρια, μι τέσσιρα, μ’ ένα ζυγό πιγνίδια.
ΟΤΑΝ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
24
Παγώνα, Παγουνίτσα,
πιντέξι παλικάρια
μήλου κρατούν κι παίζουν,
ρόιδου κι του διαβαίνουν.
25
Να ρίξου τη σαΐτα,
αλιά35 ποιον θα βαρέσου.

26. Συβαστικός· ο αρραβωνιασμένος (από το ρ. συβάζω< συμβιβάζω· αρραβωνιάζω).
27. Στιάρι< σιτάρι.
28. Ακόνα· εικόνα.
29. Μπράτιμος< βουλ. bratim (αδελφός)· φίλος, συνοδός του γαμπρού.
30. Γκιουρντάνι< τουρ. yordan· περιδέραιο.
31. Ασημοζώναρο· η ασημένια ζώνη της γυναικείας ενδυμασίας.
32. Χαμπλά < χαμπ’λά< χαμπηλά< χαμηλά.
33. Ζωμένη· ζωσμένη.
34. Τα μαντίλια έχουν σημαντικό ρόλο στο χορό του καραγκούνικου γάμου.
35. Αλιά· αλίμονο.
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Την πρώτη Λαζαρίνα36
που ’χει τα γρόσια ούλα.
26
Άντι μας να φύγουμι
απού τούτ’ την αυλή.
Τίπουτα δε μι άρισι,
μόνου ι δέντρους κι η μηλιά,
κυπαρίσσια φουντουτά.
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙ
27
Ιδώ-ια στη στρατούλα
έχασα γαϊτάν’.
Μην του βρήκις Γιάνν’;
Δώσ’ του Γιάννη μ’, δώσ’ του.
Δώσ’ του, του γαϊτάνι μ’,
θα σι φκιάσου πίτα.
Πίτα κι κουλούρα
κι αβγά τηγανισμένα.
28
-Ιά του,37 ιά του, του χουριό.
Ιά του, βρε κουρίτσι μου.
Ιά, του κρέν’ η μάνα του.
-Τι μι κρέν’ η μάνα μου;
Τι μι θέλ’ η μάνα μου;
Ιγώ πίτα την έφκιασα,
ιγώ ψουμί τη ζύμουσα.
ΟΤΑΝ ΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
29
Ικκλησίτσα φουντουτή,
φουντουτή, καμαρουτή.
Στην κουρφή κρατάει σταυρό
κι στη ρίζα κρυό νιρό.
Το ’μαθαν κι οι πέρδικις,
πάιναν κι του έπιναν.
-Μην του πίν’τι, πέρδικις
κι πιρδικουπούλις μου.
Το ’χ’ αφέντης μιτρημένου
κι η κυρά λουγαριασμένου.

36. Πρώτη Λαζαρίνα· η επικεφαλής των κοριτσιών, η οποία κρατούσε τα χρήματα και τα
άλλα φιλοδωρήματα.
37. Ιά το· να το.
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ΜΙΧ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

Ο ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧ. ΣΧΙΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟ*
(9.3.1857)
Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος (1780-1857) υπήρξε από τις κορυφαίες μορφές
των ελληνικών γραμμάτων στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Λόγιος κληρικός,
εκκλησιαστικός ρήτορας και δάσκαλος ασχολήθηκε με θεολογικά και φιλολογικά
ζητήματα. Στην αρχή της σταδιοδρομίας του συμπορεύτηκε με φορείς του κινήματος
του Ελληνικού Διαφωτισμού, αλλά αργότερα διαφοροποιήθηκε αρκετά από αυτούς.
Πρόκειται «αδιαμφισβήτητα για το μεγαλύτερο θεολόγο του 19ου αι.» γράφει ο Γ.
Μεταλληνός.1
Ήταν πληθωρική προσωπικότητα και έζησε μία πολυκύμαντη ζωή.2 Μέχρι τα
είκοσι πέντε χρόνια του ζούσε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Τσαριτσάνη. Για
μία δεκαετία πριν από το 1821 δίδασκε σε φημισμένα σχολεία της Σμύρνης και της
Κωνσταντινούπολης. Με την έναρξη του απελευθερωτικού Αγώνα και μέχρι το
τέλος του διέμενε στην Αγία Πετρούπολη, τότε πρωτεύουσα της τσαρικής Ρωσίας,
περιβαλλόμενος με τιμές και ενισχύοντας, με την δράση του, τον αγώνα των
συμπατριωτών του. Παράλληλα επισκέφθηκε τα πνευματικά κέντρα της Κεντρικής
Ευρώπης. Όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα,
απολαμβάνοντας την αναγνώριση της φήμης του, μέχρι το θάνατό του.
Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος διέθετε εξαιρετική ευρυμάθεια. Πέρα από το διδακτικό
και συγγραφικό έργο, που παρουσίασε στα σχολεία που δίδαξε, ασχολήθηκε με
γλωσσολογικές μελέτες και με τη συγγραφή βαθυστόχαστων θεολογικών έργων.
Πρωταγωνίστησε στις διαμάχες υποστηρίζοντας τις απόψεις του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και συγκρούστηκε με τον επίσης επιφανή λόγιο και Θεσσαλό, το
Θεόκλητο Φαρμακίδη, που υποστήριζε, χωρίς όρους, το «αυτοκέφαλο» της Ελληνικής
Εκκλησίας.
Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Οικονόμου, στις 9 Μαρτίου 1857, αποτέλεσε
βαρυσήμαντο γεγονός για την τότε πνευματική ζωή του νεογέννητου ελληνικού
κράτους. Πέρα από τη φήμη κορυφαίου λογίου που τον ξεχώριζε, ο Κων. Οικονόμος
* Ευχαριστούμε τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής της Λάρισας κ. Γεώργιο Αντωνακόπουλο
για την προσφορά ενός φωτοαντιγράφου του επικήδειου λόγου.
1. Κοινότης Τσαριτσάνης, Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Πρακτικά Συνεδρίου,
Αθήνα 1998, 91, στο εξής Πρακτικά.
2. Είναι πλούσια η βιβλιογραφία για το βίο και τα έργα του Κωνσταντίνου Οικονόμου.
Εδώ χρησιμοποιούμε τα παρακάτω έργα: α) Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΜΝΕ, Κωνσταντίνος
Οικονόμος ο εξ Οικονόμων. Αλληλογραφία, επιμέλεια Κώστας Λάππας-Ρόδη Σταμούλη, τ.
Α΄ (1802-1827), Αθήνα 1989 και τ. Β΄ (1818-1822), Αθήνα 2002, στο εξής Αλληλογραφία. β)
Κοινότητα Τσαριτσάνης, Η Τσαριτσάνη, επιμέλεια ύλης Γιάννης Αθ. Αδάμου, β΄ έκδοση, 1990,
και στο εξής Τσαριτσάνη.
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συγκαταλεγόταν στους ανθρώπους της γενιάς του -όσοι είχαν απομείνει- οι οποίοι
είχαν ζήσει τα γεγονότα του απελευθερωτικού Αγώνα και είχαν συμβάλει, ο καθένας
με τον τρόπο του, στην δημιουργία του νεοσύστατου κράτους. Σε πολλούς από
αυτούς η επίσημη πολιτεία επεφύλαξε εξαιρετικές τιμές στο θάνατό τους και στην
παραπέρα αναγνώριση της προσφοράς τους. Η κηδεία τους γινόταν με δαπάνη τού
δημοσίου, αποδίδονταν τιμές από στρατιωτικά αγήματα, εκφωνούνταν επικήδειοι
από επίσημα πρόσωπα κ.ά. Αργότερα δίνονταν τα ονόματά τους σε οδούς και πλατείες
ή φιλοτεχνούνταν οι προτομές τους.
Από τις εφημερίδες της εποχής πληροφορούμαστε ότι η κηδεία του Κων. Οικονόμου
έγινε στο ναό της Αγίας Ειρήνης,3 ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των οδών Αιόλου
και Αθηνάς, στην ομώνυμη μικρή πλατεία. Ο ναός ήταν νεόδμητος και είχε αρχικά
σχεδιαστεί για να αποτελέσει τον καθεδρικό ναό της Αθήνας.4 Για την εποχή τού
Κων. Οικονόμου ήταν ο επίσημος ναός της νεότευκτης ελληνικής πρωτεύουσας. Ο
τάφος του βρίσκεται στο προαύλιο της Μονής Πετράκη στην Αθήνα. Ο ένας από τους
επικήδειους, που εκφωνήθηκαν κατά την νεκρώσιμη ακολουθία, ήταν αυτός τον οποίο
έγραψε ο έφορος της Βιβλιοθήκης Μιχαήλ Γ. Σχινάς. Ο λόγος του τυπώθηκε τον ίδιο
χρόνο από τυπογραφείο της Αθήνας.5 Ο ομιλητής υπήρξε παλιός γνώριμος και φίλος
του, «(...) γιος του χατμάνου Δημητρίου Σχινά, γνωστός από τις λογοτεχνικές επιδόσεις
και συνεργασίες στον Λόγιο Ερμή. Ο ίδιος βοήθησε και στην ίδρυση του Γυμνασίου της
Σμύρνης».6 Σε μία επιστολή του (8.5.1811) συνιστά τον ανεψιό του Γεώργιο Σχινά για
μαθητή του Φιλολογικού Γυμνασίου.
Στον επικήδειο λόγο του ο ομιλητής περιγράφει με ελεγειακό ύφος τα συναισθήματα
τα δικά του και των συγχρόνων του για την απώλεια του Κων. Οικονόμου, «του
Πρεσβυτέρου και Οικονόμου». Αναφέρεται στη θητεία του στα σχολεία, στους τόπους
που μετακινήθηκε και έδρασε, στον εκκλησιαστικό βίο και στο συγγραφικό του
έργο. Σκιαγραφεί την προσωπικότητά του, χρησιμοποιώντας ρητορικά σχήματα και
αγιογραφικές αναφορές. Τέλος, κατατάσσει τον Κων. Οικονόμο ανάμεσα σε μία σειρά
επιφανών εκκλησιαστικών μορφών, που διακρίθηκαν στα νεότερα χρόνια.
Πριν προβούμε στην αναδημοσίευση του επικήδειου λόγου, θα σχολιάσουμε μερικά
σημεία του, προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητός από τους αναγνώστες μας.
ἐδίδαξεν... γαλλικά. Στα παιδικά χρόνια του Κων. Οικονόμου, στη Σχολή της Τσαριτσάνης δάσκαλοι χρημάτισαν ο Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος, μετέπειτα γιατρός,
γνωστός ως Νοσήμαχος (1785-1790), και ο ιερομόναχος Ματθαίος ο Τυρναβίτης (17911795). Ο Ζήσης Κάβρας δεν ανέλαβε ποτέ το Σχολείο της Τσαριτσάνης. Πιθανόν να
δίδαξε κατ’ ιδίαν γαλλικά στον Κωνσταντίνο. Η ενηλικίωση του Κων. Οικονόμου
συμπίπτει με την σχολαρχία του Κ. Κούμα, ο οποίος ήταν σχεδόν συνομήλικος (τρία
3. Τσαριτσάνη, σ. 237-238.
4. Κτίστηκε στη θέση του παλαιού που γκρεμίστηκε και το 1850 πήρε τη σημερινή του
μορφή.
5. Λόγος/ἐφωνηθείς τῇ θ΄ Μαρτίου αωνζ. ἐν Αθήναις / κατά τήν ἐν τῷ ναῷ τῆς Ἁγίας
Εἰρήνης τελετήν/τῆς κηδείας Κωνσταντίνου Οἰκονόμου/τοῦ πρεσβυτέρου καί οἰκονόμου /
παρά/Μιχαήλ Γ. Σχινά. / Ἀθήνησι, / τύποις Φ. Καραμπίνη καί Κ. Βάφα./ 1857.
6. Αλληλογραφία, Α, 334.
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χρόνια μικρότερος ο Οικονόμος). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο
έχει καταγραφεί η παρουσία ενός κύκλου λογίων (γιατροί, κληρικοί, δάσκαλοι) που
αναζωογόνησαν την πνευματική ζωή της εύπορης κωμόπολης.7
ἐπιγράμματα ἑλληνικά. Ήταν συνήθεια των λογίων της εποχής, επιδεικνύοντας την
δεξιοτεχνία τους στον αρχαίο λόγο, να συνθέτουν στιχουργήματα για να «στολίζουν»
νεόδμητα έργα, όπως ναούς, κρήνες ή τις πρώτες σελίδες των νέων εκδόσεων. Επιγράμματα του Οικονόμου έχουν διασωθεί σε συλλογές.8
Παπαθύμιου Βλαχάβα ἐπανάστασις. Πρόκειται για την εξέγερση των θεσσαλών
κλεφταρματολών που εκδηλώθηκε τον Μάιο του 1808. Επικεφαλής ήταν ο παπα-Θύμιος
Μπλαχάβας, κλεφταρματολός των Χασίων. Τους επαναστάτες νίκησε, στο Καστράκι
της Καλαμπάκας (5.5.1808) ο Μουχτάρ, γιος του Αλή πασά και τοποτηρητής του στη
Θεσσαλία. Ο Κων. Οικονόμος φυλακίστηκε τον Μάιο του 1808 στα Γιάννενα, για δύο
μήνες περίπου. Για τα συμβάντα και τα αίτια της φυλάκισής του υπάρχουν πολλές
αντιφατικές πληροφορίες. Η σύλληψή του «μπορεί να οφείλεται στο ότι ήταν σημαίνον
εκκλησιαστικό πρόσωπο-οικονόμος και επίτροπος του επισκόπου Ελασσόνος- αλλά
και στο ότι υπήρχαν κάποιες υποψίες εις βάρος του ή και ενδείξεις για την ανάμιξη
στο κίνημα. Η κατάσταση, άλλωστε, ήταν τέτοια που δεν γινόταν διάκριση ανάμεσα
στους πραγματικούς και στους υποτιθέμενους “συνεταίρους” των ανταρτών. Δεν
αποκλείεται, επίσης, να υπήρξε και κάποιος εκβιασμός για την απόσπαση χρημάτων».9
Μετά τα γεγονότα έφυγε από την γενέτειρά του, χωρίς να επιστρέψει ποτέ.
εἰς Θεσσαλονίκην. Παρέμεινε έναν χρόνο, περίπου, μετακινούμενος στην πατριαρχική
Μονή του Προδρόμου των Σερρών. Στη Θεσσαλονίκη αντιμετώπισε για πρώτη φορά την
κατηγορία της «αθεΐας», για ανάρμοστη συμπεριφορά, επειδή «φέρων τό καλυμμαύχιον
ἀνειμμένως πως πρός τά ὀπίσω καί τάς χεῖρας πλέγδην ἔχων ἐπί τῶν νώτων (...)».10
εἰς Σμύρνην. Πήγε τον Αύγουστο του 1809 και αργότερα εγκαταστάθηκαν και τα
υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Στο Φιλολογικό Γυμνάσιο δίδασκε τα γλωσσικά
μαθήματα και θεολογία, ενώ ο Κούμας με τον αδελφό του Στέφανο Οικονόμο
ασχολούνταν με τις θετικές επιστήμες. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όταν ο
Κ. Κούμας έλειπε από την Σμύρνη, ο Κων. Οικονόμος είχε και την διεύθυνση του
Γυμνασίου. Ήταν περίοδος δημιουργικής εργασίας, αλλά και δοκιμασιών. Αναδείχτηκε
«ζηλωτής του Κοραή» με συνέπειες που είχε η φήμη αυτή.
εἰς Κωνσταντινούπολιν. Πήγε το 1820, μετά το οριστικό κλείσιμο του Φιλολογικού
Γυμνασίου, εξ αιτίας των σφοδρών αντιδράσεων από τους συντηρητικούς της
Σμύρνης. Από τον προηγούμενο χρόνο είχε ονομαστεί ιεροκήρυκας της Μεγάλης
Εκκλησίας, δηλαδή είχε την άδεια και την τιμή, από τον οικ. πατριάρχη, να κηρύττει
σε οποιαδήποτε εκκλησία της Πόλης.
7. Μιχ. Λαφαζάνης, «Η πνευματική κίνηση της Τσαριτσάνης γύρω στα 1800», Θεσσαλικό
Ημερολόγιο, 34 (1998) 201-208.
8. Αλληλογραφία, Α, Εισαγωγή, σ. κη΄-κθ΄.
9. Αλληλογραφία, Α, 304-305.
10. Αλληλογραφία, Α, Εισαγωγή, σ. λα΄-λβ΄.
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ἐκεῖ. Προφανῶς εννοεῖ την Σμύρνη. Κατά την παραμονή του στη Σμύρνη εκδόθηκαν
τα έργα του η Ρητορική και η Κατήχησις (1813), Ο Φιλάργυρος κατά τον Μολιέρον
(1816), το πρώτο μέρος (η Ποιητική) από το έργο τα Γραμματικά, καθώς και η
Αυτοσχέδιος διατριβή περί Σμύρνης (1817).
ἔργον πεπυκασμένον (=περιβαλλόμενο). Πρόκειται για μία μετάφραση (ή παράφραση,
απόδοση) στην κοινή ελληνική της Καινής Διαθήκης με ποικίλες σημειώσεις.11 Αυτό
το έργο και το δεύτερο μέρος (με θέματα ιστορίας) από τα Γραμματικά και άλλα
χειρόγραφα χάθηκαν με τα βίαια γεγονότα τον Απρίλιο του 1821 και τη φυγή του
Κων. Οικονόμου και της οικογένειάς του από την Πόλη.
ὁ εἰς τόν πατριάρχην ἐπιτάφιος λόγος. Πρόκειται για τον επικήδειο λόγο, τον οποίο
εκφώνησε ο Κων. Οικονόμος στην κηδεία του οικ. πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, όταν,
μετά το μαρτυρικό του θάνατο, βρέθηκε η σορός του και μεταφέρθηκε στην Οδησσό,
τον Απρίλιο του 1821. Και στον τάφο του χαράχτηκε επίγραμμα του Οικονόμου. Με
εντολή του ρώσου αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Α΄, ο Λόγος Επιτάφιος εκδόθηκε τον
ίδιο χρόνο και γνώρισε επανειλημμένες επανεκδόσεις σε πολλές γλώσσες.
δύο περιφανέστατα ἔργα. Μετά την Οδησσό, ο Κων. Οικονόμος πήγε στην
Πετρούπολη και παρέμεινε, με κάποιες διακοπές, για αρκετά χρόνια (1822-1832),
ενώ η οικογένειά του είχε εγκατασταθεί, από το 1825, στη Βιέννη. Στην Πετρούπολη,
εκτός από τα κηρύγματα και τους λόγους που εκφωνούσε για τον αγώνα της ελληνικής
ανεξαρτησίας, οι απασχολήσεις του Οικονόμου ήταν κυρίως συγγραφικές. Από τα
έργα αυτής της περιόδου δύο συγγράμματα, γραμμένα στα ρωσικά, τον έκαναν
διάσημο στο ρωσικό κοινό: το τρίτομο Δοκίμιον περί της πλησιαστάτης συγγενείας
της σλαβωνο-ρωσσικής γλώσσης προς την ελληνικήν (Πετρούπολη 1828) και το Περί
της γνησίας προφοράς της ελληνικής γλώσσης (Πετρούπολη 1830). «Για τα βιβλία
αυτά ο Οικονόμος επιβραβεύτηκε με γενναίες παροχές από τον αυτοκράτορα και
με τιμητικές διακρίσεις από τα πνευματικά ιδρύματα της Ρωσίας και των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών».12
ἐν Βερολίνῳ ἐξέδωκεν (...) ὁμιλιῶν. Πρόκεται για το έργο Λόγοι Εκκλησιαστικοί,
που εκδόθηκε στο Βερολίνο το 1833.
φιλλέλην (...) τῆς Πρωσίας ἄναξ. Πρόκειται για το βασιλιά της Πρωσίας Φρειδερίκο
Γουλιέλμο Γ΄. Η γνωριμία με αυτόν περιγράφεται ανεκδοτολογικά με ένα συμβάν,
που είναι χαρακτηριστικό της ευρυμάθειας του Κων. Οικονόμου. Το ίδιο γεγονός
διακινείται και για τη γνωριμία του με τον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο Α΄.13
εἰς Βιέννην. Ο Κων. Οικονόμος παρέμεινε στην πρωτεύουσα της Αυστροουγγαρίας
σε δύο διαστήματα. Το πρώτο ήταν από τον Οκτώβριο του 1825 μέχρι την άνοιξη του
1827 και το δεύτερο μετά την οριστική αναχώρηση από τη Ρωσία, από τον Αύγουστο
του 1832 μέχρι τον Μάιο του 1834.

11. Αλληλογραφία, Α, Εισαγωγή, σ. μ΄.
12. Αλληλογραφία, Α΄, Εισαγωγή, σ. μβ΄. Για το περιεχόμενο αυτών των βιβλίων, βλ.
Πρακτικά.
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οὐδ’ αὐτῆς τῆς Ρώμης ἀπέσχετο. Στο ταξίδι του (1834), για την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, ο Κων. Οικονόμος, με την περιβαλλόμενη φήμη του επιφανούς ορθόδοξου κληρικού, επισκέφτηκε την έδρα της Καθολικής Εκκλησίας. Εκεί συναντήθηκε με
τον πάπα Γρηγόριο ΙΣΤ΄ και ανώτερους καθολικούς κληρικούς, γεγονός ασυνήθιστο
για τις τότε σχέσεις των δύο Εκκλησιών.
πατέρων Χρυσολωρᾶ, Λεοντίου, Λασκάρεως. Πρόκειται για τρεις επιφανείς λογίους
στα τέλη των υστεροβυζαντινών χρόνων. Ο Μανουήλ Χρυσολωράς (1350-1415)
συνέβαλε στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στη Δύση. Ο Ιωάννης Λάσκαρις
(1445-1534) συνέλεξε και τύπωσε έργα αρχαίων Ελλήνων, στην Ιταλία, τα οποία
συνέβαλαν στην ακμή της Αναγέννησης. Ο Λεόντιος Ευστράτιος από την Κύπρο (1592;) διέπρεψε στην Ιταλία και υπήρξε δάσκαλος επιφανών ελλήνων θεολόγων του 16ου
αιώνα.
ἐν Φλωρεντίᾳ ψευδοσυνόδῳ. Πρόκειται για τη γνωστή σύνοδο (και τελευταία
προσπάθεια) μεταξύ της Καθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για την επίλυση
των δογματικών διαφορών και την ένωση των Εκκλησιών. Άρχισε στη Φερράρα το
1438 και μεταφέρθηκε στη Φλωρεντία το 1439. Μολονότι τυπικά έγιναν αποδεκτά τα
συμφωνηθέντα, οι κληρικοί της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας διαφώνησαν και με
σύνοδο στην Αλεξάνδρεια, το 1452, αποκήρυξαν την «ένωση».
μακάριον χῶρον μετά. Αναφέρει μία σειρά επιφανών κληρικών της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, οι οποίοι διακρίθηκαν τα νεότερα χρόνια.
Μελέτιος ο Πηγάς (1535-1602). Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας και τοποτηρητής
του Οικ. Πατριαρχείου, ο οποίος διεύρυνε την επιρροή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε
Ανατολή (Ρωσία) και Δύση.
Νεκτάριος (1605-1685), Δοσίθεος Νοταράς (1641-1707), Χρύσανθος Νοταράς ( :
-1731). Τρεις διαδοχικοί πατριάρχες των Ιεροσολύμων, οι οποίοι διακρίθηκαν για την
εκκλησιαστική παιδεία και την πολυσχιδή δράση τους. Υπερασπίστηκαν τα δόγματα
της Ορθοδοξίας, αναδιοργάνωσαν το Πατριαρχείο και κατοχύρωσαν τη θέση του
στην περιοχή, διευρύνοντας την επιρροή του μέχρι τα Βαλκάνια.
Μάξιμος Μαργούνιος, (1549-1602), επίσκοπος των Κυθήρων. Διαπρεπής κληρικός, ο
οποίος υπερασπίσθηκε τα πατροπαράδοτα δόγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην
διαμάχη με την Καθολική Εκκλησία.
Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης της Φιλαδελφείας (1577-1616), ο οποίος αντιτάχθηκε
στην μεταγραφή της Αγ. Γραφής στη νεοελληνική.
Ηλίας Μηνιάτης (1669-1714). Κορυφαίος εκκλησιαστικός ρήτορας. Το έργο του
Διδαχαί εκδόθηκε πάμπολλες φορές.
Ευγένιος Βούλγαρις (1716-1806). Κληρικός, επιφανής δάσκαλος και κορυφαίος
λόγιος του Ελληνικού Διαφωτισμού.
Νικηφόρος Θεοτόκης (1736-1800). Κληρικός, επιφανής δάσκαλος, ο έτερος κορυφαίος
λόγιος του Ελληνικού Διαφωτισμού. Και οι δύο αναγορεύτηκαν επίσκοποι της Ρωσικής
Εκκλησίας και τιμήθηκαν από τον αρχηγό του ρωσικού κράτους, όπως και ο Κων.
Οικονόμος.
Πρόαγε τόν ἀνακαινισμόν. Προφανώς ο ομιλητής αναφέρεται, έμμεσα, στους αγώνες
του Κων. Οικονόμου στα ζητήματα της εποχής του: το αυτοκέφαλον, την μετάφραση
των Γραφών, τον όρκο των κληρικών κ.ά.
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περί τήν Ἀδριανούπολιν νίκην. Οι Οθωμανοί, απορρίπτοντας τη Συνθήκη του
Λονδίνου (Μάρτιος 1829), που είχαν συναποφασίσει οι Προστάτιδες Δυνάμεις,
επιτέθηκε εναντίον της Ρωσίας. Τα ρωσικά στρατεύματα, νικώντας συνεχώς, έφτασαν
έξω από την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο σουλτάνος αναγκάστηκε να σταματήσει
τον πόλεμο υπογράφοντας τη Συνθήκη της Αδριανούπολης (Σεπτέμβριος 1829) και
να επικυρώσει τη Συνθήκη του Λονδίνου, αναγνωρίζοντας και τυπικά την ελληνική
ανεξαρτησία.
τό περί τῶν τριῶν ἱερατικῶν τῆς Ἐκκλησίας βαθμῶν. Έργο του Κων. Οικονόμου, το
οποίο τυπώθηκε, το 1835, στο Ναύπλιο.
τόν κατά τόν ἱερόν Γρηγόριον Παλαμᾶν δεκάλογον. Πρόκειται για το έργο του
Γρηγορίου Παλαμά, Δεκάλογος της κατά Χριστόν Νομοθεσίας.14
την βιολογίαν του αοιδίμου Αλεξάνδρου Στούρτζα. Πρόκειται για τυπογραφικό
λάθος. Το ορθόν είναι την βιογραφίαν. Το έργο τυπώθηκε το 1855 στην Αθήνα. Ο
Αλέξανδρος Στούρτζας, από φαναριώτικη οικογένεια, διετέλεσε διπλωμάτης στο
ρωσικό Υπουργείο των Εξωτερικών και στενός συνεργάτης του Ι. Καποδίστρια.
Συνδέθηκε, με στενή φιλία, με τον Κων. Οικονόμο και τον γνώρισε στην τσαρική
αυλή. Ενδιαφέρθηκε για την μετάφραση, την έκδοση και την διακίνηση του γνωστού
επικήδειου λόγου του Οικονόμου για τον οικ. πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ στο ρωσικό,
γερμανικό και γαλλικό κοινό.
Περί ἑρμηνείας τῶν Ο΄. Πρόκειται για το έργο του Κων. Οικονόμου Περί των Ο΄
ερμηνευτών της παλαιάς θείας Γραφής. Διαπραγματεύεται το πολυσυζητημένο θέμα
της εποχής του, την μετάφραση της Αγίας Γραφής. Υποστηρίζει ότι το κείμενο των
εβδομήκοντα είναι αυθεντικό και θεόπνευστο και η μετάφρασή του, στη νεοελληνική,
είναι περιττή και βλαπτική. Οι απόψεις του έρχονταν σε αντίθεση με αυτές που
υποστήριζε προεπαναστατικά.15

13. Τσαριτσάνη, 231-233.
14. P.G., 150, 1089-1101.
15. Αλληλογραφία, Α΄, Εισαγωγή, σ. μδ΄. Τον κατάλογο των συγγραμάτων του Κων.
Οικονόμου, βλ. Κων. Σάθας, Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων (14531821), εν Αθήναις 1868 (ανατύπωση από τις εκδόσεις Ι. Χιωτέλη, Αθήνα, χ.χ.). Διεξοδικά
για το έργο του, βλ. Σοφ. Κ. Οικονόμος (εκδ.) α) Τα σωζόμενα φιλολογικά συγγράμματα
Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου και Οικονόμου του εξ Οικονόμων, Αθήναι 1871, τ. Α΄, και β) Τα
σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου και Οικονόμου του εξ
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Ο ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΛΟΓΟΣ
Ἐκφωνηθείς τῇ θ΄. Μαρτίου ᾳωνζ΄. ἐν Ἀθήναις κατά τήν ἐν τῷ ναῷ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης
τελετήν τῆς κηδείας Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ πρεσβυτέρου καί Οἰκονόμου παρά
Μιχαήλ Γ. Σχινᾶ.
“Ἀπέθανε Σαμουήλ, και συναθροίζονται πᾶς
Ἰσραήλ καί κόπτονται αὐτόν καί θάπτουσιν
αὐτόν ἐν οἴκῳ αὐτοῦ ἐν Ἀρμαθαΐμ.”
Βασιλ. Α΄. 25
Ω ΚΛΗΡΟΣ πικράτατος ὁ κλῆρος ὁ ἐπ’ ἐμέ πεσών σήμερον! Ὤ! ἡλίκης συμφορᾶς
βάρος ὀφείλω νά βαστάσω καί νά διηγηθῶ! Χειμάζομαι ὅλος, καί ὅμως ἀνίσταμαι
ἐκφωνήσων τήν τῆς φιλίας ὀδύνην, προέρχομαι ὑπακούσων καί εἰς φωνήν ἀδελφῶν
καί εἰς τήν ἱεράν κλῆσιν τῆς ἐκκλησίας. Τίς ἡ τῆς δακρυσταγοῦς ταύτης τελετῆς
ἀφορμή; Τίς ἡ τῆς βασιλικῆς ἅμα καί λαϊκῆς συγκινήσεως καί συμπαραπομπῆς ἡ
αἰτία; Περί τινα σύλλογος ἱερέων καί εὐχαί ἐκτενεῖς καί δεήσεις πυρίπνοοι μετά
καμπτῶν αὐχένων καί θρήνων νυχθήμερον ἤδη πρός οὐρανόν ἀναφέρονται, ὡς
κλίμακες ἐκεῖθεν ἐμπορευόμεναι τήν παράκλησιν; Ἰδού κεῖται νεκρός μέγας! Μέγα
λαοῦ ὀχύρωμα ἔπεσε! Καί ὀλυλύζει ἡ χώρα, καί συναθροίζονται πᾶς Ἰσραήλ, καί
κόπτονται αὐτόν. Ἐξέπνευσε, λέγουσιν, ὁ Σαμουήλ τοῦ κηρύγματος· ἐξέλιπεν ὁ τοῦ
ἱεροῦ νομοφύλαξ· ἀπῆλθεν ὁ θησαυροφύλαξ καί ταξίαρχος τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Ὁ
Ἕλλην ὁ πολύς, ὁ πύρινος ἱερεύς καί κήρυξ τῆς ἐκκλησίας, ὁ κλεινός τῶν Ἑλλήνων
διδάσκαλος, Κωνσταντῖνος ὁ Οἰκονόμος, οὐκέτι ἐν ἡμῖν ζῇ· καί θάπτεται φιλοστόργως,
ὅπως ἐγεννήθη, ὅπως ἐτράφη καί ἐπαιδεύθη, ἐν γῇ Ἑλληνικῇ, ἐν γῇ τῆς Ὀρθοδοξίας,
«ἐν οἴκῳ αὐτοῦ ἐν Ἀρμαθαΐμ».
Καί εὐαρεστεῖται μέν καί ὁ ἐν οὐρανοῖς κατοικῶν εἰς τόν ἔπαινον τῶν ἐπί γῆς
ὑπ’ αὐτοῦ δοξασθέντων καί δοξασάντων αὐτόν, ποθεῖ δέ καί ὁ λαός ἀκοῦσαι τόν
φημισμόν τῶν τῆς αὐτοῦ ὠφελείας καί δόξης κατορθωτῶν, καί ἀνευρεῖν ἴσως ἀπό τοῦ
τρέμοντος στόματός μου τά ἴχνη τῶν διαβημάτων τοῦ κεκοιμημένου τούτου υἱοῦ δύο
γειτόνων αἰώνων, τοῦ ῥέκτου, τοῦ πυρσοῦ καί μαρτυρητοῦ πολλῶν καί ὑπερεχόντων
πραγμάτων, ἀποσβεσθέντος ἐν ἡμέραις ὀκτώ! «Πᾶς ἄνθρωπος ματαιότητι ὁμοιώθη· αἱ
ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεί σκιά παράγουσιν».
Ἐπικαλοῦμαι λοιπόν τήν ἐπιείκειαν τοῦ σεμνοῦ ἀκροατηρίου διά τό καί αὐτοσχέδιον
καί τεταραγμένον τοῦ λόγου μου, καί ταπεινῶς προβάλλω τήν σύντομον ἀναπόλησιν
τῆς σκηνῆς τοῦ ὧδε βίου τοῦ θρηνουμένου, τῆς διά τοῦ ματαίου τούτου αὐλῶνος
στρατείας αὐτοῦ τήν ἀφήγησιν.
Κωνσταντῖνος ὁ Οἰκονόμος μέν κατά γενεαλογίαν, πρεσβύτερος δέ καί οἰκονόμος
βαθμῷ καί λειτουργίᾳ ἐκκλησιαστικῇ, ἐγεννήθη τῷ 1780 σωτηρίῳ ἔτει, Αὐγούστου 27,
ἐν Τσαριτσάνῃ, πόλει τῆς Θεσσαλίας ἀκμασάσῃ εἰς ἐμπορίαν. Κυριακός ὠνομάζετο ὁ
πατήρ αὐτοῦ, πρεσβύτερος κἀκεῖνος καί οἰκονόμος, ἀνήρ λόγιος καί ἐπίσημος ἐν τοῖς
ἐκεῖ. Σεβασμία δέ καί ἡ μήτηρ Ἀνθία ἐν χριστιανῶν γυναιξίν, ἥτις καί διηγεῖτο ποτέ,
ὅτι, βρέφους ὄντος τοῦ Κωνσταντίνου, ἐπῆλθε μελισσῶν σμῆνος καί ἐκάθισε περί τόν
τράχηλον αὐτοῦ, καί πάλιν ἀπῆλθεν, ἀφέν τό νήπιον ἀβλαβές· σημεῖον τοῦτο Θεοῦ,
προαγγέλλον τό μελιτόεν τῆς ἐσομένης φωνῆς τοῦ παιδίου καί τόν βόμβον τῶν περί
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ταύτην συναγερθησομένων. Ἐτράφη δέ καί ἐπαιδεύθη ὁ Κωνσταντῖνος ὡς ὑπό γονέων
τοιούτων χριστιανικώτατα καί ἑλληνικώτατα, θαυμασίαν τινά εὐφυΐαν καί τῶν καλῶν
ἔρωτα ἐκ παίδων ἐπιδεικνύς. Καί αὐτός μέν ἐδίδαξεν αὐτόν· ὁ πατήρ τά ἑλληνικά καί
λατινικά, Ζήσης δέ τις Κάβουρας τά γαλλικά. Ὥρμα δ’ εἰς τά πρόσω ὁ παῖς κατά
γίγαντα, ὥστε καί στίχους ἤδη ἐποίει ὁμηρικούς, καί ἀναγνώστης προχειρισθείς
τῷ δωδεκάτῳ ἔτει, ἐξεφώνησεν ἀπ’ ἄμβωνος λόγον ἴδιον. Τῷ δέ 21 ἔτει τῆς ἡλικίας,
αὐξάνων καί κραταιούμενος πνεύματι, ἐκρίθη χειροτονίας ἄξιος εἰς διάκονον καί
πρεσβύτερον, ἤδη ἡρμοσμένος συμβίᾳ, καλουμένῃ Ἑλένῃ. Προβαίνει δέ πάλιν, καί
προχειρίζεται Οἰκονόμος τε τῆς ἐκκλησίας, διάδοχος ἀποβιώσαντος τοῦ πατρός, καί
ἱεροκήρυξ τῆς πατρίδος αὐτοῦ κατά τό 25 ἔτος τῆς ἡλικίας, καί περιέρχεται πόλεις
καί κώμας τῆς Θεσσαλίας, καί τινας δέ καί Μακεδονίας, κηρύττων τόν λόγον τοῦ
Θεοῦ, καί κλεϊζόμενος καί φιλούμενος ὑπό τῶν λαῶν καί προεστώτων ἐπ’ εὐγλωττίᾳ
καί γνώσει. Ἐκεῖ δ’ ἴσως καί σήμερον ἀναγιγνώσκονται ἐπιγράμματα ἑλληνικά, ἔργα
Κωνσταντίνου Οἰκονόμου, εἰς ἐκκλησίας, εἰς βρύσεις, εἰς γεφύρας, εἰς μνήματα, ὅπου
δή ποτ’ αὐτός διήρχετο.
Ἀλλά τῷ 1806, ὅτε ἐν Θεσσαλίᾳ ἡ τοῦ ἥρωος ἐκείνου Παπαευθυμίου Βλαχάβα
ἐπανάστασις ἐξεῤῥάγῃ, καταμηνύεται ὁ Οἰκονόμος εἰς τόν τύραννον τῆς Ἠπείρου
Ἀλῆ πασᾶν ὡς συνεταῖρος, καί ἀπάγεται εἰς Ἰωάννινα καί φυλακίζεται, καί μόλις,
δούς τῇ ἀδηφαγίᾳ τοῦ τυράννου ἱκανά χρήματα, ἐσώθη καί ἐπανῆλθεν εἰς τήν
πατρίδα. Πλήν μικρόν τό ἐν μέσῳ, καί πάλιν ἔμελλεν ὑποστῆναι νέαν εἰς Ἰωάννινα
ἀπαγωγήν, ἐάν ἡ μεγάλη Ἐκκλησία, προνοουμένη ὑπέρ αὐτοῦ, δέν προὐλάμβανε
μετακαλέσαι αὐτόν εἰς Θεσσαλονίκην ὡς ἔξαρχον καί ἐπίτροπον τοῦ τότε Γερασίμου
Θεσσαλονίκης, ἐνδημοῦντος ἐν τῇ βασιλευούσῃ. Ἔμεινε δ’ ὁ Οἰκονόμος ἐν τῇ διακονίᾳ
ταύτῃ καί διέπρεψεν ἐπί δύο ἔτη. Τῷ δέ 1809 προσκληθείς μετέβη εἰς Σμύρνην πρός
σύστασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου, ὅπου καί ἀνέμενεν αὐτόν πλατύτερος κλεϊσμός
καί πλουσιωτέρα καρποφορία ὡς κοινόν τοῦ γένους καί διδάσκαλον καί ἱεροκήρυκα
μέχρι τοῦ 1819, ὅτε μετέστη εἰς Κωνσταντινούπολιν. Πολλοί καί σήμερον περιζῶσι
μαθηταί αὐτοῦ καί τῆς θαλερᾶς ἐκείνης ἐν Σμύρνῃ διδασκαλίας ὀργιασταί, καί
πολλοί ἀκροαταί καί θεαταί τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ ἀπ’ ἄμβωνος καί λόγου καί τρόπου
τοῦ Οἰκονόμου, καί τήν ζῶσαν καί πολυχεύμονα θεολογίαν καί τήν ἐπῳδικήν
ῥητορείαν αὐτοῦ ἔτι ἐναύλους καί παρεστώσας τηροῦντες. Μαρτύριον δ’ ἐπί τούτοις
τῆς πραότητος καί φιλανθρωπίας τῶν γνησίων παίδων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καί πρός αὐτούς τούς ἑτεροδόξους ὁπότε οὗτοι γινώσκουσι τά ἴδια μέτρα καί ἄλλως
εἰσίν ἄνδρες ἀγαθοί, ὑπάρχει καί ἡ τοῦ Οἰκονόμου ἐγγίστη σχέσις τε καί φιλία πρός
τινα τότε ἐν Σμύρνῃ τῆς Ῥωμαϊκῆς Ἐκκλησίας, ἱερέα καί κήρυκα, τόν πάδρε Κύριλλον,
ὄντα τρόφιμον ἀρετῆς καί ἐμμελῆ προχέοντα κηρύγματος λόγον. Ἐκεῖ καί ἔγραψεν ὁ
Οἰκονόμος τῆς διφυοῦς αὐτοῦ δεινότητος ἐχόμενα, τά μέν, φιλολογικά καί ῥητορικά,
τά δέ, κατηχητήρια τῆς ἁγίας πίστεως.
Ἐν Κωνσταντινουπόλει δ’ ὤν, καί πάσης εὐνοίας καί τιμῆς ἀπολαύων παρά
πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, ἡγεμόνων, ἀρχόντων, προὐχόντων καί λογίων τοῦ Γένους,
καί τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ φιλοστόργως προσκείμενος, ἧς καί ἱεροκήρυξ καθολικός,
πατριαρχικῷ καί Συνοδικῷ θεσπίσματι ἀνεδείχθη, καί μέγας οἰκονόμος, ἐξεπόνησεν
ἔργον πεπυκασμένον μέν γραφικῇ καί εὐαγγελικῇ πολυμαθείᾳ, προνενοημένον δέ
ἰδίως ἱεροκήρυξιν, ὅπως ἄν ἐξ αὐτοῦ ἔχωσι καί τά ἐν πᾶσι πρόσφορα θέματα, καί τά
ὅπλα τοῦ λόγου, καί τήν εὐδρομίαν τῶν διαύλων αὑτοῦ. Ἀλλ’ ἀπώλετο τό ἔργον τοῦτο
χειρόγραφον, μή φθάσαν ἐκδοθῆναι, κατά τήν ἐν Κωνσταντινουπόλει πανωλεθρίαν
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τοῦ 1821, ἥν καί αὐτός ὁ συγγραφεύς μόλις διέφυγεν, ὑπό χειρί καί σκέπῃ Θεοῦ
καταχθείς εἰς Ὀδησσόν πρός ὑποδοχήν τοῦ ζῶντος νεκροῦ, τοῦ πανευφήμου
πατριάρχου Γρηγορίου. Ἐκεῖ ἐξήχησεν ὁ γοερώτατος καί ἐπαναβατικός ἐκεῖνος παιάν,
ὁ εἰς τόν πατριάρχην ἐπιτάφιος λόγος τοῦ Οἰκονόμου, εἰς τάς ἀκοάς συμπάντων
τῶν ὀρθοδόξων λαῶν, κηδευομένου τοῦ νεκροῦ αὐτοκρατορικαῖς λαμπροτάταις
φιλοτιμίαις. Καί ἐπιγράμματα Οἰκονόμου πεποίηνται ἐπί τοῦ πατριαρχικοῦ τάφου.
Καί μετ’ ὀλίγον ἄλλο μνημόσυνον ἐπί τοῖς συντελειωθεῖσι τῷ πατριάρχῃ ἁγίοις ἡμῶν
ἀρχιερεῦσι, καί πάλιν θρίαμβος κατανυκτικώτατος πνοῆς τοῦ Οἰκονομείου στήθους.
Ἀλέξανδρος τότε Α΄, ὁ πρᾷος καί εὐσεβέστατος, ἐβασίλευε τῆς Ῥωσίας, καί τιμᾷ
προφρόνως τόν Οἰκονόμον, καί πρυτανεύει, καί εἰς τό βασίλειον καλεῖ, ὑποδέχεται,
καί συνίστησιν εἰς τούς υἱούς τῆς Ῥωσίας. Ἐναγκαλίζεται δ’ αὐτόν καί ἡ ἐκεῖσε
γεραρά Ὁμόδοξος Ἐκκλησία· καί ἰδού, τί καλόν, ἤ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἤ τό κατοικεῖν
ἀδελφούς ἐπί τό αὐτό; Ἐν ἐκείνῃ τῇ μουσοτρόφῳ ἡσυχίᾳ ᾠκοδόμησεν ὁ Οἰκονόμος
δύω περιφανέστατα ἔργα, τό περί προφορᾶς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, καί τό περί
συγγενείας τῶν δύω γλωσσῶν σλαβωνικῆς καί ἑλληνικῆς. Καί διά μέν τοῦ πρώτου
κατεῤῥάπισε στιβαρῶς τάς διακένους καί γελοίας ἀξιώσεις σοφῶν τινων ἀπογόνων
πατέρων βαρβάρων, σοφισθέντων μέν ὑφ’ Ἑλλήνων ποτέ, ἀθετησάντων δέ τούς
διδασκάλους καί τολμώντων νομοθετεῖν ἔκφυλόν τινα καί μαρσυακήν τῆς Ἑλλάδος
μούσης ἀπαγγελίαν, ἄλλην παρ’ ἥν παῖδες παρά πατέρων ἡμεῖς ἐκδεχόμενοι δι’ αἰώνων
ἀτμήτων ἠχοῦμεν. Ἐν δέ τῷ δευτέρῳ συγγράμματι ὁμοιάζει ὁ Οἰκονόμος ὡς ἐκ τοῦ
ὀξυδερκοῦς καί τοῦ εὐστόχου τῶν θεωρημάτων περιοδευτῇ ἤ κατοπτευτῇ πρό μακρῶν
γενεῶν αὐτόχρημα παραγενομένῳ εἴς τε τήν περί τά ὑψηλά ὀρόπεδα τῆς μεσομφάλου
Ἀσίας συνοικίαν τοῦ σλαβικοῦ καί ἑλληνικοῦ, καί εἰς τήν ἐκεῖθεν μετανάστευσιν
καί πορείαν τῶν δύω ἰαπετείων ἐθνῶν πρός τά ἑσπεριώτερα μέρη, ὁδευόντων τοῦ
μέν ἑλληνικοῦ (ἄλλο τότε φέροντος ὄνομα) πρός τόν Πηνειόν, τόν Σπερχειόν, τόν
Ἀχελῶον, τόν Ἀλφειόν καί τόν Εὐρώταν, ὅθεν κατά πλάτος καί μῆκος ποῤῥώτερον
ἐξεχύθη, τοῦ δέ σλαβικοῦ πρός τόν Τάναϊν καί Βόλγαν καί Βορυσθένην, ὅθεν ἐγένετο
κύριον πολλῶν διαστάσεων, προϊόντων δέ τῶν χρόνων, καί εἰς συνάντησιν ἦλθε νέαν
τοῦ πάλαι συνοίκου καί συγγενοῦς, καί τόν ἐν Χερσῶνι βασιλικόν συνεώρτασε γάμον
ἐπί τῶν θυσιαστηρίων μιᾶς καί τῆς αὐτῆς ὁσιώσεως, τῆς ἐν Χριστῷ ὁμοδόξου ἁγίας
θρησκείας. Τοιούτους ἐφόρει στεφάνους ὁ Οἰκονόμος, ὁπότ’ ἐκ Ῥωσίας μετῆρεν εἰς
τήν πολύσοφον Γερμανίαν, ὅπου καί εὐπρεπεστάτης ἔτυχεν ὑποδοχῆς. Ἐν Βερολίνῳ
ἐξέδωκέ τινας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν αὑτοῦ ὁμιλιῶν, τύπον οὔσας καί ὑπογραμμόν τῆς
ἱερατικῆς ἰδέας τοῦ λόγου. Ἐκόσμησε δ’ αὐτόν ἀριστείῳ βασιλικῷ ὁ τότε φιλέλλην
καί μουσοτρεφής τῆς Πρωσσίας ἄναξ· καί διῆλθε πολλά τῆς Γερμανίας ὁ παρ’
ἡμῶν θρηνούμενος, καί εἰς Βιέννην τῆς Αὐστρίας κατῆρεν ἐντρύφημα τῶν σοφῶν
καί ἀρίστων. Κατέβη δέ καί εἰς Ἰταλίαν, καί οὐδ’ αὐτῆς τῆς Ῥώμης ἀπέσχετο, ὅπου
πρό αἰώνων θρυλλεῖται ἀναποτέλεστος ἡ κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατάρα.
Ἀλλ’ ἐκεῖ παραδόξως εὗρεν οὐχί Τορκεμάδας, ἀλλά μαθητάς τῶν ἡμετέρων πατέρων
Χρυσολωρᾶ, Λεοντίου, Λασκάρεως, ὑποδοχεῖς εὐπροσηγόρους καί προσηνεῖς τοῦ
σοφοῦ Ἕλληνος, αὐτόν τόν πάπαν Γρηγόριον τόν Ι%΄, τόν πρωτοστάτην αὐτοῦ
καρδινάλιν Βερνέτην, τόν σοφόν ἀρχαιολόγον καρδινάλιν Ἄγγελον Μάην, τόν
τεσσαρακοντάγλωσσον καρδινάλιν Μεζοφάντην καί ἄλλους, οἵτινες χαίρειν λέγοντες
τῇ ποτέ ἐν Φλωρεντίᾳ ψευδοσυνόδῳ, ὡς ἀδελφόν καί φίλον ἐθεράπευσαν τόν ἡμέτερον
Οἰκονόμον, τρόπον ἐπιδεικνύμενοι ὄντως θεοσεβῶν καί φιλοκάλων ἀνδρῶν.
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Τότε ἄγγελος Θεοῦ λέγει τῷ Οἰκονόμῳ· ἤδη πορεύου εἰς Ἑλλάδα τήν σήν, καί ἔσο
ἐν αὐτῇ ὑπηρέτης εἰρήνης βασιλευούσῃ. Ἔξελθε τῆς κιβωτοῦ μετά τόν κατακλυσμόν,
ὅτι ὁ Ὕψιστος ἐτήρησέ σε πρός νέον μόχθον· καί μοχθήσεις, καί στυγνάσεις δέ καί
στενάξεις καί πολλαχῶς πειρασθήσῃ· ἀλλά μένε ἔμπεδος ἐν τοῖς ῥήμασι τῆς ὀρθώσεως,
πρόαγε τόν ἀνακαινισμόν τῶν πατρίων ἁγιστειῶν καί τῆς ἑλληνικῆς λογιότητος, καί
κροῦε τούς ἐρευγομένους ῥήματα καταποντισμοῦ καί τούς ἐγγαστριμύθους καί τούς
ἀπό γῆς φωνοῦντας καί τούς ξενομανεῖς καί τούς ἀπολωλότας. Ἐργάζου τοῖς ἀδελφοῖς σου τά πρός εὐσέβειαν καί τήν ἀληθῆ γνῶσιν, ὅτι ἡ σωτηρία ἐν τούτοις.
Καί ταῦτα ὁ Οἰκονόμος ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἐπέβη τοῦ καθ’ ἡμᾶς ἑλληνικοῦ ἐδάφους
διετέλεσεν δρῶν μέχρι σήμερον, οὔτε μόχθων φεισθείς, οὔτε πρός ποικίλους πειρασμούς
καί ἐπηρείας ναρκήσας. Μηδείς δ’ εἰπάτω, ὅτι ἐλαττοῦται τῶν ἀθλητῶν τοῦ ἱεροῦ
ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος ἀγῶνος ὁ παρ’ ἡμῶν θρηνούμενος. Πῶς; ὁ τῷ Βλαχάβᾳ
πάλαι συγκινδυνεύσας, ὁ παιδευτής καί ἀλείπτης τῆς γενεᾶς τῶν ἀποδυσαμένων
εἰς τόν ἀγῶνα, ὁ ἀγωνοθέτης τῶν ἀγωνισαμένων, τό στόμα τῆς πατρῴας πίστεως,
τό χρηστήριον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ διδάσκαλος τῶν Ἑλλήνων, αὐτός ἐλαττοῦται τῶν
παιδευμάτων αὐτοῦ; αὐτός ἐλαττοῦται τῶν ἀγωνισαμένων; ἀλλ’ ἆράγε καί πόῤῥῳ διά
τάς περιστάσεις ἀπῳκισμένος, ἐτρύφα ὅλως, ἤ ἀδιαλείπτως ὑπέρ τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος
εἰργάζετο, καί γράφων καί λέγων καί ἄλλως ἐνεργῶν καί διανοούμενος; Τί δέ; Ἐποίει
καί ἄλλο· ἔκλαιε! καί οὐχί ἀπράκτως. Ἔκλαιε πρός Θεόν, ὡς ὁ Ἐζεκίας περί ψυχῆς,
καί ἀνέβαινε πρός τόν θρόνον τοῦ Ὑψίστου θυμίαμα εὐπρόσδεκτον ὁ φλογώδης
κλαυθμός τοῦ πιστοῦ αὐτοῦ ἱερέως. Ἔκλαυσε μίαν ἡμέραν καί εἰς τούς ὀφθαλμούς
Ἀλεξάνδρου τοῦ συμπαθεστάτου αὐτοκράτορος, καί τό δάκρυον ἐκεῖνο ἤνοιξεν
ὁδόν εἰς στρατόν βαρύν τροπαιοφορήσαντα περί Ἀδριανούπολιν τήν νίκην καί τό
σφράγισμα τῆς ἡμετέρας αὐτονομίας.
Ἀλλ’ ἰδού πρός λύσιν πάσης ἀντιλογίας κρατεῖ ὁ κεκοιμημένος παρά τό χεῖλος τοῦ
τάφου καί τοῖς πᾶσιν ἐπιδεικνύει νέα τεκμήρια τοῦ ἀνυστάκτου ὑπέρ τῶν ὁμογενῶν
ζήλου ὅσας, καί ἀφ’ οὗ παρ’ ἡμῖν ἐπεδήμησε, κατειργάσατο καί ἐξέδωκε συγγραφάς,
ἁδρούς ἀγάπης καρπούς, ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ· τό περί τῶν
τριῶν ἱερατικῶν τῆς Ἐκκλησίας βαθμῶν, πολλάς ἀγωνιστικάς καί διδακτικάς
μελέτας, τόν κατά τόν ἱερόν Γρηγόριον Παλαμᾶν δεκάλογον, τό περί προσκυνήσεως
τῶν ἱερῶν τόπων, τό προσκυνητήριον τοῦ Μεγάλου σπηλαίου, τήν βιολογίαν τοῦ
ἀοιδίμου Ἀλεξάνδρου Στούρζα, ἔξοχα δέ πάντων, τόν πύργον τῆς ἐκκλησίας, τό
φίμωτρον τῶν νεωτεριστῶν, τήν περί ἑρμηνείας τῶν Ο΄ θαυμασίαν τετράβιβλον, καί
ἡμιτελῆ μέν ὡς ἐκ τοῦ ἐπελθόντος θανάτου τήν ἔκδοσιν τῶν τοῦ Φωτίου Ἀμφιλοχείων,
ἀνέκδοτα δέ ἄλλα ποικίλα, καί τινα καί ἀτελῆ καί μόνον ὑποτετυπωμένα. Οὐδέ
μάτην κατετείνετο περί αὐτάς ἔτι τῆς ζωῆς τάς δυσμάς εἰς τά Ἀμφιλόχεια, διότι ὁ
Φώτιος ἦν παρ’ αὐτῷ μέγας, ὡς καί παρά πᾶσι τοῖς ζηλωταῖς τῆς σοφίας, τῆς δόξης,
τῆς ἀκραιφνείας, τῆς στεῤῥότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὦν ἐκεῖνος ὑπῆρξε
τό σύμβολον καί κολωνός ἀπερίτρεπτος. Ὑμεῖς δέ ἠκούσατε ἀπό τοῦ στόματος τοῦ
κεκοιμημένου ἐν τῷ αὐτῷ τούτῳ ἱερῷ ναῷ καί ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐκείνου ἄμβωνος καί
τά μνημόσυνα αὐτοῦ μελουργήματα εἴς τε τούς ἀοιδίμους ἀδελφούς Ζωσιμάδας καί
εἰς τόν ἀείμνηστον στρατάρχην Θεόδωρον Κολοκοτρώνην· καί ἐθαυμάσατε καί ἐν
τούτοις ὅσον τό φιλάδελφον καί φιλόπατρι, τόσον καί τήν ἄλλην κειμηλιώδη χάριν
τοῦ ποταμοῦ τῶν λόγων αὐτοῦ. Ταύτας δέ τάς τοῦ Οἰκονόμου ἀνδραγαθίας οὐδόλως
παρεθεώρησεν ὁ σεβαστός καί φιλόμουσος ἡμῶν βασιλεύς, ἀλλ’ ἔστεψε τόν ἀριστέα
βασιλείοις κοσμήμασι καί ἅπαξ καί δίς, καί περί πλείστου ἐποιεῖτο τόν ἄνδρα.
358

Ἤ τάχα δύνανται λησμονηθῆναι τά ἐν τῷ θρηνουμένῳ σπάνια ἄλλα καί ὑπέροχα τῆς
φύσεως δῶρα, μᾶλλον δέ τοῦ Θεοῦ; Τό φυσικόν κάλλος, ἡ τοῦ προσώπου μεγαλοπρέπεια, τό ἀμφιλαφές καί ἱεροπρεπέστατον τῆς περιβολῆς, τό ἱεροφαντικόν βάδισμα,
πάντα ἔμφασις, πάντα ἐκμαγεῖα ἀποτυποῦντα τήν πρεσβυτάτην, τήν γερασμιωτάτην,
τήν ἀβραμιαίαν καί πολιάν τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν; Τά δέ τῆς διανοίας
αὐτοῦ; τό ἀντιληπτικόν, τό μνημονικόν, τό φανταστικόν, τό δημιουργικόν, οἷα! Οἵα ἡ
περί τόν λόγον καλλιτεχνία! οἵα ἡ ποίησις! ὅσον τό ἑρμαϊκόν θησαύρισμα! Ἀγαμένως
ἐπέβαλλε καί εἰς τάς ἐπιστημονικάς θεωρίας καί εἰς πᾶσαν φιλοσοφίαν. Αὐτός δ’
ἑαυτόν κατεσκεύασε πολύγλωσσόν τε καί πολυΐστορα. Διαφέροντα ἄρα προσῆγε
θέλγητρα ἡ μετ’ αὐτοῦ ὁμιλία, καί μάλιστα ἡ κατ’ οἶκον, ἔνθα τις ἔβλεπεν ἐμψύχους τάς
ἐκβάσεις τῆς πατρικῆς αὐτοῦ ὁσίας ποιμαντορίας καί χριστιανικῆς ἐπιστήμης περί τά
τέκνα καί τά τέκνα τῶν τέκνων. «Ἰδού οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος
τόν Κύριον». Ἔτρεφε καί σπλάγχνα συμπαθῆ πρός τούς θλιβομένους, καί ἔλαιον
παραμυθίας ἐπλούτει, καί κηρόν ἰδιαζούσης φιλίας ἁπαλόν τόσον, ὅσον πρός τούς
ἐχθρούς τῆς ἐκκλησίας, ἡγείρετο τραχύς πρόμαχος, καί ἀκοίμητος δορυφόρος, καί
λεοντῶδες σπαρακτικόν θηρίον πρός τούς τολμῶντας ἐπιβάλλειν δυσμενῆ χεῖρα ἐπί
τόν ἱερόν καί εὐεργετικόν ἐκείνης φραγμόν.
Καί ἐκάμπτετο μέν ἤδη ὑπό τοῦ γήρως μετρίως, πολύ δέ μᾶλλον ἔκαμπτεν αὐτόν τό
ἄτρυτον τῆς φιλεργίας καί ἡ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοῦ ἁγνισμοῦ περί τάς εὐαγεῖς
παρατηρήσεις ἀκρίβεια. Κατεῖχε δ’ αὐτόν διηνεκῶς καί ἡ μέριμνα τῶν Ἐκκλησιῶν.
Οὐδέ διέλειπε δεχόμενος ἐπιστολάς τῶν ἐν Ἀνατολῇ ἁγίων πατριαρχικῶν θρόνων
καί ἀντεπιστέλλων ἐν ἀγάπῃ τά πρός καταρτισμόν καί εὐστάθειαν. Καί οὕτω
δή ἔκλεισε τό τοῦ βίου στάδιον, καί τοι ὑπό σοφῶν ἰατρῶν καί φίλα πνεόντων
θεραπευόμενος, μετ’ ὀκταήμερον νόσον καιρῷ δεκτῷ, ἔαρος ὑπολάμποντος, διότι
πρός ἔαρ ἀπήρχετο τῆς μακαριότητος, τῆς μνήμης ἑορταζομένης τῶν τεσσαράκοντα
καλλινίκων μαρτύρων, καί προεορταζομένης τῆς τοῦ τιμίου σταυροῦ προσκυνήσεως,
ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος καθ’ ἥν καί ὁ θεάνθρωπος ἡμῶν Κύριος ἔπιεν ὑπέρ τῆς σωτηρίας
ἡμῶν τό ποτήριον τοῦ θανάτου. Μάθετε δ’ ὅτι καί τό τέλος ἔσχεν ὅλως κατά τάς τῆς
Ἐκκλησίας εὐχάς, Χριστιανόν δηλαδή, ἀνώδυνον, ἀνεπαίσχυντον καί εἰρηνικόν, καί
πάσας τάς ἐξοδίους παρασκευάς ἱλαρῶς ἐξεπλήρωσεν, ἐξομολόγησιν καί μετάληψιν
τῶν ἀχράντων μυστηρίων καί τήν τελετουργίαν τοῦ εὐχελαίου· τό δέ κεφάλαιον, ὅτι
καί περί τάς ἐκπνοάς αὐτάς ἔτι τό ζωτικόν ἔσωζε καί ἀκάματον τῆς θείας πλάσεως
πῦρ, πρός τόν θάνατον ὡσανεί ἀντερείδων, καί διαλεγόμενος ἐμμελῶς, καί ἐπιστολάς
ὑπαγορεύων, καί τοῖς τέκνοις καί φίλοις παραγγέλων ὅσα διενοεῖτο.
Ἐνταῦθα ἐλθών τοῦ λόγου, ἐρωτῶ ἐμαυτόν, εἶπον ἆραγε περί τοῦ κεκοιμημένου
πολλά, ἤ ἱκανά, ἤ ἐπάξια; Οὐχί. Καί ὅμως τοῦ πέρας ἐπιθεῖναι τοῖς λεγομένοις ὥρα
ἐστί, διότι πάντα πεπερασμένα τά ἐν ἀνθρώποις, καί πάντα τά τῆς παρούσης λήξεως
πάροδος, καί λόγος πτερόεις, καί πρᾶξις, καί ἔννοια, καί θρηνοῦντες μετά τῶν
θρηνουμένων, καί βασιλεύοντες μετά βασιλευομένων, καί ἰδιῶται καί ἄρχοντες καί
κρατοῦντες πλήθους καί γεγαυρωμένοι ἐπί ὄχλοις Ἐθνῶν, καί κάλλος καί δυσμορφία,
καί οἱ τοῖς παρασήμοις τά στήθη στιλβόμενοι, καί οἱ παντελῶς τούτοις ἀκόσμητοι,
πάντες καταβησόμεθα τῷ σώματι εἰς τό πέρας τοῦ τάφου, μόνον τά ἡμέτερα ἔργα
καταλείποντες τοῖς ἐπιζῶσιν εἰς κατάραν ἤ εὐλογίαν, καί ταῦτα μόνα νωτοφοροῦντες
τῇ ψυχῇ ἐπί τό φρικτόν καί αἰώνιον δικαιωτήριον τοῦ Θεοῦ.
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Καί δή, ὦ σκῆνος σεμνόν, ὦ λαμπροτάτη διάνοια, ὦ χριστιανικωτάτη ψυχή (διότι
τούτων ὁμοῦ παρίσταταί μοι τό ἴνδαλμα), δέξαι με προσερχόμενον καί σοι τόν
τελευταῖον, οἴμοι! προσφέροντα ἀσπασμόν. Οὕτω περιφανῶς ἡ ἑλληνική βασιλεία
τήν ἔξοδόν σου οἶδε κοσμεῖν· τοιαῦτα σοι τά παρά τῆς Ἐκκλησίας ἐντάφια· τοιαῦτα
σοι τά δίδακτρα τά παρά τοῦ σοῦ γένους· σύμπας ὄρθιος ὁ λαός, καί πᾶσα ἡ
πόλις συμπυκνουμένη καί ἐπεκχεομένη! Ἐγώ δέ ποῦ πλέον εὑρήσω, ποῦ ἀκούσω
τήν πολύιδριν, τήν δαψιλῆ, τήν μουσικωτάτην σου γλῶσσαν; Ποῦ ἀπαντήσω τό
πρόσωπον οὗ τινος τό τρανές καί ἔνθεον σέλας ἐζωογόνει, ἐγονιμοποίει, ἐτόνου τάς
ἐνδεεῖς γνώσεις μου; Ποῦ εὑρήσω τόν φίλον, τόν καθηγεμόνα, τόν στοχαστήν, οὗτινος
ἡ ῥήτρα, ἡ ψῆφος ὑπῆρχε στάθμη μου καί τρυφή καί καύχημα καί ἰσχύς; Ἄρα ὡς ἐν
ὀνείρῳ ἐλέγομεν τά περί τῶν παίδων τῶν προφητῶν; Ἰδού σοι ἐγώ ὀρφανός· ἀλλ’
ὀρφανή καί πᾶσα αὕτη ἡ ἀπολαύσασά σου ἀδελφική ὁμήγυρις, ὀρφανή καί ἡ τῆς
ἐκκλησίας αὐλή, ἔρημος ὁ ἄμβων, χήρα ἡ καθέδρα, κενόν ἄπειρον ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ
ἑλληνικοῦ γένους, πόθος καί πένθος νεωτέρων καί πρεσβυτέρων δυσπαραμύθητον,
ζημία δυσεπανόρθωτος ! «Φωνή ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καί κλαυθμός καί ὀδυρμός
πολύς». Ἄραγε, λοιπόν, ἐπῆλθον ἡμῖν τά τοῦ μεγαλοφωνοτάτου προφήτου, καί «ἀφελεῖ
ὁ δεσπότης Κύριος Σαββαώθ ἀπό Ἱερουσαλήμ προφήτην καί στοχαστήν καί σοφόν
ἀρχιτέκτονα καί θαυμαστόν σύμβουλον καί συνετόν ἀκροατήν» ἐπειδή τοιούτου
ἡμᾶς ἀνδρός αἴφνης ἐστέρησεν, ἐπειδή ἔγνω καλέσαι τόν ἄνθρωπον αὐτοῦ εἰς τά
ἑαυτοῦ; Μή γένοιτο, Κύριε Παντοκράτωρ ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ παιδεύων
καί πάλιν ἰώμενος, ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς, ὁ καί τῆς μακραίωνος ἡμῶν
καί ζοφώδους εἱρκτῆς συντρίψας πύλας χαλκᾶς καί μοχλούς σιδηροῦς χειρί κραταιᾷ
καί βραχίονι ὑψηλῷ! ἀλλ’ ἔκχεον ἐφ’ ἡμᾶς καί νῦν τήν χάριν τῶν θαυμασίων σου. Ὦ
Κύριε, σῶσον δή· ὦ Κύριε, εὐόδωσον δή. Ἡμεῖς οὐ διεπετάσαμεν χεῖρα πρός Θεόν
ἀλλότριον, ἀλλ’ ἐπί σοί μόνῳ ἠλπίσαμεν. «Μακάριον τό ἔθνος, οὗ ἐστι Κύριος ὁ
Θεός αὐτοῦ, λαός ὅν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἑαυτῷ»! Ἀνάστησον, Κύριε, ἀπό τῶν
κευθμώνων τοῦ τάφου τούτου τούς διαδόχους τῆς λαμπρότητος τοῦ κεκοιμημένου,
καθώς καί τοῦτον αὐτόν παρήγαγες ἐκ τῆς σπονδοῦ τῶν προαναπαυσαμένων ἡμῶν
πρεσβυτέρων καί διδασκάλων. Σόν ἐστι, Κύριε, τό σαρκοῦν καί ψυχοῦν καί ὀστέα
ξηρά, καθώς ἐλάλησας τῷ προφήτῃ σου Ἰεζεκιήλ, καί τό ἐκ τῶν λίθων ἐγείρειν τέκνα
τῷ Ἀβραάμ, καθώς λαλεῖς ἐν Εὐαγγελίοις, καί σύ μόνος δυνάστης ἀμειβομένων καί
ἐπικυκλουμένων ζωῆς καί θανάτου! Καί ὑμεῖς δέ, νέοι Λευῖται, οἱ περιπολοῦντες τό
ὀλισθαῖνον σκῆπτρον τοῦ ἐπί θρόνου ἱερατικοῦ νεκρικῶς κεκλιμένου, ἐπίγνωτε τόν
ὑμέτερον διδάσκαλον. Ἔχετε τόν ὑπογραμμόν, πρός τοῦτον ἐργάζεσθε ἕως ἡμέρᾳ ἐστί,
καί λάμψει τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων. Ἀσκήσατε, καλλύνατε τήν ψυχήν.
Ἔστε τοῦ πνεύματος, μή γίνεσθε τῆς σαρκός, ἵνα τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταμείνῃ ἐν
ὑμῖν. Μή γίνεσθε καρδίαι ἐν αἷς οὐκ ἐπισκοπεῖ ὁ Αἰώνιος. Τό πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ,
καί τό πνεῦμα σοφία ἐστί, καί τοῖς φίλοις τῆς σοφίας ἐμπεριπατεῖ. Ὅπου τά βάθη τοῦ
πνεύματος, ἐκεῖ καί τά κάλλη τοῦ φθέγματος. Ὅπου τις λαμπρός ἀπό τοῦ λόγου καί
τῶν δογμάτων, ἐκεῖ λαμπρός ἀπό τοῦ βίου καί τῶν πραγμάτων· ὅτι γενεά σοφίας,
φόβος Κυρίου, καί πλοῦτος καί δόξα καί ζωή· καί πᾶσα σοφία παρά Κυρίου, καί ἐκ
προσώπου αὐτοῦ γνῶσις καί σύνεσις.
Καί σύ μέν, ὦ ποθεινοτάτη ψυχή, ἄπελθε μετά τῆς σῆς ἀρετῆς καί τῶν εὐχῶν τῆς
Ἐκκλησίας πρός τόν καλοῦντά σε Θεόν. Πορεύου πρός τόν ἀΐδιον καί μακάριον
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χῶρον μετά Μελετίου Πηγᾶ, Νεκταρίου, Δοσιθέου, Χρυσάνθου τῶν πατριαρχῶν, μετά
Μαξίμου Κυθήρων, μετά Γαβριήλ Φιλαδελφείας, μετά Μηνιάτου, μετ’ Εὐγενίου καί
Θεοτόκου, μετά Διονυσίου Κυνουρίας, καί πάσης ψυχῆς ἱεραρχῶν, ἱερέων, κηρύκων,
διδασκάλων καί πρεσβυτέρων, ὀρθοτομησάσης ἐν ἡμῖν τόν λόγον τῆς εὐσεβείας, καί
ἐν τῇ νυκτί τῆς αἰχμαλωσίας διαδοχικῶς λαμπαδευσάσης τό φῶς τῆς γνώσεως εἰς τό
ἡμέτερον πολυπαθές Ἔθνος.
Σύ δέ, φωτός ἀνεσπέρου δέσποτα, ὁ τήν εἰρήνην πλουτῶν τήν πάντα νοῦν
ὑπερέχουσαν, Θεέ τῶν πνευμάτων καί πάσης σαρκός, ἀνάπαυσον τήν ψυχήν τοῦ
δούλου σου Κωνσταντίνου ἔνθα ἡ ἐπισκοπή τοῦ προσώπου σου εὐφραίνει πάντας
τούς ἀπ’ αἰῶνος ἁγίους σου, τετηρημένην εἰς ἀνάστασιν ζωῆς. Εἰσάκουσον τῆς φωνῆς
τῆς δεήσεως ἡμῶν, καί συγχώρησον αὐτῷ πάντα ὅσα σοι ὡς ἄνθρωπος ἤμαρτεν. Ἡ
δικαιοσύνη σου, Κύριε, δικαιοσύνη εἰς τόν αἰῶνα, καί ὁ νόμος σου ἀλήθεια. Τόν
ἀγῶνα τόν καλόν ἠγώνισται ὁ σός ἱερεύς καί Λευΐτης, τόν δρόμον τετέλεκε, τήν πίστιν
τετήρηκε, λοιπόν ἀπόκειται αὐτῷ ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν σύ αὐτῷ ἡτοίμασας
ὁ δίκαιος κριτής. Ἐπίσκεψαι δέ, Κύριε, καί τόν λαόν σου τοῦτον ὅν ἐκτήσω. Σῶσον
τόν βασιλέα, καί δίδου αὐτῷ πρᾳότητα Δαβίδ, Σολομῶντος σοφίαν, καί δύναμιν
Ἀλεξάνδρου. Καί πάντας ἡμᾶς ἐν μετανοίᾳ καί ἐξομολογήσει παράλαβε, ἵνα καί
ζῶντες καί τελευτῶντες, καί διά σοῦ πνέοντες καί σοί τό πνεῦμα παραδιδόντες,
εὐχαριστῶμεν δοξάζοντες τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομά σου, τοῦ πατρός καί
τοῦ υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου πνεύματος. Ἀμήν.
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ΒΑΣΙΛΗΣ Φ. ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΣΕ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
(1896-1911)
2ο
Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟ 1905
31) Ὁ νομαρχῶν Λαρίσης, διά τοῦ τηλεγραφήματός του πρός τό Ὑπουργεῖον τῶν
Ἐσωτερικῶν, ἀναγγέλλει ὅτι ἡ ἰσχυρά καί μεγάλης διαρκείας προχθεσινή δόνησις
τοῦ σεισμοῦ ἐπροξένησε ζημίας πολύ σοβαράς εἰς τάς οἰκίας τῆς Ἁγιᾶς. Οἰκίαι πολλαί
κατέστησαν ἑτοιμόρροποι καί ὅλαι ἀνεξαιρέτως ὑπέστησαν ρήγματα. Θῦμα οὐδέν
ἐγνώσθη. Οἱ κάτοικοι ἔντρομοι ζητοῦν προστασίαν. Πληροφορίαι περί τῶν δονήσεων
ἐκ τῶν ἄλλων χωρίων ἐλλείπουν. Αἱ δονήσεις ἐξακολουθούν ἐλαφραί ὅμως (Σκριπ,
9.1.1905).
32) Νεώτεραι εἰδήσεις ἀγγέλλουσιν ὅτι καί τά πέριξ χωρία τῆς Ἁγιᾶς, Ἀθανάτη,36 καί
Σκήτη ἔπαθον τελείαν καταστροφήν ἐκ τοῦ σεισμοῦ, καταρρευσασῶν ὅλων σχεδόν
τῶν οἰκιῶν. Σήμερον μετέβησαν ἐπί τόπου ὁ νομαρχῶν κ. Πολυχρονόπουλος καί ὁ
νομομηχανικός (Εμπρός, 9.1.1905).
33) Χθές ἐλήφθη ἐξ Ἁγιᾶς εἰς τό Ἀρχηγεῖον τῆς Χωροφυλακῆς τό κάτωθι
τηλεγράφημα τοῦ Ἀστυνόμου Κασθαναίας,37 ἀγγέλλοντος τάς συνεπείᾳ τοῦ σεισμοῦ
ἐπελθούσας ζημίας: «Εἰς τό χωρίον Κεραμιδιό38 τῆς Ἁγιᾶς, ἰσχυρόταται σεισμικαί
δονήσεις, διαρκέσασαι ἐπί πέντε ὁλόκληρα δευτερόλεπτα, προὐκάλεσαν πτῶσιν
δέκα οἰκιῶν καί διάρρηξιν ἐπιλοίπων. Ἀδιάκοπος χιών καί βροχή ἀπειλοῦσι τάς
διαρραγείσας οἰκίας, οἱ ἰδιοκτῆται εὑρίσκονται ἐν ἀπογνώσει. Ἀγνοεῖται ἡ τύχη τῶν
λοιπῶν χωρίων. Ἐλαφροί σεισμοί ἐξακολουθοῦν, πανικός δέ ἔχει καταλάβη τούς
κατοίκους. Συγκοινωνία διεκόπη. Μέχρι τοῦδε οὐδέν θῦμα ἀνθρώπινον ἐσημειώθη»
(Σκριπ, 10.1.1905).
34) Ὁ ἀστυνόμος Ἁγιᾶς, διά τηλεγραφήματός του, ληφθέντος χθές εἰς τό Ἀρχηγεῖο
τῆς Χωροφυλακῆς, ἀνήγγειλεν ὅτι ἰσχυρά δόνησις σεισμοῦ, κατά τήν προπαρελθοῦσαν
νύκτα ἐπέφερε μεγίστας καταστροφάς εἰς τό χωρίον Κεραμίδι. Ἡ δόνησις διήρκησεν
ἐπί 5 δευτερόλεπτα ἐξ ἧς 10 οἰκίαι κατέπεσαν τελείως, αἱ πλεῖσται δέ τῶν λοιπῶν
διερράγησαν. Δυστύχημα, εὐτυχῶς, οὐδέν ἔλαβεν χώρα. Οἱ κάτοικοι, ὅμως, τοῦ χωρίου
εὑρίσκονται ἐν ὑπαίθρῳ ὑποφέροντες ἐκ τοῦ ψύχους. Πρός περίθαλψιν τῶν ἀστέγων,
αἱ ἐκεῖ Ἀρχαί ἔλαβον ὅλα τά κατάλληλα μέτρα (Εμπρός, 10.1.1905).
36. Αθανάτη· η σημερινή Μελίβοια της Αγιάς.
37. Ο Δήμος της Κασθαναίας του 1881, με έδρα το Κεραμίδι της Μαγνησίας, περιελάμβανε
6 οικισμούς της Αγιάς (Αμυγδαλή, Έλαφος, Καλαμάκι, Καστρί, Σκλήθρο και Πολυδένδρι)
και δύο της Μαγνησίας (Βένετο και Κεραμίδι). Βλ. Υπουργείον Εσωτερικών, Πίνακες των
επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφήν του 1881, εν Αθήναις 1884, 17.
38. Κεραμιδιό· το σωστό, Κεραμίδι.
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35) Εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ἐλήφθησαν χθές τηλεγραφήματα ἐξ
Ἁγιᾶς καί Βόλου περί τῶν ἐν Θεσσαλίᾳ σεισμικῶν δονήσεων. Κατ’ αὐτά, ἐν Ἁγιᾷ, ὡς
τηλεγραφοῦν αἱ ἐκεῖ Ἀρχαί, παρίσταται ἀνάγκη ἀνεγέρσεως ξυλίνου παραπήγματος
πρός στέγασιν τῶν κατοίκων τῶν μή δυναμένων νά διαμείνουν εἰς τά διαρραγέντα
καί ἀπειλοῦντα πτῶσιν οἰκήματά των. Ὁ νομάρχης καί ὁ ἀστυνόμος ἔλαβον πάντα τά
κατάλληλα μέτρα διά τήν συντήρησιν καί θέρμανσιν τῶν παθόντων, στερουμένων καί
τροφῆς ἀκόμη.
Αἱ νέαι δονήσεις. Ἄλλο τηλεγράφημα ἀγγέλει ὅτι την 4ην πρωϊνήν ὥραν χθές, νέα
σεισμική δόνησις ἐγένετο εἰς τό χωρίον Κεραμιδιά,39 διαρκείας 5 δευτερολέπτων.
Συνεπείᾳ τῆς δονήσεως ταύτης κατέπεσαν 10 οἰκίαι καί διερράγησαν πᾶσαι αἱ ἄλλαι.
Εὐτυχῶς οὐδέν θῦμα ὑπάρχει. Ἕνεκα τῆς ἀδιακόπου χιόνος καί τῆς βροχῆς ἀπειλεῖται
ἡ κατάπτωσις καί τῶν ὑπολοίπων διαρραγεισῶν οἰκιῶν. Αἱ Ἀρχαί ὑποδεικνύουν ὅτι
παρίσταται ἀνάγκη προνοίας κυβερνητικῆς. Νεώτερον τηλεγράφημα ἀγγέλει ὅτι καθ’
ὅλην τήν νύκτα ἐν Ἁγιᾷ ἐσημειώθησαν 4 δονήσεις: τήν 10ην, τήν 12ην, τήν 4:30΄ καί τήν
6ην τῆς πρωΐας. Οὐδεμία βλάβη ἐπῆλθεν ἐν τῇ πόλει. Εἰς τό χωρίο Πλάστα40 διερράγη
μία οἰκία, εἰς τό Τουρκοχώρι41 ἅπασαι, εἰς τό Τσεκίρ42 δύο καί εἰς τήν Κεραμιδιά43
ἅπασαι.
Ἕνας τραυματίας. Ἐτραυματίσθη, ἐλαφρῶς, καί ἕν ὀκταετές παιδίον. Οἱ κάτοικοι
ἐκ τρόμου καταληφθέντες διανυκτερεύουν εἰς τό ὕπαιθρον. Ὁ νομαρχῶν ἀπέστειλεν
ἀνθρώπους εἰς πάντα τά ἄλλα χωρία πρός συλλογήν πληροφοριῶν, περί τῶν
ἀποτελεσμάτων τῶν δονήσεων, καταγίνεται δέ μετά τοῦ νομομηχανικοῦ εἰς τήν
ἐξεύρεσιν οἰκιῶν, πρός στέγασιν καί τῶν ἄλλων παθόντων, ἐν γένει δέ καταβάλλει
πᾶσαν φροντίδα πρός ἐνθάρρυνσιν καί παρηγορίαν τῶν ἐντρόμων κατοίκων.
Ἀποστολή χρημάτων. Τό Δημόσιον Ταμεῖον Ἁγιᾶς εἶναι ἑτοιμόρροπον, ὁ δέ ταμίας
τηλεγραφικῶς διεμαρτυρήθη εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν. Ὁ ὑπουργός τῶν
Ἐσωτερικῶν, εἰς τόν ὁποῖον πᾶσαι αἱ πληροφορίαι αὗται διεβιβάσθησαν, συνεργάσθη
μέ τόν ὑπουργόν τῶν Οἰκονομικῶν, τήν ἑσπέραν δέ διεβιβάσθη πρός τόν ταμίαν
Λαρίσης ἐντολή ὅπως θέση εἰς τήν διάθεσιν τοῦ νομαρχοῦντος 5.000 δραχμάς διά τάς
πρώτας ἀνάγκας τῶν παθόντων (Σκριπ, 11.1.1905).
36) Αἱ σεισμικαί δονήσεις ἐξακολουθοῦσιν ἔτι εἰς τήν ἐπαρχίαν Ἁγιᾶς. Παρετηρήθη
ὅτι τήν τετάρτην πρωϊνήν γίνεται ἡ δόνησις ἰσχυροτέρα πασῶν. Ἐντός τῆς Ἁγιᾶς
κατέρρευσαν οἰκίαι, αἱ λοιπαί διερράγησαν. Τά χωρία Σκήτη, Τουρκοχώρι,44
Ἀθανάτη,45 κατεστράφησαν παντελῶς. Οὐδεμία οἰκία ἔμεινεν. Οἱ κάτοικοι περίτρομοι
διαμένουσιν εἰς τό ὕπαιθρον ἄϋπνοι. Ἀπεστάλησαν σήμερον διακόσιαι σκηναί,
ἀνάγκη ὅμως ν’ ἀποσταλῶσιν καί ἄλλαι. Ἕτερος λόχος πεζικοῦ μετέβη τήν πρωΐαν εἰς
τόν τόπον τῆς καταστροφῆς (Εμπρός, 11.1.1905).
39. Κεραμιδιά· το σωστό, Κεραμίδι.
40. Πλάστα· το σωστό, Πλασιά, το σημερινό Νεοχώρι της Αγιάς.
41. Τουρκοχώρι· οι σημερινοί Νερόμυλοι της Αγιάς.
42. Τσεκίρι· διαλυμένος οικισμός της Αγιάς, ανάμεσα στην Ποταμιά και στην Ανάβρα. Το
1881 είχε 39 κατοίκους. Βλ. Υπουργείον Εσωτερικών, ό.π., σ. 16.
43. Βλ. παραπάνω την σημείωση 39.
44. Βλ. παραπάνω την σημείωση 41.
45. Βλ. παραπάνω την σημείωση 36.
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37) Τα βοηθήματα εἰς Ἁγιάν. Ὁ ἀστυνόμος Ἁγιᾶς τηλεγραφεῖ ὅτι αἱ ἀποσταλεῖσαι
250 σκηναί ἐλήφθησαν καί διενεμήθησαν εἰς τούς κάπως ἀναθαρρήσαντες κατοίκους.
Ἐπίσης ἀφίχθησαν 2 στρατιωτικοί ἰατροί μετά φαρμάκων καί εἷς ἐργοδηγός διά τάς
βλαβείσας οἰκίας. Εἷς λόχος πεζικοῦ κατέφθασεν ὡσαύτως. Αἱ δονήσεις ἐπανελήφθησαν,
χθές δέ ἐσημειώθησαν 4 ἀρκετά ἰσχυραί ἄνευ τινός ἀπευκταίου. Ὁ καιρός ἐβελτιώθη
κατά τι (Σκριπ, 13.1.1905).
38) Βόλος, 12 Ἰανουαρίου. Μόλις ταύτην τήν στιγμήν ἀφικόμην ἐκ τῆς σεισμοπλήκτου
Ἁγιᾶς. Αἱ προσγενόμεναι καταστροφαί ἐκ τῶν σεισμῶν, καθ’ ἅπασαν τήν ἐπαρχίαν,
εἰσίν ἀνώτεραι πάσης περιγραφῆς. Αἱ οἰκίαι τῶν χωρίων Σκήτη, Ἀθανάτη καί
Τουρκοχώρι κατέρρευσαν περίπου ἅπασαι, οἱ ἀτυχεῖς δέ κάτοικοι, ὑπό ψυχρότατον βορᾶν καί τήν ἀκαταπαύστως πίπτουσαν βροχήν, μένουν ἐν ὑπαίθρῳ. Ἰδίᾳ ἡ
κατάστασις εἰς τήν πόλιν τῆς Ἁγιᾶς παρουσιάζει οἰκτρόν θέαμα. Αἱ περισσότεραι τῶν
οἰκιῶν κατέρρευσαν, ἄλλαι ὑπέστησαν ρήγματα, ἕτεραι κατέστησαν ἀκατοίκητοι.
Αἱ σεισμικαί δονήσεις ἐξακολουθοῦν. Τήν νύκτα ἐσημειώθησαν τρεῖς δυστυχῶς. Αἱ
βοήθειαι τῶν Ἀρχῶν εἶναι ἀνεπαρκεῖς. Οἱ κάτοικοι ὑποφέρουν. Οἱ σεισμοί φαίνεται
ὅτι θά ἐξακολουθήσουν (Εμπρός, 13.1.1905).
39) Ἀποστολή γεωλόγου. Τό Ὑπουργεῖον ἀποστέλλει πρός ἐπιστημονικήν ἐξέτασιν
τοῦ ἐδάφους τῶν σεισμοπλήκτων μερῶν τόν γνωστόν ὀρυκτολόγον κ. Θεόδ. Σκοῦφον,
ὅστις κατ’ αὐτάς ἀπέρχεται πρός ἐκτέλεσιν τῆς ἀποστολῆς του ταύτης.
Αἱ δονήσεις ἐξακολουθοῦν. Ὁ δήμαρχος Δωτίου46 τηλεγραφεῖ ὅτι ἐγένοντο δύο νέαι
δονήσεις κατά τήν προχθεσινήν νύκτα καί ὅτι βροχή καί χιών πίπτουσαι ἀδιακόπως
συμπληροῦσι τήν ἐπιγενομένην καταστροφήν. Εἰς τό χωρίον Σκλῆθρον αἱ δονήσεις
ἐξακολουθοῦσαι ἐνέπνευσαν πανικόν εἰς τούς κατοίκους, οἵτινες ἐγκαταλείποντες
τό χωρίον φεύγουσι δεξιά καί ἀριστερά καί ζητοῦσιν ἄσυλον. Ἐκ τῶν οἰκιῶν 58
κατέπεσαν καί 70 ἐβλάβησαν πολύ. Οἱ πρός παροχήν συνδρομῆς σταλέντες Ρηγόπουλος,
μηχανικός, καί Θ. Σταματάκης, λοχαγός, ἀπεκλείσθησαν ἐν τῷ χωρίῳ ὑπό τῶν χιόνων.
Ἐξ Ἁγιᾶς ἐστάλησαν εἰς Σκλῆθρον 1.500 ὀκ[άδες] ἀλεύρων καί 50 κλινοσκεπάσματα.
Ἐκ Κεραμιδίου ἀγγέλεται ὅτι οἱ κάτοικοι Κασθαναίας47 ἐγκατέλιπον τάς οἰκίας
των ἕνεκα τῶν ἐξακολουθουσῶν δονήσεων καί διαμένουν ἄστεγοι ἐν ὑπαίθρῳ. Ὡς ἐκ
τῆς μακρυνῆς ἀποστάσεως καί τῆς ἐλλείψεως μέσων συγκοινωνίας, ἥν δυσχεραίνει ἔτι
μᾶλλον ἡ φοβερά κακοκαιρία, ἡ ἐπί τῆς περιθάλψεως ἐπιτροπή τῆς Ἁγιᾶς ἀδυνατεῖ νά
παράσχη τήν συνδρομήν της.
Ἀνθράκευσις καί ξύλευσις. Ζητεῖται ὑπό τῶν Ἀρχῶν ὅπως ἐπιτραπῆ εἰς τούς
κατοίκους ἡ ἐλευθέρα ἀνθράκευσις καί ξύλευσις πρός θέρμανσιν καί κατασκευήν
καλυβῶν καί παραπηγμάτων.
Ἀποστολή σκηνῶν. Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ἀπέστειλε καί ἑτέρας 30 σκηνάς

46. Ο Δήμος του Δωτίου, με έδρα την Αγιά, περιελάμβανε όλους τους οικισμούς της
επαρχίας, εκτός από τους 6 που ανήκαν στον Δήμο της Κασθαναίας (βλ. παραπάνω στην
σημείωση 37).
47. Εννοεί τους κατοίκους του Δήμου της Κασθαναίας, αφού δεν υπήρχε οικισμός
ονομαζόμενος Κασθαναία.
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διά τούς κατοίκους τοῦ χωρίου Κανάλια,48 οὗ αἱ οἰκίαι, ἐκ τῶν σεισμῶν, κατέστησαν
ἀκατοίκητοι (Σκριπ, 18.1.1905).
40) Ὁ τρόμος τῶν κατοίκων. Αἱ σεισμικαί δονήσεις εἰς τήν ἐπαρχίαν Ἁγιᾶς καί
τήν Λάρισαν ἐξακολουθοῦσιν εἰσέτι, οἱ δέ ἀτυχεῖς κάτοικοι παραμένουσιν εἰς τό
ὕπαιθρον ἐκτεθειμένοι εἰς τάς χιόνας καί τάς βροχάς, ὡς ἀναφέρουσιν αἱ ἐκεῖθεν
διαβιβασθεῖσαι χθές πρός τό Ὑπουργεῖον εἰδήσεις. Ὁ δήμαρχος τοῦ Δήμου Δωτίου
τῆς Λαρίσης τηλεγραφεῖ ὅτι κατά τήν παρελθοῦσαν νύκτα δύο ἰσχυραί σεισμικαί
δονήσεις ἐκλόνισαν τό ἔδαφος, ἐμβαλοῦσαι εἰς πανικόν τούς κατοίκους. Εὐτυχῶς ὅμως
ἄνευ ζημιῶν. Προσθέτει δέ ὅτι οἱ κάτοικοι μένουν εἰς τό ὕπαιθρον, φοβούμενοι νά
ἐπανέλθουν εἰς τάς οἰκίας των.
Ἐρείπια, χιόνες καί πείνα. Ἐπίσης τηλεγραφοῦν ἐκ Καλιάρου49 τῆς Ἁγιᾶς ὅτι αἱ
σεισμικαί δονήσεις ἐξακολουθοῦν συνεχεῖς, κατέρρευσαν δέ ἐξ αὐτῶν 38 οἰκίαι, αἱ
δέ λοιπαί 70 κατέστησαν ἀκατοίκητοι, ἀπειλοῦσαι πτῶσιν ἀπό στιγμῆς εἰς στιγμήν.
Ὁ μηχανικός κ. Ρηγόπουλος μετά τοῦ ὑπολοχαγοῦ κ. Σταμάτη,50 οἵτινες εἶχον μεταβῆ
πρός ἐξακρίβωσιν τῶν ζημιῶν καί περίθαλψιν τῶν κατοίκων, ἀπεκλείσθησαν ὑπό τῶν
χιόνων καί τηλεγραφοῦσιν ὅτι εἶναι ἀνάγκη ἀπόλυτος ν’ ἀποσταλοῦν 25 σκηναί καί
ἄλευρα, νά ἐπιτραπῆ δέ εἰς τούς ἀτυχεῖς κατοίκους νά ξυλεύωνται ἀπό τά δημόσια
δάση πρός θέρμανσίν των, διότι κινδυνεύουν ν’ ἀποθάνουν ἐκ τοῦ ψύχους καί τῆς
πείνης. Ἐν τέλει προσθέτουσιν ὅτι ἡ χιών ἐξακολουθεῖ πίπτουσα, οἱ δέ κάτοικοι,
περίτρομοι ἐκ τῶν ἀλλεπαλλήλων σεισμικῶν δονήσεων, ἐτράπησαν εἰς τά πέριξ
ζητοῦντες ἄσυλον καί ἐγκαταλείποντες τά χωρία των.
Από τό Κεραμίδιον τοῦ Δήμου Κασθαναίας, παρόμοια τηλεγραφήματα διεβιβάσθησαν
χθές πρός τό Ὑπουργεῖον. Αἱ σεισμικαί δονήσεις καί εἰς τό μέρος τοῦτο ἐξακολουθοῦν
ἀδιάκοποι. Αἱ οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι, οἱ δέ κάτοικοι παραμένουσι εἰς τάς
χιονοβριθεῖς ὁδούς. Καί ἐκ τοῦ μέρους τούτου ζητοῦνται ἄλευρα καί σκηναί.
Ἡ συσταθεῖσα ἐν Ἁγιᾷ ἐπιτροπή πρός περίθαλψιν τῶν σεισμοπαθῶν ἀδυνατεῖ νά
φανῇ πρός τούτους ὠφέλιμος ἕνεκα τῆς μακρᾶς ἀποστάσεως τῶν παθόντων χωρίων
καί τῶν χιόνων, αἱ ὁποῖαι διέκοψαν τελείως τάς συγκοινωνίας. Ὁ πρωθυπουργός κ.
Δηλιγιάννης, ὡς ἐπληροφορήθημεν, χθές τό ἑσπέρας ἔδωκεν τηλεγραφικῶς πρός τόν
νομάρχην Λαρίσης ὁδηγίας πρός περίθαλψιν τῶν κατοίκων, θά ἐγκρίνη δέ καί ἑτέραν
πίστωσιν ὅπως διατεθῆ αὕτη πρός τόν σκοπόν τοῦτον.
Ἀποστολή γεωλόγου διά την μελέτην τῶν σεισμῶν. Αἱ συνεχεῖς σεισμικαί δονήσεις,
αἱ συγκλονοῦσαι καθ’ ἑκάστην καί ἀδιακόπως τό ἔδαφος τῆς Ἁγιᾶς καί τῶν πέριξ
χωρίων, προεκάλεσαν σημαντικάς καταστροφάς. Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν,
πρός ἐξέτασιν τοῦ φαινομένου τῶν σεισμῶν, διέταξε τόν γεωλόγον κ. Θ. Σκοῦφον
νά μεταβῆ ἐπιτοπίως καί προβῆ εἰς τήν μελέτην αὐτοῦ, ὑποβάλλων ἔκθεσιν περί τῶν
συμβαινόντων (Εμπρός, 18.1.1905).
41) Ἁγιά, 19 Ἰανουαρίου. Ἡ κατάστασις τῆς ἐπαρχίας ἐκ τῶν σεισμῶν εἶναι

48. Κανάλια· οικισμός της Μαγνησίας, στα όρια με την επαρχία της Αγιάς, κοντά στην λίμνη
Βοιβηίδα (Κάρλα).
49. Καλιάρου· προφανώς, Κανάλων.
50. Λίγο παραπάνω (39η είδηση) αναφέρεται ως λοχαγός Θ. Σταματάκης.
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ἀξιοθρήνητος. Ἐν Ἁγιᾷ καί Κουκουράβᾳ51 ὅλαι, σχεδόν, αἱ οἰκίαι διερράγησαν. Εἰς
Σκήτη, Ποταμιά, Κεραμίδιον, αἱ μέν διερράγησαν, αἱ δέ κατέρρευσαν. Ἐν Σκλήθρῳ
ἀνυπολόγιστος ἡ καταστροφή· ὑπέρ τῶν 60 οἰκιῶν κατέρρευσαν αἱ δέ λοιπαί 14,
περίπου, διερράγησαν.
Καί θύματα. Πλήν μιᾶς καταπλακωθείσης κόρης, οὐδέν ἕτερον θῦμα. Ἐτραυματίσθησαν, ὅμως, ἀρκετοί ἐλαφρῶς. Οἱ σεισμοί ἐξακολουθοῦσιν ἀπό τῆς παρελθούσης
Κυριακῆς συχνότατοι καί ἰσχυρότατοι (Εμπρός, 19.1.1905).
42) Δωρεά τοῦ κ. Καρακίτου. Μετά μεγίστης ἡμῶν χαρᾶς ἐμάθομεν ὅτι ὁ πρώην
βουλευτής τῆς ἐπαρχίας μας καί νῦν ὑποψήφιος τοιοῦτος κ. Κ. Καρακίτης52 ἀπέστειλε
πρό ἡμερῶν εἰς Ἁγιάν 2.500 ὀκάδας ἀλεύρου ὅπως διανεμηθῆ εἰς τούς ἐκ τοῦ σεισμοῦ
παθόντας κατοίκους. Τήν ἀξιέπαινον ταύτην πρᾶξιν τοῦ κ. Καρακίτου θεωροῦμεν
περιττόν νά ἐξάρωμεν. ΧΙΩΝ (Σκριπ, 20.1.1905).
43) Ὑπέρ τῶν σεισμοπαθῶν. Ὑπέρ τῶν ἐκ τοῦ σεισμοῦ παθόντων τῆς ἐπαρχίας Ἁγιᾶς
προσέφεραν οἱ κ. κ. Ἀ. Ἀκρίβος δρχ. 200, Κ. Μαλικόπουλος 200, Γ. Ἀκριβός 100, Ἀλέξ.
Ἀναστασιάδης53 200, ἤτοι ἐν ὅλῳ δρχ. 700. Ἐκ τοῦ ἄνω ποσοῦ ἀπεστάλησαν διά τοῦ
κ. Ἀναστασιάδου δρχ. 300 εἰς Ἁγιάν πρός τόν κ. Ν. Καλογερόπουλον ὅπως μετ’ ἄλλων
ἐγκρίτων προσώπων τάς διανείμωσιν εἰς τούς ἐνδεεστέρους τοῦ Δήμου Δωτίου. Αἱ δέ
ὑπόλοιποι δρχ. 400 ἀποστέλλονται εἰς Κεραμίδιον ὅπως διανεμηθῶσιν εἰς τούς ἐκ τοῦ
Δήμου Κασθαναίας (Σκριπ, 22.1.1905).
44) Ἁγιά, 19 Ἰανουαρίου. Αἱ σεισμικαί δονήσεις, δυστυχῶς, ἐξακολουθοῦν συγκλονοῦσαι ἐπιφόβως τό ἔδαφος, ἀλλ’ ἀσθενέστεραι καί ἀραιότεραι. Αἱ πλεῖσται τῶν οἰκιῶν
ὑπέστησαν σοβαροτάτας βλάβας καί κατέστησαν ἑτοιμόρροποι. Εἶναι δέ ἀκατοίκητοι
διότι παρουσιάζουν προδιάθεσιν πτώσεως. Ἀρκεῖ κατά μικράν ἰσχυροτέρα δόνησις
καί κατά τι σφοδρότερος ἄνεμος νά μεταβάλη τήν Ἁγιάν καί τά πέριξ αὐτῆς χωρία εἰς
ἄμορφον σωρόν ἐρειπίων. Οἱ δυστυχεῖς σεισμοπαθεῖς μέ τάς οἰκογενείας των διάγουσι
βίον μαρτυρίου καί βασάνων. Ἄλλοι μέν αὐτῶν διαμένουσιν εἰς σκηνάς, ἄλλοι δέ ἐν
οἰκίαις, αἵτινες ὀρθοστατοῦσι κατά θαῦμα οἰκοδομητικῆς ἰσορροπίας. Ἀπό στιγμῆς εἰς
στιγμήν ἀναμένεται ἡ πτῶσις των. Αὕτη δέ εἶναι καί ἡ αἰτία δι’ ἥν ἀγρυπνοῦσι διαρκῶς
ταλαιπωρημένοι οἱ ὑπό σεισμοπανικοῦ καταληφθέντες.
Ὄψις νεκροταφείου. Ἡ ταλαίπωρος αὕτη ἐπαρχία παρουσιάζει ὄψιν νεκροταφείου,
τοῦ ὁποίου οἱ ἔνοικοι, ἀναστάντες τῶν μνημάτων, περιπατοῦν εἰς τόν θλιβερόν περίβολον
σιωπηλοί καί ὠχροί ὡς φάσματα. Ἡ ἄκρα πενία καί ἡ πείνα ἡ φρικώδης, πού βασανίζει
τούς σεισμοπλήκτους, τό δριμύτατον ψῦχος καί ἡ ἀφόρητος παγωνιά, πού δάκνει τάς
σάρκας τῶν ἀστέγων, τά πλήθη τῶν χωρικῶν, τά καθ’ ἑκάστην περιπλανώμενα εἰς τούς
δρόμους, ἐπαιτοῦντα ἄρτον, δέν συνεκίνησαν οὐδεμιᾶς φιλανθρώπου ἑλληνίδος κυρίας

51. Κουκουράβα· η σημερινή Αμυγδαλή της Αγιάς.
52. Ο Κων. Καρακίτης διετέλεσε βουλευτής της Λάρισας, το 1902 και το 1905. Βλ. Φοίβος
Δημ. Καζάκης, Δημήτριος Αστερ. Καζάκης, βουλευτής και γερουσιαστής και οι βουλευταίγερουσιασταί 1881-1946, Λάρισα 2006, 218.
53. Ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης, δήμαρχος της Κασθαναίας το 1902, το 1905 ήταν
βουλευτής του νομού της Λάρισας. Βλ. την υπ’ αρ. 20 είδηση στον προηγούμενο τόμο του
Θεσσαλικού Ημερολογίου (σ. 380) και Φοίβος Δημ. Καζάκης, ό.π., σ. 216.
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τήν εὐαίσθητον καρδίαν, οὐδενός πολυταλάντου Ἕλληνος ἴσχυσαν νά ἀφυπνίσουν
τά εὐσπλαχνικά αἰσθήματα. Κανείς ἕως τώρα δέν ἔσπευσεν εἰς παρηγορίαν τῶν
θλιβομένων. Ἡ κυβερνητική ἀστοργία, ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ἀπονιά τῶν ἰσχυόντων εἶναι
πλέον ἤ ἐγκληματική. Τίς δέν θά ἐκπλαγῆ ὅταν ἀκούση ὅτι τό δημόσιον ταμεῖον διά
τούς δύο σεισμοπαθεῖς Δήμους Δωτίου καί Κασθαναίας διέθεσε μόνον πέντε χιλιάδες
δραχμῶν καί διένειμεν ἀνά δραχμάς τρεῖς καί δύο καί 80% εἰς ἑκάστην οἰκογένειαν!
(Εμπρός, 22.1.1905).
45) (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας). Λυπηρόταται εἶναι αἱ καθημερινῶς ἐξ Ἁγιᾶς καί τῶν
πέριξ καταφθάνουσαι πληροφορίαι περί τῶν ἐκ τῶν σεισμῶν καταστροφῶν. Μέ τά
μελανώτερα τῶν χρωμάτων, οἱ ἐνταῦθα ἀφικνούμενοι διηγοῦνται τάς καταστροφάς
των καί μετά λύπης των ἐκφράζονται καθ’ ὅλων ἐν γένει τῶν δυναμένων νά φανῶσιν
αὐτοῖς ἀρωγοί. Ἐκτός τῶν μεγάλων καταστροφῶν ἅς ἡ Ἁγιά ὑπέστη, ἐκ τῶν σεισμῶν
τούτων, καί τά πέριξ χωρία δέν ὑπῆρξαν εὐτυχέστερα ταύτης. Ἐν Κεραμιδίῳ 15 οἰκίαι
κατέπεσαν, 20 κατέστησαν ἑτοιμόρροποι καί ἀκατοίκητοι, πολύ ὀλίγαι δέ μόνον
δύνανται νά κατοικηθῶσιν. Ἡ ἐν Σκλήθρῳ καταστροφή δέν δύναται νά περιγραφῆ.
Ἅπασαι αἱ ἐκεῖ οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι, ἄλλαι μέν πεσοῦσαι, ἄλλαι δ’
ὑποστᾶσαι ἀρκετά σοβαρά ρήγματα.
Γενικῶς ἡ καταστροφή ὑπῆρξε πολύ αἰσθητή. Καί εἶναι μέν ἀληθές ὅτι αἱ σεισμικαί
δονήσεις ὁπωσοῦν ἐμητριάσθησαν ἤδη, ἀλλ’ οἱ κάτοικοι, παθόντες ἤδη ἐκ τούτων,
ἀρνοῦνται νά εἰσέλθωσιν εἰς τάς οἰκίας των καί διανυκτερεύουσιν ἐκ φόβου εἰς τό
ὕπαιθρον ὅπου ὑποφέρουσι τά πάνδεινα ἐκ τῆς πείνης καί τοῦ τρομεροῦ ψύχους. Ἄνευ
σκηνῶν, ἄνευ τροφῶν, ἄνευ σκεπασμάτων καί τῶν λοιπῶν ἀναγκαίων παραμένουσιν
ἐν ὑπαίθρῳ οἱ δυστυχεῖς. Αἱ κυβερνητικαί βοήθειαι, φθάσασαι ἐκεῖ, ἦσαν τόσαι
ἀπέναντι τῶν ἀναγκῶν, ὥστε πολύ ὀλίγον ἀνεκούφισαν τούς παθόντας. Τά ἄλευρα
τοῦ ἀξίου συγχαρητηρίων ὑποψηφίου βουλευτοῦ τῆς ἐπαρχίας μας κ. Κ. Καρακίτου,54
διαμοιρασθέντα ὑπό συσταθείσης πολυμελοῦς ἐπιτροπῆς αὐτοῖς, τούς ἀνεκούφισεν
ὀλίγον, ἀλλ’ αἱ ἀνάγκαι των εἶναι πολλαί. Πεινῶσι, κρυώνουσι, διανυκτερεύουσι
μεθ’ ὅλον τό διαπεραστικώτατον ψῦχος εἰς τό ὕπαιθρον, καί ὅμως οὐδείς μεριμνᾶ
δι’ αὐτούς. Ἐκ τῶν τόσων τῆς πατρίδος μας ὁμογενῶν καί πλουσίων, οἵτινες τόσα
καί τόσα ὑπέρ τῶν ἀνωφελῶν ὅλως σκοπῶν δαπανῶσι, δέν εὑρέθη καί εἷς ὅστις νά
πονέση τά δυστυχῆ αὐτά γυναικόπαιδα, τούς δυστυχεῖς αὐτούς κατοίκους. (Σκριπ,
23.1.1905).
46) Κατά τά ἐπίσημα ἐξ Ἁγιᾶς τηλεγραφήματα, αἱ σεισμικαί δονήσεις μετ’ ἐντάσεως
ἐπανελήφθησαν καί ἡ ἀπόγνωσις τῶν κατοίκων εἶναι πλήρης. Πρός ἐπίμετρον τῆς
συμφορᾶς καί καταστροφῆς ἡ χιών ἐξακολουθεῖ πίπτουσα ἐνῶ οἱ δυστυχεῖς κάτοικοι
στεροῦνται στέγης καί τροφῶν. Φεύγοντες τόν κίνδυνον τῶν σεισμῶν ἐγκατέλιπον
τάς ἑτοιμορρόπους οἰκίας των καί κατέφυγον εἰς χορτοκαλύβας, ὅπου τούς ἀπειλεῖ
τό ψῦχος τό δριμύτατον. Αἱ σταλεῖσαι σκηναί εἰς οὐδέν ἐχρησίμευσαν διότι τό ἔδαφος
ἐκαλύφθη ὑπό χιόνων, ὕψους ἑνός καί δύο μέτρων, παρακωλυουσῶν τό στήσιμον
τῶν σκηνῶν. Ζητεῖται ἡ ἐκ Βόλου ταχίστη ἀποστολή ξυλείας, διά τήν κατασκευήν
παραπηγμάτων, διά θαλάσσης εἰς τήν παραλίαν Ἁγιᾶς, πρός ταχυτέραν μεταφοράν
εἰς τά παθόντα χωρία. Ἐξ ὅλων, τό χωρίον Σκλῆθρον (ὅπου εἶναι τό κέντρον τῶν
54. Βλ. παραπάνω την σημείωση 52.
367

σεισμῶν) ἔπαθε τάς μεγαλυτέρας καταστροφάς, οἱ δέ 800, περίπου, κάτοικοι αὐτοῦ
διανυκτερεύουν ἐν ὑπαίθρῳ, διότι μόλις 2-3 οἰκίαι τοῦ χωρίου ἐβλάβησαν ὀλιγώτερον.
Πᾶσαι αἱ λοιπαί εἶναι ἑτοιμόρροποι (Σκριπ, 24.1.1905).
47) (Τοῦ μονίμου συντάκτου μας). Αἱ ἐκ τῶν σεισμῶν καταστροφαί εἰς τήν ἐπαρχίαν
Ἁγιᾶς εἶναι μεγαλύτεραι, ἤ ὅσον κατ’ ἀρχάς παρεστάθησαν. Τοῦτο δέ διότι ἕνεκα τοῦ
βαρέος χειμῶνος καί τῆς χιόνος ἦτο ἀδύνατος ἡ συγκοινωνία μέ τά σεισμόπληκτα
χωρία, ἅτινα κεῖνται ἐπί τῆς Ὄσσης καί τοῦ συνερχομένου μετά τοῦ Πηλίου ὄρους
Μαυροβουνίου. Εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ Δήμου Κασθαναίας, τῆς ἐπαρχίας Ἁγιᾶς,
χωρίον Κεραμίδιον συνέβησαν μεγάλαι καταστροφαί.
Ἐκ τῶν 300 οἰκιῶν τοῦ χωρίου αἱ ἡμίσεις κατέρρευσαν, αἱ δέ ὑπόλοιποι ἔπαθον
τόσον σοβαρά ρήγματα, ὥστε μετά μεγάλου, δικαιολογημένου, ἄλλωστε, φόβου
κατοικῶσιν ἐν αὐταῖς. Οἱ ἀτυχεῖς κάτοικοι τοῦ Κεραμιδίου, μετά φρίκης, διηγοῦνται
τά τῶν πρώτων δονήσεων. Κατ’ ἀρχάς ἠκούσθη τρομακτική ὑποχθόνιος βοή, ἔπειτα δέ
δύο ἀλλεπάλληλοι δονήσεις ἀντιθέτου διευθύνσεως, ἐξ ὧν αὐθωρεί κατεκρεμνήσθησαν
αἱ στέγαι τῶν οἰκιῶν. Εὐτυχῶς ἅπαντες οἱ κάτοικοι, ἅμα τῇ βοῇ, ἐξῆλθον, ἄλλως θά
ἠριθμοῦμεν καί πολλά ἀνθρώπινα θύματα.
Εἰς τό χωρίον Σκήτη ἐκ τῶν 100 οἰκιῶν, ἐξ ὧν ἀπετελεῖτο, αἱ 95 κατέρρευσαν, μόνον
δέ αἱ 5 ἔμειναν ὄρθιαι. Οἱ δέ δυστυχεῖς κάτοικοι διεσκορπίσθησαν εἰς τούς ἀγρούς,
ἔνθα ὑπό προχείρους καλύβας, δίκην Ἀθιγγάνων, διαμένουσιν. Ἀπό τήν ἀκτήν τοῦ
Κεραμιδίου μέχρι τῆς ἀκτῆς τοῦ χωρίου Σκήτη, κατέπεσαν ἅπαντες οἱ ὑπερκείμενοι
τῆς θαλάσσης ἀπορρῶγες βράχοι, συγχρόνως δέ καί ἡ ὀροσειρά ἔπαθε καθίζησιν.
Τοιουτοτρόπως διαμένουσιν 200 καί πλέον οἰκογένειαι εἰς τό ὕπαιθρον στερούμεναι
τῶν πάντων, καθόσον καί αὐτά τά τρόφιμα, ἅτινα εἶχεν ἐν τῇ οἰκίᾳ του ἕκαστος
χωρικός, κατεχώσθησαν ὑπό τῶν καταρρευσασῶν στεγῶν. Εἰς ἐπίμετρον ἐξακολουθεῖ
βαρύτατος χειμών, κινδυνεύουσι δέ οὕτως οἱ ἀτυχεῖς σεισμοπαθεῖς ν’ ἀποθάνωσι καί
ἐκ τοῦ ψύχους. Κατόπιν ὅλης αὐτῆς τῆς ἐνσκηψάσης δυστυχίας, βεβαίως θά νομίζετε
σεῖς οἱ ἐν τῇ πρωτευούσῃ ὅτι τό κράτος καθ’ ὅ εἶχε καθῆκον ἔσπευσε νά βοηθήσῃ τούς
παθόντας.
Τετρακοσίας μόνον (ἀριθ. 400) δραχμάς ἔστειλεν ὁ νομαρχῶν Λαρίσης εἰς Κεραμίδιον
διά νά φάγωσι, νά ἐνδυθῶσι, νά ἐπιδιορθώσωσι τάς οἰκίας των 200 οἰκογένειαι! Καί
ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλά, ὧ ἀπίκραντο καί ἀθάνατο βασίλειο, ἐκρατήθησαν καί δραχμαί
εἴκοσι διά τό χαρτόσημον! Καμαρῶστε χάλια! Καί οἱ παθόντες ὅλοι ἦσαν οἰκοκυραῖοι
καί νομοταγέστατοι πολῖται, πληρώνοντες μέχρι λεπτοῦ τάς πρός τό Δημόσιον
ὑποχρεώσεις των, ἐνῷ τοῦτο ἕν μικρόν καθῆκον, ὅπερ τῷ ἦτο ἐπιβαλλόμενον ἄλλως
καί ἐξ οἴκτου καί φιλανθρωπίας τοὐλάχιστον νά ἐκτελέσῃ, παρημέλησεν. Ἄλλα σχόλια
περιττά, ἀφοῦ μάλιστα σᾶς εἴπομεν ὅτι καί κατά τήν διανομήν τῶν σκηνῶν ὅπως
στεγασθῶσιν, ἄν τοῦτο εἶναι στέγη, οἱ ἀτυχεῖς σεισμοπαθεῖς, ἐγένετο ρουσφετολογίας
τό ἀνάγνωσμα. ΓΡΑΙΚΟΣ ΑΛΕΥΑΔΗΣ (Σκριπ, 24.1.1905).
48) Ἀποστολή βοηθημάτων. Κατά τάς ἡμέρας τῶν σεισμῶν, εὑρισκόμενος ἐν Ἁγιᾷ ὁ
ὑποψήφιος βουλευτής τῆς ἐπαρχίας ταύτης κ. Γεώρ. Κυριαζῆς παρέσχε πᾶσαν δυνατήν
συνδρομήν εἰς τούς παθόντας ἐκ τῶν συμπολιτῶν του. Ὁ κ. Κυριαζῆς, ἀφιχθείς προχθές
ἐνταῦθα, κατέβαλε παρά τῇ κυβερνήσει ἐνεργείας ὅπως σταλοῦν βοηθήματα καί
σκηναί εἰς τούς χωρικούς τῶν Καναλίων, τοῦ Σκλήθρου καί τούς κατοίκους Ἁγιᾶς
ἵνα ὑπ’ αὐτάς στεγασθοῦν, ἐπιτραπῇ δέ αὐτοῖς καί ἡ ξύλευσις ἐκ τῶν δασῶν. Ἐζήτησε
προσέτι νά παρουσιασθῇ καί εἰς τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα παριστῶν Αὐτῷ ὅτι εἶναι
ἀνάγκη γενναιοτέρας ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως ἀρωγῆς (Σκριπ, 28.1.1905).
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49) Ἐλευθέρα ἀνθράκευσις ἐν Ἁγιᾷ. Οἱ κάτοικοι τῆς ἐπαρχίας Ἁγιᾶς κατ’ ἐπανάληψιν
ἐζήτησαν παρά τῆς κυβερνήσεως ὅπως ἐπιτραπῆ αὐτοῖς ἡ ἐλευθέρα ξύλευσις καί
ἀνθράκευσις εἰς τά δημόσια δάση τῆς ἐπαρχίας ἕνεκα τοῦ φοβεροῦ χειμῶνος καί
τῶν σεισμῶν. Τό Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν, εἰς τό ὁποῖον χθές διεβιβάσθησαν
αἱ αἰτήσεις αὗται τῶν κατοίκων Ἁγιᾶς, διέταξε τόν ἁρμόδιον δασάρχην νά ἐπιτρέψη
τήν ἀτελῆ ἀνθράκευσιν καί ξυλείαν ἐκ τῶν δημοσίων δασῶν, ἀφοῦ πρῶτον ὑποβάλη
πίνακας ἵνα γνωρίζη ἡ ὑπηρεσία τά μέρη ἔνθα ἐπετράπη τοῦτο (Εμπρός, 28.1.1905).
50) Νέαι δονήσεις. Ἐξ Ἁγιᾶς τηλεγραφοῦν ὅτι ἰσχυραί ἀλλελάλληλοι δονήσεις
ἐγένοντο ἐκεῖ αἰσθηταί, ἐξακολουθοῦσαι ἀκόμη. Αἱ οἰκίαι ἤρχισαν καταρρέουσαι.
Οἱ κάτοικοι διατρέχουν σοβαρόν κίνδυνον ἕνεκα τοῦ δριμυτάτου χειμῶνος. Διανυκτερεύουν μέ τήν φοβεράν καί πρωτοφανῆ αὐτήν κακοκαιρίαν εἰς τό ὕπαιθρον.
Ἀνάγκη, τηλεγραφοῦν, νά ληφθοῦν γενναιότερα μέτρα, ἰδία διά τά χωρία Κεραμιδιά,55
Σκλῆθρον, Βουργαρίνα,56 Ἀλιφακλάρ57 κ.λ.π. Παρακαλοῦν νά ἀποσταλοῦν σκηναί
(Εμπρός, 30.1.1905).
51) Ἡ ἔκθεσις τοῦ κ. Σκούφου. Ὁ εἰς Θεσσαλίαν ἀποσταλείς ὑπό τῆς κυβερνήσεως
ὀρυκτολόγος κ. Θεόδ. Σκοῦφος, ὅπως ἐξετάση τήν αἰτίαν τῶν σεισμῶν καί ὑποδείξη τά
πρός ἀσφάλειαν τῶν σεισμοπλήκτων μερῶν μέσα, ὑπέβαλε τηλεγραφικῶς πρός τόν κ.
πρωθυπουργόν τήν κατωτέρω ἔκθεσίν του.
ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟ
«Λαμβάνω τήν τιμήν νά γνωρίσω ὑμῖν τό πόρισμα τῶν ἄχρι τοῦδε μελετῶν μου ἐκ
τῆς ἐπισκέψεως Βόλου, Λαρίσης, Ἁγιᾶς, Σκήτης, Πολυδενδρίου, Σκλήθρου, Κεραμιδίου
καί Ποταμιᾶς. Τό σεισμικόν ἐπίκεντρον τῶν ἀπό ἑβδόμης λήγοντος μηνός λαμβανόντων
χώραν σεισμῶν κεῖται ἐν τῇ μεταξύ Κασσάνδρας καί ἀκτῶν τοῦ Πηλίου θαλάσσῃ,
καί μάλιστα εἰς ἀπόστασιν ἀπό τῶν τελευταίων 15-20 χιλιομ. ἐπί γραμμῆς διηκούσης
παραλλήλως πρός τάς ἐν λόγῳ ἀκτάς, τοὐτέστιν ἐκ ΝΑ. πρός ΒΔ. καί συμπιπτούσης μεθ’
ἑνός τῶν παραλλήλων τεκτονικῶν καί κλιμακωτῶν ἅμα ρηγμάτων, ἐξ ὧν ἐσχηματίσθη
ἡ μεταξύ Κασσάνδρας καί Πηλίου θάλασσα.
ΠΟΘΕΝ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Οἱ σεισμοί ὀφείλονται εἰς διαταράξεις τοῦ στερεοῦ φλοιοῦ τῆς γῆς, κατ’ ἀκολουθίαν
στολιδώσεων αὐτοῦ, καί οὐχί εἰς κατακρημνίσεις ὀγκοίλων τῆς γῆς ἤ εἰς ὑφαιστείων
ἐνέργειαν. Λόγῳ τῆς γεωλογικῆς συστάσεως τοῦ ἐδάφους τῶν σεισμοπλήκτων
μερῶν καί τῆς μεγάλης ἀπ’ αὐτῶν ἀποστάσεως τῆς σεισμογόνου αἰτίας κατά πᾶσαν
πιθανότητα δέν διατρέχουσιν οἱ κάτοικοι αὐτῶν περαιτέρω κίνδυνον, ἀφοῦ ἄλλως τε
ἐλήφθησαν τῇ ὑποδείξει μου πάντα τά κατάλληλα μέτρα.
ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ
Τό χωρίον Σκλῆθρον ὑπέστη παντελῆ καταστροφήν, καθόσον ἐκ τῶν 140 οἰκιῶν 2 ἤ
3 παρέμειναν κἄπως ἐν καλῇ καταστάσει. Αἱ λοιπαί ἤ κατέπεσαν ἤ διετηρήθησαν ἐν
ἑτοιμορρόπῳ καί ἐπικινδύνῳ καταστάσει. Ἡ Σκήτη ὑπέστη τήν ἀμέσως μικροτέραν
55. Κεραμιδιά· το σωστό, Κεραμίδι.
56. Βουργαρίνα· το σωστό, Βουλγαρινή, η σημερινή Έλαφος της Αγιάς.
57. Αλιφακλάρ· το σημερινό Καλαμάκι της Αγιάς.
24. ÈÅÓÓÁËÉÊÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ
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καταστροφήν, μεθ’ ἥν τό Πολυδένδριον, Κεραμίδιον, Ποταμιά, Ἁγιά μετά τῶν πέριξ
αὐτῆς μικρῶν χωρίων Νιβόλιανη,58 Σελίτσανη,59 Ρετζάνη60 καί Τουρκοχώριον,61 ὁ
Βόλος τέλος καί ἡ Λάρισα, ἧς μόνον τό ἀέτωμα τοῦ Διδασκαλείου κατέπεσε καί τινες οἰκίαι ὑπέστησαν ἐλαφρά ρήγματα. Τά ἀποτελέσματα τῶν σεισμῶν τῆς Ἁγιᾶς δέν
θά ἦσαν τοιαῦτα, ἄν αἱ οἰκίαι τῶν σεισμοπλήκτων μερῶν ἐκτίζοντο μετά ποιᾶς τινος
ἐπιμελείας.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ
Ἐπιτρέψατέ μοι προσέτι νά γνωρίσω ὑμῖν ὅτι οἱ κάτοικοι τῶν σεισμοπλήκτων
μερῶν οὐδένα διατρέχουσι σήμερον κίνδυνον ἐκ τῶν σεισμῶν, ἀλλ’ ἐκ τοῦ ψύχους,
ὅπερ κατέρχεται τήν νύκτα 10-15 βαθμούς ὑπό τό μηδέν. Ἡ ἐντός σκηνῶν διαμονή
τῶν κατοίκων, λόγῳ τῆς χιόνος, ἥτις φθάνει μέχρι 1,20 τοῦ μέτρου, εἶναι ἀπολύτως
ἀδύνατος, τό μέν διότι τό βάρος τῆς χιόνος καταστρέφει ταύτας, τό δέ διότι ἡ ἐν αὐταῖς
θέρμανσις εἶναι ἀδύνατος.
ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ
Κατ’ ἐμήν ἀντίληψιν οἱ κάτοικοι σήμερον ἔχουσιν ἀνάγκην ἀπόλυτον ξυλείας καί
κατασκευήν παραπηγμάτων, ἀλεύρων διά τούς ἀπόρους, οἵτινες εἶναι οἱ περισσότεροι,
φαρμάκων καί ἀστυνομικῆς ἐνισχύσεως ὅπως ἐπιτευχθῇ ἡ κατεδάφισις τῶν ἑτοιμορρόπων οἰκιῶν, ἐξ ὧν μεγάλως ἀπειλεῖται ἡ ζωή τῶν κατοίκων».
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Δέν ἦτο ἀνάγκη νά ἔλθῃ ἡ ἔκθεσις τοῦ κ. Σκούφου, ἵνα γίνῃ καταληπτόν ὑπό τῶν
ἁρμοδίων ὅτι πάντες οἱ κάτοικοι τῆς τόσῳ δεινῶς δοκιμαζομένης ἐπαρχίας Ἁγιᾶς
κινδυνεύουσι ν’ ἀποθάνωσιν ἐκ τοῦ δριμυτάτου ψύχους, ἀφοῦ αἱ οἰκίαι αὐτῶν
ἠρειπώθησαν καί εἶναι ἠναγκασμένοι νά μένωσιν ἐν ὑπαίθρῳ. Ἔχουσιν ἀπόλυτον
ἀνάγκην ξυλείας οἱ δυστυχεῖς Θεσσαλοί πρός κατασκευήν παραπηγμάτων, ἐπιλέγει ὁ
κ. Σκοῦφος, ὡς καί ἡμεῖς πρό ἡμερῶν κατ’ ἐπανάληψιν συνεστήσαμεν. Ἀλλά δυστυχῶς
ἡ κυβέρνησις μένει ἀνάλγητος πρό τῆς ἀξιοδακρύτου καταστάσεως φιλονόμων
πολιτῶν, οἵτινες καταβάλλουν ἀγογγύστως καί ἀνελλιπῶς τούς φόρους των ἄνευ
ἀξιώσεων παραλόγων, καί χωρίς νά ἐπιβαρύνωσι τόν προϋπολογισμόν τοῦ κράτους μέ
δαπάνας δημοσίας ἀσφαλείας καί διοικήσεως. Εἶναι ἀξία στιγματισμοῦ ἡ ἀναλγησία
αὕτη τῆς Πολιτείας πρός τήν δυστυχίαν ὁλοκλήρου λαοῦ, ὅστις εἶναι ἠναγκασμένος
νά διαμένῃ ἐν ὑπαίθρῳ ἐπί ἐδάφους καλυπτομένου ὑπό χιόνος ἑνός καί πλέον μέτρου
καί μέ θερμοκρασίαν 10-15 βαθμῶν ὑπό τό μηδέν. Καί ἡ κατάστασις αὕτη διαρκεῖ ἀπό
ἑνός περίπου μηνός χωρίς νά συγκινήσῃ τήν κυβέρνησιν, ἐγκαταλιποῦσαν αὐτήν εἰς τό
ἔλεος τῶν ἀγρίων τῆς φύσεως στοιχείων.
ΝΕΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Χθές τῇ 10 ὥρᾳ 40΄ λ. μ. μ. ἐγένετο ἐν Βόλῳ σεισμική δόνησις ἐπαναληφθεῖσα τῇ 10
ὥρᾳ 50΄ μ. μ. ἠκολούθησαν δέ ἕτεραι 4 δονήσεις ἀσθενεῖς.

58. Νιβόλιανη· το σημερινό Μεγαλόβρυσο της Αγιάς.
59. Σελίτσανη· η σημερινή Ανατολή της Αγιάς.
60. Ρετζάνη-Ρέτσιανη· το σημερινό Μεταξοχώρι της Αγιάς.
61. Τουρκοχώριον· οι σημερινοί Νερόμυλοι της Αγιάς.
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ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ
Διετάχθη ἁρμοδίως ἡ Στρατιωτ. Ἀποθήκη Βόλου ὅπως ἀποστείλη 50 εἰσέτι σκηνάς
εἰς Κανάλια, ὅπως χρησιμοποιηθῶσιν ὑπό τῶν ἐν ὑπαίθρῳ διαμενόντων κατοίκων.
Ἀλλά καί αἱ εἰς τήν Ἁγιάν ἀποσταλεῖσαι ἀρχικῶς εἶναι ἀνεπαρκεῖς, καί ἐάν δέν γίνῃ
ἀμέσως νέα ἀποστολή 200 τοὐλάχιστον σκηνῶν, καθίσταται ἀπαραίτητος ἡ ἀποστολή
ξυλείας ἐκ Βόλου διά θαλάσσης εἰς τήν παραλίαν Ἁγιᾶς, ἵνα στεγασθῶσιν οἱ δυστυχεῖς
κάτοικοι, ὑποφέροντες τά πάνδεινα ἐκ τοῦ ψύχους καί τῶν χιόνων (Σκρίπ, 2.2.1905).
52) Ὁ νομαρχῶν Λαρίσης κ. Λεων. Μόστρας, διά τηλεγραφήματός του τῆς 1
ἀρξαμένου, ἀναφέρει τά ἑξῆς: Κατά τηλεγράφημα τοῦ ἀστυνόμου Κασθαναίας, ἀπό
τῆς 6 π.μ. τῆς 27 Ἰανουαρίου ἀλλεπάλληλοι ἰσχυραί δονήσεις ἐξακολουθοῦσιν ἐν τῷ
Δήμῳ του. Αἱ οἰκίαι τῶν χωρίων πάντων ἤρξαντο καταπίπτουσαι. Ἡ σοβαρότης τοῦ
κινδύνου καθίσταται ὀξυτάτη, λόγῳ τοῦ ἐπικρατοῦντος δριμυτάτου χειμῶνος. Τά
αὐτά συμβαίνουσι καί εἰς τόν Δῆμον Δωτίου. Κάτοικοι διαμένουσιν ἐν ὑπαίθρῳ καί
στεροῦνται τῶν μέσων τῆς συντηρήσεως καί φαρμάκων. Αἱ ἀποσταλεῖσαι σκηναί
θεωροῦνται ἄχρηστοι, ἀφοῦ ὡς ἐκ τῆς συσσωρευθείσης χιόνος δέν εἶναι δυνατόν νά
στηθῶσιν. Ἀπό πρωΐας τῆς 31 Ἰανουαρίου καθ’ ὅλον τόν νομόν Λαρίσης καταπίπτει
χιών ἄφθονος. Ἀνάγκη νά ληφθῆ πρόνοια κατασκευῆς παραπηγμάτων καί συντηρήσεως
τῶν πασχόντων κατοίκων διότι ἡ δριμύτης τοῦ ἐξακολουθοῦντος χειμῶνος καθιστᾶ
προβληματικήν τήν θέσιν τῶν ἐν ὑπαίθρῳ διαμενόντων κατοίκων (Σκριπ, 3.2.1905).
53) (Τοῦ ἐν Λαρίσσῃ ἀνταποκριτοῦ μας). Φρίκην ἀληθῶς προξενοῦσιν αἱ καθημερινῶς
ἐξ Ἁγιᾶς καταφθάνουσαι πληροφορίαι περί τῶν ἐκ τῶν σεισμῶν καταστροφῶν.
2.000 κάτοικοι διαμένουσιν ἐν ὑπαίθρῳ ριγοῦντες, ὡς νά μή ἤρκουν δέ τἆλλα κακά,
χιών ὕψους μέτρου σχεδόν, καθημερινῶς αὐξανομένη, καθιστᾷ τήν θέσιν των πολύ
δυσχερεστέραν, διότι ἕνεκα ταύτης, καλυφθέντων τῶν δασῶν, ἀδύνατος καθίσταται
αὐτοῖς ἡ προμήθεια καυσίμου ὕλης. Ἐκτός τούτων οὐδέ σκεπάσματα ἔχουσι, διότι αἱ
πρό ἡμερῶν ἀποσταλεῖσαι παρά τῆς κυβερνήσεως 40 σκηναί εἰς οὐδέν ἤρκεσαν. Ἕνεκα
τούτου μεγίστη παρίσταται ἀνάγκη ἀποστολῆς σκηνῶν καί λοιπῶν ἀναγκαίων πρός
προστασίαν τῶν δυστυχῶν αὐτῶν κατοίκων. Πᾶν ὅ,τι ἐγκατελείφθη ὑπό τῶν πρώτων
δονήσεων, κατεστράφῃ μέ τάς προχθεσινάς τοιαύτας. Πολλαί οἰκίαι, ὑποσπᾶσαι
σοβαράς ἐκ τῶν πρώτων σεισμῶν βλάβας, κατέπεσαν προχθές, ἰδίως εἰς τά χωρία
Κεραμίδιον καί Σκλῆθρον, εἰς ἅ ἡ καταστροφή ἦτο τελεία. Γυμνοί καί ἀπροστάτευτοι
οἱ δυστυχεῖς κάτοικοι μένουσιν ἐν τῷ ὑπαίθρῳ. Ἐκ καθήκοντος παρακινούμενοι
ἐκφράζομεν μίαν εἰσέτι φοράν εὐχήν πρός τήν Κυβέρνησιν ἵνα, φιλανθρωπίας ἕνεκεν,
σπεύσῃ νά ἀποστείλῃ πρός τούς ἄνω ὑποφέροντες τά πάνδεινα κατοίκους βοηθήματα,
σκηνάς κλπ. διότι ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι εἶναι κρῖμα, χάριν μικρῶν δαπανῶν νά
ἀποθάνωσι ἐκ τῆς πείνης καί τοῦ ὑπερβολικοῦ ψύχους τόσαι ἀνθρώπιναι ὑπάρξεις
(Σκριπ, 3.2.1905).
54) Ἐπιτροπή ὑπέρ τῶν σεισμοπαθῶν. Συνέστη ἐπιτροπή πρός συλλογήν ἐράνων
διά τούς σεισμοπαθεῖς Ἁγιᾶς. Ἡ ἐπιτροπή αὕτη ἐσηματίσθη ἀπό διαφόρους ἐμπόρους
(Σκριπ, 5.2.1905).
55) Ἔρανοι ὑπέρ τῶν σεισμοπαθῶν Ἁγιᾶς. Ὁ κ. Σέργιος Πουλόπουλος, ὁ ἐκ τῆς
ἐπαρχίας Ἁγιᾶς καταγόμενος καί ἐγκατεστημένος ἐν Ρουμανίᾳ, τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ
ἐνταῦθα ἐμπόρου καί ὑποψηφίου Ἁγιᾶς κ. Ἀλ. Δ. Ἀναστασιάδου ἀπέστειλε διά τῆς
Τραπέζης Ἀθηνῶν πρός τόν Σ. ἐπίσκοπον Λαρίσης 2.000 περίπου δραχμῶν, ἐξ ἐράνων
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ἐνεργηθέντων παρ’ αὐτοῦ ἐν Βουκουρεστίῳ, ὅπως διανεμηθῶσιν εἰς τούς ἐκ τοῦ
σεισμοῦ καί τοῦ χειμῶνος παθόντας συμπατριώτας του. Ἐκτός τούτου ἀπέστειλεν ἐξ
ἰδίων 1.000 περίπου δραχμάς διά τούς παθόντας ἐκ τοῦ σεισμοῦ συγγενεῖς του (Σκριπ,
8.2.1905).
56) Ἔκκλησις τῆς ἐπιτροπῆς πρός συλλογήν ἐράνων ὑπέρ τῶν σεισμοπαθῶν. Ἐγκρίσει
τῆς Σ. κυβερνήσεως, ἀποτελέσαντες ἐπιτροπήν πρός συλλογήν ἐράνων προαιρετικῶν
ὑπέρ τῶν ἐκ τοῦ σεισμοῦ καί τοῦ βαρέως χειμῶνος δεινῶς δοκιμαζομένων κατοίκων,
ἁπάντων σχεδόν τῶν χωρίων τῶν Δήμων Δωτίου καί Κασθαναίας, τῆς ἐπαρχίας
Ἁγιᾶς, ἐπικαλούμεθα τά φιλεύσπλαχνα αἰσθήματα πάντων τῶν κατοίκων Ἀθηνῶν καί
Πειραιῶς. Αἱ καθ’ ἑκάστην ἀφικνούμεναι τηλεγραφικαί καί λοιπαί ἐπίσημοί τε καί
ἰδιωτικοί πληροφορίαι, παριστῶσι τήν θέσιν τῶν ἀτυχῶν κατοίκων τῶν μερῶν τούτων
εἰς ἄκρον ἀπελπιστικήν. Πρός τόν σκοπόν δέ συλλογῆς ἐράνων ἡ ἐπιτροπή θέλει
περιέλθῃ καί ζητήσῃ παρ’ ἑνός ἑκάστου τήν συνδρομήν του. Οἱ ἐπιθυμοῦντες ὅμως
νά προσφέρωσι τοιαύτην δι’ ἀποστολῆς δύνανται ν’ ἀπευθυνθῶσι πρός τόν κύριον
Γεωργίου Β. Ἀκριβόν ἐκτελοῦντα καί χρέη ταμίου τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 9η Φεβρουαρίου 1905.
Ἡ ἐπιτροπή
Γεώργιος Β. Ἀκριβός, Διαμαντῆς Δημόπουλος, Ν. Κ. Ζίζηλος, Ἀριστ. Παπαδόπουλος,
Δ. Ι. Ἀναστασιάδης (Εμπρός, 10.2.1905).
57) Βασιλική δωρεά. Ἡ Α. Μ. ὁ βασιλεύς προσήνεγκεν ὑπέρ τῶν ἐκ τοῦ σεισμοῦ
παθόντων ἐν Ἁγιᾷ δρχ. 4.000. Ὁ ἀρχηγός τοῦ στρατ. οἴκου τῆς Α. Μ. κ. Ἰ. Παπαδιαμαντόπουλος, ὑποστράτηγος, καλέσας χθές τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Γ. Ἀκριβοῦ
ἐπιτροπήν πρός συλλογήν ἐράνων ἀνήγγειλε τήν βασιλικήν προσφοράν (Σκριπ,
2.5.1905).
58) Σεισμοί εἰς τάς ἐπαρχίας. Ἐκ Λαρίσης τηλεγραφοῦν πρός τό Ὑπουργεῖον τῶν
Ἐσωτερικῶν ὅτι τήν παρελθοῦσαν νύκτα, εἰς τάς 11 καί 45 μ.μ., ἐν Ἁγιᾷ ἐγένετο
σεισμική δόνησις πολύ ἰσχυρά. Οἱ κάτοικοι κατελήφθησαν ὑπό τρόμου. Ὁ δήμαρχος
τηλεγραφικῶς ζητεῖ τήν ἀνάκλησιν τῆς σταλείσης διαταγῆς διά τήν συλλογήν καί
ἐπιστροφήν τῶν σκηνῶν, αἵτινες ἐστάλησαν ἐκεῖ κατά τόν παρελθόντα χειμῶνα, ἵνα
χρησιμοποιηθοῦν αὗται διά πᾶν ἐνδεχόμενον. Ἐκτός τοῦ τηλεγραφήματος ἐκ Λαρίσης
ἐλήφθη χθές εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν καί ἀπό τήν Ἁγιάν τηλεγράφημα
δι’ οὗ ἀγγέλεται ὅτι τήν 11 καί 30΄ τῆς νυκτός ἐγένετο σεισμική δόνησις αἰσθητή ἐν
τῇ πόλει καί εἰς τά περίχωρα μεγάλης διαρκείας, ὄχι ὅμως πολύ ἰσχυρά. Καί τρίτον
τηλεγράφημα, ληφθέν χθές εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν ἐξ Ἁγιᾶς, ἀνήγγειλεν
ὅτι τήν 11 καί 45΄ μ.μ. ἐγένετο σεισμική δόνησις μετρίως ἰσχυρά, ἀλλά μεγάλης
διαρκείας. Οἱ κάτοικοι περίτρομοι παραμένουν εἰς τό ὕπαιθρον (Σκριπ, 30.10.1905).
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥΓΚΑΣ, Η Λάρισα κατά την Τουρκοκρατία (1423-1881), εκδόσεις
«Μάτι», Κατερίνη 2007, τ. Β, σ. λθ. + 417-806, τιμή 50 ευρώ (δεμένο).
Ο Θ. Παλιούγκας, θεολόγος και αρχαιολόγος, ασχολείται με την Ιστορία της Λάρισας
την τελευταία εικοσαετία. Καρπός της μακρόχρονης έρευνάς του είναι το δίτομο έργο του,
στο οποίο παρουσίασε την εικόνα της Λάρισας κατά την ζοφερή περίοδο της οθωμανικής
κατοχής, από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα. Το 1996 κυκλοφόρησε τον πρώτο τόμο του έργου
(ο οποίος επανεκδόθηκε το 2002), στον οποίο ασχολήθηκε με τις συνοικίες και τα μνημεία της
πόλης, δηλαδή τους ναούς, τα τζαμιά και τις συναγωγές. Στον δεύτερο τόμο, ο οποίος φέρει
συνεχή αρίθμηση (λθ+418-806), ασχολήθηκε με τους τεκέδες, τα σχολεία (ελληνικά, οθωμανικά,
εβραϊκά), τα χάνια, τα λουτρά, το διοικητήριο, το επισκοπείο, τον πύργο του ωρολογίου, την
γέφυρα του Πηνειού, την οχύρωση, τα νεκροταφεία, την αγορά, την ύδρευση, τις επιδημίες και
άλλες φυσικές καταστροφές. Για την σύνθεση του έργου του ο συγγραφέας αξιοποίησε την
πλούσια βιβλιογραφία (σ. κ-λθ) και τις ποικίλες πηγές και μαρτυρίες, όπως τα περιηγητικά
κείμενα (τα περισσότερα από τα οποία δημοσιεύθηκαν, μεταφρασμένα στο Θεσσαλικό
Ημερολόγιο), στα οποία υπάρχουν διάσπαρτες πληροφορίες για την Λάρισα μετά τα μέσα του
17ου αιώνα. Το έργο του Θ. Παλιούγκα είναι προϊόν της επιστημοσύνης του, γραμμένο σε μία
ρέουσα γλώσσα. Τα ευρετήρια των κύριων ονομάτων στο τέλος κάνουν το έργο εύχρηστο. Τα
συγχαρητήριά μας. (Ο τόμος διατίθεται στα βιβλιοπωλεία της Λάρισας).
2) ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Περιοδική έκδοση της Εταιρείας Θεσσαλικών
Ερευνών, 16 (Βόλος 2007), σ. 312, τιμή 15 ευρώ.
Ο νέος, καλαίσθητος, τόμος του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών χωρίζεται σε δύο μέρη.
Στο πρώτο μέρος καταχωρίσθηκαν πολλά άρθρα ως αφιέρωμα στον Νίκο Κολοβό (19382005), στο λόγιο Βολιώτη που ασχολήθηκε 45 χρόνια με τα θέματα του κινηματογράφου. Στο
δεύτερο μέρος, το κυριώτερο του τόμου, καταχωρίσθηκαν οι εξής αξιόλογες μελέτες: α) Χαρά
Μπακονικόλα, Οι Θεσσαλοί στον Ηρόδοτο και στην αττική τραγωδία. β) Γεώρ. Καλαφίκης,
Ο συγκλητικός Πίσων και το κίνημά του στη Θεσσαλία, 261 μ.Χ. Μύθος ή πραγματικότητα;
γ) Απ. Δ. Παπαθανασίου, Η διαχρονική παρουσία της Δημητριάδας στον ίδιο χώρο της
ομώνυμης πόλεως των μακεδόνων βασιλέων, από τα αρχαία και τα βυζαντινά χρόνια μέχρι
την Τουρκοκρατία (294-1423). δ) Μιλ. Πολυβίου, Ο Καισάριος Δαπόντε και η μαρτυρολογική
συλλογή του. ε) Γιώργος Θωμάς, Καραβάκια-τάματα σε εικόνες του αγίου Νικολάου στο
Πήλιο. στ) Δημ. Παλιούρας, Το Πτωχοκομείο Βόλου. ζ) Δημ. Τσιλιβίδης, Εκκλησιαστικό κίνημα
επισκόπου Δημητριάδας Γερμανού 1909. η) Χαρ. Χαρίτος, Άγνωστες σελίδες τοπικής Ιστορίας.
Δημ. Σαράτσης και Δημ. Ηρακλείδης: Πολιτικές συνάφειες στο Μεσοπόλεμο. Όπως πάντα, το
Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών πλουτίζει την θεσσαλική βιβλιογραφία. (Για πληροφορίες στο
τηλ. 24210-24.729).
3) ΜΑΓΝΗΣΙΑ, Εξαμηνιαία έκδοση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, τ. 9
(2007), σ. 176, τιμή 5 ευρώ, και τ. 10 (2008), σ. 160, τιμή 5 ευρώ.
Το 9ο τεύχος της Μαγνησίας, εκτός από το αφιέρωμα στον βολιώτη λογοτέχνη Παν.
Κατσιρέλο, περιλαμβάνει κείμενα με μορφές της Μαγνησίας, διηγήματα, ποιήματα, άρθρα
ιστορικού, λαογραφικού και γλωσσικού ενδιαφέροντος, κ.ά. Σημειώνουμε εδώ τα ιστορικά
και λαογραφικά: α) Νικ. Παπαθεοδώρου, Το Ελληνικό Λεξικό του Άνθιμου Γαζή και
το συμφωνητικό των Αμπελακίων του 1804. β) Κων. Καλλιανός, Ανέκδοτη επιστολή του
ηγουμένου της Μονής Ευαγγελισμού Σκιάθου στον Ιω. Κωλέττη. γ) Κώστας Γκουντάρας,
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17 Αυγούστου 1881. Η απελευθέρωση του Αλμυρού. δ) Μαν. Γκαγκάκης, Ψάρια καρλώτ’κα.
ε) Δημ. Μπενέκος, Η τοπική παράδοση για το Κεφαλόβρυσο του Βελεστίνου. Δημιουργική
αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού.
Το 10ο τεύχος περιλαμβάνει δύο αφιερώματα (ένα στη μνήμη του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και ένα στη μνήμη του φωτογράφου Δαμ. Λέτσιου), πεζογραφία και ποίηση, φιλολογικές
αναδρομές, ταξίδια, τοπική ιστορία και παράδοση κ.ά. Σημειώνουμε εδώ τα ιστορικά θέματα:
α) Απ. Ζαχαρός, Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος του ναού του Αγ. Δημητρίου Νεοχωρίου Πηλίου. β)
Κων. Ν. Καλλιανός, Εκκλησιαστικά σημειώματα από τη νήσο Σκόπελο. γ) Γ. Διονυσίου, Επιστολή του μητροπολίτη Αγχιάλου Βασιλείου Β΄ στους Νεοαγχιαλίτες. δ) Κ. Πατρίκος, Θεόδωρος Κ.
Ζωγράφος: ο διαπρύσιος ιεροκήρυκας και πολυγραφότατος συγγραφέας. ε) Βασ. Γιασιράνη-Κυρίτση, Το ρολόι του Αγ. Κων/νου στο Βελεστίνο. στ) Αντ. Χασιώτη, 64 χρόνια από την πυρπόληση της Άνω και Κάτω Κερασιάς. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24210-71.950 και 71.951).
4) ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ν. ΒΛΑΧΟΣ, Τα μοναστήρια του νομού Καρδίτσας, έκδοση της Ι.
Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 288.
Ο Τ. Βλάχος, με το ίδιο θέμα, εκπόνησε την μεταπτυχιακή μελέτη του, το 1980. Την
μελέτη εκείνη, βελτιωμένη και επαυξημένη, εξέδωσε τώρα σε έναν καλαίσθητο τόμο με καλή
εικονογράφηση. Το έργο διαιρείται σε δύο βασικά μέρη: α) Στα ενεργά μοναστήρια (σ. 39198), και β) Στα διαλυμένα ή ερειπωμένα (σ. 199-273). Τα ενεργά είναι 11: Κορώνας, Ρεντίνας,
Πέτρας, Σπηλιάς, Καραϊσκάκη, Καλλιφωνίου, Δώδεκα Αποστόλων (Κόκκινης Εκκλησίας),
Δρακότρυπας, Βραγκιανών και Κατουσίου. Για κάθε μοναστήρι, ο συγγραφέας δίνει λίγα
ιστορικά στοιχεία, την αρχιτεκτονική, τις τοιχογραφίες και τις επιγραφές, τα χειρόγραφα,
όπου σώζονται, και την νεότερη πολιτική ιστορία. Τα διαλυμένα ή ερειπωμένα μοναστήρια
είναι 18: Λοξάδας, Μορφοβουνίου, Βλασίου, Βελεσίου, Κώστη, Μεσοβουνίου, Οξυάς,
Πετρίλου, Αγ. Παντελεήμονος, Αγ. Δημητρίου, Μεζήλου, Τριζώλου, Μούχας, Παλιουρίου,
Μποκοβίτσας, Κοπλεσίου, Σάικας, Νεράιδας. Για τα μοναστήρια αυτά, εκτός από της Λοξάδας,
παρουσιάζονται λίγα στοιχεία. Στα σχετικά με την Λοξάδα, η αναφερόμενη στη σ. 204 λίμνη του
Εζερού δεν είναι ο Νεζερός που «βρίσκεται στο όρος Τέταρος [Λιβάδι του Ολύμπου] ανάμεσα
στην Τσαρίτσαινα και στη Ραψάνη» (με παραπομπή στον Γ. Στάθη, Θεσσαλία, σ. 57), αλλά ένα
ομώνυμο έλος, στα βορειοδυτικά της Καρδίτσας. Επειδή η μελέτη έχει γραφεί κυρίως το 1980,
ο συγγραφέας δεν χρησιμοποίησε την μετέπειτα βιβλιογραφία για τα ως άνω μοναστήρια, του
Γιάννη Καρατζόγλου, Σταυρούλας Σδρόλια, Θωμά Ζαρκάδα, Κώστα Παΐση, Carile και Cavallo,
Δημ. Αγραφιώτη, Αννίτας Πρασσά και Βασίλη Σπανού (ο οποίος εξέδωσε πολλά σιγίλια για
τα εν λόγω μοναστήρια), μελέτες καταχωρισμένες στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, από τον 12ο
τόμο και εξής. Στη σ. 160 πρέπει να διαγραφεί το όνομα Ουρίας, ως παρανάγνωση του Ιεζεκιήλ
και να αντικατασταθεί από το «ἱερέως». Στη σ. 205, σημ. 13, απορριπτέα τα αναφερόμενα από
τον Νικ. Γιαννόπουλο, ως προς τον χρόνο του αγ. Νικολάου του εν Βουναίνη (1276), αφού
είναι γνωστό πια ότι έζησε και εμαρτύρησε τον καιρό του αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ του
Σοφού (886-912). Βλ. Δημ. Ζ. Σοφιανός, Άγιος Νικόλαος ο εν Βουναίνη. Ανέκδοτα αγιολογικά
κείμενα. Ιστορικαί ειδήσεις περί της μεσαιωνικής Θεσσαλίας (Ι΄ αιών), διδ. διατριβή, εν
Αθήναις 1972, 31. (Ο τόμος διατίθεται στα βιβλιοπωλεία της Καρδίτσας).
5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ο μετεωρικός κώδικας Βαρλαάμ 127, πολύτιμο
κτητορικό και ιστορικό κειμήλιο της μονής, ανάτυπο από τα Μετέωρα, 59-60 (Τρίκαλα 20062007) 15-26.
Ανεξάντλητος ο Δ. Σοφιανός, βαθύς μελετητής της ιστορίας των Μετεώρων, παρουσιάζει
στη νέα μελέτη του τον κώδικα 127 της Μονής του Βαρλαάμ, με τα πολύ ενδιαφέροντα
κωδικογραφικά και άλλα σημειώματα και με αρκετές εικόνες σελίδων του εν λόγω κώδικα. Η
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γραφίδα του Σοφιανού πάντα μας προσφέρει εκπλήξεις.
6) ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΟΘΡΥΣ», τ. 11
(Αλμυρός 2007), σ. 208.
Η ευάριθμη ομάδα των φίλων της τοπικής Ιστορίας του Αλμυρού, έχοντας επικεφαλής τον
Βίκτωρα Κοντονάτσιο, προχωρεί αθόρυβα στην έκδοση του Δελτίου, το οποίο επανέφερε
στη ζωή μετά από πολλές δεκαετίες χειμερίας νάρκης. Για το έργο τους αυτό τους αξίζουν
τα συγχαρητήρια όλων μας. Στο 11ο τεύχος παρουσιάζονται οι εξής αξιόλογες μελέτες: α)
Β. Κοντονάτσιος, Αρχαίες λατρείες στην Αχαΐα Φθιώτιδα. β) R. Reinders-Paula Fijma-Z.
Μαλακασιώτη-Β. Ροντήρη (μετ. Β. Κοντονάτσιος), Μία αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα
στην πεδιάδα της Σούρπης του Αλμυρού. γ) Έλμουντ Σέφελ, Περί του αρχαίου υδραγωγείου
της Δημητριάδας-Παγασών. δ) Απ. Δ. Παπαθανασίου, Το επαναστατικό κίνημα του αλμυριώτη
πολέμαρχου Ιωάννη Βελέντζα για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας το έτος 1840. ε) Απ. Δ.
Παπαθανασίου, Το χρονικό της επαναστατικής δράσης της οικογένειας των οπλαρχηγών
Βελεντζαίων (1821-1840, 1854, 1878, 1897). στ) Γιώργος Θωμάς, Με την σκέψη στην Παναγία
Ξενιά. Από ανέκδοτο αφιερωτήριο του 1801. ζ) Δημ. Η. Τσιλιβίδης, Η Μονή ΦλαμουρίουΣουρβιάς στον πόλεμο και στην Κατοχή (1940-1944). η) Χρυσούλα Κοντογεωργάκη-Τσαμανή,
Ο πύργος του Αλμυρού. (Για πληροφορίες στα τηλ. 24210-29.232, 24220-26.331).
7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ-ΡΟΔΑΝΘΗ Π. ΝΑΝΟΥ, Από τα σεβάσμια ως τις χαρές.
Αγραφιώτικα ήθη, έθιμα και δημοτικά τραγούδια του αρραβώνα και του γάμου, Καρδίτσα
2007, σ. 64.
Ο Π. Νάνος και η κόρη του Ροδάνθη καταπιάστηκαν με ένα αγαπητό θέμα, τα έθιμα του
γάμου στο Μορφοβούνι και γενικότερα στα θεσσαλικά Άγραφα. Τα επιμέρους θέματα που
τους απασχόλησαν είναι τα προικιά και η προίκα, η «τιμή» του κοριτσιού, ο γάμος στα ξένα,
τα προσόντα των νέων, το νυφοδιάλεγμα, ο ρόλος του προξενητή, τα σεβάσματα (επίσημος
αρραβώνας), η περίοδος του αρραβώνα και η ζωή των σεβασμένων, η εβδομάδα του γάμου,
η Κυριακή του γάμου-οι χαρές, τα στέφανα, οι σκαριάτες (συγχαριάτες), μετά τα στέφανα,
η υποδοχή του ζευγαριού στο σπίτι του γαμπρού, το γλέντι, τα μετά τον γάμο. Σε όλες αυτές
τις ενότητες παρατίθενται πάμπολα δημοτικά τραγούδια, αξιοζήλευτα λαϊκά δημιουργήματα.
Το τομίδιο συνοδεύεται και από δύο cd με παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής. (Για
πληροφορίες στο τηλ. 24410-70.423).
8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ, Ο άγιος Βησσαρίων, μητροπολίτης Λαρίσης (15271540): θεραπευτής και γεφυροποιός, ανάτυπο από τα Ηπειρώτικα Χρονικά, 41 (Ιωάννινα
2007) 215-294.
Ο φίλος και τακτικός συνεργάτης του Θεσσαλικού Ημερολογίου Δ. Καλούσιος είναι
γνωστός για το μεγάλο ιστοριοδιφικό έργο του, με το οποίο ανέδειξε πολλές πτυχές της
τρικαλινής Ιστορίας. Δεν αρκείται, όμως, στην περιοχή που ζει καθώς θέλγεται από την Ήπειρο,
τον πατρογονικό τόπο του. Αξιοποιώντας το αρχείο της Μονής του Δουσίκου συνέθεσε μία
πολυσέλιδη μελέτη στην οποία γίνεται λόγος για τα λείψανα του αγίου Βησσαρίωνα, τα οποία
ζήτησαν 11 ηπειρωτικοί οικισμοί ως προστασία από την πανούκλα, αλλά και για άλλους λόγους. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης ο συγγραφέας αναφέρεται στις γέφυρες τις οποίες ανέγειρε
ο άγιος Βησσαρίωνας: του Κοράκου στον Αχελώο και της Πλάκας στον Άραχθο. Η μελέτη
κοσμείται με πολλές φωτογραφίες εικόνων, κειμηλίων, σελίδων του κώδικα 59 της Μονής του
Δουσίκου, εγγράφων και των γεφυριών. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24310-20.878).
9) Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ, Η Ιερά Μητρόπολις Ελασσόνος. Οι ενορίες, οι ιερές
μονές και τα κειμήλιά τους, Ελασσών 2007, σ. 916, τιμή 100 ευρώ.
Έναν ογκώδη τόμο, καλαίσθητο από κάθε άποψη, εξέδωσε η Μητρόπολη της Ελασσόνας,
με την επιμέλεια του αρχιμανδρίτη Χαρίτωνα Τούμπα και την αρωγή του ΠΤΑ (Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης της Θεσσαλίας). Το έργο, στο οποίο προλογίζουν ο οικ. πατριάρχης, ο

375

αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο μητροπολίτης της Ελασσόνας και ο περιφερειάρχης της Θεσσαλίας,
διαιρείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, ως εισαγωγή (σ. 19-97) γίνεται μία σύντομη
αναδρομή στην Ιστορία της περιοχής, στη διάθεση και επικράτηση του Χριστιανισμού σ’
αυτήν και στην ίδρυση της Επισκοπής Δομενίκου και Ελασσόνας. Ακολουθεί η περιγραφή
των παλαιοχριστιανικών ναών στην Ελασσόνα, στην Άζωρο, στη Δολίχη και στην Μηλέα
και ο επισκοπικός κατάλογος. Στον κατάλογο αυτό ας μας επιτραπεί να προβούμε σε μία
διόρθωση: Η χρονική περίοδος από τις 22.5.1646 έως τον Σεπτέμβριο του 1655 είναι η περίοδος
αρχιερατίας του Γερμανού Β΄, όπως προκύπτει από σχετικά πατριαρχικά έγγραφα [βλ. Κώστας
Σπανός, «Η καθαίρεση έξι επισκόπων της Θεσσαλίας στη Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου,
1601-1655» Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 234-239, όπου και φωτοαντίγραφα των δύο
καθαιρέσεων, τον Σεπτέμβριο του 1655. Το υπόμνημα εκλογής του, στις 22.5.1646, βλ. στον 52ο
τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου, σ. 215-217]. Στον επισκοπικό κατάλογο αναφέρονται ο
Γεννάδιος, ο Σεραφείμ και ο Γερμανός Α΄.
Στο δεύτερο μέρος (σ. 98-359) γίνεται λόγος για τις μονές της επαρχίας, τις λειτουργούσες
και τις διαλυμένες. Μεταξύ των πρώτων συμπεριλαμβάνονται η Ολυμπιώτισσα, η Αγ. Τριάδα
του Σπαρμού, η Ανάληψη, το Γενέσιο της Θεοτόκου των Κανάλων, η Αγ. Τριάδα του Λιβαδίου,
ο Άγ. Δημήτριος της Τσαριτσάνης και η Μεταμόρφωση του Δασοχωρίου της Δεσκάτης.
Στις διαλυμένες συμπεριλαμβάνονται της Παλιοκαρυάς, των Γιαννωτών, των Δεμεράδων,
των Κλημάδων της Καρυάς, του Αγ. Αθανασίου της Τσαριτσάνης, του Σαρανταπόρου, της
Τσιούμας και του Προφήτη Ηλία του Μ. Ελευθεροχωρίου, του Προφήτη Ηλία του Λιβαδίου
και τα Ασκηταριά του Πυθίου.
Στο τρίτο μέρος (σ. 360-914) παρουσιάζονται οι ενορίες της Ελασσόνας και των 59 οικισμών
της επαρχίας, με αλφαβητική σειρά. Οι σελίδες όλου του έργου στολίζονται με φωτογραφίες
εικόνων, τοιχογραφιών, αμφίων, ιερών σκευών, εγγράφων, παλαιτύπων, ναών, μονών κ.ά.,
οι οποίες καθιστούν το έργο θαυμάσιο καθώς αναδεικνύουν τον πλούτο της εκκλησιαστικής
επαχίας της Ελασσόνας. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της μνημειώδους
αυτής έκδοσης.
10) ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΟΥΜΠΑΣ, Ο κώδικας της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού
Ολύμπου, 1602-1877, έκδοση της Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Σπαρμού, 2008, σ. 238, τιμή 10 ευρώ.
Ο Θωμάς Μπούμπας, συνταξιούχος φιλόλογος, είναι γνωστός στους αναγνώστες μας για
τις κατά καιρούς δημοσιεύσεις του μελετών της τοπικής Ιστορίας. Φέτος εξέδωσε μία αξιόλογη
μελέτη, παρουσιάζοντας τον Κώδικα της Μονής του Σπαρμού, μία μικρή αλλά σπουδαία
πηγή της τοπικής Ιστορίας, καρπό μιας πολύχρονης μελέτης του. Ο Θ. Μπούμπας στο έργο
του, μετά την σύντομη ιστορία της μονής, περιγράφει λεπτομερώς τον κώδικά της (ο οποίος
είναι ο υπ’ αρ. 224 της Βιβλιοθήκης της Ολυμπιώτισσας), δίνοντας τις διαστάσεις του, τις
σελίδες, τις ενθυμήσεις, τους γραφείς, και όλα τα στοιχεία τα οποία αλίευσε στον κώδικα
(ηγούμενοι της μονής, περιουσία της). Το μέγιστο τμήμα του κώδικα είναι μία πρόθεση της
μονής με εκατοντάδες ονόματα αφιερωτών, τα οποία δεν δημοσιεύονται. Δημοσιεύονται,
όμως, τα ονόματα των οικισμών, απ’ όπου κατάγονταν οι αφιερωτές της περιόδου 16021877. Πρόκειται για 105 οικισμούς, κυρίως θεσσαλικούς, μακεδονικούς και ηπειρωτικούς,
για τους οποίους παρέχονται αρκετά σχόλια, όπως και για τα αναφερόμενα στον κώδικα
πρόσωπα. Συγχαρητήρια και στην Μονή του Σπαρμού που ανέλαβε την έκδοση του τόμου.
(Για πληροφορίες στο τηλ. 24930-61.811).
11) ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΠΟΥΛΑΝΖΕ (μετ. Χριστίνα και Τζίνο Πολέζε), Αμπελάκια-ΎδραΣπέτσες-Ψαρά-Χίος. Οι συνεταιρισμοί και οι ελληνικές Κοινότητες κατά την Τουρκοκρατία,
τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα, Λάρισα 2007, σ. 134.
Το γνωστό έργο του Fr. Boulanger, Ambelakia ou les associations et les municipalitès
helléniques avec documents confirmatifs recueillis et mis en ordre, Paris 1875) μετέφρασαν η
Χριστίνα και ο Τζίνο Πολέζε, κάνοντάς το προσιτό στο ευρύ κοινό. Ως πρόλογος στο έργο
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αναδημοσιεύεται η μελέτη του γράφοντος, Η ίδρυση των Αμπελακίων, και ακολουθεί η
εισαγωγή του γάλλου εκδότη και ο πρόλογος του Boulanger. Το κύριο θέμα του βιβλίου είναι
το αντίγραφο του δεύτερου καταστατικού της Συντροφίας των Αμπελακίων, οι απόψεις του
Δρόσου Δροσινού, πρώην διαχειριστή της , οι παρατηρήσεις για την Συντροφία, τις ελληνικές
κοινότητες κ.ά. ζητήματα, για τα οποία ο Boulanger χρησιμοποίησε ως πηγές του το έργο του
F. Beaujour και το οδοιπορικό του D. Urquhart. Η προσφορά των Πολέζε στην τοπική Ιστορία
είναι αξιόλογη. (Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία της Λάρισας).
12) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ-ΡΟΔΑΝΘΗ Π. ΝΑΝΟΥ, Αγραφιώτικα κάλαντα και εθιμικά
τραγούδια, Καρδίτσα 2007, σ. 40 + ένα cd.
Ο Παναγιώτης Νάνος και η κόρη του Ροδάνθη κατέγραψαν τους στίχους και την μουσική,
στο cd, από 47 λατρευτικά τραγούδια, ήτοι κάλαντα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς,
των Φώτων, του Λαζάρου και της Μ. Παρασκευής, έχοντας ως στόχο την διάσωση αυτών των
λαϊκών δημιουργημάτων, ποιητικών και μουσικών. Η αξιέπαινη πρόθεσή τους πρέπει να βρει
μιμητές και να καταγραφούν όλα τα λαϊκά τραγούδια των χωριών μας. (Για πληροφορίες στο
τηλ. 24410-70.423).
13) ΑΝΤ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ-ΔΗΜ. ΛΟΥΚΑΣ, Ατενίζοντας τα
Μετέωρα από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Ιστορία και Τέχνη, Άγια Μετέωρα
2007, σ. 118, τιμή 8 ευρώ.
Με εφαλτήριο την Μονή του Αγ. Νικολάου Αναπαυσά, οι τρεις συγγραφείς ατενίζουν
το σύνολο των Μετεώρων με την σύντομη περιγραφή τους, ως εισαγωγή, και τις πολλές
φωτογραφίες των μονών. Στο δεύτερο μέρος (σ. 49-116) παρουσιάζουν την Μονή του Αγ.
Νικολάου λεπτομερώς, παραθέτοντας πολλές έγχρωμες φωτογραφίες εικόνων, τοιχογραφιών
και κειμηλίων, χάρη στις οποίες αναδεικνύεται ο πλούτος της μονής. Χρήσιμες, για το ευρύ
αναγνωστικό κοινό, είναι και οι πληροφορίες για τον αγιογράφο Θεοφάνη Στρελίτζα Μπαθά
και για τα χειρόγραφα της μονής. Στη σ. 9, ο Κόζιακας λανθασμένα ταυτίζεται με τα Αντιχάσια
και στη σ. 25 διορθωτέο το έτος εκδήλωσης του κινήματος του παπα-Θύμιου Βλαχάβα από
1809 σε 1808. (Το βιβλίο διατίθεται στον χώρο των Μετεώρων).
14) ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΚΑΣ, Ο Πηνειός της Τέχνης, Αθήναι 2007, σ. 282, τιμή 40 ευρώ.
Ο Γ. Ρούσκας είναι γνωστός για τα εξαιρετικά λευκώματα τα οποία έχει εκδώσει, μερικά
από τα οποία αφορούν στην περιοχή μας (Ο αργυροδίνης Πηνειός, Η επιστροφή της Κάρλας).
Το τελευταίο δημιούργημά του υπερέχει σε ομορφιά όλων των άλλων καθώς περιέχει έργα
χαρακτικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίες, επιστολικά δελτάρια και γραμματόσημα,
τα οποία έχουν ως κύριο θέμα τους τον Πηνειό και τον γύρω του χώρο, συνοδευόμενα με
εκτεταμένα κατατοπιστικά κείμενα για όλα αυτά. Ο αναγνώστης του λευκώματος θαυμάζει,
μαζί με τα υπέροχα έργα, την διορατικότητα και την ικανότητα ανίχνευσης των θεμάτων από
τον Γ. Ρούσκα, στον οποίο αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστίες για το κόσμημα
της βιβλιοθήκης το οποίο πρόσφερε στους φιλότεχνους και στους φιλίστορες. (Το λεύκωμα
διατίθεται στα βιβλιοπωλεία της Λάρισας).
15) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Δύο προστάγματα του Ιωάννη Ούρεση Παλαιολόγου
προς τον ιερομόναχο Νείλο, πρώτο της Σκήτης των Σταγών, 1372, Νοέμβριος, Ινδ. ΙΑ΄,
ανάτυπο από τα Τρικαλινά, 27 (2007) 7-34.
Ο Δημ. Σοφιανός συνεχίζει, με την ίδια ζέση, την ενασχόλησή του με την Ιστορία των
Μετεώρων και της περιοχής των Σταγών. Τη φορά αυτή προέβη στη διπλωματική έκδοση
δύο σημαντικών εγγράφων από το αρχείο της Μονής του Μεγ. Μετεώρου. Πρόκειται για δύο
ευεργετικά προστάγματα του τελευταίου ελληνοσέρβου βασιλιά της Θεσσαλίας Ιωάννη Ούρεση
Παλαιολόγου προς τον ιερομόναχο Νείλο, πρώτο της Σκήτης των Σταγών, για το σπήλαιο του
Κυρίλλου στη Μήκανη και για το μονύδριο της Θεοτόκου της Δούπιανης στο Καστράκι. Με
βάση τα εσωτερικά στοιχεία τους, ο συγγραφέας αποδίδει τα έγγραφα, με βεβαιότητα, στον
Νοέμβριο του 1372. Όπως πάντα, και η μελέτη αυτή του Δημ. Σοφιανού είναι υποδειγματικά
γραμμένη και σχολιασμένη.
377

16) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «ΖΕΥΣ», 1807-2007. Διακόσια χρόνια Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Καρυάς, Λάρισα
2008, σ. 16.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την ανέγερση του ενοριακού ναού
της Καρυάς, διοργανώθηκε εκεί μία εκδήλωση στην οποία παρουσιάσθηκαν οι εξής τρεις
ανακοινώσεις που τυπώθηκαν στο παρουσιαζόμενο εδώ τομίδιο: α) Μαρία ΤσιρώνηΛαπούση, Ιερείς του Αγ. Νικολάου Καρυάς Ολύμπου. β) Απ. Παπαϊωάννου, Ο παπα-Λευτέρης
Παπαϊωάννου και το έργο του. γ) Δημήτρης Ζυγούρης, Ι. Ν. Αγίου Νικολάου. Μολονότι
ολιγοσέλιδο, το τομίδιο συμβάλλει, με τα κείμενά του, στην ανάδειξη του παρελθόντος της
Καρυάς. (Για πληροφορίες στο τηλ. 6937-649.305).
17) ΔΗΜΗΤΡΑ Ι. ΜΠΑΡΔΑΝΗ, Αγία Σοφία, Λάρισα 2007, σ. 80.
Η Αγία Σοφία είναι ένας μικρός οικισμός στα αριστερά του δρόμου Λάρισας-Τυρνάβου.
Παρά την ασημαντότητα του οικισμού, η Δ. Μπαρδάνη συγκέντρωσε κάποιες πληροφορίες
γι’ αυτόν και πολλές φωτογραφίες των κατοίκων του και δημιούργησε, έτσι, ένα ευσύνοπτο
τομίδιο, ως βάση για μία μελλοντική σύνθεση για την Αγ. Σοφία και τους δύο γειτονικούς
οικισμούς: τα Πλατανούλια και τα Δέντρα.
18) ΚΩΝ. ΑΠ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Λεξικό. Τα λόγια και τα χρόνια. Ντοπιολαλιά της Καππάς
Καρδίτσας, Βόλος 2008, σ. 430.
Ο Κ. Σουλιώτης, συνταξιούχος θεολόγος από την Καππά της Καρδίτσας που ζει στο
Βόλο, ασχολήθηκε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα: την καταγραφή της ντοπιολαλιάς της
γενέτειράς του, για να την προσφέρει στη νέα γενεά των Καππασιωτών, αλλά και σε όσους
ενδιαφέρονται για τα γλωσσολογικά ζητήματα. Στο λεξικό του, όπως αναφέρει και στον
πρόλογό του, συμπεριλαμβάνονται και λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται και σε άλλα μέρη
της χώρας μας. Στο λεξικό του, όμως, παραθέτει την τοπική σημασία τους. Στις σελίδες του
λεξικού αποθησαυρίζονται αρκετές εκατοντάδες λέξεις, με την ιδιωματική προφορά τους και,
σε πολλές περιπτώσεις, με την ετυμολογία τους. Η πλειοψηφία των λέξεων είναι κοινές στους
οικισμούς του θεσσαλικού χώρου, με κάποιες διαφοροποιήσεις (π.χ. οι γούρνες με νερό στη
Βόρεια Θεσσαλία λέγονται μπάρες, στην Καππά και στη γύρω περιοχή βάρες). Εργασίες αυτού
του είδους είναι χρήσιμες και πρέπει να πυκνώσει η έκδοσή τους προτού χαθούν, οριστικά,
από το στόμα των ηλικιωμένων χωρικών οι εναπομείναντες γλωσσικοί θησαυροί. (Στη σ. 9, το
Ίσαρι μετονομάσθηκε σε Παλαιοκκλήσι και όχι Παλαιομονάστηρο· στη σ. 258, ο νότιος άνεμος
Πάτρας, πιθανόν να είναι αυτός που έρχεται από την Νέα Πάτρα (Υπάτη), πρωτεύουσα,
άλλοτε, του μεσαιωνικού θεσσαλικού κράτους και όχι από την Πάτρα που είναι πολύ μακριά
από την περιοχή της Καρδίτσας και όχι γνωστή, όπως η Νέα Πάτρα). Για πληροφορίες στο τηλ.
24210-43.135).
19) ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ, Αχαιοφθιωτικά Γ΄. Πρακτικά του Γ΄ Συνεδρίου Αλμυριωτικών
Σπουδών. Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας Φθιώτιδας, 13-15 Οκτωβρίου 2000,
Αλμυρός 2007, τ. Α, σ. 540, τ. Β, σ. 538.
Με αρκετή καθυστέρηση τυπώθηκαν τα πρακτικά του Γ΄ Συνεδρίου Αλμυριωτικών Σπουδών,
οι εργασίες του οποίου διεξήχθησαν το 2000 στον Αλμυρό. Στον πρώτο τόμο περιλαμβάνονται
αρχαιολογικά θέματα, της νεολιθικής, της κλασικής και της ελληνιστικής εποχής. Πρόκειται για
27 ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν, κυρίως, από τους αρχαιολόγους της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ του Βόλου
και αναδεικνύουν το ιστορικό παρελθόν της περιοχής του Αλμυρού και ευρύτερα (Αχαΐα
Φθιώτιδα). Στον δεύτερο τόμο περιλαμβάνονται άλλες ανακοινώσεις, οι οποίες καλύπτουν την
βυζαντινή εποχή και την περίοδο της οθωμανικής κατοχής. Πρόκειται για σημαντικές μελέτες,
οι οποίες πλουτίζουν την βιβλιογραφία περί του Αλμυρού και θα αποτελέσουν την βάση για
εκτενέστερες μελέτες, στο μέλλον. Από τον μεγάλο αριθμό των ανακοινώσεων αναφέρουμε
ενδεικτικώς τις παρακάτω: α) Κων. Βουζαξάκης, Νεολιθικός οικισμός στην περιοχή Μπελίτσι,
στον κόμβο Μικροθηβών. β) Εύα Μεγαλοκονόμου-Χρ. Σπανοδήμος, Νέα στοιχεία πρώιμης
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κατοίκησης στη θέση Κεφάλωση Αλμυρού και στον άμεσο περίγυρό της. γ) Έλσα Νικολάου
κ.ά., Άλος. Η ελληνιστική οχύρωση. δ) Μαρία-Χριστίνα Κατσαβού-Χριστίνα Πολυμεροπούλου,
Τάφοι και ταφικά έθιμα στη θέση Κεφάλωση Αλμυρού και στην ευρύτερη περιοχή της. ε) Βασ.
Καραχρήστος, Πολιτική και στρατιωτικές αναμετρήσεις κατά το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. Η
τύχη της Άλου. στ) Φαν. Δακορώνια, Θολωτοί τάφοι στην Αχαΐα Φθιώτιδα. ζ) Πολυξένη
Μπούγια, Επιτύμβιες στήλες από τη Μελίτεια. η) Αριστέα Παπασταθοπούλου, Ελληνιστικός
θαλαμωτός τάφος στον Δομοκό. θ) Μαρία Χάδου, Οι πόλεις της Αχαΐας Φθιώτιδας υπό την
μακεδονική κυριαρχία του βασιλιά Φιλίππου Ε΄. ι) Γρηγ. Στουρνάρας, Τα χωριά της επαρχίας
Αλμυρού: Προσεγγίσεις στην οργάνωση του χώρου κατά την όψιμη οθωμανική περίοδο. ια)
Δημ. Λούπης, Οθωμανικές επιγραφές Αλμυρού. ιβ) Απ. Παπαθανασίου, Η άλωση της πόλεως
των Δύο Αλμυρών από τους Καταλανούς το έτος 1307 μ.Χ. ιγ) Βασ. Κ. Σπανός, Ιδιοκτησίες της
Μονής του Δουσίκου στον Πλάτανο Αλμυρού (1814-1815). ιδ) Γεώρ. Διονυσίου, Οι Έλληνες
της Ανατολικής Ρωμυλίας στον πόλεμο του 1897. Η περίπτωση της Αγχιάλου. ιε) Γεώργιος
Θωμάς, Οικισμός Θεσσαλομαγνήτων, όχι μόνο Μιτζελιωτών, η Αμαλιάπολη Αλμυρού. Μία
ανέκδοτη διαταγή του Κράτους του 1824. ιστ) Κώστας Σπανός, Τα επώνυμα της Σούρπης. (Για
πληροφορίες στο τηλ. 24220-24.857).
20) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΑΙΩΝ, Τρικαλινό Ημερολόγιο,
22 (Τρίκαλα 2006-2007), σ. 352.
Ο 22ος τόμος του Τρικαλινού Ημερολογίου διαιρείται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος
(σ. 11-278) καταχωρίσθηκαν οι ιστορικές και λαογραφικές μελέτες, και στο δεύτερο (σ. 279352) τα πεπραγμένα του Πολιτιστικού Οργανισμού. Από τις μελέτες του τόμου αναφέρουμε τις
ιστορικού ενδιαφέροντος: α) Αχ. Λαζάρου, Πανάρχαιες θεσσαλο-ηπειρωτικές επικοινωνίες και
αυτοχθονία βλαχόφωνων Περραιβών. β) Αχ. Λαζάρου, Παλιοσαμαρίνα Τρικάλων, Σαμαρίνα
Γρεβενών. (Ο σ. θεωρεί επίμαχο πρόβλημα την χρονική πρόταξη της Παλιοσαμαρίνας, όπως
έκαναν ο Κ. Κρυστάλλης και ο Κ. Σπανός, αγνοώντας, προφανώς, την ύπαρξη της θεσσαλικής
Σαμαρίνας το έτος 1454/55, όπως προκύπτει από την πρώτη σωζόμενη απογραφή του
σαντζακίου των Τρικάλων). γ) Παν. Μπρέλλας, Δόλοπες: Οι πρόγονοι των Ελλήνων. δ) Κώστας
Σπανός, Τα κτήματα της Μονής του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων στο Δαδί (1789). ε) Βασίλης
Κ. Σπανός, Τρικαλινά ονόματα του 16ου αιώνα στην πρόθεση 37 της Μονής του Δουσίκου.
στ) Ευθ. Κουφογιάννης, Ο Γεωργικός Σύνδεσμος Τρικάλων και το Αγροτικό Κίνημα. ζ) Δημ.
Καλούσιος, Ο άγιος Βησσαρίων· μητροπολίτης Λαρίσης (1527-1540): θαυματουργός.
21) ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Οι παροιμίες του χωριού μας, έκδοση του
Πνευματικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου της Νίκαιας, Λάρισα 2008, σ. 150.
Ο συνταξιούχος δάσκαλος Κ. Παπακωνσταντίνου κυκλοφόρησε το 20ό έργο του, στο
οποίο καταχώρησε περισσότερες από χίλιες παροιμίες και παροιμιακές εκφράσεις, οι οποίες
ακούγονται στο χωριό του Νίκαια της Λάρισας, αλλά και σε πολύ ευρύτερο χώρο πολλές από
αυτές. (Το βιβλίο διαθέτει ο Δήμος της Νίκαιας).
22) ΚΩΝ. ΑΠ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Εκκλησιαστική Ιστορία της Καππάς Καρδίτσας, Βόλος 2008,
σ. 76.
Ο Κ. Σουλιώτης, εκτός από τα άρθρα, θρησκευτικού, λαογραφικού και παιδαγωγικού
περιεχομένου, τα οποία δημοσιεύει στον Τύπο, έχει εκδώσει 8 έργα του. Το τελευταίο από αυτά
είναι το παρουσιαζόμενο εδώ, στο οποίο κατέγραψε την εκκλησιαστική ιστορία της γενέτειράς
του. Το πόνημα αυτό αποτελείται από τις εξής ενότητες: α) Η Επισκοπή της Καπούας, με τα
ονόματα των αρχιερέων της, από το έτος 1382 μέχρι το 1587. β) Εκκλησιαστική παρακμή
της Καπούας. γ) Ο νεομάρτυρας της Καπούας Κωνσταντίνος. δ) Νεώτερη και σύγχρονη
εκκλησιαστική ιστορία της Καππάς, με τους εφημερίους του οικισμού και τους κληρικούς
που κατάγονται από τον οικισμό αυτό. (Για πληροφορίες στα τηλ. 24210-43.135 και 6974185.868).
23) ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΠΗΣ, Καπετάν Κώστας Γαρέφης. Ο σταυραετός του Πηλίου, Έκδοση
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του Εξωραϊστικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλεών “Γρηγόριος Κωνσταντάς”, Βόλος 2008, Β΄
έκδοση, σ. 192.
Το 1979 ο Κ. Λιάπης τύπωσε την μονογραφία του για τον μηλιώτη μακεδονομάχο Κ. Γαρέφη, ανασύροντας από την αφάνεια αυτήν την ηρωική μορφή. Τώρα, επανεξέδωσε το έργο του
αυτό συμπληρωμένο με νέα στοιχεία, τα οποία βρήκε, στη συνέχεια της έρευνάς του, σε αρχειακές πηγές και στον Τύπο της εποχής. Όπως έγραψε, στον πρόλογό του, ο καθηγητής Διον. Γ.
Μαυρόγιαννης, με το έργο του Κ. Λιάπη προβάλλεται η αγωνιστική προσφορά του Γαρέφη και
ταυτοχρόνως το πανόραμα του Μακεδονικού Αγώνα. Τα συγχαρητήριά μας στον πολυγραφότατο Κ. Λιάπη. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24230-22.576).
24) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Ο Jacob Philipp Fallmerayer (1790-1861) και οι
αναμνήσεις του από το Άγιον Όρος και την Θεσσαλονίκη, ανάτυπο από την ΕΕΘΣ, Τμήμα
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, 11 (Θεσσαλονίκη 2006) 7-28.
Ο J. P. Fallmerayer, ο γνωστός για τον ανθελληνισμό του, από τον Ιούλιο του 1840 έως
τον Μάιο του 1842 ταξίδευσε στην Τραπεζούντα, στην Κωνσταντινούπολη και στο Άγ.
Όρος. Τις εντυπώσεις του δημοσίευσε στο έργο του Fragmente aus dem Orient (1845). Ο
Αθ. Καραθανάσης παρακολουθεί και σχολιάζει τις εντυπώσεις του που αφορούν στο Άγ.
Όρος και στη Θεσσαλονίκη. Παρατηρεί ότι σ’ αυτές αποτυπώνει την ζωή στο Άγ. Όρος, την
πνευματικότητά του όπως την αντιλαμβάνεται ένας ευρωπαίος επιστήμονας, καλός γνώστης
των εκκλησιαστικών πραγμάτων της Ελληνικής Ανατολής. Τα κείμενα του Fallmereyer
είναι ενδιαφέροντα, αλλά έχουν ένα βασικό μειονέκτημα: την έκδηλη σλαβοφιλία του. Οι
παρατηρήσεις και οι βιβλιογραφικές τεκμηριώσεις του Αθ. Καραθανάση καθιστούν την μελέτη
του πολύ χρήσιμη.
25) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ, Ευρυτανικά. Ιστορία-άνθρωποι-περιβάλλον, έκδοση της
Πανευρυτανικής Ένωσης, Αθήνα 2008, σ. 182.
Ο Μ. Σταφυλάς έχει κάνει μία σειρά εισηγήσεων σε διάφορα επιστημονικά και φιλολογικά
συνέδρια και ομιλίες στις εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση. Τα κείμενα αυτά, που
συγκέντρωσε σε έναν τόμο, με τον τίτλο Ευρυτανικά, και τα εξέδωσε η Πανευρυτανική
Ένωση, διαιρούνται σε πέντε ενότητες: Γενικά-Περιβάλλον-Θρησκευτικά-ΜεταναστευτικάΑντιστασιακά. Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: Έργα και ημέρες του εκ
Φουρνά ζωγραφοδιδασκάλου Διονυσίου· Αθανάσιος Ιατρίδης ο εκ Καρπενησίου· Η Ευρυτανία
στη νεοελληνική Λογοτεχνία (Ζαχ. Παπαντωνίου, Στέφ. Γρανίτσας, Ρήγας Γκόλφης, Θανάσης
Κυριαζής, κ.ά.). Πρόκειται για καλογραμμένα κείμενα από τα οποία ο αναγνώστης αποκομίζει
πολλά. (Για πληροφορίες στα τηλ. 210-32.40.004 και 69.20.004).
26) ΝΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ, Περί Βλεμμάτων, εκδόσεις «Δώτιον», Ιωάννινα 2007, σ. 48.
Το 2007 υπήρξε πολύ γόνιμο για τον Νίκο Ποταμίτη (Ψημμένο), με μία ποιητική συλλογή
και τρία έργα φιλοσοφικού περιεχομένου, τα οποία παρουσιάζουμε παρακάτω. Στη νέα του
ποιητική συλλογή ο Ν. Ποταμίτης πρωτοτυπεί: στη δεξιά σελίδα παραθέτει μία εντυπωσιακή
εικόνα, η οποία του ενέπνευσε τους στίχους της αριστερής σελίδας, που μοιάζουν με στίχους
επιγράμματος. Πιστεύοντας ότι κάθε βλέμμα είναι ένας δρόμος προς την κρύπτη της ψυχής,
πλάθει τον στίχο του φωτογραφίζοντας το εικονιζόμενο πρόσωπο με ενάργεια. (Για
πληροφορίες στο τηλ. 26510-24.497).
27) ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Ιόνιος Λόγος. Τόμος
χαριστήριος στον Δημήτρη Ζ. Σοφιανό, Κέρκυρα 2007, σ. 358.
Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τον πρώτο τόμο της επιστημονικής
επετηρίδας του τον αφιέρωσε στον Δημ. Σοφιανό, ο οποίος υπήρξε καθηγητής του. Από τις
μελέτες του τόμου επισημαίνουμε τις εξής: α) Ηλίας Αντωνόπουλος, Πάντα ατελή και άθλια
και άχρηστα. Κώδιξ Parisinus Graecus 36 (14ος-15ος αι.). Γραφόμενα και ζωγραφούμενα. β)
Βάιος Βαϊόπουλος, Στα χρόνια του πρώιμου ανθρωπισμού: Αλδινές εκδόσεις και λατινικές
μεταφράσεις ελληνικών κειμένων. γ) Ηλίας Γιαρένης, Το χειρόγραφο αρ. 20 της Ζωσιμαίας
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Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων. Ένα χρονολογημένο και εικονογραφημένο ελληνικό χειρόγραφο.
δ) Αθ. Ευσταθίου, Ο κώδικας 1066 της ΕΒΕ (προερχόμενος από την Ι. Μ. Δουσίκου) και τα
γραμματικά ερωτήματα κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο. ε) Σοφία Λαΐου, Το δίκτυο των
βακουφίων της πόλης των Τρικάλων, 15ος-16ος αιώνας. στ) Ευδοκία Ολυμπίτου, Από την
ορεινή χώρα στην παραλιακή σκάλα. Παρατηρήσεις για την διαμόρφωση μιας νησιωτικής
πόλης. ζ) Ηλίας Σβέρκος, Άρπαλος Κύτα(;). η) Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Εργογραφία
Δημητρίου Ζ. Σοφιανού. θ) Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Το φαινόμενο της ζητείας κατά
την μεταβυζαντινή περίοδο.
28) ΝΙΚΟΣ Κ. ΨΗΜΜΕΝΟΣ, Για τον Μεθόδιο Ανθρακίτη. Μελετήματα, εκδόσεις
«Δώτιον», Ιωάννινα 2007, σ. 112.
Ο Ν. Ψημμένος, ομότιμος καθηγητής της Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο των
Ιωαννίνων, με τα μελετήματα του βιβλίου στοχεύει να κάνει γνωστό το έργο του ηπειρώτη
δασκάλου φιλοσοφικών μαθημάτων του 18ου αι., ο οποίος είναι γνωστός κυρίως για τα δεινά
τα οποία υπέστη. Τα μελετήματα, μερικά από τα οποία δημοσιεύθηκαν την περίοδο 20002002 και με τα οποία ο αναγνώστης προσεγγίζει τον Ανθρακίτη, είναι τα εξής: α) «Αθεΐζουσι»
και «συναθεΐζουσι». β) Μεθόδιος Ανθρακίτης· προβλήματα προσέγγισης του έργου του. γ)
Ο Γεώργιος Ζαβίρας για τον Μεθόδιο Ανθρακίτη. δ) Η επιστολή του Μεθοδίου Ανθρακίτη
προς τους άρχοντας των Ιωαννίνων, ως ιστορικοφιλοσοφική μαρτυρία. ε) Το μήνυμα του
Μεθοδίου Ανθρακίτη. στ) Στ. Δ. Τσιαλού, Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο φιλοσοφών διαφόρως από
τους Αριστοτελικούς. Στο παράρτημα του βιβλίου παρατίθενται αποσπάσματα από τον λόγο
του Ανθρακίτη «Περί καθόλου» και η σχετική βιβλιογραφία. Το νέο έργο του Ν. Ψημμένου
διακρίνεται για την γλαφυρή γλώσσα και την ώριμη σκέψη του που κάνουν το βιβλίο εύληπτο
από τον μη εξοικειωμένο με τέτοια θέματα. (Για πληροφορίες στο τηλ. 26510-24.497).
29) ΝΙΚΟΣ Κ. ΨΗΜΜΕΝΟΣ, Σωκράτης. Ένα δοκίμιο και δώδεκα ερωτήματα για την ζωή
και το έργο του, εκδόσεις «Δώτιον», Ιωάννινα 2007, σ. 160.
Ο Σωκράτης έχει απασχολήσει πάμπολλους, Έλληνες και ξένους, φιλοσόφους και μη. Ένας
δάσκαλος της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, όπως ο Ν. Ψημμένος, με τις τόσες ανησυχίες του, δεν θα
μπορούσε να μην ασχοληθεί και με τον Σωκράτη. Όπως αναφέρει στον πρόλογό του, καρπός
της προσπάθειάς του να αποβάλει το στοιχείο της συγκίνησης, για το μεγάλο φιλόσοφο, είναι
οι αναλύσεις δώδεκα ρήσεων του Σωκράτη, οι οποίες καταλήγουν σε δώδεκα ερωτήματα,
πότε γενικού και πότε ειδικού χαρακτήρα. Ο αναγνώστης καλείται, αφού ενημερωθεί για
την όλη δραστηριότητα του Σωκράτη, διαβάζοντας το μη ερευνητικό δοκίμιο, να απαντήσει
στα δώδεκα ερωτήματα. Το δοκίμιο του Ν. Ψημμένου, γραμμένο με επαγωγικό τρόπο οδηγεί
τον αναγνώστη σε σοβαρή σκέψη και, όντως, μπορεί να δώσει τις ζητούμενες απαντήσεις. Ο
δάσκαλος μας κάνει ένα καλό μάθημα Φιλοσοφίας. (Για πληροφορίες στο τηλ. 26510-24.497).
30) ΝΙΚΟΣ Κ. ΨΗΜΜΕΝΟΣ, Μελετήματα νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Β΄. Προκορυδαλική
περίοδος: Οι πρώτοι θεολογήσαντες και φιλοσοφήσαντες, εκδόσεις «Δώτιον», Ιωάννινα 2007,
σ. 180.
Το 2007 υπήρξε πολύ παραγωγικό έτος για τον Ν. Ψημμένο. Έχοντας αρκετό ελεύθερο
χρόνο, ακονίζει την γραφίδα του και ενθυμούμενος τον ρόλο τού δασκάλου στο Πανεπιστήμιο
των Ιωαννίνων, εξακολουθεί να κάνει μαθήματα, γραπτώς τώρα, της ειδικότητάς του. Τα
μαθήματά του αυτά έχουν τους εξής τίτλους: α) «Ὕβρις» καί ἐπιχείρημα. Ο Ματθαίος
Καμαριώτης για τον Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα. β) «Διά ταῦτα τοῖς ἐχθροῖς ὑπεῖζαν» οι Γραικοί.
γ) «Φιλοσόφει τήν κατά Χριστόν Φιλοσοφίαν». Φιλοσοφία και Θεολογία στον ελληνικό 16ο
αιώνα. δ) Ο «Λόγος» του Μανουήλ Κορινθίου «κατά Γεμιστοῦ καί Βησσαρίωνος». ε) «Ἡμεῖς
δέ φαμέν». Ο αντι-αριστοτελικός λόγος του Χριστοφόρου Κοντολέοντα. στ) Από τις απαρχές
της νεοελληνικής Φιλοσοφίας: Η περίπτωση του Ερμοδώρου Ληστάρχου. Όλα τα μελετήματα
είναι καρπός της επιστημοσύνης του Ν. Ψημμένου, βασισμένα σε πολύ καλή βιβλιογραφική
υποδομή. (Για πληροφορίες στο τηλ. 26510-24.497).
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31) ΠΑΥΛΟΣ Β. ΝΤΑΛΛΗΣ, Η Βούλπη και η Παλαιοκατούνα της Ευρυτανίας. Ιστορικά
και λαογραφικά στοιχεία, «Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 2007, σ. 312.
Ο Ευρυτάνας Π. Νταλλής, συνταξιούχος δάσκαλος, χωρίς να διεκδικεί τις δάφνες του
ιστορικού, ασχολήθηκε, κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής καριέρας του, με την συλλογή
ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων δύο ευρυτανικών οικισμών: της Βούλπης και της
Παλαιοκατούνας, οι οποίοι είναι ριζωμένοι στα Άγραφα. Καρπός αυτής της πολύχρονης
έρευνας, για την οποία απέσπασε έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών είναι το παρουσιαζόμενο
εδώ έργο του, ο οποίο διαιρείται σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος (σ. 33-44) ο συγγραφέας
κάνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή από την προχριστιανική εποχή μέχρι την Επανάσταση
του 1821 και λίγο μετά. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη
ασχολείται με την Βούλπη μετά το 1830: την ετυμολογία του τοπωνυμίου, τους οικισμούς,
τους ναούς, τους ιερείς, τα σχολεία, τις οικογένειες, τους αγωνιστές του 1821, τις ασχολίες των
Βουλπιωτών. Στη δεύτερη ενότητα ασχολείται με την Παλαιοκατούνα. [Ως προς το τοπωνύμιο
Κατούνα σημειώνουμε τα εξής: Η πρώτη μαρτυρία του όρου qatuna ανάγεται στον 10ο αιώνα.
Η προέλευση της λέξης δεν είναι εξακριβωμένη. Ίσως είναι από την θρακική λέξη qatona.
Ένας οθωμανικός κανονισμός του 1468 ορίζει ότι η κατούνα ήταν ένα σύνολο 20 οικιών, ενώ
ένας άλλος του 1477 σύνολο 50 οικιών. Στην περιοχή του Σκούταρι η κατούνα και το χωριό
συναριθμούνται. Βλ. στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 19 (1991) 126]. Το θέμα κι αυτής της ενότητας
είναι όπως και της πρώτης. [Το τοπωνύμιο Μπότσανη υπάρχει και στα θεσσαλικά Αμπελάκια].
Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα λαογραφικά των δύο οικισμών: θρησκευτική ζωή, βιολογικός
κύκλος του ανθρώπου, δοξασίες, θεραπευτικά μέσα, κοινωνική ζωή κ.ά. Πρόκειται για ένα
έργο χρήσιμο, για την γνώση του ιστορικού παρελθόντος της περιοχής, στους κατοίκους της.
Συγχαρητήρια και στην Πανευρυτανική Ένωση που ανέλαβε το κόστος της έκδοσης.
32) ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ, Ο καπετάν Γιάννης Καρατζοβάλης και η ληστοκρατία στη
Χαλκιδική, Πολύγυρος 2007, σ. 160.
Το παρουσιαζόμενο εδώ βιβλίο είναι το 5ο στη σειρά του πολυγυρινού δασκάλου Γ.
Κανατά, στο οποίο ασχολείται με το φαινόμενο της ληστείας στη Χαλκιδική, με επίκεντρο τον
ληστή Γιάννη Καρατζοβάλη. Ο συγγραφέας παρακολουθεί την δράση του ληστή από την αρχή
(1918) μέχρι την σύλληψη (1926), την καταδίκη, την φυλάκιση και την απόδρασή του (1931).
Στη συνέχεια εξιστορεί τα γεγονότα στα οποία πρωταγωνίστησε ο Καρατζοβάλης, με πολλές
λεπτομέρειες, μέχρι την εξόντωσή του, στις 13.12.1936. Το βιβλίο κλείνει με το επίμετρο, στο
οποίο καταχωρίσθηκαν έξι ληστρικές ιστορίες που συντάραξαν την Χαλκιδική (Σημειωτέον
ότι, το μοναδικό θύμα του ληστή Καρατζοβάλη ήταν ο χωροφύλακας Βασίλειος Βαμπούλας,
από τα Λεσιανά-Φιλύρα των Τρικάλων. (Για πληροφορίες στο τηλ. 6945-822.836).
33) ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ-ΜΠΑΣΛΗ, Κάποτε σ’ ένα χωριό ήμουνα παιδί κι εγώ!, Λάρισα
2007, σ. 48.
Η συνταξιούχος δασκάλα Μ. Τσεκούρα-Μπασλή ασχολείται, με ζέση, με την παιδική
λογοτεχνία, τα τελευταία δέκα χρόνια. Μετά τις τρεις ποιητικές συλλογές της, εξέδωσε
πέρυσι 8 αφηγήματα της παιδικής ηλικίας της στη γενέτειρά της Γόννοι των Τεμπών, τα οποία
εικονογράφησε η Κατερίνα Λαδέρη. Οι μνήμες της Μ. Τσεκούρα-Μπασλή είναι μνήμες όλων
των παιδιών της μεταπολεμικής Ελλάδας, οι οποίες επαναφέρουν στο προσκήνιο τις δύσκολες
αλλά μεστές περιεχομένου ημέρες των παιδιών στις αλάνες, στις ρεματιές, στα αλώνια και
στα χωράφια. Πρόκειται για ένα ευχάριστο παιδικό ανάγνωσμα γραμμένο με μεράκι. (Για
πληροφορίες στο τηλ. 2410-610.272).
34) ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΜΙΣΣΙΟΣ, Και άλλοι Μυτιληνιοί λόγιοι και λογοτέχνες. Συμβολή στην
ιστορία της Λεσβιακής Γραμματείας, εκδόσεις «Πιττακός», Αθήνα 2008, τ. 13, σ. 464.
Το έχουμε γράψει κι άλλες φορές ότι ο Κ. Μίσσιος είναι ο γραμματολόγος της Λέσβου. Από
το 1994 μέχρι φέτος εξέδωσε 13 τόμους αποθησαυρίζοντας όλη την πνευματική παραγωγή του
νησιού του. Στον εν λόγω τόμο, εκτός από την μελέτη για την Σαπφώ, υπάρχουν άλλες 50 μελέτες
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οι οποίες καλύπτουν έναν αιώνα, περίπου (1848-1952). Για κάθε πρόσωπο ο συγγραφέας
δίνει τα βιογραφικά του στοιχεία, την εργογραφία του και εκτενή δείγματα της δημιουργίας
του, μαζί με το σκίτσο του, φιλοτεχνημένο από την Μάρω Κ. Μίσσιου. Αξιοθαύμαστη είναι
η σχολαστική τεκμηρίωση των απόψεων του Κ. Μίσσιου, τεκμηρίωση που δίνει κύρος στα
γραφτά. Τα συγχαρητήριά μας και ευχές για καλή συνέχεια.
35) ΕΛΙΜΕΙΑΚΑ, Εξαμηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου των Κοζανιτών της Θεσσαλονίκης,
τ. 59 (Θεσσαλονίκη 2007) σ. 129-248.
Το νέο τεύχος των Ελιμειακών, τα οποία διευθύνει ο πολύδραστος Στράτος Ηλιαδέλης,
περιέχει αρκετές μελέτες και άρθρα, από τα οποία σημειώνουμε εδώ τα ιστορικού
ενδιαφέροντος: α) Αθαν. Ε. Καραθανάσης, Κοζανίτες απόδημοι συνδρομητές εκδόσεων της
περιόδου 1806-1820. β) Χαρίτων Καρανάσιος, Διδαχή εκφωνηθείσα στον Άγ. Νικόλαο στην
Κοζάνη το 1710. γ) Αδριανός Ι. Παπαδριανός, Ο Ιωάννης και ο Παναγιώτης Εμμανουήλ.
Δύο Καστοριανοί οπαδοί του Ρήγα Βελεστινλή. δ) Κώστας Σπανός, Συμβολή στην ταύτιση
οικισμών του κώδικα 201 της Μονής της Ζάβορδας. ε) Νικ. Δ. Σιώκης, Ο μακεδονομάχος ιερέας
Γεώργιος Παπαντούλας.
36) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΟΥΛΙΔΑΣ, Το νομισματικό σύστημα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, Ιωάννινα 2008, σ. 90.
Οι ασχολούμενοι με την ιστορία των χρόνων της οθωμανικής κατοχής συναντούν συχνά δυσερμήνευτους νομισματικούς όρους, τους οποίους, λόγω της παραφθοράς τους δεν εντοπίζουν
ούτε στα τουρκικά λεξικά. Στη δυσκολία αυτή έρχεται τώρα αρωγός το έργο του Κ. Κουλίδα,
στο οποίο καταχωρίσθηκαν πολλές δεκάδες λέξεων νομισματικού ενδιαφέροντος. Με το έργο
αυτό, οι ερευνητές θα αντιμετωπίζουν, στο εξής, αρκετές δυσκολίες, ιδιαιτέρως στην έκδοση
εγγράφων της οθωμανικής περιόδου. (Για πληροφορίες στο τηλ. 26510-67.223).
37) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, Νέοι στη δίνη της κατοχικής
Ελλάδας. Ο διωγμός και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων 1943-1944, Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς, Αθήνα 2008, σ. 152.
Με μία εικόνα έργου του Αλέκου Φασιανού, στο εξώφυλλο, με κείμενα του Αλεξίου Μενεξιάδη, της Βεατρίκης Σαΐας-Μαγρίζου και άλλων, με προλόγους της Γεν. Γραμματείας Νέας
Γενιάς και του ΚΙΣ και πολλές παλιές φωτογραφίες κυκλοφόρησε ο καλοτυπωμένος τόμος, τον
οποίο παρουσιάζουμε εδώ. Ο τόμος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α) Κατοχή-Διωγμός: Παιδιά σε αναζήτηση καταφυγίου. β) Εθνική Αντίσταση: Η συμμετοχή των Εβραίων και η βοήθεια
των ανταρτών προς τους διωκόμενους. γ) Στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης: Μαρτυρίες
επιζώντων ομήρων. Πρόκειται για μία έγκυρη καταγραφή του διωγμού των ελλήνων Εβραίων,
η κοινότητα των οποίων αποδεκατίσθηκε: από 77.377 άτομα έμειναν 10.228.
38) ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΣΣΙΟΣ, Ένας Μυριβήλης αλλιώτικος, «Εντελέχεια», Μυτιλήνη 2008, σ.
216.
Τα πολλά κείμενα που έχουν γραφεί για τον Στρατή Μυριβήλη δεν αποθάρρυναν τον Κ.
Μίσσιο από το να ασχοληθεί με αυτόν. Όπως έγραψε στον πρόλογό του, δεν προβαίνει σε κριτική αποτίμηση του μεγάλου λογοτέχνη, αλλά σε ένα «πλησίασμα, μέσα από δικά του κείμενα,
κατά κύριο λόγο, αλλά και κείμενα τρίτων, που δημοσιεύθηκαν στα χρόνια της δράσης του.
Προβάλλοντας έτσι περιστατικά που είχαν “ξεφύγει” από “σοβαρές” μελέτες που έγιναν γι’
αυτόν ή έχουν “αποσιωπηθεί”, ενίοτε και σκοπίμως». Με αυτά τα δεδομένα, ο Κ. Μίσσιος σκιαγραφεί έναν αλλιώτικο Μυριβήλη, όπως αυτός αναδεικνύεται από την δράση και τις επαφές
με τον περίγυρό του. Μπορεί τα περιγραφόμενα περιστατικά να έχουν μία ευτράπελη διάθεση,
όμως τα πάντα, σοβαρά και ευτράπελα, συνθέτουν την εικόνα ενός δημιουργού. Τα συγχαρητήριά μας στον ακαταπόνητο δημιουργό.
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