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Aπό τόμο σε τόμο 
Αγαπητοί Φίλοι, 
Αισίως συμπληρώσαμε 60 τόμους, στα 32 χρόνια της εκδοτικής πορείας μας. Στους 

τόμους αυτούς, παρουσιάσαμε μερικές χιλιάδες σελίδες με άγνωστες πτυχές της Θεσσαλι-
κής Ιστορίας. Φωτίσαμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, πολλές πτυχές της αρχαίας, της 
μεσαιωνικής και της νεότερης ιστορίας του τόπου μας, όπως, φυσικά, έκαναν και άλλα 
περιοδικά της περιοχής μας. Μεταφράσαμε πολλές επιστημονικές μελέτες αξιόλογων ι-
στορικών και αρχαιολόγων και πολλά περιηγητικά κείμενα, δίνοντας την ευκαιρία σε 
όλους μας να μελετήσουμε σπουδαία κείμενα και περιγραφές στη γλώσσα μας, χάρη στην 
αγάπη τόσων και τόσων φίλων μας μεταφραστών. Με την ολοκλήρωση της μετάφρασης 
του έργου Sovereignty and Coinage in Classical Greece (Κυριαρχία και νομισματοκοπία 
στην Κλασική Ελλάδα), εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον πανεπιστημιακό δάσκαλο 
Thomas Martin, που μας παραχώρησε την άδεια μετάφρασης του έργου του, στον Μπά-
μπη Βόγια, που μας γνώρισε αυτό το έργο, και στον Αλέξη Γαλανούλη, για την υπομονή 
του να το μεταφράσει και να το καταστήσει προσιτό σε όλους μας.  

Οι πρωτότυπες μελέτες είναι επίσης πολλές, γραμμένες με πολλή αγάπη και με στόχο 
να αναδείξουμε την Ιστορία μας στον βαθμό που πρέπει. Όλοι οι συνεργάτες του περι-
οδικού μας, θεωρώντας το και δικό τους, προσφέρουν προσεγμένα κείμενα, τεκμηριω-
μένα με προσοχή, τα οποία πλουτίζουν την θεσσαλική βιβλιογραφία. Τα κείμενα αυτά 
βοήθησαν πολλούς στη σύνθεση ενός αξιόλογου πονήματος. Το βλέπουμε αυτό στα βι-
βλία που εκδίδονται τα τελευταία χρόνια, οι συγγραφείς των οποίων αξιοποιούν πολ-
λά δημοσιεύματά μας. Αυτό αποτελεί την καλύτερη αμοιβή όλων μας. 

Με την μέχρι τώρα πορεία μας, προτρέψαμε, έμμεσα, αρκετούς να ασχοληθούν με 
τον τόπο τους, με μικρά και μεγάλα δημοσιεύματα ή με την σύνθεση μιας μονογραφίας. 
Θα συνεχίσουμε την πορεία μας στο ίδιο πνεύμα, προσφέροντας και πάλι στους νέους 
συνεργάτες μας, εκτός από την εμπειρία μας, και ανέκδοτο αρχειακό υλικό για μελέτη 
και αξιοποίηση. Υπάρχουν πολλά θέματα αναξιοποίητα, τα οποία περιμένουν τον με-
λετητή για να τα αναδείξει.  

Για την αρτιότερη εμφάνιση του τόμου μας βοήθησαν ο φίλοι, Σταυρούλα Σδρόλια, 
Γιώργος Τουφεξής, Θανάσης ∆ουμακής και Στάμος Γραμμένος, στους οποίους εκφράζου-
με τις ευχαριστίες μας. 

Στις αρχές του χρόνου, ο εκδότης του περιοδικού τύπωσε τον πρώτο τόμο ενός δίτο-
μου έργου με τίτλο, Θεσσαλικές Ενθυμήσεις, 1404-1881. Στον πρώτο τόμο (1404-1799), 
περιλαμβάνονται 508 ενθυμήσεις με ποικίλα θέματα: ακρίβεια, πείνα, πανούκλα, ληστεία, 
κλέφτες, επίσκοποι, λεηλασίες, αρπαγές, βιαιότητες των Οθωμανών κ. ά.  

Στις 20.3.2010, η αδελφότητα της Μονής του Σπαρμού τίμησε τον Αλέκο Κελέση, 
τον Θωμά Μπούμπα και τον Κώστα Σπανό, για την συμβολή τους στην ανάδειξη της 
ιστορίας της Μονής. Στις 29.5.2011 ο Γιώργος Τουφεξής και ο Κώστας Σπανός παρου-
σίασαν στη Γούνιτσα (Αμυγδαλέα) της Λάρισας όψεις της ζωής στον χώρο, από την 
νεολιθική εποχή ο πρώτος και την νεότερη εποχή ο δεύτερος. 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
Στον 59ο τόμο μας διέφυγαν μερικά λάθη, τα οποία επισημαίνουμε εδώ: 
Στη σ. 256, αρ. 37, ο οικισμός Καραβίδα (σήμερα ονομάζεται Καραβδέικα), είναι συ-

νοικία του Πλακωτού, το οποίο προσφάτως μετονομάσθηκε σε Αγία Μαρίνα.  
Στη σ. 259, αρ. 73, ο οικισμός Μέγα Ρέμα δεν είναι διαλυμένος, αλλά υφίσταται α-

κόμα, όπως μας γνώρισε ο φίλος Κώστας Παΐσης. 
Στη σ. 42, στον 2ο στίχο της σημείωσης 12, ο αριθμός 44 να γίνει 396.  
Στη σ. 171, να διαγραφεί ο στίχος του τέλους «12. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ». 
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Β. LENK 

ΟΙ ΠΕΡΡΑΙΒΟΙ 
Mετάφραση από τα γερμανικά* 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

 
Το όνομα Περραιβοί (σε παλαιότερα νομίσματα Περαιβοί, σε νεότερα Περραι-

βοί)1 σημαίνει, προφανώς, το «πέρας», αυτοί οι οποίοι κατοικούν πέρα από τον 
Πηνειό.2 Οι Περραιβοί ήταν ένα αχαϊκό φύλο της Θεσσαλίας, το οποίο ανήκε στο 
αρχαιότερο οικιστικό τμήμα, ύστερα από την είσοδο των βορειοδυτικών Θεσσα-
λών, των οποίων ήταν περίοικοι. Ο Σκύλακας (65) τους ονομάζει εμφαντικά Έλλη-
νες.3 O ομηρικός κατάλογος των πλοίων4 τούς γνωρίζει στους ιστορικούς οικισμούς 
τους στον Τιταρήσιο. Ο ποιητής τους αναφέρει μαζί με τους Αινιάνες. Υπολαμβάνει, 
πάντως, πως και τα δύο φύλα (ή μόνο οι Αινιάνες;) κατοικούσαν στη ∆ωδώνη.5 
Αρχικώς κατοικούσαν σε ολόκληρη την Εστιαιώτιδα6 και πρέπει να είχαν επεκτα-
θεί μέχρι την Εύβοια. Μετά από σκληρούς αγώνες με τους Θεσσαλούς,7 οι Περραι-
βοί περιορίσθηκαν στην παραποτάμια περιοχή του Τιταρησίου και του Ευρώπου, 
απωθήθηκαν μέχρι τα βόρεια περιμετρικά βουνά της Θεσσαλίας και περιέπεσαν σε 
υποταγή.8 Ένα μέρος των Περραιβών, αυτοί που κατοικούσαν στα απρόσιτα ορει-
νά μέρη, φαίνεται πως παρέμειναν ελεύθεροι. Ο Στράβωνας αναφέρει πως οι περισ-
σότεροι Περραιβοί, για να αποφύγουν την υποδούλωση, έφυγαν μέσω της Πίνδου 
προς τα δυτικά κι εκεί συνέχισαν να ζουν ως μετανάστες.9 Φαίνεται, όμως, πως στην 
εποχή του δεν υπήρχε κανένα ίχνος από αυτούς. 

Στη θέση των νικητών Θεσσαλών εμφανίζονται στον μύθο οι Λαπίθες.10 Στους 
ικετεύοντες για προστασία στον Αισχύλο (256), στους Περραιβούς κυριαρχεί ακό-
μα ο βασιλιάς «Πελασγός». Κατά τον Αθήναιο (ΙΑ, 476ε) ο Αισχύλος είχε γράψει 
ένα δράμα με το όνομα Περραιβίδες. Οι Περραιβοί χρησιμοποιούσαν παλαιά κέρα-
τα για να πίνουν: < Αἰσχύλος δ’ ἐν Περραιβοῖς > τούς Περραιβούς παρίστησιν ἀντί 
                                                      

* To κείμενο που ακολουθεί είναι το άρθρο του B. Lenk, «Perrhaebi», στην Real Encyclopädie 
der Classischen Altertumswissenschaft των Wissowa-Krole, 1937, στήλες 906-909. 

1. B. V. Head, Historia Νumorum, Oxford 1911, 2, 304.  
2. Fr. Stählin, Das hellenische Thessalien, Stuttgart 1924, 36. 
3. Σχετικά με την περιοχή τους, βλ. το άρθρο του Fr. Stählin, α) Στον τόμο VI A, σ. 99 κ. εξ., 

της Real, όπου επίσης και ιστορική αναφορά. β) Das hellenische Thessalien…, σ. 36 κ. εξ.· G. Kip, 
Thessalische Studien, Diss. Hlle 1910. 

4. Ιλιάδα, Β. 749. 
5. Otto Kern, RE, V, 1264. 
6. Στράβωνας, Θ, 437, Ι, 446.  
7. Αριστοτέλης, Πολιτικά, Β, 1269 b 6. 
8. Θουκυδίδης, Β. 101, ∆. 78,6· Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.19. 
9. Στράβωνας, Θ, 442· πρβ. και 434. 

10. Στράβωνας, Θ, 439, 440. 
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ποτηρίων τοῖς κέρασι χρωμένους διά τούτων: «ἀργυρηλάτοις κέρασι χρυσᾶ στόμια 
προσβεβλημένοις». 

Όσοι από τους Περραιβούς ζούσαν στην πεδινή χώρα και στις πόλεις τους, εντός 
της θεσσαλικής σφαίρας επιρροής, παρέμειναν σε μία χαλαρή φυλετική συμπολιτεί-
α, έκοβαν δικά τους αργυρά νομίσματα (480-400 π. Χ)11 και διατηρούσαν μία έδρα 
και μία ψήφο στην Πυλαϊκή Αμφικτυονία, στην οποία αυτοί ανήκαν ήδη από την 
εποχή της ανεξαρτησίας τους.12 

Ο Kretschmer (στο Gerke-Norden I 152) συμπεραίνει από αυτό ότι στην Ανατο-
λική Θεσσαλία, και ιδιαίτερα στην περραιβική περιοχή, η αχαϊκή διάλεκτος  διατη-
ρήθηκε καθαρότερα παρά στη ∆υτική. Οι Περραιβοί, χωριστά από τους Θεσσα-
λούς, πρόσφεραν γη και ύδωρ στον πέρση βασιλιά Ξέρξη.13 Φαίνεται πως η κατά-
στασή τους επιδεινώθηκε κατά τον 5ο αι. π. Χ., περίπου στην εποχή του πελοποννη-
σιακού πολέμου. Την εποχή αυτή, οι ηγέτες της Λάρισας, στα χέρια των οποίων ανή-
κε μέχρι τότε η εποπτεία πάνω σ’ αυτούς τους βόρειους Περιοίκους, επεδίωκαν τα 
δικά τους ιδιαίτερα συμφέροντα, σε σχέση με τους Περραιβούς, και τους αντιμετώπι-
ζαν ως υπηκόους της Λάρισας και όχι πλέον ως υπηκόους όλων των Θεσσαλών. Σύμ-
φωνα με την σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά του Στράβωνα (Θ, 440), οι Περραι-
βοί υπόκειντο άμεσα υπό την κυριαρχία της Λάρισας, η οποία αύξαινε τον φόρο 
υποτέλειάς τους και αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι την εποχή του Φιλίππου Β΄.14 

Η κοπή νομισμάτων τώρα των Περραιβών διακόπηκε, τουλάχιστον δεν επιτρε-
πόταν πλέον στο Κοινό τους, αλλά καθεμιά πόλη συνέχιζε να κόβει νομίσματα. Την 
έδρα στην Αμφικτυονία την διατήρησαν, αλλά εδώ δεν τολμούσε κανένας να επι-
τρέψει μία αλλαγή. Παρ’ όλα αυτά, οι Περραιβοί δεν έπαυσαν να επιδιώκουν την 
αυτονομία τους και κατόρθωσαν, για πολύ καιρό, να ξεφύγουν από τον νέο ταγό 
της Θεσσαλίας, τον Ιάσονα των Φερών, όταν αυτός επανέκτησε την παλαιά θέση 
του και επέβαλε την εξουσία του και στη Λάρισα και ήθελε να κερδίσει τους περί-
οικους λαούς της Θεσσαλίας. 

Ο Ιάσονας μπόρεσε να κατακτήσει την Περραιβία, για πρώτη φορά, μετά την 
μάχη στα Λεύκτρα, το 371 π., Χ.15 Ήδη, πριν από την εποχή του Ιάσονα, του οποί-
                                                      

11. Β. V. Head, ό. π., σ. 304· Catal. of Greek coins Thessaly, 39. 
12. Κατάλογος των Αμφικτυόνων κατά τον Αισχίνη ΙΙ, 116. Busolt-Swoboda, Griech. 

Staatskunde II3, 1478 κ. εξ. και 1494. Εκεί, επίσης, γενικά με την νομική θέση των Περιοίκων. 
13. Ηρόδοτος, Ζ, 182. 
14. Ο Ed. Meyer (Theopomps Hellenika, 250), αναφέροντας τον Θουκυδίδη ∆, 78, (οι Περραιβοί 

ως υπήκοοι των Θεσσαλών) και τον Στράβωνα, Θ, 440 (οι Περραιβοί ως υπήκοοι της Λάρισας) 
αντιπαραθέτει τις απόψεις και αναλύει εκτενώς την προαναφερόμενη υποταγή της περιοχής των 
Περραιβών. Το ίδιο, επίσης, και ο Arthur Rosenberg, Hermes, LI, 505 κ. εξ. Ο Fr. Stählin (RE, ΧΙΙ, 
848 κ. εξ.), δικαίως μάλλον, έχει αντίθετη άποψη, με δεδομένο ότι μία επέμβαση των άλλων 
Θεσσαλών εναντίον  της Λάρισας, εξαιτίας μιας τέτοιας ενέργειας, αυτήν ακριβώς την εποχή 
πρέπει να αποκλεισθεί λόγω της επικρατούσας διαίρεσης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Λάρισα ήταν 
η προέχουσα οικονομική δύναμη στον Βορά και ότι πρέπει να υπήρχαν οικονομικά, κυρίως, 
αίτια τα οποία ωθούσαν τους ηγέτες της πόλης σε τέτοιες ενέργειες.   

15. ∆ιόδωρος, ΙΕ, 57.2· Ed. Meyer, G. d. A., V 946· Arthur Rosenberg, ό. π., σ. 505 κ. εξ., επειδή 
αυτοί υποστήριζαν την Μακεδονία. Κατά τον Fr. Stählin, RE, ΙΧ, 774, ο χρόνος της κατάκτησης 
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ου η διακυβέρνηση δεν υπήρξε μακροχρόνια, oι μακεδόνες βασιλείς, οι οποίοι είχαν 
επεκτατικές βλέψεις στη Λάρισα, άρχισαν να προχωρούν στην προσάρτηση της χώ-
ρας των Περραιβών, για τον λόγο ότι υπήρχαν σ’ αυτήν σημαντικές διαβάσεις οι 
οποίες οδηγούσαν στη Θεσσαλία (μέσω αυτών των διαβάσεων διήλθε και η στρατιά 
του Ξέρξη).16 Οι Περραιβοί, την εποχή του Αρχελάου, ίσως υπήχθησαν προσωρινά 
υπό την εξουσία του, καθώς επίσης και υπό την εξουσία του Αμύντα, του πατέρα 
του Φιλίππου Β΄.17 Αυτός κατόρθωσε να αποκτήσει επιρροή τουλάχιστον στη Βό-
ρεια Περραιβία. Μέσω του Φιλίππου Β΄ περιήλθαν υπό την μακεδονική κυριαρχία, 
για ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έναν αιώνα. Ο βασιλιάς ανέθεσε, όπως 
φαίνεται, σε έναν θεσσαλό Πενέστη να ασχοληθεί με την υποταγή τους.18 Κατά την 
διάρκεια που οι Περραιβοί παρέμειναν φαινομενικά ανεξάρτητοι, οι Μακεδόνες 
κατέλαβαν τα σημαντικά από στρατιωτική άποψη σημεία της περιοχής τους. Ο Φί-
λιππος Β΄ μάλιστα τους άφησε να έχουν στην ελληνική ομοσπονδία του 338/337 π. 
Χ., μαζί με τις άλλες ελληνικές πόλεις, δύο ψήφους,19 παρέμειναν στην Αμφικτυονία 
και, εν πάση περιπτώσει, τους επιτρεπόταν να ψηφίζουν μόνο μαζί με τους ∆όλο-
πες.20 Επίσης, αυτόν τον αιώνα διοικούσαν τον λαό τους.  

Από τον 3ο αι. π. Χ. προέρχεται ένα έγγραφο με τον τίτλο «νόμος Περραιβών».21 
Mέχρι τον 2o αι. π. Χ. διατήρησαν το ημερολόγιό τους, με εν μέρει τελείως περίεργα 
ονόματα μηνών.22 Οι Περραιβοί επιδίωκαν πάντα την αυτονομία τους και μόλις ο 
Φίλιππος Ε΄ πιέσθηκε από τους Ρωμαίους προσχώρησαν στην Αιτωλική Συμμαχία.23 
Με αυτό συμφωνεί και ο Πλίνιος.24 Εμφανίσθηκαν το έτος 196 π. Χ., όταν ο ύπατος 
Τίτος Κοΐνκτιος Φλαμινίνος τους απέδωσε την «ελευθερία».25 Αμέσως έκοψαν πάλι 
νομίσματα,26 παρουσιάσθηκαν στη Ρώμη εξαιτίας μερικών πόλεων, από τις οποίες ο 
Φίλιππος Ε΄ δεν είχε αποσύρει τις κατοχικές δυνάμεις.27 Γύρω στο 178 π. Χ. οι Περ-
ραιβοί εμφανίζονται σε μία επιγραφή, πάλι ως Κοινόν, με έναν στρατηγό επικεφα-
λής28 και είχαν τις συνοριακές διαφορές τους με τους γείτονές τους Λαρισαίους.29 

                                                          
αποδίδεται εσφαλμένα από τον ∆ιόδωρο. Ο Fr. Stählin προσδιορίζει την υποδούλωση των 
Περραιβών το  374/373 π. Χ. 

16. Ηρόδοτος,  Z, 182. 
17. Ed. Meyer, Theopomps…, σ. 262· Arthur Rosenberg, ό. π., σ. 503, 505. 
18. Αθήναιος, ΣΤ, 260α. [Πρόκειται για τον Πενέστη Αγαθοκλή, κόλακα του Φιλίππου Β΄.]· Ισο-

κράτης, Φίλιππος 21. 
19. Syll.3, I. 260. 
20. Syll.3, I. 230. 249. 
21. Otto Kern, N. Jahrb., XIII 21· IG, IX2, 487.  
22. Bischoff, RE, XI, 1597 κ. εξ. (∆ιθυράμβιος, Ποήσιος, Υπερώιος. IG, IX2, 689, ∆ίος, όπως στη 

Μακεδονία και στη Μαγνησία. 
23. Τίτος Λίβιος, 39, 24 κ. εξ. 
24. Πλίνιος, Historia Naturalis, IV, 6, o oποίος τους κατατάσσει στους Αιτωλούς (Aetolorum 

populi) και αριθμεί σ’ αυτούς όλα τα περιφερειακά θεσσαλικά φύλα.  
25. Πολύβιος ΙΗ, 46. 5· Τίτος Λίβιος, 32, 5. 
26. B. V. Head, ό. π., σ. 304, χάλκινα, 196-146 π. Χ. Catal. of Greek coins Thessaly ΧΧΧΙΙΙ.  
27. Τίτος Λίβιος, 39, 24 κ. εξ. 39, 33· Πολύβιος, ΚΓ, 1. 10. 
28. IG, IX1, 689= Syll.3, ΙΙ, 638· G. Busolt - Η. Swoboda, RE, II3, 1424, 3. 
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Από την στρατηγική του Περσέα προέκυψαν κοινωνικές δυσκολίες γι’ αυτούς, κα-
θώς αυτός προσπαθούσε να κερδίσει από τους καταχρεωμένους φτωχούς.30 Ακόμα, 
στην εποχή αυτή συναντούμε ομήρους από την περραιβική Τριπολίτιδα στη Λάρι-
σα,31 γεγονός το οποίο δείχνει ότι υπήρχε ακόμα η αρχαία αντίθεση. Οι Περραιβοί 
παραδόθηκαν στον διερχόμενο Περσέα, αλλά σύντομα ξαναβρέθηκαν υπό την ρω-
μαϊκή κυριαρχία.32 Υπαγόμενοι στη ρωμαϊκή επαρχία της Αχαΐας συνέχισαν την 
δική τους πενιχρή ζωή και να υφίστανται βασανισμούς.33      

Οι Περραιβοί εξαφανίσθηκαν εντελώς από την Ιστορία όταν ο Αύγουστος τους 
αφαίρεσε, οριστικά, την έδρα στην Αμφικτυονία και τους ένωσε με τους Θεσσα-
λούς. Αυτό συνάγεται από τον κατάλογο των ιερομνημόνων του Παυσανία,34 στον 
οποίο δεν εμφανίζονται πλέον οι Περραιβοί, από το γεγονός ότι αφενός μεν οι θεσ-
σαλοί στρατηγοί είναι από τους Γόννους, δηλαδή Περραιβοί, 35 και αφετέρου δε τα 
περραιβικά έγγραφα χρονολογούνται με αναφορά στους θεσσαλούς στρατηγούς36  
και είναι όλα της εποχής του Αυγούστου (14 π. Χ. - 29 μ. Χ.). Σχετικά με τις πόλεις 
τους πραγματεύεται ονομαστικά ο Κip.37 Οι σπουδαιότερες από αυτές ήταν ο Γόν-
νος (Γόννοι), ο Κόνδυλος, η Μάλλοια, η Φάλαννα, η Τριπολίτιδα, η οποία αποτε-
λούνταν από την Άζωρο, την ∆ολίχη και το Πύθιον. Ο Στέφανος Βυζάντιος γνωρί-
ζει τους Περραιβούς κυρίως ως κατοίκους της πόλης Πέρραιβος, η οποία, φυσικά, 
είναι ανύπαρκτη.38 

 
 
 

                                                          
29. Αρχ. Εφημ. 1910, 333, 1 (μία επιγραφή του έτους 170 π. Χ. την οποία δημοσίευσε ο Απ. 

Αρβανιτόπουλος, ο οποίος υπενθυμίζει τις έριδες των Περραιβών με τους Μάγνητες. Βλ. IG, IX2, 
1106· πρβ. Fr. Stählin, RE, XII, 861 κ. εξ.). 

30. Τίτος Λίβιος, 42, 13· πρβ. Syll.3, ΙI. 643 (172 π. Χ.). 
31. Τίτος Λίβιος, 42, 53, 7. 
32. Τίτος Λίβιος, 42, 67, 7.  
33. Κικέρων, Pison. 40, 96: Perrhaebi venditi (πουλημένοι Περραιβοί ). Ίσως να το πάρουμε 

κατά λέξη. 
34. Παυσανίας, Φωκικά, 8, 4. 5. 
35. IG, IX2, p. ΧΧΙΙ. 
36. Βλ. π. χ. την IG, IX2, 1282 από το Πύθιον, 1295-1297 από την Ολοοσόνα. Πρβ. G. Kip, 

Thessalische Studien, Halle 1910, 114 κ. εξ.· G. Busolt- Η. Swoboda, ό. π., σ. 1594, 3. 
37. G. Kip, ό. π., σ. 114 κ. εξ. 
38. [Περραιβός· πόλις Θετταλίας. Το εθνικόν Περραιβοί. Το θηλυκόν κατά κοινότητα η 

Περραιβός και Περραιβή και Περραιβίς. Λέγεται και Περραιβίτης]. 
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΗΣΥΧΙΟΥ 

Με το όνομα του Ησυχίου από την Αλεξάνδρεια έχει διασωθεί ένα από τα πιο 
εκτενή λεξικά της βυζαντινής εποχής. Ο Ησύχιος έζησε κατά το πρώτο  μισό του 6ου 
αι. μ. Χ. Στον πρόλογο του έργου του αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ως υλικό παλιό-
τερα λεξικά, όπως του Αριστάρχου, του Απίωνα, του Ηλιοδώρου και κυρίως του 
∆ιογενειανού. Η αξία αυτού του έργου, με τα σχετικά σύντομα λήμματα, βρίσκεται 
στο ότι διασώζει λέξεις, αμάρτυρες από άλλες πηγές, οι οποίες χρησιμοποιούνταν 
ειδικά από τις διάφορες ελληνικές διαλέκτους ή από λαούς κοντινούς στον Ελληνι-
σμό. Μάλιστα ο Ησύχιος ως πηγή απέκτησε σημαντική αξία μετά το 1991, με την 
έξαρση του λεγόμενου Μακεδονικού Ζητήματος. Τότε οι έλληνες επιστήμονες προ-
σπαθούσαν να αποδείξουν ότι οι λέξεις των Μακεδόνων, οι  οποίες αναφέρονται 
στο έργο έχουν καθαρά ελληνική ετυμολογία, ενώ οι Σκοπιανοί προσπαθούσαν να 
αποδείξουν ότι αυτές ακριβώς οι λέξεις φανερώνουν ότι οι Μακεδόνες ήταν ένας 
ξεχωριστός λαός σε σχέση με τους Έλληνες και ότι ήταν συγγενής λαός με τους 
Θράκες ή τους Ιλλυριούς. 

Όπως είναι φυσικό και η Θεσσαλία κατέχει σημαντική θέση στο έργο του Ησυ-
χίου. Συμπεριλάβαμε, λοιπόν, εδώ όλα τα λήμματα που βρήκαμε στον Ησύχιο και 
αφορούν στη Θεσσαλία. Εδώ εμπεριέχονται και λέξεις του θεσσαλικού λεξιλογίου, 
αλλά και κύρια ονόματα θεσσαλικού ενδιαφέροντος. Για να συγκεντρώσουμε αυτά 
τα λήμματα, λάβαμε υπόψη μας το κείμενο του Ησυχίου το οποίο εξέδωσε ο K. 
Latte για τις εκδόσεις  Munksgaard στην Κοπεγχάγη, μεταξύ των ετών 1953-1966. 
Όπως συμβαίνει με όλα τα αρχαία λεξικά, το κείμενο είναι τόσο απλό, που δεν 
χρειάζεται μετάφραση. Όπου κρίναμε αναγκαία την πληρέστερη κατανόηση, τοπο-
θετήσαμε κάτω από το λήμμα κάποια δικά μας σχόλια.  

 
<ἀβρεμής>· ἀβλεπής Κύπριοι καί <Θεττ>αλοί. 
<Ἀγορά>· ὄνομα τόπου, ἤ λιμένος· <Θετταλοί δέ καί τόν λιμένα ἀγοράν 

καλοῦσιν.     
<ἀγρεμόνα>· τόν κάμακα, ἀπό τοῦ ἀγρεῖν καί λαμβάνειν [ἤγουν ἀγριεύειν]. ἤ 

λαμπάδα, ἤ  δόρυ. Αἰσχύλος δέ Μυρμιδόσιν (fr. 141) ἀγρεμόνα τόν ἐπιμήνιον. 
Πιθανόν το απόσπασμα του Αισχύλου από τους Μυρμιδόνες να αναφέρεται 

στην άλλη σημασία της λέξης ἀγρέμων, δηλαδή κυνηγός, και να μιλάει γι’ αυτόν 
που κυνηγάει κάθε μήνα.   

<Ἀδμήτου κόρη>· Ἑκάτη· τινές δέ τήν Βενδίν. 
Εδώ υπάρχει λήμμα για τη φράση η  κόρη του Αδμήτου, του βασιλιά δηλαδή 

των Φερών. Ο Ησύχιος την ταυτίζει με την Εκάτη ή με τη Βένδι, θεά των Θρακών η 
οποία είχε τις ίδιες ιδιότητες με την Άρτεμη.  

<ἄζωρος>· ὁ εὔκρατος οἶνος καί ὁ κυβερνήτης τῆς Ἀργοῦς.  
Σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο (32.17) αυτός ο Άζωρος πιθανόν ήταν ο ι-
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δρυτής της Αζώρου, μιας πόλης της Περραιβίας. Πάντως, σύμφωνα με τη μυθολο-
γική παράδοση, ως κυβερνήτης της Αργούς αναφέρεται, συνήθως, ο Άργος, ο κα-
τασκευαστής αυτού του πλοίου.  

<Αἰγλάηρ>· ὁ Ἀσκληπιός.  
<Αἴθικες>· ἔθνος παρά τήν Θεσσαλίαν, ὅ ἐστιν ∆ολοπία (Β 744).  
Στους ιστορικούς χρόνους οι Αίθικες κατοικούσαν στα όρια ανάμεσα στη Θεσ-

σαλία και στην  Ήπειρο (Στράβων, Ζ, 7.9· Θ, 5.1.).  
<Αἱμονία>· ἡ Θεσσαλία. καί ἡ Ἔφεσος.  
Ο Στέφανος Βυζάντιος (49.6) αναφέρει ότι η Θεσσαλία ονομαζόταν Αιμονία 

από τον Αίμονα, τον γιο του Χλώρου, εγγονό του Πελασγού και πατέρα του Θεσ-
σαλού.  

<ἄλαξ>· πῆχυς, Ἀθαμάνων.  
<ἀλφινία>· ἡ λεύκη. Περραιβοί.  
<Ἀντρών>· πόλις Θεσσαλίας (Β 697).  
Πόλη της Αχαΐας Φθιώτιδας (Στράβων, Θ, 5.7).   
<ἀπαιόλη>· ἀπάτη, ἀποστέρησις. Αἰσχύλος Πεῤῥαιβίσιν (fr. 186).   
Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (1.552), σε ένα σχόλιο πάνω στο Β 816 της Ιλιάδας, 

αναφέρει ότι το ουσιαστικό απαιόλη προέρχεται από το ρήμα αιόλλω και παρα-
πέμπει επίσης, όπως ο Ησύχιος, στο απόσπασμα από το έργο Περραιβίδες του Αι-
σχύλου.  

<Ἄργεισα>· πόλις Θεσσαλίας (Β 738).   
Πιο συνηθισμένος τύπος είναι το Άργισσα ή Άργουσσα γι’ αυτήν την πόλη της 

Πελασγιώτιδας  (Στράβων, Θ. 5.19).  
<Ἄρνη>· πόλις Βοιωτίας (Β 507) ἔστι δέ καί Θεσσαλίας.  
Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη (Α, 12.3), οι Βοιωτοί εξήντα χρόνια μετά τον τρωι-

κό πόλεμο έφυγαν από την Άρνη της Θεσσαλίας και κατέφυγαν στη χώρα η οποία 
πήρε το όνομα από αυτούς. Λογικό είναι, λοιπόν, να δώσουν και στο νέο τόπο 
τους το όνομα Άρνη σε μία πόλη. 

<Ἀσκληπιάς>· ἡ δάφνη.  
<ἀσπάλους>· τούς ἰχθύας. Ἀθαμάνες.  
<Ἀστέριον>· πόλις Θεσσαλίας (Β 735).    
Πόλη της Θεσσαλιώτιδας (Στράβων, Θ, 5.18). Ο Στέφανος Βυζάντιος (138.17) 

αναφέρει ότι στη δική του εποχή πλέον η πόλη ονομαζόταν Πειρεσία. Ως Πειρεσία 
την αναφέρει και ο Λίβιος (32.13.9).  

<ἀστραλός>· ὁ ψάρος, ὑπό Θετταλῶν.   
Στη θεσσαλική διάλεκτο, λοιπόν, το ψαρόνι ονομαζόταν αστραλός.  
<βεβυκῶσθαι>· πεπρῆσθαι, <παρά> Θετταλοῖς.  
Στους Θεσσαλούς το βεβυκώσθαι σήμαινε το να είναι κάτι γεμάτο λίπος. 
<βουσία>· γογγυλίδι ὅμοιον. Θετταλοί.  
Το λαχανικό γογγύλι οι Θεσσαλοί ονόμαζαν βουσία.  
<Γυρτώνη>· πόλις Θεσσαλίας (Β 738).  
Εδώ γίνεται λόγος για την θεσσαλική  πόλη Γυρτώνη, η οποία αναφέρεται και 

από τον Στράβωνα (Θ, 5.22).  
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<δεσποίνας>· γυναῖκας. Θεσσαλοί.  
<∆ειπάτυρος>· θεός παρά Τυμφαίοις.  
Εδώ αναφέρονται οι Τυμφαίοι, φύλο που κατοικούσε στα όρια Ηπείρου-

Θεσσαλίας (Στράβων, Ζ, 7.8· 7, 7.9).1 
<∆όλοπες>· ἔθνος οἱ τά ἔσχατα μέρη τῆς Θεσσαλίας οἰκοῦντες (Ι 484).  
Εδώ γίνεται λόγος για τη ∆ολοπία και τους κατοίκους της τους ∆όλοπες οι ο-

ποίοι κατοικούσαν στο νοτιοδυτικό τμήμα της Θεσσαλίας. 
<δυαρεία>· ἡ ἐν τοῖς Τέμπεσι δάφνη. τό δε αὐτό καί δηλεία.  
<ἕδος>· θεσσαλικός θρόνος (Ιπποκράτης, Περί άρθρων, 7 IV 92, 10 L.).  
Αυτή η λέξη υπάρχει στο έργο του Ιπποκράτη Περί άρθρων, στο οποίο η μεγά-

λη έδρα ονομάζεται θεσσαλικό έδος. 
<Ἑλλάς>· πόλις ἐν Θεσσαλίᾳ. καί τό ἔθνος. ἡ  Ἀχαΐα (Β 683) καί ἡ αὐτόθεν γυνή.  
<Ἐνιπεύς>· ποταμός Θεσσαλίας (λ 238).  
<ἔνορμος>· ἡ ἀγορά παρά Θετταλοῖς.  
<ἐντεθετταλίσθαι>· ἐνκεχλαμυδῶσθαι. σύνηθες γάρ Θετταλοῖς χλαμυδοφορεῖν 

(Εύπολις, fr. 201).   
Ο ποιητής της αρχαίας κωμωδίας Εύπολις σε ένα απόσπασμα, το οποίο σώθηκε 

από την κωμωδία του Μαρικάς, αναφέρει ότι το να φοράει κάποιος χλαμύδα ήταν 
συνήθεια κυρίως των Θεσσαλών.  

<ἐρέας>· τέκνα. Θεσσαλοί.  
<Ἠλώνη>· πόλις ἐν Θεσσαλίᾳ (Β 739).  
Πόλη της Περραιβίας η οποία στην ομηρική εποχή ονομαζόταν Ηλώνη, έπειτα 

όμως ονομάστηκε Λειμώνη. Ο Στέφανος Βυζάντιος (301.11) αναφέρει ότι το δεύτε-
ρο όνομά της προέρχεται από το λιβάδι (λειμώνα) που υπήρχε στην περιοχή της.  

<θεανῶσται>· οἱ ξυστῆρες ὑπό Θετταλῶν.  
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για να ξύνουν διάφορα αντικείμενα οι 

Θεσσαλοί τα ονόμαζαν θεανώστες. 
<Θεσπρωτοί>· ἔθνος περί Θεσσαλίαν.  
Σύμφωνα με το Στέφανο Βυζάντιο (290.2) ο Θεσπρωτός ήταν εγγονός του Πε-

λασγού. Επίσης υπήρχε η θεσσαλική ∆ωδώνη η οποία είναι προγενέστερη από την 
θεσπρωτική ∆ωδώνη. Αυτά τα στοιχεία ίσως συνετέλεσαν στο να τοποθετήσει 
λανθασμένα τη Θεσπρωτία στη Θεσσαλία ο Ησύχιος.  

<Θεσσαλαί>· αἱ Κῷαι παρά Φιλήτᾳ (fr. 16Κ) καί αἱ  φαρμακίδες.   
Το Θεσσαλαί υπάρχει ανάμεσα στους τίτλους έργων του ποιητή της ελληνιστι-

κής εποχής Φιλήτα και όπως μπορούμε να εικάσουμε από το λήμμα του Ησυχίου 
αναφερόταν στις περίφημες κατά την Αρχαιότητα μάγισσες της Θεσσαλίας.  

<Θεσσαλῶν νόμισμα>· τοῦτο παροιμῶδες, τασσόμενον ἐπί ἀπάτης.  
Ο Φώτιος στο λεξικό του (Θ, 88.2) αναφέρει την ίδια φράση για την απάτη.  

                                                      
1. To όνομα ∆ειπάτυρος είναι ιλλυρικής προέλευσης, σύμφωνα με τον Krahe (Lexikon der 

altillyrischen Personennamen, 1929, 41). Σύμφωνα με τον Ε. Βenveniste (Vocabulaire des insti-
tutions indo-europeennes, I, 210), o τύπος ∆ειπάτυρος είναι μία κλητική με ιλλυρικές ρίζες που 
αντιστοιχεί στο Ζευ Πάτερ. Τις εν λόγω παραπομπές οφείλoυμε στον κ. Bruno Helly, στον οποίο 
εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.  
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<Θέτις>· ἡ μήτηρ Ἀχιλλέως. καί ἡ θάλασσα. ἡ δέ αὐτή λέγεται < Τιθύς>.  
<Θετταλικά πτερά>· τοῦτο εἴρηται διά τό πτέρυγας ἔχειν τάς Θεσσαλικάς χλα-

μύδας. <Πτέρυγες> δέ καλοῦνται αἱ ἑκατέρωθεν γωνίαι διά τό ἑοικέναι πτέρυξι.  
Οι θεσσαλικές χλαμύδες, λοιπόν, είχαν γωνίες που έμοιαζαν με φτερά, γι’ αυτό 

ονομάζονταν θεσσαλικά φτερά.  
<Θετταλική ἔνθεσις>· ἡ μεγάλη (΄Ερμιππος, fr. 41).  
Το απόσπασμα προέρχεται από το χαμένο έργο Μοίραι του ποιητή της aρχαίας 

κωμωδίας Έρμιππου και αναφέρει τη θεσσαλική μπουκιά σαν μεγάλη μπουκιά.  
<Θετταλικός δίφρος>· διάφοροι εἰσι τῷ κάλλει οἱ Θετταλικοί δίφροι· ἴδιον γάρ τι 

γένος αὐτῶν κατεσκεύασται (Εύπολις, fr. 58).  
Και αυτό το λήμμα προέρχεται από έργο ποιητή της αρχαίας κωμωδίας. Συγκε-

κριμένα προέρχεται από τον Εύπολι και το έργο του Αυτόλυκος, στο οποίο το α-
μάξι με τα τέσσερα άλογα ονομάζεται θεσσαλικός δίφρος.  

<θετταλίς>· ὑπόδημα ποιόν. [Κρῆτες], (Λύσιππος, fr. 2 K).  
Εδώ ο ποιητής της αρχαίας κωμωδίας Λύσιππος αναφέρει σε ένα έργο του με το 

όνομα Βάκχαι κάποια υποδήματα τα οποία έμοιαζαν με τους κοθόρνους και ονο-
μάζονταν θετταλίδαι.  

<Θετταλόν σόφισμα>· παροιμία ἐπί τῶν σοφιζομένων λεγομένη καί μή εὐθυμα-
χούντων  (Ευριπίδης, Φοίνισσαι, 1408).  

Ο Ευριπίδης στο στίχο 1408 της τραγωδίας του Φοίνισσαι χρησιμοποιεί τη 
φράση «Θετταλόν σόφισμα» για να χαρακτηρίσει έτσι μία πονηρή κίνηση του Ετε-
οκλή στη μονομαχία του με τον αδελφό του Πολυνείκη. Ο Φώτιος πάλι στο λεξικό 
του (Θ 85.3) αναφέρει την ίδια φράση για εκείνους που δεν κινούνται με ευθύ τρό-
πο στις μάχες, αλλά με δολιότητα και πονηριά. 

<Ἰαωλκός>· πόλις Θεσσαλίας (Β 712).  
<ἰθείη>· ἁμαξιτός. Θεσσαλοί.  
Η οδός για άμαξες στους Θεσσαλούς ονομαζόταν ιθείη. 
<Ἰθώμη>· πόλις Θεσσαλίας (Β 729).  
Εδώ ο Ησύχιος αναφέρεται στην Ιθώμη  της Ιστιαιώτιδος- Εστιαιώτιδος (Στρά-

βων, Θ, 5.17).  
<ἴμψας>· ζεύξας. Θετταλοί.  
<Ἴμψιος>· Ποσειδῶν ὁ ζύγιος.  
Η μετοχή ίμψαςδηλώνει αυτόν που ζεύει. Φυσιλογικό, λοιπόν, και το επίθετο 

για τον Ποσειδώνα που ζεύει τα άλογα ως  Ίμψιος. 
<Ἴναχος>· ποταμός <Θεσσαλίας>.  
Εδώ πάλι λανθασμένα τοποθετείται στη Θεσσαλία το όνομα δύο ποταμών, ο 

ένας από τους οποίους βρισκόταν στο Άργος και ο άλλος στην Αιτωλία.  
<καθελεῖν σελήνην>· ἐδόκουν αἱ Θετταλαί τήν σελήνην κατάγειν.  
Ευσεβής πόθος για  τις θεσσαλές μάγισσες ήταν το  να κατεβάσουν το φεγγάρι 

κάτω.  
<κάλαφος>· ἀσκάλαφος. Μάγνητες.  
Ο σκληρός, λοιπόν, στους Μάγνητες ονομαζόταν κάλαφος.  
<Κασθανέα>· πόλις Θεσσαλίας.  
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Την πόλη αυτή της Μαγνησίας ο Στράβων (Θ, 5.22) την ονομάζει Κασθαναία, 
ενώ ο Λυκόφρων (Αλεξάνδρα, στ. 907) την ονομάζει Κασταναία.  

<κάστον>· ξύλον. Ἀθαμάνες.  
<κτιμένη>· κατῳκισμένη. καί πόλις Θεσσαλίας.   
Η Κτιμένη ήταν πόλη της ∆ολοπίας (Στέφανος Βυζάντιος, 388,17).  
<Λαπήθιον>· ἡ λέξις ἀπό Λαπήθου πόλεως. τόν ἠλίθιον. 
<λαπίζει>· γαυροῦται <οἷον> λαοπίζει· οἱ γάρ Λαπίθαι ἔθνος Θεσσαλίας· ἀπό 

Λαπίθου, τοῦ Ἄρεως παιδός (Μ 128).   
Με βάση αυτό το λήμμα ιδιότητα των Λαπιθών πιθανόν ήταν η υπερηφάνεια.  
<Λάρισσα>· πόλις Συρίας κοίλης, καί Θεσσαλίας  (Β 841).  
<Λαρισαίη>· ἡ Θεσσαλία.  
<Λάσαν>· τήν Λάρισσαν.  
<λῃτῆρες>· ἱεροί στεφανοφόροι. Ἀθαμάνες.  
<Λυταίη>· Θετταλή.  
Ο Στέφανος Βυζάντιος (413.12) αναφέρει ότι οι Λυταί ήταν το όνομα μιας πε-

ριοχής της Θεσσαλίας κοντά στα Τέμπη. Από το μέρος αυτό ο Ποσειδώνας άρχισε 
να λύει (διαλύει) τα Τέμπη για να φύγει το νερό του κατακλυσμού.  

<Μάγνητες>· έθνος Θεσσαλίας (Β 756).  
<μαματίδες>· ἀναδενδράδες. ∆όλοπες.  
Οι ∆όλοπες, λοιπόν, ονόμαζαν το αγιόκλημα μαματίδα.  
<μανύ>· μικρόν. Ἀθαμᾶνες.  
<Μεθώνη>· πόλις Θεσσαλίας (Β 716). καί γαστήρ. 
Πρόκειται για μία  πόλη της Μαγνησίας (Στράβων, Θ, 5.16).  
<Μεσσηΐς>· κρήνη ἐν Θεσσαλίᾳ  (Ζ 457).  
<Μινύαι>· οἱ Ὀρχομένιοι, καί Μάγνητες.  
<μυρμηδόνες>· οἱ μύρμηκες ὑπό ∆ωριέων.  
<Μυσίων Ὀλυμπίων>· ἐπεί πλείους εἰσίν Ὄλυμποι Μακεδονίας καί Θετταλίας·  

ἔνιοι δέ δεκατέσσαρας ἠρίθμησαν.  
[<ναελεῖς>· πρόσφατοι. Θεσσαλοί].  
<νοῦς οὐ παρά Κενταύροισι>· παροιμιῶδες. ἔστι δέ Πεισάνδρου κομμάτιον, ἐπί 

τῶν ἀδυνάτων ταττόμενον.   
Στον επικό ποιητή Πείσανδρο, ο οποίος έζησε τον 3ο αιώνα μ. Χ., υπάρχει η 

φράση «νους στους Κενταύρους» ως συνώνυμο του αδυνάτου.  
<Νύσα> καί <Νυσήϊον>·  ὄρος, οὐ καθ’ ἕνα τόπον. ἔστι γάρ Ἀραβίας, Αἰθιοπίας, 

Αἰγύπτου, Βαβυλῶνος, Ἐρυθρᾶς, Θρᾴκης, Θετταλίας, Κιλικίας, Ἰνδικῆς, Λιβύης, 
Μακεδονίας, Νάξου, περί τό Πάγγαιον, τόπος Συρίας.  

<ξεῖνοι>· Θεσσαλοί.  
<Οἰχαλία>· πόλις Θεσσαλίας, ἡ Εὐρύτου χώρα.   
Ο Στράβων (Θ. 5.17-18) μεταφέρει έναν προβληματισμό για το αν βρίσκεται η 

Οιχαλία, η χώρα του Ευρύτου, στη Θεσσαλία, στην Εύβοια ή στην Αρκαδία. Τελι-
κά, με κριτήρια περισσότερο γεωγραφικά τοποθετεί στη Θεσσαλία αυτή την πόλη, 
την οποία κατέλαβε ο Ηρακλής, γεγονός για το οποίο γράφτηκε το έπος Οιχαλίας 
Άλωσις.  
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<Ὀλιζών>·  πόλις Θεσσαλίας (Β 717). καί ὁ ἐλάσσων.  
Πόλη της Μαγνησίας (Στράβων, Θ, 5.15).  
<Ὀλοοσσών>· πόλις Θεσσαλίας (Β 739).  
Πόλη της Περραιβίας (Στράβων, Θ, 5.19).  
<Ὄλυμπος>·  οὐρανός, θεοῦ οἰκητήριον, καί ὄρος ἐν Μακεδονίᾳ.  
<ὄνος Ἀντρώνιος>· παρόσον ἐν Ἀντρῶνι τῆς Θεσσαλίας ὄνοι μεγάλοι γίνονται 

(Φερεκύδης, fr. 15).  
Και αυτό το κομμάτι προέρχεται από τον ποιητή της αρχαίας Κωμωδίας Φερε-

κράτη στο έργο του Άγριοι.  
<Όρθη>· πόλις Θεσσαλίας (Β 739). 
Περραιβική πόλη η οποία αναφέρεται στον ίδιο στίχο της Ιλιάδας με την Ολο-

οσσόνα και στο ίδιο τμήμα του έργου του Στράβωνα.  
<Ὄρμενος>· ὄνομα κύριον (Θ 274, Μ 187). καί πόλις Θεσσαλίας.   
Η πόλη  της Θεσσαλίας  είναι, βέβαια, το Ορμένιον (Στράβων, Θ, 5.18), το οποίο 

κτίστηκε από τον Όρμενο. 
<Παγασίτης>· Ἀπόλλων παρά Ἀχαιοῖς ἐν Παγασαῖς, καί παρά Θεσσαλοῖς.  
<Παμισός>· ποταμός.  
<Πελασγοί>· οἱ Θεσσαλοί. καί <Πελασγικόν Ἄργος> ἡ Θεσσαλία νῦν. καί ἔνιοι 

τῶν βαρβάρων. καί γένος ἀπό Πελασγοῦ τοῦ Ἀρκάδος γενόμενον πολυπλάνητον.  
<Πελεθρόνιος>· ὁ Χείρων, ἀπό τοῦ Πελεθρονίου, ἐν ᾧ ἐτράφη· οἱ δέ πολυφάρ-

μακος.   
Το Πελεθρόνιο ήταν βουνό της Θεσσαλίας (Στέφανος Βυζάντιος, 514.17).  
<Πελεός>· Ἀχαιός Φρίξῳ. καί μήποτε τήν παρ’ Ὁμήρῳ Πτελεόν. δύναται δέ καί 

τά Πέλη τά ἐν Θεσσαλίᾳ λεγόμενα δηλοῦν.  
Τα Πέλη ήταν πόλη της Θεσσαλίας υπό την εξουσία του Αχιλλέα (Στέφανος Βυ-

ζάντιος, 514.18).  
<πενέσται>· οἱ μή γόνῳ δοῦλοι, οἵτινες εἰργάζοντο τήν γῆν. τινές δέ οἱ εἵλωτες. 

τινές δέ λάτρεις. ἤ ἐργάται πένητες ἤ ὑπήκοοι.  
Οι Πενέστες, βέβαια, ήταν δούλοι στην αρχαία Θεσσαλία.2  
<Περαιβοί>· ἔθνος Θεσσαλικόν.  
<Πηλέως μάχαιρα>· παροιμία, ἥν ἐκ πλήρους Ἀριστοφάνης ἀναγράφει οὕτω· < 

μέγα φρονεῖ μᾶλλον, ἤ  ὁ Πηλεύς τῇ μαχ<αίρᾳ>. ἐδόκει γάρ σωφροσύνης γέρας 
εἰληφέναι.  

Εδώ ο Ησύχιος μεταφέρει μία φράση από το χαμένο έργο του Αριστοφάνη Βυ-
ζαντίου για τις παροιμίες. Μιλάει γι’ αυτόν που περηφανευόταν περισσότερο από 
ό,τι ο Πηλέας για το μαχαίρι το οποίο έλαβε ως βραβείο της σωφροσύνης.  

<Πηλ(η)ιάδεω>· τοῦ Πηλέως παιδός.  
<Πηλιάδα (μελιήν)>· τό δόρυ / Πηλιάς· ἰδίως τό τοῦ Ἀχιλλέως δόρυ· καταχρη-

στικῶς δέ καί πᾶν.  
<Πήλιον>· ὄρος ἐν Θεσσαλίᾳ. καί Πήλιον.  

                                                      
2. Γι’ αυτούς, βλ. Jean Ducat (μετ. Gino Polese), «Οι Πενέστες της Θεσσαλίας», Θεσσαλικό 

Ημερολόγιο, 34 (1998) 49-90 και 35 (1999) 81-118. 
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<Πηνειός>· ποταμός εν Θεσσαλίᾳ.  
<Πηρίη>·  πόλις ἐν Θεσσαλίᾳ.   
Πόλη της Αχαΐας Φθιώτιδας. Ο Στέφανος Βυζάντιος (521.20) αναφέρει τον τύ-

πο  Πήρεια γι’ αυτή την πόλη της Θεσσαλίας.  
<Προκλόνιον>· τόπος Θεσσαλίας.  
<Προχαρισία>·  ἡ Θέτις οὕτω που τιμᾶται.  
<Πτελεός>·  πόλις.   
Πόλη της Αχαΐας Φθιώτιδας (Στράβων, Θ, 5.8).  
<Πύρασος>· πόλις.  
Επίσης πόλη της Αχαΐας Φθιώτιδας (Στράβων, Θ, 5.14).  
<Πυῤῥαία>·  λόφος ἐν ∆ωτίῳ. οἱ δέ Πυῤῥαίαν εἶναι μοῖραν τῆς Θεσσαλίας λέ-

γουσιν, ἀπό Πύῤῥας τῆς ∆ε(υ)καλ[λ]ίωνος, ὥς φησι Σουΐδας. δοκοῦσι δέ εἰς ταύτην 
καταφυγεῖν οἱ διαφεύγοντες τῶν Κενταύρων.   

Ο Στράβων (Θ, 5.23) αναφέρει ότι Πυρραία ήταν στην πολύ παλιά εποχή το ό-
νομα όλης της Θεσσαλίας από την Πύρρα, τη γυναίκα του ∆ευκαλίωνα.  

<Πυῤῥαίη>· Θέτιδος ἐπώνυμον.  
Επώνυμο, κατά συνέπεια από το προηγούμενο λήμμα, της Θέτιδας η οποία λα-

τρευόταν στη Θεσσαλία.  
<Σκίαθος>· νῆσος Κυκλάδων.  
<Σπερχειός>· ποταμός Θεσσαλίας.  
<(Σπ)οράδες· Κυκλάδες νῆσοι ἐν τῷ Αἰγαίῳ.  
<ταγαῖς>· ἀρχαῖς, ἡγεμονίαις.  
<ταγοί>· προστάται, ἄρχοντες, ἡγεμόνες.  
Λογικά η λέξη αυτή προκύπτει ετυμολογικά από την προηγούμενη και δηλώνει 

τους άρχοντες της Θεσσαλίας.  
<τέμπη>· τά σύνδε(ν)δρα χωρία. τινές δέ τά στενά τῶν ὀρῶν.  
Εδώ ο Ησύχιος μας δίνει έναν ορισμό της έννοιας τέμπη, τα πιο φημισμένα βέ-

βαια από τα οποία βρίσκονται στη Θεσσαλία.  
<Τίτανος>· [ὄρος Θεσσαλίας]. καί κονία, ἄσβεστος. οἱ δέ τι γύψου χρῖσμα.   
Ο Στράβων (Θ, 5.18) αναφέρει αυτό το βουνό και το τοποθετεί στη Νότια Θεσ-

σαλία, κοντά στο Αστέριο.  
<Τιταρήσιος>· ποταμός Ἠπείρου. 
Ο Τιταρήσιος, φυσικά, είναι ποταμός της Περραιβίας. Ωστόσο, το λάθος του 

Ησυχίου πιθανόν να οφείλεται στη σύνδεση που γίνεται στο Στράβωνα  (Θ, 5.20) 
της Περραιβικής ∆ωδώνης με τον Τιταρήσιο ποταμό. Κατά συνέπεια, μια και πιο 
γνωστή ∆ωδώνη ήταν αργότερα η ∆ωδώνη της Ηπείρου, τοποθέτησε λανθασμένα ο 
Ησύχιος τον ποταμό στην Ήπειρο.  

<Τρίκκη>· πόλις Θεσσαλίας.  
<τριτώ>·  Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιός φησι τήν κεφαλήν καλεῖν Ἀθαμᾶνας.  
Ο σημαντικός ποιητής της ελληνιστικής εποχής Νίκανδρος ο Κολοφώνιος σε 

κάποιο χαμένο προφανώς έργο του ανέφερε ότι οι Αθαμάνες αποκαλούσαν το κε-
φάλι τριτώ.  

<Φειά>· πόλις Θεσσαλίας.  
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Ο Στέφανος Βυζάντιος (661.12) και ο Στράβων (Η. 3.12) τοποθετούν αυτή την 
πόλη στην Ηλεία.  

<Φῆρες>· οἱ Κένταυροι, Αἰολικῶς.  
∆ηλαδή τα θηρία στην αιολική διάλεκτο ονομάζονταν φήρες. 
<Φθειάδος>·  Θετταλικῆς.  
< Φθία>·  πόλις Θεσσαλίας.  
<Φθίοι>·  οἱ ὑπό Πρωτεσιλάῳ τεταγμένοι. 
<Φθιώταν>· Θετταλικήν.  
<φίδνα>·  ρίζα ἡ Ἀχίλλειος καλουμένη.  
Ο Πλίνιος (25.19) αποδίδει στον Αχιλλέα την ιατρική χρήση του φυτού αχίλ-

λειον με το οποίο θεράπευσε τον Τήλεφο. Μία άλλη ονομασία, λοιπόν, αυτού του 
φυτού ήταν φίδνα.  

<Φυλακή>· φρουρά, εἱρκτή τήρησις ἐντολῶν. πόλις Θεσσαλίας ὀξυτόνως δέ 
ἀγρυπνία.   

Οπότε από την παρατονισμένη λέξη πήρε το όνομά της και η πόλη Φυλάκη της 
Θεσσαλίας (Στράβων, Θ, 5.8).  

<Σοφοκλῆς δέ Λαρισσαίοις ἀντί τοῦ λίαν·  ὡς καί τύραννι πᾶς ἐγγίζεται φυγεῖν>.  
Σ’ αυτό το τμήμα του έργου του ο Ησύχιος αναφέρεται στις διάφορες χρήσεις 

του και παραπέμπει σε ένα απόσπασμα της τραγωδίας του Σοφοκλή Λαρισσαίοι. 
 
Παρά τις ατέλειες τις οποίες διακρίναμε και τους προβληματισμούς που μας δη-

μιούργησαν ορισμένα χωρία, ο Ησύχιος πάντοτε είναι μία πολύ σημαντική πηγή 
για τη μελέτη των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων και μακάρι να μπορούσαν να έ-
χουν σωθεί και οι πηγές του για να εντοπίζαμε τα ενδεχόμενα λάθη και τις παραν-
νοήσεις του. 
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BRUNO HELLY 

TO ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Μετάφραση από τα γαλλικά 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

13ο 
 

Ο ΑΛΕΥΑΣ Ο ΠΥΡΡΟΣ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑ∆ΕΣ 
(συνέχεια) 

 
Υπάρχει ακόμα ένα μεταφραστικό λάθος, το οποίο αποδόθηκε στον Ασκληπιό-

δοτο, τον επονομαζόμενο τακτικό φιλόσοφο, στο έργο του Τέχναι Τακτικαί (ΙΙΙ,2): 
«διατέτακται δέ ἥ τε ὅλη φάλαγξ καί τά μέρη κατά τετράδα…». (Η φάλαγγα, στο 
σύνολό της, όπως και οι υποδιαιρέσεις της διαμοιράσθηκαν σε τετράδες).1 Eίναι 
σαφές πως όταν ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος τις περιγραφές που κάνει ο Ασκλη-
πιόδοτος, σε καθεμιά από αυτές τις ενότητες, η έκφραση «κατά τετράδα» στοχεύει 
στο να περιγράψει την κατανομή της φάλαγγας στο σύνολό της και στα μέρη της, 
ως «σύνολα τεσσάρων ενοτήτων». Εάν θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο σαφείς, θα 
μπορούσαμε να αποδώσουμε, για μεγαλύτερη ακρίβεια, τον ελληνικό όρο χρησιμο-
ποιώντας την γλώσσα των μαθηματικών και να πούμε ότι η φάλαγγα, στο σύνολό 
της, όπως και στις υποδιαιρέσεις της είναι εξολοκλήρου οργανωμένη στη «βάση του 
τέσσερα». 

Η εξήγηση αυτού του τρόπου μέτρησης και θεώρησης της μονάδας και του αριθ-
μού προήλθε από την ανάλυση των ελληνικών μαθηματικών όπως εξελίχθηκαν κα-
τά την αρχαϊκή εποχή. Ο Μ. Caveing, στo έργo που αναφέρεται στη «Σύσταση του 
μαθηματικού θεωρητικού τύπου της ισότητας (των αλγεβρικών παραστάσεων) στην 
ελληνική σκέψη», εξήγησε σαφώς πως με την αντίληψη αυτή «δεν υπάρχουν τμήμα-
τα μιας ενότητας, διότι τα τμήματα εννοούνται αριθμητικώς ως υποδιαιρέσεις ενός 
επιλεγμένου αρκετά μεγάλου συνόλου, ώστε να είναι τουλάχιστο αντιπροσωπευτι-
κό του ενός (1). Ειπωμένο διαφορετικά, εάν υπάρχουν ‘κλάσματα’ στον αισθητό 
κόσμο, δηλαδή στις υποδιαιρέσεις της ύλης, δεν υπάρχει αριθμός κλασματικός μι-
κρότερος από την μονάδα (1): το πλήθος είναι πάντοτε ‘πλειονότητα’ μονάδων, θέ-
ση η οποία επομένως πρέπει να εκφράζεται μέσω της φυσικής συνέχειας των ακέ-
ραιων αριθμών και στην περίπτωση της διαίρεσης σε κλάσματα· η συνέχεια αυτή 
υφίσταται κατά κάποιον τρόπο μία τέτοια μετατροπή ώστε κάθε κλάσμα να αντι-
προσωπεύεται από το 1 και το κλασματικό αντικείμενο, από τον αριθμό των κλα-
σμάτων του».2 Αυτός ο τύπος μετατροπής μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε γιατί το 

                                                      
1. Παραθέτω το κείμενο αυτό το οποίο, από όσο γνωρίζω, δεν μνημονεύθηκε ποτέ στη 

συζήτηση για την Τετράδα, στην έκδοση και στη μετάφραση του L. Poznanski, Techné taktiké, 
CUF, Les Belles Letters, 1991. Για την πραγματεία και τον συγγραφέα, βλ. στο κεφάλαιο L’ Armée 
des Thessaliens. 

2. La constitution du type mathématique de l’ idéalité dans la pensée grecque, thesis, Paris 1977, 
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θεσσαλικό κράτος ιδρύθηκε ως ένα σύνολο από τέσσερες τετράδες και μετά η ίδια η 
θεσσαλική τετράδα μπόρεσε να καθιερωθεί με το όνομά της. 

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα αποδείξω λεπτομερώς ότι οι μαθηματικοί 
κανόνες μάς επιτρέπουν να εξηγήσουμε την μεταρρύθμιση την οποία πραγματοποί-
ησε ο Αλεύας στη Θεσσαλία. Εν πάση περιπτώσει, η μετάφραση «σε τέταρτα» πρέ-
πει να αποκλεισθεί, ακόμα κι αν στις σύγχρονες γλώσσες μας, τόσο στα γαλλικά 
και στα γερμανικά, όσο και σε άλλες ακόμα γλώσσες, καταλήγουμε σε έναν σχημα-
τισμό του οποίου η έννοια στα μαθηματικά είναι «ισοδύναμη διαίρεση διά του τέσ-
σερα» (άρα σε τέταρτα) και η διαίρεση με βάση το τέσσερα μπορεί να θεωρηθεί ως 
πράξη η οποία καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα. ∆εν μπορούμε, ωστόσο, να συγχέ-
ουμε τη μία με την άλλη. Απέδειξα, πράγματι, ότι η ιστορική ερμηνεία των όρων 
τέτραρχος και τετράς, για την οργάνωση της Θεσσαλίας, δεν βασίσθηκε στην ακρι-
βή έννοια του όρου, αλλά στην απόδοσή της. 

Εάν, λοιπόν, δεν μπορούμε να παραθέσουμε στα αρχαία ελληνικά ούτε μία χρή-
ση του όρου τετράς η οποία να σημαίνει «το τέταρτο ενός συνόλου», τότε, σε ό,τι 
αφορά την Θεσσαλία, ο S. Ferri έχει δίκαιο έναντι όλων. Στην πραγματικότητα εί-
ναι αξιέπαινος επειδή απέδειξε ότι η έννοια της λέξης, δηλαδή η ίδια η φύση αυτών 
των Τετράδων, αντιπροσωπεύει κάτι το οποίο πρέπει να εκτιμηθεί, ανεξαρτήτως 
του γεγονότος ότι στην περίπτωση της Θεσσαλίας είναι τέσσερες τον αριθμό. Αυτό 
είναι ένα καίριο σημείο το οποίο δεν έλαβε κανένας υπόψη του. Το συμπέρασμα 
του S. Ferri, στο σημείο αυτό, είναι σαφές: 

ή Α) Τετράς σημαίνει «όπως χωρίζεται η Θεσσαλία σε 4 Τετράδες, έτσι χωρίζεται 
και σε 4 λαούς», μία έννοια και μία κλασική ερμηνεία την οποία απορρίπτει. 

ή Β) «Πρέπει εφεξής να γίνει δεκτό ότι οι διάφορες περιφερειακές ομάδες της 
Θεσσαλίας» αποτελούνταν η κάθε μία από τις τέσσερες υποομάδες ή έθνη και αυτά 
όλα (έτσι μεταφράζει ο Ferri την φράση «έκαστον μέρος» του Ελλάνικου) αποτε-
λούσαν μία Τετράδα.3 

Ο Ferri συμπεραίνει: «Έτσι, τετράς σημαίνει Θεσσαλία ή ομάδα Θεσσαλών διαι-
ρημένη στα τέσσερα» και θεωρεί ότι σ’ αυτή την εκδοχή του όρου διαφαίνεται κα-
λύτερα η σχέση μεταξύ των λέξεων τετράς και τετραρχία. Αλλά ο Ferri έκανε κακή 
χρήση αυτού του κανόνα: ο όρος τετράς θα προσδιόριζε, λοιπόν, κατά την γνώμη 
του την πρωταρχική θεσσαλική ενότητα, βασισμένη σε τέσσερες υποενότητες πλη-
θυσμών διαφορετικής καταγωγής.4 Το αρχαίο όνομα κάθε Τετράδας, προερχόμενο 

                                                          
Lille 1982, 793. Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά με λιγότερη σαφήνεια, θα διαβάσουμε τις παρα-
τηρήσεις του Ι. Hadot, όσον αφορά τον όρο τετράς «σύνολο τεσσάρων», στη μελέτη του «A pro-
pos de la place ontologique du démiurge dans le système philosophique d’ Hiéroclès le néopla-
tonicien. Dernière réponse à M. Aujoulat », REG, 166 (1993) 435. 

3. Ο S. Ferri, στηριζόμενος στον Ηρόδοτο (Α, 56), βλέπει κατ’ αρχάς τρία, στη συνέχεια τέσσερα 
και η μαρτυρία του Ηροδότου, στο σημείο αυτό, τον οδηγεί στο να αρνηθεί κάθε γεωγραφική 
αξία στις Τετράδες. Σχολιάζοντας, άλλωστε, τις δύο εναλλακτικές υποθέσεις, Α΄ και Β΄, ο Ferri 
προσθέτει «μία τρίτη υπόθεση η οποία μπορεί να προταθεί αλλά δεν είναι αποδεκτή: ότι δηλαδή 
το κείμενο του Αρποκρατίωνα δέχθηκε αλλοιώσεις». 

 4. Σήμερα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιχειρηματολογήσουμε σ’ αυτό το σημείο, μετά την 
θέση που πήραν οι ιστορικοί. ∆εν υπάρχει καμία αρχαία μαρτυρία που να παρουσιάζει την 
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από το πρωταρχικό αυτό σχήμα, μεταβιβάστηκε αυθαίρετα στην άλλη αργότερα, 
όταν η αρχική εθνική συγκρότηση αντικαταστάθηκε από έναν τετραμερισμό καθα-
ρώς γεωγραφικό και τοπογραφικό. 

∆εν θα συμπορευθώ με τον S. Ferri σε ό,τι γι’ αυτόν ήταν το πιο ουσιαστικό· με 
την ερμηνεία του σχετικώς με τις Τετράδες ως ένα σύνολο τεσσάρων εθνικών ομά-
δων, οι οποίες θα είχαν σχηματίσει πρωταρχικά το θεσσαλικό έθνος. Στην τεκμηρί-
ωσή του, πράγματι, το σημαντικό είναι άλλού: ο Ferri διατείνεται ξεκάθαρα ότι οι 
λέξεις Θεσσαλία, τετραρχία και τετράς είναι ισότιμοι όροι: «Αν η Θεσσαλία είναι 
ένα έθνος συγκροτούμενο από τέσσερα μέρη, όλοι αυτοί οι όροι εκφράζονται με 
τον τρόπο τους παρομοίως.5 Η διατύπωση, όμως, δεν είναι απόλυτα ακριβής. Πρέ-
πει να πούμε, σύμφωνα με τα κείμενα: «Θεσσαλία, τετραρχία και τετράδες τέσσα-
ρες είναι όροι ισότιμοι». Σ’ αυτό πρέπει να στηριχτούμε. Ωστόσο, ο Ferri βάλτωσε, 
αφενός συμπεριλαμβάνοντας στους τίτλους τής ύπατης αρχής των Θεσσαλών τον 
όρο βασιλεύς6 και αφετέρου υποτιμώντας τον γεωγραφικό, διοικητικό και πρό-
σκαιρο χαρακτήρα της οργάνωσης σε τετράδες. 

Πράγματι, παρά τη γνώμη του S. Ferri, ο εδαφικός και ο γεωγραφικός χαρακτή-
ρας της μεταρρύθμισης του Αλεύα εδραιώθηκε και αυτό αποτελεί μία απόδειξη την 
οποία αποσαφήνισε ο F. Gschnitzer, ο οποίος, μολονότι δεν στόχευε στο να αντι-
κρούσει την εθνική υπόθεση την οποία υποστήριζε ο Ferri, την γκρεμίζει τελείως.7 

Για να αποδείξει τον γεωγραφικό χαρακτήρα της εδαφικής οργάνωσης σε τε-
τράδες, ο F. Gschnitzer αναφέρει «ότι δεν μπορούμε να αναζητήσουμε επιχειρήματα 
παρά στα ονόματα των Τετράδων8 και ότι εκεί βρίσκουμε την ίδια την ουσία της 
απόδειξης. Στην πραγματικότητα, η μορφολογική ανάλυση των ονομάτων των Τε-
τράδων (της Εστιαιώτιδας, της Θεσσαλιώτιδας, της Πελασγιώτιδας και της Φθιώτι-
δας) δείχνουν ότι πρόκειται για την κλίση επιθέτου σε –ιωτις, θηλυκός τύπος προ-
ερχόμενος από τους επιθετικούς, σχεδόν, προσδιορισμούς περιοχών όπως ‘Gebiet-

                                                          
Θεσσαλία διαφορετικά από ένα καλά προσδιορισμένο έθνος, ενωμένο και συνεκτικό. Θα πρόσθε-
τα ότι ο ενωτικός αυτός χαρακτήρας δεν διαφωνεί με την σύγχρονη θεωρία περί του σχηματισμού 
της πρωτο-αιολικής διαλέκτου από ετερογενή στοιχεία σε ένα χωνευτήρι, όπου συνωστίζονταν 
πληθυσμοί με διαφορετική προέλευση, όπως δείχνουν πολύ καλά οι αναλύσεις του Garcia-Ramon, 
στο έργο του Les origins postmycéniennes du groupe dialectal éolien, 1975, 102-106. 

 5. Ο S. Ferri σκέφθηκε εδώ να βασισθεί στον Αρποκρατίωνα, ο οποίος, αφού αναφέρει ότι ο 
Αλεύας ήταν ο πρώτος που διαίρεσε την Θεσσαλία σε τέσσερα μέρη (παράθεση κειμένου του 
Αριστοτέλη), συνεχίζει: «εἴη ἄν λέγων ὁ ∆ημοσθένης τήν τετραρχίαν». Έδειξα ήδη στο πρώτο 
κεφάλαιο του έργου μου ότι η παραπομπή στον ∆ημοσθένη στηρίζεται, στην πραγματικότητα, σε 
μία εσφαλμένη ανάγνωση της λέξης τετραρχίαν αντί τετραδαρχίαν. 

6. Ουσιαστικά είναι ο λόγος για τον οποίο ο S. Ferri διαβεβαιώνει ότι στους Θεσσαλούς «το 
αυτοκρατορικό όνομα δεν συνδέεται με τον αριθμό αυτών που το έφεραν, ούτε με την πόλη 
διαμονής του, ούτε με την γεωγραφική περιοχή της κατάκτησης, αλλά ουσιαστικά με την διαίρεση 
του θεσσαλικού έθνους». 

7. Ο F. Gschnitzer δεν είχε πρόσβαση, την στιγμή της σύνταξης, στη μελέτη του S. Ferri και την 
γνώριζε μόνο από την ανασκευή του Α. Μοmigliano, ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο 
του έργου μου. 

8. Ανακεφαλαιώνω την επιχειρηματολογία στις σ. 456-462. 



 18 

sadjektiva’, γεωγραφικά επιρρήματα.9 Οι Έλληνες, δηλαδή, έκαναν παράγωγα ε-
θνικά σε –ιωτις, όπως Φθιῶται κ. λπ.  

Η κλίση είναι ανάλογη με ό,τι έχουμε στο ζεύγος Μασσαλία-Μασσαλιώτης, με 
προσαύξηση στο –ία. Έτσι, ο τύπος Φθιώτις σχηματίσθηκε από την Φθία, ομηρικό 
όρο ο οποίος προσδιορίζει μία περιοχή που στην ιστορική εποχή είναι μοιρασμένη 
μεταξύ των Θεσσαλών και των Αχαιών. Αυτό δεν αντιτίθεται στη χρήση που κάνει 
ο Θουκυδίδης (Α, 3.2) του όρου Φθιώτις, ως όνομα μιας περιοχής στην έννοια της 
μυθικής γεωγραφίας, ανατρέποντας, όπως κάνουν συχνά οι Έλληνες, την συνήθη 
έννοια της χρήσης. Σαφέστερο είναι το όνομα της Eστιαιώτιδας, ταυτόσημο με το 
όνομα του εδάφους της βόρειας ευβοϊκής πόλης Ιστιαίας ή Εστιαίας, όπως την απο-
καλεί ο Ηρόδοτος (Ζ, 175). Έτσι, για τον F. Gschnitzer, επαναλαμβάνοντας τον 
Ηρόδοτο, το όνομα της τετραρχίας Εστιαιώτις προέρχεται από το όνομα της πόλης 
(ή μιας περιοχής) αν και δεν διαθέτουμε καμία παράδοση για έναν τόπο με αυτό το 
όνομα στη Θεσσαλία. 

Αντιθέτως, τα δύο άλλα ονόματα, Θεσσαλιώτις και Πελασγιώτις, προέρχονται, 
αναμφίβολα, από ονόματα λαών, όπως Θεσσαλοί και Πελασγοί, αλλά μέσω των 
θηλυκών τύπων, Θεσσαλία και Πελασγία. Ο Ηρόδοτος (Β, 56) αναφέρει: «νῦν 
Ἑλλάδος πρότερον δέ Πελασγίης καλευμένης». Επομένως, Πελασγιώτις σημαίνει 
χώρα των Πελασγών και όταν η περιοχή αυτή της Θεσσαλίας έγινε Τετράδα ονό-
μασαν τους κατοίκους τους ως «αυτούς που κατοικούν στην αρχαία χώρα των Πε-
λασγών». Η Θεσσαλιώτιδα, τέλος, παραπέμπει στη Θεσσαλία, στη χώρα των Θεσ-
σαλών, σε μία εποχή κατά την οποία εγκαταστάθηκε εκεί το έθνος των Θεσσαλών. 
Η ομοιότητα είναι η ίδια μεταξύ των όρων Πελασγιώται και Πελασγοί, Θεσσαλιώ-
ται και Θεσσαλοί, με αυτή που υπάρχει μεταξύ του Σικελιώται και Σικελοί.  

Ο F. Gschnitzer, λοιπόν, θέτει ένα ερώτημα: εάν Φθιώτις ίσον Φθία10 δεν είναι 
δυνατόν Πελασγιώτις ίσον Πελασγία; Αυτό θα οδηγούσε, λοιπόν, στην υπόθεση 
ότι, αφού η λέξη Πελασγιώτις ισοδυναμεί με την λέξη Πελασγοί, γιατί ο όρος να 
μην ήταν μία νεότερη εκδοχή για ένα «προ-ιστορικό» περιεχόμενο; Αντιτείνει, ό-
μως, ότι αυτό θα ακύρωνε την παραγωγή του όρου που οφείλουμε να δεχθούμε, 
δηλαδή του όρου Πελασγιώτις από το Πελασγοί, παράλληλα με εκείνον του όρου 
Θεσσαλιώτις από το Θεσσαλοί. «Στην πραγματικότητα, το περιεχόμενο των εν-
νοιών είναι διαφορετικό, διότι αν ο όρος Φθιώτις μπορεί κάλλιστα στο Θουκυδίδη 
να σημαίνει Φθία, αντιθέτως σε όλες τις άλλες μαρτυρίες, όταν πρόκειται για την 
Τετράδα, ο όρος βασίζεται σε μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα και η 
Φθιώτις δεν καλύπτει πλέον το αντίστοιχο της ομηρικής Φθίας: αντιπροσωπεύει 
πλέον μόνο ένα μέρος». 

∆ιαπιστώνουμε, πράγματι, ότι η χρήση των όρων Φθιώτις και Φθιώτης υπόκειται 
σε σημαντικές μεταβολές με τρεις, τουλάχιστον, έννοιες. Κατά τον F. Gschnitzer, 
χρησιμοποιούμε τον όρο Φθιώτης ως εθνικό μόνο όταν μιλούμε εν συντομία, για να 
προσδιορίσουμε τους Αχαιούς Φθιώτες. Πράγματι, είναι αυτό το οποίο προκύπτει 

                                                      
 9. Αναφερόμενα παραδείγματα: Ηρόδοτος Β, 171: Πελασγιωτίδας γυναῖκας ή Α, 56: γῆ ἡ 

Φθιῶτις. 
 10. Θουκυδίδης, Α, 3,2. 
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από την ανάλυση των επιγραφών και των «πολιτικών» κειμένων, π. χ. των «βασι-
κών αμφικτυονικών καταλόγων», τους οποίους μελέτησε καλά ο G. Daux.11 Έτσι, 
όταν ο Αισχύνης (ο F. Gschnitzer δεν τον αναφέρει) λέει Φθιώται εννοεί το έθνος 
των Αχαιών Φθιωτών. Η αντιπαράθεση, όμως, της χρήσης του όρου με εκείνον τον 
οποίο συναντούμε στο Θεόπομπο (στον Αρποκρατίωνα) δείχνει την παρέκκλιση 
της έννοιας, διότι στο τελευταίο αυτό κείμενο, όπως και στις θεσσαλικές επιγραφές, 
ο όρος μπορεί να προσδιορίζει μόνο την θεσσαλική Τετράδα. Τέλος, όπως το επιση-
μαίνει και ο Gschnitzer, ο Θουκυδίδης (Α, 3), με τον όρο Φθιώτις προσδιορίζει την 
αρχαία μυθική περιοχή Φθία του Αχιλλέα. Η έννοια αυτή είναι που πρέπει να ξα-
ναβρούμε, πιστεύω, σε μία αφιέρωση που αναφέρεται στην Αία της Μαλίδας: [ἔχ;]ς 
Αἰαιίας τᾶς Φθίας ἔθλον παρ’ Προτεσίλα[ο].12 To κείμενο αυτό, το οποίο αγνοούσε 
ο Gschnitzer επειδή δημοσιεύθηκε πολλά χρόνια μετά την δημοσίευση της δικής του 
μελέτης, βρίσκεται σε μία ορειχάλκινη υδρία του 5ου αι. π. Χ. Κατά την γνώμη μου, 
αυτό μας δίνει ένα καλό παράδειγμα, σύγχρονο ή περίπου σύγχρονο με το κείμενο 
του Θουκυδίδη, της χρήσης του τοπωνυμίου Φθία. Εφόσον η Αία φαίνεται σαφώς 
να είναι μία πόλη της Μαλίδας, πιστεύω πως πρέπει να ερμηνεύσουμε ότι το τοπωνύ-
μιο Φθία προσδιορίζει, πραγματικά, αυτό που νομίζουμε ότι ήταν στην εποχή του 
αρχαίου βασιλείου του Αχιλλέα. Η χρήση του ομηρικού τοπωνυμίου, ευγενούς και 
μαγευτικού, σε ένα αγωνιστικό έπαθλο θα δήλωνε έτσι το πιο σύγχρονο και πιο «τε-
χνικό» τοπωνύμιο Φθιώτις, επιλεγμένο από τον Θουκυδίδη. Η ίδια διαφορά έννοιας 
και χρήσης δεν υπάρχει, προφανώς, για τα άλλα τρία ονόματα των Τετράδων.  

Ο F. Gschnitzer επιμένει (σ. 462) σ’ ένα σημείο: τα ονόματα σε –ιωτης, παράγωγα 
των εθνικών ονομάτων των Τετράδων, δεν είναι πραγματικά εθνικά, αλλά προσδι-
ορισμοί οι οποίοι προστίθενται στο γενικό εθνικό των Θεσσαλών, με την ίδια έν-
νοια όπως στις εκφράσεις του τύπου Θεσσαλός ἀπό Φθιώτιδος. Η ύπαρξη τέτοιων 
εκφράσεων υπογραμμίζει σαφώς το γεγονός ότι τα ονόματα αυτά σε –ιωτης, παρά-
γωγα των ονομάτων των Τετράδων, προήλθαν από γεωγραφικά ονόματα και όχι 
από ονόματα εθνών. Ο Gschnitzer, όμως, δεν αναφέρεται με σαφήνεια στις εκφρά-
σεις όπου το εθνικό Θεσσαλός συνδυάζεται με ένα όνομα πόλης τού τύπου Θεσσα-
λός ἀπό Λαρίσης τῆς Πελασγίδος ή απευθείας σε ένα εθνικό, όταν λέμε Λαρισαῖος 
ἀπό Πελασγιώτιδος, όλες οι εκφράσεις, τις οποίες βρίσκουμε επιβεβαιωμένες σε ε-
πιγραφές, πιστοποιούν και αυτές, επίσης, τον γεωγραφικό χαρακτήρα των διαιρέ-
σεων αυτών.13 Έτσι ο Gschnitzer θα έπρεπε αφενός μεν να συγκρίνει τους σχηματι-
σμούς σε –ιωτης με την ομάδα των εθνικών των πόλεων σε –αιος ή σε –ευς: 
Λαρισαῖοι, Σκοτουσσαῖοι κ. λπ. και αφετέρου με τον σχηματισμό που προσδιορίζει 
                                                      

11. Στη μελέτη του «Remarques sur la composition du conseil amphictionique», BCH, 81 (1957) 
95-120, με αναφορά ειδικά στον Αισχύνη, Περί της Παραπρεσβείας, 116 (σχόλια στη σ. 101). Βλ. 
επίσης την μνεία: «Λαρισαῖοι τῶν Φθιωτῶν», από την Λάρισα Κρεμαστή της Αχαΐας Φθιώτιδας 
σε μία επιγραφή από την Λάρισα της Πελασγιώτιδας (ΙG, IX 2, 520, στ. 11). 

12. Ε. Diehl, Die Hydria, 1964, B, 115, σ. 218, απόσπασμα το οποίο δημοσιεύθηκε από τον Π. 
Amandry στο BCH, 95 (1971) 617-618, αρ. VIII (εικ. 75). Βλ. στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 56 
(2009) 10, σημ. 18. 

 13. Για τις επιγραφές αυτές, βλ. IG, IX 2,525, 528, 530, 534 passim (κατάλογος των νικητών σε 
αγώνες). 
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την αστική έκταση: ἡ Φεραϊκή, ἡ Σκοτουσσαία, ἡ Φαρσαλική (γῆ ή χώρα).14 Παρα-
κάτω θα δείξω ότι είναι ενδιαφέρον να θέσουμε στην ίδια προοπτική το σύνολο 
αυτών των γεωγραφικών όρων. 

Στο σημείο που βρίσκεται η μελέτη μου, θα συγκρατήσουμε κυρίως το ότι ο F. 
Gschnitzer επιβεβαιώνει, αναμφίβολα, την πεποίθηση ότι η διαίρεση της Θεσσαλίας 
σε Τετράδες, τις οποίες καθιέρωσε ο Αλεύας και αναφέρει ο Αριστοτέλης, έγινε σε 
μία γεωγραφική βάση και δεν έχει τίποτε να κάνει με οποιαδήποτε φυλετική οργά-
νωση των προηγούμενων Θεσσαλών.15 Συγχρόνως, όμως, απορρίπτει ή δεν συνηγο-
ρεί, τουλάχιστον, με την θετική και ουσιαστική συμβολή του S. Ferri, σύμφωνα με 
τον οποίο η Τετράδα, για να δικαιολογήσει το όνομά της, πρέπει να σχηματίζεται η 
ίδια από τέσσερες υποενότητες. Σ’ αυτό το ουσιώδες σημείο, ο Ferri είχε δίκαιο. Εί-
χε αισθανθεί ότι πρέπει να σεβαστούμε τα ελληνικά κείμενα και ότι δεν μπορούμε 
να δώσουμε στη λέξη τετράς μία έννοια την οποία δεν έχει. 

Αλλά ο S. Ferri έσφαλε όταν θέλησε να εξηγήσει την έννοια της λέξης. Για εκεί-
νον, όπως είδαμε, η Τετράδα δεν έχει σχέση, κατ’ αρχάς, με την γεωγραφία (καθώς ο 
όρος Τετράς δεν φαινόταν να αντιστοιχεί στη χρήση με την έννοια της εδαφικής 
διαίρεσης τέταρτο της Θεσσαλίας), αλλά με τον χαρακτήρα της εθνικής συγκρότη-
σης του θεσσαλικού έθνους. Σε τελευταία ανάλυση, ο Ferri είχε καταλάβει πολύ 
καλά ότι η Τετράδα ήταν ένα «σχήμα», αλλά, προσανατολισμένος όπως ήταν στην 
αντίληψη ενός φυλετικού πολιτεύματος στους Θεσσαλούς, δεν ήταν σε θέση να βρει 
                                                      

 14. Θεσσαλικά παραδείγματα, ἡ Σκοτουσσαία, για να προσδιορίσει την χώρα της Σκοτούσσας, 
ἡ Λαρισαία, για να προσδιορίσει μία κώμη στην περιοχή της Λάρισας, βλ. Πολύβιος ΙΗ, 20.6 
Μελάμβιον της Σκοτουσσαίας· Θεόπομπος, FGH, Χάλκαι τῆς Λαρισαίας (που διασώζει ο Στέ-
φανος Βυζάντιος)· Πλούταρχος, Φλαμινίνος 7, περί τήν Σκοτουσσαίαν. Για τα επίθετα σε –ικος, 
βλ. την μνεία Φεραϊκή (γῆ) αφιερωμένη στους κλήρους του αυτοκράτορα Αυγούστου από έναν 
αυτοκρατορικό απελεύθερο. Βλ. Α. Σ. Αρβανιτόπουλος, Α∆, 1910, 354-355, αρ. 6. Βρίσκουμε, 
επίσης, τους τύπους σε –ιος, π. χ. Θετίδειον τῆς Φαρσαλίας, στον Πολύβιο (ΙΗ, 20.6), στα οποία 
θα πρόσθετα την μαρτυρία μιας Τρίπολης Λαρισαίας στον Τίτο Λίβιο (42, 56.6), την Τρίπολη 
Σκαιά που δεν έχει νόημα. (Το κείμενο του Πολύβιου, το οποίο μελέτησε ο Τίτος Λίβιος εξιστο-
ρώντας την εκστρατεία, θα πρέπει να έλεγε: ἀπό τῆς Τριπολίτιδος τῆς Λαρισαίας καλουμένης, 
και ο συγγραφέας μετέφρασε: Tripoli Larissaeam vocant, σύμφωνα με ένα σύνηθες σχήμα για να 
την διαχωρίσει από άλλες Τριπόλεις, από τις οποίες γνωρίζουμε τουλάχιστον μία κι αυτή, επίσης, 
στη Θεσσαλία. Για την ταύτηση της Τρίπολης, βλ. την μελέτη μου σε συνεργασία με τους J. P. 
Bravard και R. Caputo (μετ. Κ. Σαμαράς), «Η ανατολική θεσσαλική πεδιάδα. Μεταβολές των 
ιστορικών τοπίων και η προσχωματική εξέλιξη», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 39 (2001) 88-92. 

15. Στον F. Gschnitzer υπάρχουν, ωστόσο, ίχνη της «εθνικής» θεωρίας, όπως στη σ. 462: «στην 
ουσία η ύπαρξη των τεσσάρων περιοχών της Θεσσαλίας μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη των 
σύγχρονων συγγραφέων. Στον Ηρόδοτο αναφέρονται μόνο τρεις θεσσαλικές περιοχές. Πώς να το 
συμβιβάσουμε αυτό με την διαίρεση του Αλεύα; Προφανώς, η γεωγραφική διαίρεση δεν ανταπο-
κρίνεται στη διαίρεση του Αλεύα. Αυτή θα έπρεπε να είναι μία συνένωση εθνών ή γενών (και ο 
αριθμός 4 είναι, φυσικά, απόλυτος), ανεξαρτήτως της μεταγενέστερης διαίρεσης κατά περιοχές (ή 
βασισμένες σε προϋπάρχοντα ονόματα). Αυτό εξηγεί, επίσης, γιατί οι όροι τέτραρχος και 
τετραρχία υπάρχουν ακόμα όταν οι περιοχές είναι τρεις (βλ. Beloch). ∆ιαφορετικά, αν οι όροι 
είχαν την σημασία την οποία τους δίνουν οι σύγχρονοι, θα πρέπει να αντικατασταθούν με τον 
όρο τριαρχία (βλ. Costanzi, Klio, V, 413). 
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λύση. Αντιθέτως, αν δώσουμε στην Τετράδα την μόνη έννοια, την οποία μπορεί να 
έχει στα ελληνικά, στο σύνολο των τεσσάρων ενοτήτων που οφείλουν να έχουν (ε-
δώ εν πάση περιπτώσει) έναν γεωγραφικό και εδαφικό χαρακτήρα (κάτι το οποίο 
επιβεβαιώνεται από τα αντίστοιχα ονόματά τους) οδηγούμαστε σε μία απλή λύση 
του προβλήματος. Πράγματι, είναι αρκετά σαφές ότι κάθε Τετράδα - εδαφικό τμήμα 
του θεσσαλικού χώρου - είναι η ίδια ένα σύνολο τεσσάρων υποενοτήτων, σύμφωνα 
με ό,τι σημαίνει ο όρος τετράς. Η οργάνωση της Θεσσαλίας, όπως προσδιορίσθηκε 
από τον Αλεύα, ήταν στην πραγματικότητα - είναι σαφές το συμπέρασμα το οποίο 
εξάγεται - ένα σύνολο, μία τετραρχία τεσσάρων υποομάδων (δεκαέξι συνολικά).  

  Ι                       ΙΙ                              1      2      1      2 
                                                           3      4      3      4 
  -----------------------                              --------------------- 
  ΙΙΙ                   ΙV                              1      2      1      2 
                                                           --------------------- 
                                                            3     4      3      4 

Eικ. 1. Η διαίρεση της Θεσσαλίας σε 4 Τετράδες (αριστερά)  
και σε 16 (4Χ4) μονάδες (δεξιά). 

 
Έτσι, λοιπόν, μπορεί να μου πει κάποιος, ωραία δώσατε στον όρο τετράς τη 

σωστή και χρηστική έννοιά του, αλλά ποιες είναι αυτές οι μονάδες που εισάγετε 
εδώ; Ακούσαμε να μιλούν ποτέ γι’ αυτές; Μπορείτε να τις προσδιορίσετε; Πιστεύω 
πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό και μάλιστα νομίζω ότι έχουμε στα χέρια μας όλα ε-
κείνα τα στοιχεία για να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αξίζει τον κόπο να το 
επιχειρήσουμε, υπενθυμίζοντας ότι οι μονάδες αυτές είναι, αναμφίβολα, τέσσερα 
εδαφικά μέρη μέσα σε κάθε Τετράδα. Μπορούμε τότε να αναπτύξουμε τις παρατη-
ρήσεις που ακολουθούν. 

Αυτοί που συνδυάζουν τα δύο αποσπάσματα του Αριστοτέλη, τα οποία αφο-
ρούν το ένα στη διαίρεση σε Τετράδες και το άλλο σε κλήρους, έχουν δίκαιο σε ένα 
σημείο: ότι πρέπει να συνδυάσουμε τα δύο αυτά κείμενα. Οι σχολιαστές, όμως, δεν 
έχουν προσδιορίσει πλήρως ούτε το πώς ούτε το γιατί. Στην πραγματικότητα, το 
απόσπασμα 498, το οποίο αναφέρεται στους κλήρους, σχετίζεται όντως, όπως ανα-
φέρει το κείμενο, με την πόλη και την οργάνωση της εδαφικής περιοχής της για 
στρατολογικούς σκοπούς.16 Ο γεωγραφικός, εδαφικός και κτηματολογικός χαρα-
κτήρας αυτής της οργάνωσης σε κλήρους επιβεβαιώνεται σαφώς, όπως κι εκείνος 
της μεταρρύθμισης του Αλεύα, ο οποίος στόχευε στην ανανέωση της εδαφικής ορ-
γάνωσης ολόκληρης της Θεσσαλίας με την εγκαθίδρυση των Τετράδων. Ίδιοι στό-

                                                      
16. Πρέπει να δούμε, επίσης, ότι δεν υπάρχει λόγος, όπως το κάνει ο Τ. Wade-Gery (ό. π., σ. 60), 

να συγκρίνουμε την στρατολόγηση του Αλεύα κατά κλήρους με εκείνη του Ιάσονα κατά πόλεις: 
«Ο στρατιωτικός κατάλογος του Αλεύα, κατά την εκτίμηση η οποία αποδίδεται στον Ιάσονα, 
(Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1.8), βασίσθηκε στους κλήρους, ενώ του Ιάσονα βασίσθηκε στις 
πόλεις (Ξενοφώντας, ΣΤ, Ελληνικά, 19)». Η σύγκριση αυτή δεν χρησιμεύει στο να ενισχυθεί η 
εσφαλμένη θέση σχετικά με την μετέπειτα ανάπτυξη των πόλεων της Θεσσαλίας (βλ. Τ. Wade-
Gery, ό. π., σ. 61). 
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χοι, ίδιο ιστορικό πλαίσιο, ίδιος δημιουργός, Έτσι μπορούμε να σκεφτούμε ότι έ-
χουμε βάσιμους λόγους να συνδυάσουμε τα δύο κείμενα. Υπάρχει, όμως, στην 
πραγματικότητα κάτι περισσότερο. 

Πράγματι, πρέπει να αντιληφθούμε αυτό το οποίο δεν είδαν οι ιστορικοί, ότι 
δηλαδή τα δύο αποσπάσματα δεν περιγράφουν την ίδια μεταρρύθμιση στην ίδια 
κλίμακα: το ένα μάς πληροφορεί ότι η Θεσσαλία διαιρείται σε τέσσερες Τετράδες 
και το άλλο ότι η πόλη διαιρείται σε κλήρους, χωρίς να προσδιορίζεται ο συνολι-
κός αριθμός, ούτε οι πόλεις και ούτε οι κλήροι. ∆εν μπορούμε να αποδείξουμε από 
τον σχηματισμό αυτόν ότι οι δύο πληροφορίες που μας δίνει ο Αριστοτέλης είναι 
αυστηρώς συμπληρωματικές. Μπορώ, όμως, να προτείνω μία παρατήρηση η οποία 
άλλαξε τον χαρακτήρα της σχέσης που πρέπει να αποδείξουμε μεταξύ των απο-
σπασμάτων τα οποία πιστοποιούν την οργάνωση σε κλήρους. Εάν στην ανάλυση 
του πρώτου αποσπάσματος του Αριστοτέλη τα ενωτικά στοιχεία που συνθέτουν τις 
Τετράδες πρέπει να θεωρηθούν ως απαραίτητα συστατικά των συνόλων των τεσ-
σάρων μονάδων και ότι η οργάνωση της Θεσσαλίας είναι προϊόν του 4Χ4, μπορού-
με τότε να επισημάνουμε μία ιδιαίτερη σύμπτωση, η οποία έμεινε απαρατήρητη από 
τους ιστορικούς με το δεύτερο κείμενο του Αριστοτέλη, εκείνο το οποίο αφορά 
στους κλήρους. Πρέπει να προσέξουμε τους αριθμούς τους οποίους προσδιόρισε ο 
Αλεύας με τον αριθμό των ιππέων και των οπλιτών κάθε κλήρου: 40 ιππείς και 80 
οπλίτες. Οι αριθμοί αυτοί είναι πολλαπλάσια, επίσης του τέσσερα. Νομίζω πως δεν 
πρέπει να δούμε εδώ μία απλή σύμπτωση και ότι η εδαφική διαίρεση, η οποία θε-
σπίσθηκε από τον Αλεύα τον Πυρρό στη θεσσαλική επικράτεια, στηριζόταν σ’ αυτό 
το οποίο οι μαθηματικοί ονομάζουν «μία βάση του τέσσερα». 

Η σύνδεση των δύο αποσπασμάτων του Αριστοτέλη παίρνει έτσι ένα πιο ακρι-
βές νόημα. Πρέπει, όμως, να αναρωτηθούμε αν οι τέσσερες ενότητες που συνθέτουν 
κάθε Τετράδα (fgt. 497) δεν είναι ακριβώς οι πόλεις (fgt. 498). Η ερμηνεία αυτή έχει 
το πλεονέκτημα να διατηρεί το αρχικό κείμενο με την πόλη, την οποία απέρριπταν 
πάντα όλοι οι σύγχρονοι σχολιαστές.17 Αν υποθέσουμε ότι ήταν μία οργάνωση βα-
σισμένη στις πόλεις, θα μπορούσαμε, πράγματι, να προτείνουμε εύλογες λύσεις σε 
όλες τις δυσκολίες, στις οποίες απέτυχαν οι σύγχρονοι ιστορικοί. Θα αποκαταστή-
σουμε έτσι, μεταξύ των δύο αποσπασμάτων, μία λογική συνάρτηση, χωρίς να πα-
ραβιάσουμε τα ελληνικά των δύο κειμένων ως προς την έννοια της πόλης. 

Ένα, τουλάχιστο, επιχείρημα οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση: η χρήση του 
ονόματος των Θεσσαλών, όταν πρόκειται για τα εδάφη τους, γνωρίζει δύο ομάδες 
γεωγραφικών όρων, όπως είδαμε παραπάνω: 

α) Την ομάδα των τεσσάρων ονομάτων των Τετράδων, τα οποία προέρχονται 
από τα γεωγραφικά ονόματα των περιοχών με τα ψευδο-εθνικά παράγωγά τους. και 

β) Την ομάδα των ονομάτων των αστικών περιοχών, επιθετικοί προσδιορισμοί, 
παράγωγα του ονόματος της πόλης. 

                                                      
17. Βλ. τις προσπάθειες επανόρθωσης τις οποίες πρότειναν οι αλλεπάλληλοι εκδότες: τήν πόλιν 

(cod. τάς πόλεις Rose, τήν πολιτείαν Schwartz, τήν πολιτικήν Wade-Gery), διότι ο ενικός τους 
δημιουργεί πρόβλημα. Για την χρήση του ενικού αυτού εκφράσθηκα παραπάνω [στη σ. 142 του 
έργου του]. 
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Μαρμάρινο άγαλμα του αθλητή Αγία από τη Φάρσαλο, 335 π. Χ.  

(Μουσείο των ∆ελφών. Κάρτα του ΤΑΠΑ). 



 24 

 
Από τη χρήση των μεν και των δε, όπως ήδη ανέφερα (εκφράσεις σύνθετες ενός 

εθνικού ή το όνομα της πόλης και η αναφορά της Τετράδας), προκύπτει ότι οι δύο 
αυτές ομάδες βρίσκονται σε άμεση σχέση μεταξύ τους. Αποτελούν, πράγματι, τις 
δύο ανώτερες βαθμίδες ενός ιεραρχημένου συστήματος των «τόπων».18 

Έτσι, με βάση αυτό, μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάθε Τετράδα ήταν η ένωση 
τεσσάρων πόλεων. Είναι, όμως, δυνατό να δεχθούμε ότι το θεσσαλικό έθνος, σε μία 
εποχή, μη προσδιορίσιμη, της μεταρρύθμισης του Αλεύα, δεν θα ήταν ομοσπονδία 
16 πόλεων, ενώ στην κλασική εποχή αποτελούνταν από έναν πολύ πιο μεγαλύτερο 
αριθμό; Πιστεύω πως θα ήταν μία κατάσταση εντελώς απρόσμενη. Ωστόσο, δεν εί-
ναι απίθανο και θέλω, με την βοήθεια της διατριβής μου, να προσκομίσω στο επό-
μενο κεφάλαιο ένα επιχείρημα, το οποίο πιστεύω ότι είναι αποφασιστικό, ώστε να 
σχεδιάσω τον πιθανό πίνακα αυτής της Θεσσαλίας του Αλεύα. 

Η γεωπολιτική κατάσταση, ούτως ειπείν, της Θεσσαλίας, κατά την εποχή του 
Αλεύα, μας είναι άγνωστη. Έχουμε, όμως, την τύχη να διαθέτουμε δύο πολύτιμες 
μαρτυρίες για την κατανομή των πληθυσμών στις θεσσαλικές πεδιάδες, στο τέλος 
του 6ου και στις αρχές του 5ου αι. π. Χ.: μία του Σιμωνίδη, την οποία διέσωσε ο 
Στράβωνας, και μία του Ηροδότου. Οι δύο αυτές μαρτυρίες είναι σαφώς πλησιέστε-
ρες στην εποχή της μεταρρύθμισης του Αλεύα· σύμφωνα με την χρονολόγησή τους 
είναι σύγχρονες ή λίγο μεταγενέστερες της μεταρρύθμισης.19 Βασιζόμενος στις πλη-
ροφορίες τους, νομίζω ότι είναι εφικτό να σκιαγραφήσουμε ένα χάρτη τεσσάρων 
Τετράδων, ο οποίος να ομαδοποιεί τις 16 θεσσαλικές πόλεις της εποχής. 

Θα αρχίσω από την Τετράδα όπου η κατάσταση φαίνεται πιο σαφής, τη Φθιώτι-
δα: 

Η κλασική Φθιώτις περιλαμβάνει μόνο τέσσερες πόλεις: την Φάρσαλο, το Ευύ-
δριον, την Φύλλο και την Πειρασία. Οι πρόσφατες μελέτες του J. Cl. Decourt, για τις 
πόλεις της κοιλάδας του Ενιπέα, επέτρεψαν να αποκαταστήσουμε, χωρίς αμφιβολί-
α, αυτό το σύνολο.20 Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι το ανατολικό όριο της 
Φθιώτιδας είναι προσδιορισμένο με ακρίβεια: η θέση της Παλαιοφαρσάλου, ταυτι-
σμένη από τον Decourt στο ανατολικό άκρο της Φθιώτιδας, δείχνει πού πρέπει να 
βρίσκονταν τα όρια της ανατολικής εξάπλωσης της θεσσαλικής κυριαρχίας στην κα-
τεύθυνση αυτή. Η κατάσταση αυτή δεν αντιτίθεται στην ύπαρξη της Ερέτριας, για 
την οποία γνωρίζουμε ότι γνώρισε μία σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη. Κατά τον 6ο αι. 
π. Χ. θα μπορούσε να είναι μία απλή κώμη. ∆εν αποκλείεται, επίσης, να σκεφθούμε 
ότι η κώμη αυτή θα μπορούσε να είναι στην εποχή του Αλεύα μία αχαϊκή εγκατά-
σταση.21 Στο άλλο άκρο της Τετράδας, η περιοχή της συμβολής του Ενιπέα με τον 
                                                      

18. Στις δύο αυτές ομάδες θα προσθέσω παρακάτω [στη σ. 296 του έργου του] ακόμα δύο άλλες: 
τα τοπωνύμια τα οποία στις επιγραφές της Λάρισας με κτήματα προσδιορίζουν τις «συνοικίες» 
και τους τομείς που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι τα ονόματα των αρχικών κλήρων. 

19. Όλοι οι ιστορικοί τοποθετούν την υποτιθέμενη ταγεία του Αλεύα στα τέλη του 6ου αι. π. Χ. 
Επανέρχομαι στη χρονολόγηση αυτή, η οποία, κατά την γνώμη μου είναι μεταγενέστερη, με αυτό 
που ακολουθεί.  

20. J. Cl. Decourt, La vallée de l’ Enipeus…, Suppl. au BCH, XXI, 1991, 147-184. 
21. Για τη θέση της Παλαιοφαρσάλου, σε σχέση με την Ερέτρια της Φθιώτιδας, βλ. την μελέτη 
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Πηνειό, η περιοχή του Βλοχού, φαίνεται σαφώς αξιοποιήσιμη για την εδραίωση μιας 
Τετράδας. Αυτή θα ανήκε μάλλον στη γειτονική Τετράδα Θεσσαλιώτιδα. 

Η Θεσσαλιώτις: Σ’ αυτήν θα έπρεπε να βρούμε τις πιο αυθεντικές θεσσαλικές 
πόλεις, επιβεβαιωμένες σε σχετικά προγενέστερο χρόνο, είτε από τα αρχαία κείμενα 
είτε από τις αρχαιολογικές έρευνες. Είναι η περίπτωση του Κιερίου, του Μεθυλίου, 
του Θετωνίου και πιθανώς και του Λιμναίου.22 Από τον κατάλογο αυτό εξαιρείται 
η Μητρόπολη, αφενός επειδή η πόλη παραδοσιακά είναι τμήμα της Εστιαιώτιδας 
και αφετέρου διότι συστήθηκε, όπως το βεβαιώνουν οι Αρχαίοι, από ένα συνοικι-
σμό σαφώς μεταγενέστερο του 6ου αι. π. Χ. 23 Αντιθέτως, λείπει το Φάκιον, η Όρθη, 
η Καλλίθηρα και άλλες ακόμα, δηλαδή πόλεις οι οποίες εντοπίζονται είτε στο βό-
ρειο άκρο της Τετράδας, κοντά στον Πηνειό,24 είτε αντίθετα στο νότιο άκρο, στα 
πρόβουνα της Πίνδου.25 

Η Εστιαιώτις: Η Τρίκκη, η Πέλιννα, η Φαρκαδόνα και οι Γόμφοι είναι οι μόνες 
πόλεις που μπορούμε να αναφέρουμε εδώ. Οι πόλεις στην άνω Πίνδο, οι οποίες ε-
ντοπίσθηκαν στα δυτικά της πεδιάδας, μπορεί να μην είναι ακόμα θεσσαλικές την 
εποχή αυτή. Το Αιγίνιο είναι ασφαλώς πάντοτε Τυμφαίο την εποχή αυτή, όπως 
γνωρίζουμε από τους αρχαίους συγγραφείς.26 

Η Πελασγιώτις: Πρέπει να αναφέρουμε, σαφώς, τις τέσσερες σπουδαιότερες πό-
λεις της, δηλαδή την Λάρισα, την Κραννώνα, την Σκοτούσσα και τις Φερές. Μας 
εκπλήσσει, προφανώς, το ότι οδηγούμαστε από την λογική της αναδιάταξης, την 
οποία προτείνω, να αποκλείσουμε τον Άτραγα, την Άργισσα, το Μόψιον, την Κον-
δαία, την Γυρτώνη κ. λπ., όλες θεσσαλικές πόλεις της κλασικής εποχής. Μπορούμε, 
όμως, να δικαιολογήσουμε αυτή μας την απόφαση: οι πόλεις αυτές, στο τέλος του 
6ου αι. π. Χ. μπορούσαν να ήταν ακόμα περραιβικές ή μαγνητικές, σύμφωνα με ό,τι 

                                                          
της I. Blum (μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), «Η θεσσαλική Ερέτρια», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 41 
(2002) 3-15 και 42 (2002) 269-280. 

22. Για την αρχαιότητα των τριών πρώτων δεν λείπουν οι πηγές. Το Λιμναίο νομίζω ότι πρέπει 
να τοποθετηθεί στο ίδιο πλαίσιο. Για το τοπίο και τα αρχαία λείψανα, βλ. J. Cl. Decourt, ό. π., σ. 
159-162. 

23. Βr. Helly (μετ. Gino Polese), «Συμφωνία συμπολιτείας των Γόμφων και των Θαμιών-Ιθώμης», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 10 (1986) 145-162. Το θέμα θα εξετασθεί λεπτομερώς από τον φίλο μας 
Μπάμπη Ιντζεσίλογλου, προσεχώς, στη διδακτορική διατριβή του, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

24. Κατά τον Θουκυδίδη, το Φάκιον είναι η τελευταία πόλη της Θεσσαλίας πριν από την 
Περραιβία. Βλ. την απόδειξη του J. Cl. Decourt, ό. π., σ. 155-158, ο οποίος δικαιολογημένα 
προτείνει να αποκλείσουμε το Φάκιον από την κάτω κοιλάδα του Ενιπέα. 

25. Για την Όρθη και την Καλλίθηρα, βλ. Βr. Helly (μετ. Henri - Pierre Corrieu), «Σύντομη περι-
ήγηση στην περιοχή των ∆ολόπων», 28 (1995) 11-12. Οι έρευνες του Μπάμπη Ιντζεσίλογλου 
δείχνουν ότι η εξέλιξη αυτών των πόλεων είναι πρόσφατη (οχυρώσεις, επέκταση κ.λπ), κάτι το 
οποίο δεν σημαίνει ότι η ανθρώπινη εγκατάσταση σ’ αυτό το τοπίο δεν είναι σαφώς παλαιότερη.  

26. Τα συμπεράσματα, βλ. L. Darmezin - J. Cl. Decourt, «Μodèles, limites géographiques, limites 
historiques: Cités et territoires en Thessalie», Territoires des cités grecques, Table Ronde (Athènes, 
nov. 1991), υπό έκδοση. Ο Στράβωνας (Ζ, απόσπ. 14) κάνει λόγο για τους πολέμους τους οποίους 
διεξήγαγαν οι Θεσσαλοί που ζούσαν στην Πίνδο, για να σφετερισθούν, πιστεύω, τις πηγές, 
δηλαδή την άνω κοιλάδα του σημερινού Πηνειού, πριν από την Καλαμπάκα.  
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αναφέρει η παράδοση. Ο Σιμωνίδης και ο Στράβωνας διαβεβαιώνουν ότι η βόρεια 
όχθη του Πηνειού, το ∆ώτιον Πεδίον και η περιοχή της Όσσας ήταν περιοχές στις 
οποίες οι πληθυσμοί ήταν ανάμεικτοι (διά τό ἀναμίξ οἰκεῖν).27 Οι εγκαταστάσεις 
αυτές, οι οποίες προϋπήρχαν, θεωρήθηκαν ως πόλεις στην οργάνωση του θεσσαλι-
κού έθνους μετά την εποχή του Αλεύα.28 

΄Ετσι, λοιπόν, δεν φαίνεται παράλογο να θεωρήσω κάθε Τετράδα ως μία περιο-
χή με τέσσερες πόλεις, σύμφωνα με έναν πίνακα, προσαρμοσμένο σε 4 τετράδες και 
16 «μονάδες», τον οποίο κατάρτισα και παραθέτω αμέσως παρακάτω. 

         ΤΡΙΚΚΗ           ΦΑΡΚΑ∆ΩΝ   ΛΑΡΙΣΑ      ΦΕΡΕΣ 
         ------------------------------------------------------------------------------- 
         ΓΟΜΦΟΙ          ΠΕΛΙΝΝΑ      ΚΡΑΝΝΩΝ  ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 
        --------------------------------------------------------------------------------- 
        ΜΕΘΥΛΙΟΝ    ΛΙΜΝΑΙΟΝ    ΠΕΙΡΑΣΙΑ   ΦΑΡΣΑΛΟΣ 
        -------------------------------------------------------------------------------- 
        ΚΙΕΡΙΟΝ          ΘΕΤΩΝΙΟΝ    ΦΥΛΛΟΣ     ΕΥΥ∆ΡΙΟΝ  
       ---------------------------------------------------------------------------------  

Εικ. 2. Ταύτιση των πόλεων ως «μονάδες» στο σύστημα των θεσσαλικών Τετράδων 
(με βάση την εικ. 1). 

 
Για να δώσουμε, όμως, στην ανασύσταση αυτή των θεσσαλικών πόλεων μία πα-

ραδεκτή ιστορική αξία, πρέπει να λάβουμε υπόψη και έναν ορισμένο αριθμό αντιρ-
ρήσεων. Βλέπω ουσιαστικά τρεις: 

α) Πώς να συμβιβάσουμε τον αυστηρό χαρακτήρα αυτής της ανασύστασης με το 
σχήμα τής ανάπτυξης των πόλεων, τις οποίες υποστηρίζουμε περισσότερο από 10 
χρόνια, δηλαδή, μία ακριβή κατανομή του θεσσαλικού χώρου, του οποίου τα γεω-
γραφικά όρια δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια; 

β) Πώς να ορίσουμε την λειτουργικότητα της μετέπειτα εξέλιξης ενός τέτοιου 
συστήματος, αν υποθέσουμε ότι το αποδεχόμαστε, αφού πρέπει να λάβουμε υπόψη 
την μετέπειτα προσθήκη των πόλεων οι οποίες δεν αποτελούσαν εξαρχής μέρος του 
θεσσαλικού συνόλου και πώς θα το εξηγήσουμε αυτό; 

γ) Πώς να δεχθούμε τον τόσο αυστηρό χαρακτήρα μιας τέτοιας οργάνωσης, η 
οποία δεν φαίνεται καθόλου να έχει την θέση της στη θεσσαλική ιστορία και στην 
ιστορία της Ελλάδας, γενικότερα; 

Τα ερωτήματα αυτά μπορούν να βρουν, πιστεύω, απάντηση στο εξής υπό τις 
ακόλουθες εκτιμήσεις. 

                                                      
27. Στράβωνας, Θ, 5.20 (442 c). Η Μ. Sordi πιστεύει πως μπορεί να τεκμηριώσει ότι η οργάνωση 

σε Τετράδες, την οποία έκανε ο Αλεύας, είναι μεταγενέστερη της παραμονής του Σιμωνίδη [στην 
Κραννώνα]. Η ερμηνεία αυτή, όμως, βασίζεται ουσιαστικά στην προϋπόθεση ότι οι Θεσσαλοί 
κατείχαν, την εποχή αυτή, όλη την Θεσσαλία, ενώ η μαρτυρία του Σιμωνίδη (και, μετά από 
αυτόν, του Στράβωνα) λέει ακριβώς το αντίθετο.  

28. Μπορούμε να το συμπεράνουμε αυτό από έναν ορισμένο αριθμό μαρτυριών, οι οποίες 
αναφέρουν τον Άτραγα, τις Πειρασίες κ. λπ. και τις οποίες θα μελετήσω στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΓIANNHΣ ΚΑΡΑΣ 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο  

ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Το θέμα της διείσδυσης της ευρωπαϊκής επιστημονικής σκέψης στον θεσσαλικό 
χώρο, όπως εξάλλου και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο της ελληνικής γης, δε μπορεί 
να μελετηθεί ανεξάρτητα, μεμονωμένα αλλά αντιθέτως πρέπει να το δούμε ως  άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με την όλη διείσδυση και ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης 
και παιδείας στον ευρύτερο ελληνικό πνευματικό χώρο κατά την περίοδο κυρίως 
της Νεοελληνικής Αναγέννησης. Σε αντίθετη περίπτωση είναι σαν να βλέπουμε το 
δέντρο και να χάνουμε το δάσος, συστατικό μέρος του οποίου είναι το δέντρο. 

Γι’ αυτό και οι αναφορές, έστω και πολύ σύντομες, όσο ο χώρος μού το επιτρέ-
πει, στη γενικότερη αντίληψη περί επιστημονικής σκέψης και παιδείας καθ’ όλη αυ-
τή την περίοδο, την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης,1 θεωρώ ότι επιβάλλε-
ται. 

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Ένα πρωτόγνωρο στη νεοελληνική ιστορία πνευματικό κίνημα, μία περίοδος 
κατά την οποία ο Ελληνισμός προσπαθεί να απελευθερωθεί από την κυριαρχία των 
παραδοσιακών αντιλήψεων και να αυτονομηθεί απέναντι στην παράδοση, χωρίς 
να σπάει τους δεσμούς του με την παράδοση, αξιοποιώντας, κριτικά, δημιουργικά 
κάθε τι το ζωντανό στοιχείο της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς διατηρώντας ταυ-
τόχρονα στενές επαφές γνωριμίας με τον σύγχρονο κόσμο, τις κατακτήσεις τής, κα-
τά τον Αδ. Κοραή, «φωτισμένης Ευρώπης», με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή επιστημονι-
κή και φιλοσοφική σκέψη. Γράφει ο εθνικός μας ποιητής ∆ιονύσιος Σολωμός ανα-
φερόμενος ακριβώς στο θέμα της σωστής αξιοποίησης της παράδοσης: «Καλό εἶναι 
νά ρίχνῃ κανείς τίς ρίζες του πάνω σέ αὐτά τ’ ἀχνάρια, δέν εἶναι ὅμως καλό νά 
σταματᾶ ἐκεῖ, πρέπει νά ὑψώνεται κατακόρυφα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της 
συνεχούς ανανέωσης της σκέψης. 

Η περίοδος της Νεοελληνικής Αναγέννησης αποτελεί μία νέα, μία (νεοελληνική) 

                                                      
1. Χρησιμοποιώ τον όρο Νεοελληνική Αναγέννηση και όχι Νεοελληνικός ∆ιαφωτισμός, καθ’ 

όσον, όπως έχω, πειστικά πιστεύω επιχειρηματολογήσει στη μελέτη μου Νεοελληνικός ∆ιαφω-
τισμός ή Νεοελληνική Αναγέννηση, που πρωτοδημοσιεύθηκε στα Νέα του Κ.Ε.Ν.Ε.Φ, έκδοση του 
τομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5 (2000) 1-8 και ανα-
δημοσιεύθηκε στον τόμο Γιάννης Καράς, Η ελληνική επιστήμη και ο βαλκανικός χώρος (18ος-
19ος αιώνας), ∆αίδαλος-Ζαχαρόπουλος Αθήνα 2001, 7-48, ο όρος αυτός ανταποκρίνεται σωστό-
τερα στα ελληνικά δεδομένα της εποχής, απ’ ό,τι ο ξενόφερτος όρος Νεοελληνικός ∆ιαφωτισμός, 
που δεν παίρνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού ιστορικού χώρου. Με ικανοποίηση 
βλέπω ότι τον όρο Νεοελληνική Αναγέννηση χρησιμοποιούν έκτοτε, με τη μία ή την άλλην μορφή, 
περισσότεροι συνεχώς μελετητές της περιόδου εκείνης. 
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σχολή σκέψης, που παραπέμπει και εκφράζει συγκεκριμένες επιταγές και προβλη-
ματισμούς, τις πνευματικές ανάγκες και προβληματισμούς του νεότερου Ελληνι-
σμού, είναι ένα νέο πνευματικό κίνημα το οποίο, από την αρχή ακόμη της εμφάνι-
σής του, ακολούθησε έναν δικό του δρόμο ανάπτυξης σύμφωνα με τις νέες κοινωνι-
κοϊστορικές επιταγές και στη βάση ενός δικού του πλέγματος αλληλοπροσδιορι-
σμών, μία νέα σύνθεση, που σε τελευταία ανάλυση ισοδυναμεί με τη δημιουργία, 
μέσα από συνεχείς αναθεωρήσεις και προσαρμογές, ενός νέου γνωστικού χώρου, 
ενός νέου επιστημονικού λόγου, μιας νέας επιστημονικής κοινότητας - έργο που δι-
αμορφώνεται σταδιακά, δειλά, αργά στην αρχή, αλλά σταθερά και με βήματα, συν 
τῷ χρόνῳ, γοργότερα, μέσα από μία μακραίωνη δυναμική διαδικασία. 

Η σκέψη της περιόδου αυτής αποτελεί τη συμπύκνωση διάφορων ευρωπαϊκών 
προβληματισμών και σχολών σκέψης, χωρίς να παραπέμπει ειδικά σε καμία απ’ αυ-
τές και χωρίς να οφείλει τίποτα το ιδιαίτερο σε κάποια από τις προηγούμενες αλλά 
σε όλες από κοινού, και άρα είναι λάθος να αναζητούμε τις ρίζες της, τις όποιες κα-
ταβολές της, στη γαλλική, στην ιταλική, στη γερμανική, ή στην αγγλική σκέψη. Μία 
περίοδος που σηματοδοτεί τη συνάντηση του αναγεννώμενου Ελληνισμού με την 
πνευματική Ευρώπη. 

Η Νεοελληνική Αναγέννηση εντάσσεται σε μία γενική αρχή, σύμφωνα με την 
οποία οι ιστορικοκοινωνικές συνθήκες είναι αυτές που όχι μόνο διαμορφώνουν την 
πνευματική ζωή, αλλά υπαγορεύουν και την κίνηση, τους ρυθμούς και τις κατευ-
θύνσεις που αυτή θα πάρει, την προβληματική αλλά και τους τρόπους επίλυσης των 
εκάστοτε τιθεμένων προβληματισμών. Είναι αυτές, επίσης, που διαμορφώνουν και 
τον πνευματικό άνθρωπο χαράσσοντας τον δρόμο και τα μέσα που θα ακολουθήσει 
(εκτός και αν παρέμβουν άλλοι παράγοντες).  

Υπ’ αυτή την έννοια θεωρώ αναγκαίο να τονίσω, ότι η Νεοελληνική Αναγέννη-
ση δεν είναι μία επιστροφή, δεν είναι μία «αναγέννηση» της αρχαιοελληνικής σκέ-
ψης στον νεοελληνικό χώρο, αλλά μία πνευματική ανανέωση, μία ανανέωση ιδεών 
και πνευματικών εργαλείων, με άξονα, με κύριο σημείο αναφοράς τις φυσικομαθη-
ματικές επιστήμες, ένα νέο πλαίσιο σκέψης, προβληματισμού πάνω σε σύγχρονα 
θέματα, μία συνεχής μετάβαση προς νέες πνευματικές καταστάσεις, μία συνεχής α-
ναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα που ταλάνιζαν επί δεκαετίες την ελληνική 
σκέψη, απαντήσεις που οι Έλληνες πνευματικοί άνθρωποι αναζήτησαν και εν πολ-
λοίς βρήκαν μέσα σε έναν νέο επιστημονικό / πνευματικό χώρο, τον ευρωπαϊκό. 
Ένα κίνημα ριζοσπαστικό, δυναμικό, ορθολογικό, που εναντιώθηκε σε κάθε είδους 
προκαταλήψεις, δεισιδαιμονίες και μεταφυσικές πλάνες, σε οτιδήποτε επιχείρησε να 
σταματήσει ή να περιορίσει τις δυνατότητες του ανθρώπινου νου, μία περίοδος μα-
χητική που αφύπνισε νέες δυνάμεις, πνευματικές και κοινωνικές, ένα κίνημα που 
γνώρισε ιδιαίτερη ζωντάνια και ανάπτυξη, με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου κατά 
τον 18ο αιώνα, με τη δημιουργία σχολείων, όχι μόνο στον σημερινό ελλαδικό αλλά 
στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο (τον ευρύτερο ελληνικό πνευματικό χώρο), την έκ-
δοση περισσότερων συνεχώς επιστημονικού περιεχομένου βιβλίων κ.λπ.  
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα εντάσσεται και η πνευματική κίνηση που αναπτύχθηκε 
την ίδια αυτή περίοδο και στο θεσσαλικό, όπως και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. 
Μία κίνηση, στην οποία, πέρα από το θέμα τής διείσδυσης της ευρωπαϊκής επιστη-
μονικής σκέψης, της πάλης για τη διαμόρφωση μιας συνείδησης εθνικής και πνευμα-
τικής, εντοπίζουμε και μία πτυχή της σχέσης «παράδοση-ανανέωση». 

Είναι γνωστό ότι ένα άγονο, χέρσο έδαφος δεν μπορεί να δώσει ωποροκηπευτι-
κά και ούτε καρποφόρα δέντρα. Το ίδιο μία στείρα πνευματική περιοχή δεν μπορεί 
να αναδείξει πνευματικούς ανθρώπους, να δημιουργήσει μια κάποια επιστημονική 
πνευματική κίνηση. 

Πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Κ. Μ. Κούμας, αλλά και ο Άνθιμος Γαζής, ο Στέ-
φανος ∆ούγκας, ο ∆ανιήλ Φιλιππίδης, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Ζήσης Κάβρας, ο 
∆ιονύσιος Πύρρος, αλλά και ο Ρήγας Βελεστινλής, γέννημα και θρέμμα όλοι τους 
της θεσσαλικής γης, αλλά με δράση και ακτινοβολία πολύ πέρα από τη θεσσαλική 
γη, παίρνοντας δικαίως το όνομα δάσκαλοι του Γένους, δείχνει ότι η γη που τους 
ανέδειξε δεν ήταν στείρα πνευματικά. Σημειώνω ενδεικτικά ότι στα ανθηρά τότε 
βιοτεχνικο-εμπορικά κέντρα, Αμπελάκια, Ραψάνη, Τύρναβο, Πήλιο, Τσαριτσάνη κ. 
ά. συναντάμε σχολεία και ανθρώπους με αρκετές γραμματικές γνώσεις, και σύμφω-
να με τη Νεωτερική Γεωγραφία των Θεσσαλών ∆ημητριέων, στον χώρο αυτόν 
«πολλαῖς δεισιδαιμονικαῖς συνήθειαις λείπουν», ενώ, όπως μας λέει ο Άνθιμος Γα-
ζής, ο αριθμός των σχολείων και των βιβλιοθηκών αυξήθηκε σε όλη την περιοχή και 
«ἀπ’ ὅλην τήν Θεσσαλίαν ἔλαμψαν ἄνδρες ἐπ’ ἀρετῇ καί ἀνδρείᾳ, τό καλόν τοῦ γέ-
νους φροντίζοντες». Συγκρατώ, επίσης, για να παραμείνω στην αδιάψευστη γλώσ-
σα των στοιχείων, ότι το 18 ο/ο του συνολικού αριθμού των λογίων που, με βάση το 
έργο Νεοελληνική Φιλολογία του Κ. Σάθα, έδρασαν κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες 
του 19ου αιώνα και πέραν του θεσσαλικού χώρου, προέρχονται από τον ίδιο γεω-
γραφικό χώρο, τον θεσσαλικό. Ότι, επίσης, το 19 ο/ο του συνολικού αριθμού των 
εντύπων των φυσικών-θετικών επιστημών, που κυκλοφόρησαν κατά το δεύτερο 
μισό του 18ου αιώνα, φέρουν την υπογραφή θεσσαλού λογίου. Εδώ, τέλος, στον 
θεσσαλικό χώρο, στις Μηλιές, στη Ζαγορά αλλά και αλλού θα συναντήσουμε βι-
βλιοθήκες με τα περισσότερα από τα γνωστότερα, τα πιο αντιπροσωπευτικά φυσι-
κομαθηματικά έργα της εποχής· έργα που μεταφέρουν στον ελληνικό χώρο το πνεύ-
μα του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισμού, της σύγχρονης επιστημονικής παιδείας και σκέ-
ψης, έργα που εξυπηρετούσαν (κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία) κατεξοχήν εκπαι-
δευτικούς σκοπούς, αλλά και γενικότερα άμεσες κοινωνικές ανάγκες. Έργα που 
γνώρισαν πλατιά διάδοση στον θεσσαλικό χώρο, αν κρίνουμε μόνον από τους συν-
δρομητές των βιβλίων αυτών, οι οποίοι είναι – και αυτό έχει επίσης τη σημασία του 
– δάσκαλοι αλλά και μαθητές από τη Λάρισα, τον Τύρναβο, τα Αμπελάκια, τη Ρα-
ψάνη, την Τσαριτσάνη και αλλού. 

Στα σχολεία που λειτουργούσαν σε διάφορα κέντρα του χώρου αυτού (αναφέ-
ρομαι φυσικά στα σχολεία που λειτούργησαν σε όλα τα γνωστά τότε εμπορικά κέ-
ντρα και όχι στον μύθο περί «κρυφού σχολειού»), πρωταρχική θέση κατέχουν οι 
φυσικές-θετικές επιστήμες, με βάση σύγχρονα ευρωπαϊκά εγχειρίδια, επιβεβαιώνο-



 30 

ντας την διαχρονικής αξίας άποψη του Κούμα, ότι είναι «ἀδύνατον τήν ἀπό τά 
σχολεῖα μας προσδωκομένην κοινήν ὠφέλειαν, χωρίς τήν εἰσαγωγήν τῶν ἐπιστη-
μονικῶν μαθημάτων».  

Mία εδώ σύντομη παρένθεση, που την θεωρώ απολύτως αναγκαία. Περιορίζομαι 
στα έργα των φυσικών-θετικών επιστημών διότι θεωρώ ότι τα έργα της κατηγορίας 
αυτής είναι αυτά που κυρίως εκφράζουν και ταυτόχρονα προσδιορίζουν το περιε-
χόμενο, το επίπεδο το μορφωτικό ενός λαού, μιας χώρας, μιας οιασδήποτε ιστορι-
κής εποχής. «Η μελέτη των μαθηματικών, της φυσικής, της χημείας κ.λπ», γράφει ο 
γνωστός ιστορικός Νίκος Σβορώνος, «βρίσκεται στη βάση του νέου πνευματικού 
προσανατολισμού· αλλά η εξάπλωση των εφαρμοσμένων επιστημών δεν έχει τώρα 
πια σαν μοναδικό σκοπό μόνο τον εμπλουτισμό των πρακτικών γνώσεων, αλλά και 
συνεισφέρει στην ανανέωση της θεωρητικής σκέψης και στη δημιουργία μιας νέας 
αντίληψης για τη ζωή, φέρνοντας τους Έλληνες διανοούμενους σ’ επαφή με την ορ-
θολογιστική σκέψη της εποχής τους». 

Αλλά ας επανέλθουμε στον θεσσαλικό χώρο. Τα έργα των θεσσαλών λογίων, 
στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως, όπως η Σύνοψις Φυσικῆς και η Σειρὰ 
στοιχειώδης τῶν φυσικῶν καὶ μαθηματικῶν πραγματειῶν του Κούμα, αλλά και η 
μετάφραση από τον ίδιο της Χημείας του Adet, οι Χάρτες του Γαζή, ο οποίος επα-
νεκδίδει, με δικές του προσθήκες, τα βιβλία Γεωγραφίας του Θεοτόκη και του Με-
λετίου και ταυτόχρονα μεταφράζει τη Γραμματικὴ τῶν Φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν 
του Άγγλου Benjamin Martin «μετά πλείστων σημειωμάτων ἐπαυξηθεῖσα» από τον 
ίδιο, «σύμφωνα μὲ τὶς κατακτήσεις τοῦ νῦν αἰῶνος», το Φυσικῆς Ἀπάνθισμα αλλά 
και οι Χάρτες του Ρήγα, η μετάφραση από τον ∆ανιήλ Φιλιππίδη της 4τομης Φυσι-
κής του Brisson, των Μαθηματικών του Mauduit και της Ἀστρονομίας Lalande, η 
Σύνοψις ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, σε απόδοση Θεοδώρου Ράκου Τρικκέως, τα Στοιχεῖα 
Ἀριθμητικῆς καὶ Ἀλγέβρης καθώς και η Ἐξέτασις τῆς Φύσεως του Στεφάνου ∆ού-
γκα, η απόδοση στα ελληνικά μέρους των Μαθηματικών του Euler από τον Ζήση 
Κάβρα, το Ονομαστικόν του Παντός, σε μετάφραση Άνθιμου Παπά από την Τρίκ-
κη της Θεσσαλίας, έργα γραμμένα, όπως μας λέει ο Αδαμάντιος Κοραής, στην «κοι-
νή γλῶσσα, τήν ὁποία λαλεῖ ὁ λαός» (περιορίζομαι σε ορισμένα μόνον από αυτά,  
έργα, όπως και τα χειρόγραφα βιβλία των φυσικών-θετικών επιστημών που διαφυ-
λάσσονται και σήμερα σε βιβλιοθήκες, μοναστηριακές και μη του ίδιου χώρου, μό-
νον η βιβλιοθήκη των Μηλεών είχε το 1814 8.000 τόμους), είναι έργα τα οποία μαρ-
τυρούν μία πλούσια συγγραφική δραστηριότητα εμπνευσμένη από σύγχρονα ευ-
ρωπαϊκά εγχειρίδια, έργα τα οποία εκφράζουν ανάγλυφα μία νέα, μία διαφορετική 
από το παρελθόν, κατάσταση πνευμάτων, έργα που οριοθετούν και προσδιορίζουν 
μιαν ολόκληρη εποχή. Έργα που μαρτυρούν  - εδώ θα πρόσθετα και τα επιστημονι-
κά όργανα όπως και τα βιβλία σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, που στέλνονται σε 
κέντρα του θεσσαλικού χώρου -, που μαρτυρούν τη σύνδεση με τη σύγχρονη ευρω-
παϊκή επιστημονική και φιλοσοφική σκέψη, αυτό που θα πει, λίγα χρόνια αργότε-
ρα ο Κούμας, ότι «περιπατῶμεν παραλλήλως μὲ τὴν Φιλοσοφίαν τῶν μεγαλοφυῶν 
τῆς Εὐρώπης ἀνδρῶν». 

Ο Θεσσαλός Άνθιμος Γαζής είναι και ο πρώτος εκδότης του περιοδικού Ερμής ο 
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Λόγιος, του σημαντικότερου περιοδικού της περιόδου αυτής, επιδίωξη του οποίου 
είναι να κάνει γνωστές, στον ευρύτερο ελληνικό πνευματικό χώρο, «τάς γνώσεις 
τῶν ἐπιστημῶν καί μαθήσεων», να πληροφορεί περί «τῶν νεοφανῶν βιβλίων 
ἑλληνικῶν τε καὶ ἀλλογλώσσων», να κάνει γνωστά «ὅλα ὅσα συντείνουν εἰς τὴν 
πρόοδον τῶν μαθήσεων».  

Αναφέρθηκα προηγουμένως στον Στέφανο ∆ούγκα, από τον Τύρναβο, μαθητή 
του Ιωάννη Πέζαρου, με σπουδές στην Ιένα της Γερμανίας, έναν από τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς πνευματικούς ανθρώπους της Νεοελληνικής Αναγέννησης, 
από τους επιφανέστερους μεταφορείς της σύγχρονης ευρωπαϊκής επιστημονικής 
σκέψης στον ελληνικό χώρο. Θεωρώ αναγκαία μία σύντομη έστω αναφορά στο έρ-
γο του σημαντικού αυτού λογίου, Περὶ Ἐξετάσεως τῆς Φύσεως, έργο καταχωνια-
σμένο, χειρόγραφο στη Μονή Βατοπεδίου, το οποίο επιχείρησα, πριν από 20 περί-
που χρόνια να φέρω στο φως με το βιβλίο μου Γερμανικές επιδράσεις στη σκέψη 
των χρόνων της Νεοελληνικής Αναγέννησης. Στέφανος ∆ούγκας ή περί Φυσικής 
Φιλοσοφίας (έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-
Ρήγα). Η απαρίθμηση και μόνον ορισμένων κεφαλαίων δείχνει την ιδιαίτερη επι-
στημονική αξία αυτού του έργου. Συγκρατώ: «Περὶ συστήματος φυσικοῦ», «Περὶ 
φυσικῶν ἀρχῶν καὶ ἐννοιῶν», «Περὶ ὕλης», «Περὶ φωτός», «Περὶ βαρύτητος» (όπου 
αναπτύσσει τις απόψεις του για το ηλιοκεντρικό σύστημα), «Περὶ μαγνητισμοῦ». 
«Περὶ ἠλεκτρισμοῦ», «Περὶ χημικῆς προόδου», «Περὶ ὀπτικῆς» (όπου μιλά περί μι-
κροσκοπίου, τηλεσκοπίου κ. ά.). 

Ο ∆ούγκας πιστεύει στον αντικειμενικό χαρακτήρα της γνώσης. Στη συλλογι-
στική του δεν υπάρχει τίποτα το μυστηριώδες, τίποτα που να μην μπορεί να γίνει 
γνωστό και να ερμηνευτεί με τα δεδομένα της πείρας, της επιστήμης· μέσα στη φύση. 
∆εν δέχεται ή μάλλον δεν καταφεύγει στην αποδοχή υπερφυσικών αιτιών. Κάθε τι 
που βρίσκεται έξω από τη φύση, έξω από την αντικειμενική πραγματικότητα, που 
δεν μπορεί να αποδειχθεί με τα δεδομένα της επιστήμης, κάθε τι που βρίσκεται έξω 
από τον αιτιατό δεσμό των φυσικών αιτιών και αιτιατών, βρίσκεται έξω από το 
χώρο της σκέψης του. Πιστεύει, όπως και ο σύγχρονός του θεσσαλός επίσης λόγιος 
∆ανιήλ Φιλιππίδης, ότι οι αρχές βρίσκονται βαθιά μέσα στη φύση, τη μελέτη της 
οποίας θέτει ως σκοπό του έργου του αυτού. Η έρευνα της φύσης, στο σύνολό της, ο 
τρόπος λειτουργίας της γνώσης, η μελέτη των γενικότερων φυσικών νόμων, το πώς 
οι γενικοί νόμοι εφαρμόζονται στα επιμέρους, η ερμηνεία των φυσικών φαινομέ-
νων, η κατανόηση της φύσης με τους δικούς της νόμους, αποτελεί βασική ιδέα του 
έργου του, αλλά και άλλων σημαντικών πνευματικών ανθρώπων της ίδιας αυτής 
περιόδου («Ἐσώθημεν [ως έθνος] κυρίως δι’ ἔργων ἐν ἡμέραις δουλείας παρασκευα-
σθέντων», Κων. Παπαρρηγόπουλος).   

Με τα όσα μέχρι στιγμής ανέφερα, δεν είχα και δεν έχω την πρόθεση να κάνω 
ένα κήρυγμα θεσσαλικού τοπικισμού (εξάλλου δεν είμαι Θεσσαλός) και ούτε βέ-
βαια εθνικισμού. Απλώς, παίρνοντας αφορμή από το έργο κάποιων πνευματικών 
ανθρώπων, που έτυχε να γεννηθούν στη θεσσαλική γη, να εξάρω, να επαναφέρω 
στη μνήμη μας, το έργο γενικά των πνευματικών εκείνων ανθρώπων της προεπανα-
στατικής περιόδου, οι οποίοι, όλοι μαζί, συμπορευόμενοι και με άλλους πνευματι-
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κούς ανθρώπους, από άλλες γωνιές της ελληνικής γης, τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον 
Νικηφόρο Θεοτόκη, τον Θεόφιλο Καΐρη, τον Αθανάσιο Ψαλίδα και φυσικά τον 
Αδαμάντιο Κοραή, αλλά και άλλους (στην περίπτωσή μας δεν ισχύει καμιά κλίμα-
κα αξιών, ο καθένας από το δικό του το μετερίζι), παρέμειναν στην ιστορική μνήμη 
ως πνευματικοί και κοινωνικοί αναμορφωτές, δημιουργοί του κινήματος της Νεο-
ελληνικής Αναγέννησης, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική και όχι μό-
νον αφύπνιση του Γένους, στον επερχόμενο εθνικό Ξεσηκωμό. 

Και ολοκληρώνω με μία ρήση του γερμανού φιλοσόφου Friedrich Nietzsche, 
στην οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να εντρυφήσουμε όλοι με πολλή προσοχή, περί-
σκεψη και αυτοκριτική διάθεση. Γράφει, λοιπόν, ο Nietzsche: «Ένας λαός δεν χα-
ρακτηρίζεται από τους μεγάλους άνδρες του, όσο από τον τρόπο που τους [α-
να]γνωρίζει, [τους μελετά] και τους τιμά». 

 



3. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 33 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, αρχιτέκτων 

Η ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΒΡΑΧΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

∆έκα περίπου χλμ. από την Αγιά, σε μικρή απόσταση από τον καινούργιο δρόμο, που 
οδηγεί από την Λάρισα στον Αγιόκαμπο και ένα χλμ. Β∆ της Σκήτης, βρίσκεται η παλιά 
Μονή των Αγίων Αναργύρων με τα δύο ασκηταριά της. Η μονή αυτή είναι ένα από τα 
μοναστήρια του Όρους των Κελλίων, όπως ονομάστηκε η περιοχή που περιλαμβάνει το 
Μαυροβούνι και τις ανατολικές υπώρειες της Όσσας, όπου από τον 10ο αι. είχε δημιουργη-
θεί μία σημαντική μοναχική κοινότητα με μεγάλο αριθμό ελεύθερων ασκητών που ζούσαν 
εδώ. 

Η μονή είναι κτισμένη σε πανέμορφο τοπίο, σε ένα ξέφωτο δίπλα σε ένα ρυάκι, που κυ-
λά τα νερά του σε μια στενή χαράδρα, ανάμεσα από πανύψηλα πλατάνια. Ως έτος ίδρυσής 
της αναφέρεται το 1588. Από το μικρό αυτό μοναστήρι, σήμερα, διατηρείται η εκκλησία 
που αποτελούσε το καθολικό της παλιάς μονής και ένας διώροφος οχυρωματικός πύργος 
με χαμηλό θόλο, που στέκει επιβλητικός σε ένα σημείο του περιβόλου. Η εκκλησία είναι 
μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική. Ανακαινίστηκε το 17ο αι. και ξανά το 1995 και οι τοιχο-
γραφίες της, τμήματα των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα στο ιερό, ανάγονται χρονικά στο 
17ο αι. 

Σε κοντινή απόσταση, στους απότομους βράχους που βρίσκονται στα ανατολικά της 
χαράδρας, είναι σκαρφαλωμένα τα ασκηταριά και τα ησυχαστήρια, όπου ασκήτευαν ανα-
χωρητές από τον 12ο και ίσως μέχρι τον 16ο αι. Τα ασκηταριά περιλαμβάνουν δύο κτίσμα-
τα, το κυρίως ασκηταριό, το οποίο αποτελείται από τρεις συνεχόμενους ναΐσκους, που έ-
χουν διαμορφωθεί μέσα σε μία σπηλιά των βράχων, και ένα μικρότερο  θολωτό ναΐσκο, 
λίγο πιο μακριά, διαμορφωμένο, επίσης, μέσα σε μία μικρότερη σπηλιά. 

Τα ησυχαστήρια βρίσκονται σε μικρές φυσικές κοιλότητες, που υπάρχουν μέσα στους 
βράχους στη γύρω περιοχή. Μερικές από αυτές έχουν στην είσοδό τους τοίχο από αργολι-
θοδομή. Οι κοιλότητες αυτές αποτελούσαν τα ησυχαστήρια των ασκητών, που ζούσαν 
στην απομονωμένη αυτή περιοχή, δίπλα στη χαράδρα με το ρυάκι. 

 

 

Χάρτης της περιοχής (7η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ). 
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Εικ.1. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Βορειοδυτική άποψη. 

 
Ο ναός των Αγίων Αναργύρων ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης βα-

σιλικής, με στοές στη δυτική και νότια πλευρά, όπως στους περισσότερους ναούς 
της περιόδου της Τουρκοκρατίας. Η στέγη είναι δίρριχτη, ενιαία και φέρει την χα-
ρακτηριστική απότμηση–θλάση στην ανατολική και τη δυτική πλευρά. Η κύρια 
είσοδος είναι τοποθετημένη αξονικά σε προεξέχον τμήμα του τοίχου και πάνω από 
αυτή υπάρχει τυφλή αψιδωτή κόγχη. Ο ναός βρίσκεται σε επίπεδο χαμηλότερο από 
αυτό του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου. Ο οχυρωματικός πύργος, ό,τι απέμεινε 
από τον περίβολο της παλιάς μονής, καλύπτεται με χαμηλό θόλο. Στη δυτική πλευ-
ρά του πύργου δεν υπάρχουν παράθυρα παρά μόνο το άνοιγμα της αψιδωτής εισό-
δου.  

Πίσω από το ναό φαίνονται τα κατακόρυφα βράχια, που προσέφεραν στους μο-
ναχούς, από τον 10ο αι., την «έρημο» που ποθούσαν  
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Εικ.2. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Νοτιοδυτική άποψη. 

 
Εικ.3. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Η νότια αυλή και ο οχυρωματικός πύργος.  

Από το επίπεδο της αυλής μία πέτρινη σκάλα οδηγεί στον ευρύτερο περιβάλλο-
ντα χώρο, που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο. Λίγο πιο πέρα άλλη μια σκάλα 
οδηγεί στο διώροφο πέτρινο οχυρωματικό πύργο, που αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο 
του συγκροτήματος. 
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Εικ.4. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Βορειοανατολική άποψη. 

Στο μέσον του βόρειου τοίχου διακρίνεται προεξοχή, αντίστοιχη με αυτή που 
υπάρχει στη δυτική όψη. Στην ανατολική πλευρά ο ναός καταλήγει στην προεξέ-
χουσα αψίδα του Ιερού. Πάνω από την αψίδα διακρίνεται η χαρακτηριστική από-
τμηση–θλάση της δίρριχτης στέγης, όπως και στη δυτική όψη. 

 

Εικ.5. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Ανατολική όψη. 

Σε τμήμα του νότιου τοίχου, κάτω από τα παράθυρα της αψίδας, διακρίνεται η 
τεχνοτροπία της πλινθοπερίκλειστης κατασκευής των βυζαντινών χρόνων. Το τμή-
μα αυτό του τοίχου, κατά τους ειδικούς μελετητές, είναι απομεινάρι της βυζαντινής 
ή υστεροβυζαντινής οικοδομικής φάσης. Η φάση αυτή είναι προγενέστερη του κτί-
σματος με τη μορφή που σώζεται ως σήμερα. Ο ναός πήρε τη σημερινή διαμόρφωση, 
ύστερα από ανακατασκευές που έγιναν κατά τους χρόνους της ύστερης Τουρκο-
κρατίας (18ος - 19ος αιώνας). 
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Εικ.6. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Το εσωτερικό του ναού. 

 

 

Εικ.7. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Ο σταυρός του τέμπλου. 

Στο διακοσμητικό ξυλόγλυπτο επιστέγασμα του τέμπλου βλέπουμε τον Εσταυ-
ρωμένο και τα λυπηρά, όπως ονομάζονται οι δύο εικόνες της Παναγίας και του α-
γίου Ιωάννη, που τοποθετούνται πάντοτε, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παρά-
δοση, εκατέρωθεν του σταυρού. 
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Εικ.8. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Η κεντρική κόγχη του Ιερού. 

 
Στο Ιερό του ναού βρίσκονται οι μόνες τοιχογραφίες που έχουν διασωθεί και οι 

οποίες ανάγονται, από τους ειδικούς, στο 17ο αι. Η μεταβυζαντινή τέχνη, επί τρεις 
αιώνες μετά την Άλωση, παρουσιάζει ένα νέο ύφος και είναι μια δεύτερη ζωή της 
βυζαντινής τέχνης, που αφήνει την υπερβολική αφαίρεση και προχωρεί στον να-
τουραλισμό. Έτσι, η βυζαντινή αγιογραφία με τον νατουραλισμό, χωρίς να χάσει 
τον χαρακτήρα της, ξανάζησε σε όλους τους χώρους του Ελληνισμού. 

Οι τοίχοι του Ιερού φαίνεται ότι ήταν κατάγραφοι με τοιχογραφίες. Τα τμήματα 
που διασώθηκαν φανερώνουν υψηλό επίπεδο τέχνης, όμως, έχουν υποστεί αρκετές 
φθορές από την υγρασία και ίσως από κάποιες λανθασμένες παρεμβάσεις των πι-
στών. Τα μεγαλύτερα τμήματα, που διασώθηκαν, βρίσκονται στην κεντρική κόγχη, 
ενώ στις άλλες δύο κόγχες, της Πρόθεσης και του ∆ιακονικού, απέμειναν μικρά μό-
νο δείγματα των παραστάσεων. Στις παραστάσεις διακρίνεται ο γραμμικός χαρα-
κτήρας στη σχεδίαση των ενδυμασιών των αγίων, ενώ στις μορφές εντυπωσιάζει το 
σφιχτό πλάσιμο των προσώπων, η καθαρή εύκαμπτη απόδοση της γενειάδας και το 
βαθύ βλέμμα. Τα πρόσωπα δημιουργούνται με επίπεδα ώχρας, διακρίνονται για την 
πλαστική απόδοση των όγκων και εκφράζουν μια βαθιά πνευματικότητα. 
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Εικ. 9. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΓΧΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ. 

Λεπτομέρεια από το αριστερό τμήμα της τοιχογραφίας. 

 
 

 
Εικ. 10. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΓΧΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ. 

Λεπτομέρεια από το δεξιό τμήμα της τοιχογραφίας. 
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Εικ.11. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Οι απόκρημνοι βράχοι με τα ασκηταριά. 

Τα ασκηταριά συνήθως είναι απλές κατασκευές μέσα στις φυσικές κοιλότητες 
των βράχων, όπου επέλεγαν οι ασκητές να μονάσουν. Στην πιο απλή μορφή του, το 
ασκηταριό είναι η φυσική κοιλότητα του βράχου και συχνά στην είσοδο της κοιλό-
τητας κτίζεται ένα τοίχος. Σε πιο προχωρημένες μορφές, στο εσωτερικό της σπηλιάς 
κτίζονται ένας ή δύο τοίχοι από αργολιθοδομή που εφάπτονται στα τοιχώματα των 
βράχων, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, επιχρίονται με κονίαμα και έτσι δημιουργείται 
ένας αυτοτελής ναΐσκος μέσα στη σπηλιά. 

Στη συνέχεια μέσα στο χώρο, που έχει οριοθετηθεί με αυτόν τον τρόπο, κτίζο-
νται η κόγχη του Ιερού, η Αγία Τράπεζα και το τέμπλο, ώστε να αποτελέσουν ένα η 
περισσότερους μονόχωρους ναΐσκους. Μερικές φορές έχουν ένα υποτυπώδη νάρθη-
κα ή ακόμη και ταφικούς χώρους. Τα ασκηταριά δεν αποτελούν ολοκληρωμένες 
και πλούσιες αρχιτεκτονικές μορφές και τα μορφολογικά και τα τυπολογικά τους 
στοιχεία διακρίνονται για την απλότητά τους. Όμως, παρά την απλότητά τους, α-
ποτελούν ένα ενδιαφέρον δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής στη μεσαιωνι-
κή Θεσσαλία και μας δίνουν στοιχεία για μία μορφή των πολιτιστικών και θρη-
σκευτικών δραστηριοτήτων κατά την εποχή αυτή. 

                                                      
1. Νίκος Νικονάνος, Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας από τον 10ο αιώνα ώς την κατάκτηση της 

περιοχής από τους Τούρκους το 1393. Συμβολή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, Υπουργείο 
Πολιτισμού και Επιστημών, Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων. ∆ημοσιεύματα 
του Αρχαιολογικού ∆ελτίου, αρ. 26, Αθήνα 1979, 125-128. 
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Εικ.12. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ. 

 
Η αυλή, πίσω από το Ιερό, οδηγεί στην όχθη ενός μικρού χειμάρρου που, κυλώ-

ντας μέσα σε μια εξαιρετικά όμορφη κοιλάδα, φέρνει τα νερά από τις πλαγιές του 
Μαυροβουνίου στη θάλασσα του Αιγαίου. ∆υο μεγάλες πέτρες, κοντά η μία στην 
άλλη, επιτρέπουν να γίνει το πέρασμα στην άλλη πλευρά του χειμάρρου, απ’ όπου 
αρχίζει ο δρόμος για τα ασκηταριά. 

 

 
Εικ.13. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Ο δρόμος προς τα Ασκηταριά. 
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Ένα μονοπάτι, μετά το πέρασμα στην αντίπερα όχθη, δείχνει το δρόμο για το ανέ-
βασμα σε μία σκάλα που,  προχωρώντας στην άκρη του γκρεμού, ανεβαίνει στα κατα-
κόρυφα βράχια, χωρίς να δείχνει, ακόμα, πού θα καταλήξει. 

 

 
Εικ. 14. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ. 

Στο τέλος η σκάλα θα καταλήξει σε ένα μικρό πλάτωμα, σαν εξέδρα κάτω από 
τεράστιους βράχους, που κρέμονται απειλητικά από πάνω. Στο σημείο αυτό, σε ένα 
φυσικό κοίλωμα των βράχων, βρίσκεται κρυμμένο το μεγαλύτερο από τα ασκητα-
ριά. Το ασκηταριό αυτό είναι μία μικρή σπηλιά, που στην είσοδό της έχει χτιστεί 
ένας τοίχος και στο εσωτερικό της έχουν διαμορφωθεί τρία μονοθάλαμα ναΰδρια. 
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Εικ.15. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ. 

Το μικρό πλάτωμα, που υπάρχει μπροστά από τη σπηλιά, σχεδόν σκεπάζεται από τα 
βράχια που προεξέχουν. Κάτω από το πλάτωμα ανοίγεται ο γκρεμός κατάφυτος από βλά-
στηση και το συνολικό συγκρότημα μοιάζει με μεγάλη αετοφωλιά. 

 
Εικ.16. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ. 

Η τοιχοδομία του τοίχου αυτού είναι πλινθοπερίκλειστη με χρησιμοποίηση πω-
ρολίθων και ελαφρώς κατεργασμένων λίθων. Η πλαστική διάρθρωση του τοίχου 
γίνεται με τα τοξωτά ανοίγματα και τα δύο τυφλά αψιδώματα, που υπάρχουν εκα-
τέρωθεν της κεντρικής εισόδου. Τα ελάχιστα ίχνη τοιχογραφιών, που σώζονται, 
μαρτυρούν ότι το ασκηταριό είχε διακόσμηση και στην εξωτερική επιφάνεια. 

Το εσωτερικό της σπηλιάς έχει διαμορφωθεί σε τρία συνεχόμενα μονοθάλαμα 
ναΰδρια, από τα τοιχώματα του βράχου και μερικούς κατακόρυφους τοίχους που 
έχουν κτιστεί μέχρι την οροφή των βράχων. Η οροφή και των τριών είναι ο φυσικός 
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βράχος, όπως και η βόρεια πλευρά του βόρειου (αριστερού) ναΐσκου, ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι τοίχοι είναι κτισμένοι στο μεγαλύτερο τμήμα τους με αργολιθοδομή, όχι 
ιδιαίτερα προσεγμένη. 

Η κάτοψη στον κάθε ναΐσκο έχει σχήμα σχεδόν ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των 
ναΐσκων αυτών είναι: του βόρειου 2,20x3,90 μ., του κεντρικού 3,60x5,20 μ. και του 
νότιου  2,00x6,20 μ. Η επικοινωνία μεταξύ των τριών χώρων εξασφαλίζεται με δύο 
τοξωτά ανοίγματα, που υπάρχουν στο βόρειο και στο νότιο τοίχο του κεντρικού 
ναΐσκου. Κατά τον Ν. Νικονάνο οι τρεις συνεχόμενοι ναΐσκοι ήταν πιθανότατα το 
Κυριακό σε μια υποτυπώδη οργάνωση ελεύθερων ασκητών, οι οποίοι αργότερα, 
τον 17ο αι., συγκρότησαν πιο κάτω τη Μονή των Αγίων Αναργύρων και το ασκη-
ταριό μεταβλήθηκε σε παρεκκλήσι. 

 
Εικ. 17. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κάτοψη των 3 ναΐσκων. 

Στο εσωτερικό τους, και οι τρεις ναΐσκοι διατηρούν πολύ ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες, 
που χρονολογούνται, σύμφωνα με ειδικούς, στον 12ο ,13ο, 14ο και 16ο αι., δηλώνοντας 
έτσι, ότι από τον 12ο αι. τα ναΰδρια ήταν σε διαρκή χρήση. Ως εκ τούτου είναι φυσικό οι 
τοιχογραφίες να έχουν επιρροές, τόσο από τις τάσεις που επικρατούσαν κατά την περίοδο 
των Μακεδόνων και των Κομνηνών (867-1204 μ.Χ.), όσο και από τις τάσεις που επικρα-
τούσαν κατά την περίοδο της Παλαιολόγειας Αναγέννησης (1204-1453 μ.Χ.), καθώς  και 
κατά την μεταβυζαντινή περίοδο. 

Η εποχή των Παλαιολόγων (1204-1453 μ.Χ.) θεωρείται ο χρυσός αιώνας της αγιογρα-
φίας. Η αναγέννηση της τέχνης της περιόδου αυτής είναι συνέπεια φυσικής εξέλιξης των 
προηγούμενων χρόνων και ερμηνεύεται, μέσω των ιδεών και του όλου κλίματος που επι-
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κρατεί τώρα, ως αναζωογόνηση της λαμπράς τέχνης των Μακεδόνων και των Κομνηνών. 
Ιδιαίτερα ο 14ος αιώνας είναι ένας ανθρωποκεντρικός αιώνας. Υπάρχει μια στροφή προς 
τα ανθρώπινα, η τέχνη επιδιώκει πλέον να συγκινήσει, να αγγίξει το συναίσθημα και έτσι η 
αγιογραφία γίνεται πιο αφηγηματική. 

Ο κεντρικός ναΐσκος. 
Στον κεντρικό ναΐσκο οι τοιχογραφίες καλύπτουν όλες τις επιφάνειες των τοί-

χων, καθώς και του χαμηλού θόλου της οροφής. 

 
Εικ. 18. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-ανατολικός τοίχος του Ιερού. 

Στην ημικυκλική κόγχη του Ιερού υπάρχει, στο άνω μέρος, η παράσταση της 
Πλατυτέρας με τον Χριστό Παντοκράτορα στο στήθος της, ενώ στο κάτω τμήμα 
εικονίζεται ο Χριστός ξαπλωμένος και δίπλα του ένας άγγελος. ∆εξιά της κόγχης 
παριστάνονται δύο ιεράρχες. 

 
Εικ. 19. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-ανατολικός τοίχος του Ιερού. 
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Εικ. 20.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  
Κεντρικός ναΐσκος-ανατολικός τοίχος-κόγχη του Ιερού. 
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Εικ. 21. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  
Κεντρικός ναΐσκος-ανατολικός τοίχος-κόγχη του Ιερού. 

 

 

 
Εικ. 22. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-νότιος τοίχος του Ιερού. 
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Εικ. 23. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-βόρειος τοίχος του κυρίως ναού. 

Η διακόσμηση του τοίχου, παρ’ όλες τις φθορές, φαίνεται να αρχίζει από τη βά-
ση του και φθάνει μέχρι την οροφή, δηλαδή μέχρι το ασαφές όριο το οποίο δημι-
ουργεί ο τοίχος με το βράχο, που αποτελεί την οροφή του ναΐσκου. Από εκεί η ι-
στόρηση συνεχίζεται προς τα πάνω και συνδέεται αρμονικά με τις παραστάσεις της 
οροφής. Τέλεια είναι και η προσαρμογή των παραστάσεων στις επιφάνειες, καθώς 
υποτάσσονται στα όρια που προσφέρονται και εντάσσονται με πειθαρχία σ’ αυτά. 
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Εικ. 24. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-βόρειος τοίχος του κυρίως ναού. 
 

 
Εικ. 25. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-βόρειος τοίχος του κυρίως ναού. 
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Εικ. 26. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-νότιος τοίχος του κυρίως ναού. 

Όπως και στον βόρειο τοίχο, διακρίνεται και εδώ η ίδια ικανότητα και ευελιξία 
στην εικονογραφική συγκρότηση των σκηνών και στην προσαρμογή των διάφορων 
συνθέσεων στις διαθέσιμες επιφάνειες, καθώς και στην σύνδεσή τους με την διακό-
σμηση της οροφής. Τα χρώματα είναι φωτεινά, οι μορφές στη μεσαία παράσταση 
καλοστημένες και επιτυχημένη η απόδοση του σωματικού όγκου. Η συνολική δια-
κόσμηση του τοίχου έχει ήρεμο χαρακτήρα και ισορροπημένη σύνθεση. 
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Εικ. 27. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-νότιος τοίχος του κυρίως ναού. 

Η παράσταση της Υπαπαντής. Τα πρόσωπα διακρίνονται για την πλαστική απόδοση 
του όγκου και ιδιαίτερα της Θεοτόκου με τη γεμάτη πνευματικότητα έκφραση.   

 

 
Εικ. 28. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-νότιος τοίχος του κυρίως ναού. 

Η μορφή του αγίου είναι ρωμαλέα, επιβλητική και ο σωματικός όγκος αποδίδεται γλυ-
πτικά με τα πλατιά διαδοχικά επίπεδα των πτυχώσεων και τις φωτεινές ανταύγειες. 
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Εικ. 29. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-δυτικός τοίχος του κυρίως ναού. 

Οι συνθέσεις στο δυτικό τοίχο αποτελούν συνέχεια των διακοσμήσεων του βό-
ρειου τοίχου, ως προς την οριζόντια κατανομή τους σε ζώνες. Στην κάτω ζώνη υ-
πάρχει διακοσμητικό σχέδιο, ενώ τη δεύτερη ζώνη καταλαμβάνουν μορφές αγίων. 
Στην τρίτη ζώνη, που συνεχίζεται μέχρι τη βραχώδη οροφή, οι τοιχογραφίες έχουν 
υποστεί σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή 

 

 

 
Εικ. 30.   ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-διακόσμηση οροφής. Η παράσταση της Σταύρωσης. 
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Εικ. 31. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  
Κεντρικός ναΐσκος-διακόσμηση οροφής. Λεπτομέρεια από τη Σταύρωση. 

 
Στην ανώμαλη βραχώδη οροφή η σύνθεση είναι μεγαλοπρεπής. Κοιτώντας προς 

την πλευρά της εισόδου, η πρώτη παράσταση της οροφής είναι η Σταύρωση. Στο 
πρόσωπο της Παναγίας και των γυναικών απεικονίζεται με ένταση ο πόνος. Το σώ-
μα του Ιωάννη είναι σφιγμένο μέσα στα ιμάτιά του, σε μια απελπιστική έκφραση 
θλίψης, για ότι συνέβη, και αγωνίας, για το τι πρόκειται να συμβεί. Είναι μια συ-
γκλονιστική παράσταση, όπου εκδηλώνεται σε όλο το μεγαλείο η αλήθεια και η 
εκφραστικότητα, που χαρακτηρίζει τη βυζαντινή ζωγραφική. Η παράσταση της 
Σταύρωσης εκφράζει σε έντονο βαθμό την αίσθηση του δράματος, καθώς ο άγνω-
στος δημιουργός της κατορθώνει με την έκφραση των προσώπων, τις χειρονομίες 
και την κίνηση των σωμάτων, να αποδώσει με ιδιαίτερο τρόπο την τραγικότητα 
του θείου πάθους, αλλά και τις ανθρώπινές του διαστάσεις. 
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Εικ. 32. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-διακόσμηση οροφής. 

Οι επί μέρους συνθέσεις, στην υπόλοιπη επιφάνεια της οροφής, παρά το γεγονός 
ότι αποτελούν συστατικό στοιχείο ενός ενιαίου συνόλου, κρατούν την αυτονομία 
τους μέσα στη σύνθεση και οι μορφές δίνουν την εντύπωση ότι πέτρωσαν στη θέση 
και στη στάση αυτή. 
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Εικ. 33. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-διακόσμηση οροφής. 

 
Στα πρόσωπα των Αποστόλων παρατηρείται μια ταραγμένη έκφραση, που χα-

ρακτηρίζει την πιο αυστηρή και εκφραστική τεχνοτροπία του τέλους του 12ου αιώ-
να. 
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Εικ. 34. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-διακόσμηση οροφής. 
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Εικ. 35.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-διακόσμηση οροφής. 

 
Εικ. 36.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-διακόσμηση οροφής. 
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Εικ. 37.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-διακόσμηση οροφής. 
Η παράσταση του Παντοκράτορα Χριστού με τους Αγγέλους. 

 
Εικ. 38.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-διακόσμηση οροφής. Λεπτομέρεια των αγγέλων  
κάτω από τον Παντοκράτορα Χριστό. 
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Εικ. 39.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Κεντρικός ναΐσκος-διακόσμηση οροφής. 

 
Το πρόσωπο του Χριστού είναι πλασμένο με έντονη εκφραστικότητα, με ρόδινο 

χρώμα για το σάρκωμα, ενώ η μορφή του εκπέμπει γαλήνη και αίσθημα ήρεμου με-
γαλείου. 
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Εικ. 40.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

∆εξιός ναΐσκος-ανατολικός τοίχος. 

Ο ναΐσκος έχει στέγη τις άγριες ρωγμές των βράχων. 

 
Εικ. 41.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ. 

∆εξιός ναΐσκος-βόρειος τοίχος . 
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Εικ. 42.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

∆εξιός ναΐσκος-βόρειος τοίχος-Λεπτομέρεια της τοιχογραφίας. 

 

 
Εικ. 43.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Αριστερός ναΐσκος-ανατολικός τοίχος. 

Τα ίδια τα τοιχώματα του βράχου και ένας κατακόρυφος κτιστός τοίχος δια-
μορφώνουν το πρώτο, από τα αριστερά, κτίσμα μέσα στο σπήλαιο. 
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Ο μικρός θολωτός ναΐσκος 

Σε μικρή απόσταση από το κυρίως ασκηταριό, υπάρχει ένας άλλος μικρός ανε-
ξάρτητος ναΐσκος κτισμένος μέσα σε μια φυσική κοιλότητα  βράχου στον οποίο 
εφάπτεται μόνο ο βόρειος και ο ανατολικός τοίχος.  

Το ασκηταριό αυτό περιλαμβάνει δύο χώρους συνεχόμενους. Ο πρώτος χώρος 
έχει σχήμα ακονόνιστου τετραπλεύρου με μέσο πλάτος 1.80 μ. και μέσο μήκος 2,60 
μ. Στην οροφή του χώρου αυτού σχηματίζονται τέσσερα ρηχά τόξα, που περιβά-
λουν ένα χαμηλό θόλο. Στην ανατολική πλευρά, μέσα στο πάχος του τοίχου, έχει 
διαμορφωθεί μια μικρή κόγχη. 

Στο δυτικό τοίχο ένα τοξωτό άνοιγμα οδηγεί στο δεύτερο χώρο, ο οποίος είναι 
στενόμακρος με πλάτος 0.70 μ. και μήκος 1.85 μ. Ο χώρος αυτός στο δάπεδο έχει ένα 
βαθούλωμα με βάθος περίπου 0.45 μ., το οποίο, πιθανότατα, θα χρησίμευε για τα-
φές. Οι τοίχοι του κτίσματος είναι κτισμένοι με αργούς λίθους, ενώ ο θόλος και τα 
τόξα είναι κατασκευασμένα με πλακοειδείς λίθους και πωρόλιθους. 

Η ζωγραφική διακόσμηση του εσωτερικού του ναΐσκου έχει καταστραφεί και 
διατηρούνται μόνο ελάχιστα ίχνη. 

 

 
Εικ. 44.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Η κάτοψη του θολωτού ναΐσκου. 
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Εικ. 45.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  
Η δυτική όψη του θολωτού ναΐσκου. 

 
Πολλοί από τους ασκητές, που ζούσαν στην απομονωμένη αυτή περιοχή, δίπλα 

στη χαράδρα με το ρυάκι, επέλεγαν να μονάσουν μέσα σε φυσικές κοιλότητες των 
βράχων και σε μερικές περιπτώσεις οι κοιλότητες αυτές έχουν κτισμένη την πρόσο-
ψη με ένα τοίχο από αργολιθοδομή. Οι κοιλότητες αυτές αποτελούσαν τα ησυχα-
στήρια των ασκητών. Η ύπαρξη αυτών των ησυχαστηρίων στα απότομα βράχια της 
χαράδρας, κοντά στο μεγάλο ασκηταριό με τους τρεις ναΐσκους, παρέχει βάσιμες 
ενδείξεις ότι οι ελεύθεροι αυτοί ασκητές χρησιμοποιούσαν τα ναΰδρια αυτά ως 
«Κυριακόν», όπου κάθε Κυριακή και γιορτή συγκεντρώνονταν οι αναχωρητές από 
τα γύρω ησυχαστήρια για κοινή προσευχή. 

Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι το ασκηταριό αυτό έχει άρ-
τια αρχιτεκτονική λειτουργικότητα. Η ύπαρξη της εξέδρας έξω από το ασκηταριό, 
που σκεπάζεται από τα βράχια, η διαμόρφωση του μονοπατιού ανόδου προς αυτό, 
του οποίου την πορεία και τη χάραξη ακολούθησε η σημερινή ελικοειδής σκάλα, 
όπως και η συνεχής ανανέωση και συμπλήρωση της τοιχογράφησης σε διάρκεια 
τεσσάρων περίπου αιώνων, από τον 12ο μέχρι το 16ο αι., δείχνουν ότι υπήρχε μια 
συνεχής φροντίδα των μοναχών που ζούσαν στη γύρω περιοχή.  

Οι ελεύθεροι αυτοί ασκητές, φαίνεται ότι αργότερα, κατά τον 17ο αι., συγκρό-
τησαν κάτω στο ξέφωτο της χαράδρας τη Μονή των Αγίων Αναργύρων, που σώζε-
ται μέχρι σήμερα και το ασκηταριό το χρησιμοποιούσαν ως παρεκκλήσι. 
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Εικ. 46.  ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΤΑ ΑΣΚΗΤΑΡΙΑ.  

Το πέρασμα προς τη μονή. 

Το κατέβασμα της σκάλας οδηγεί πάλι στο πέρασμα του ρυακιού για την επι-
στροφή στο χώρο του καθολικού της Μονής των Αγίων Αναργύρων. 

Ένα βήμα από τη μια πέτρα στην άλλη και ο κόσμος φαίνεται να αλλάζει. Τα 
άγρια βράχια είναι πια μακριά, δεν κρέμονται πάνω από το κεφάλι απειλητικά. Η 
αγριότητα της περιοχής που έμεινε πίσω θα εξακολουθήσει να υπάρχει, όμως, 
μπροστά υπάρχει η γαλήνια ομορφιά ενός πιο οικείου τοπίου, που γλυκαίνει ακόμα 
περισσότερο από τις ανταύγειες του ήλιου, καθώς οι ακτίνες του περνούν μέσα από 
τα πράσινα φύλλα των δέντρων και αντανακλώνται στα καθαρά ήρεμα νερά του 
ρυακιού. 

Ίσως, όμως, και να μην είναι αυτή η μόνη αλήθεια, ίσως να μην είναι απόλυτα 
σωστό ότι μπροστά βρίσκεται η ομορφιά ενώ πίσω το «άσχημο». Ο μοναχός Θεό-
κλητος ∆ιονυσιάτης, που υπήρξε ένας από τους μεγάλους λογίους του Αγίου Ό-
ρους, στο βιβλίο του Μεταξύ ουρανού και γης, για το οποίο τιμήθηκε από την Α-
καδημία Αθηνών, γράφει τα ακόλουθα: «ό,τι φαίνεται άσχημον, δεν είναι ειμή η 
συμπλήρωσις του ωραίου. Μία εικών έχει ανάγκη της σκιάς διά να φανερωθεί το 
φώς της (...). Αν αποκλείσωμεν την μεταφυσικήν, περιορίζομεν κατά συνέπειαν το 
θέμα του κάλλους εις τα αισθητικά όρια. Ενώ το κάλλος αποτελεί μίαν από τας ι-
διότητας του Θεού. Ο Πλάτων λέγει, ότι το φυσικόν κάλλος είναι μία απλή αντιτυ-
πία, ένα εκμαγείο του εν τοις κόλποις του Θεού υπάρχοντος πνευματικού κάλλους, 
και ότι ο σκοπός της φιλοσοφίας είναι το πέραν του θανάτου, επειδή η ψυχή έχει 
μείζονας αξιώσεις των όσων ο παρών κόσμος ικανοποιήσεων δύναται να παρά-
σχη». 
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∆ρ ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ 

ΤΡΙΑ ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
∆ΥΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ 
1805-1819 

Από την συλλογή εγγράφων του Αρχαιολογικού Μουσείου του Αλμυρού, πριν 
από πολλά χρόνια λάβαμε πολλά φωτοαντίγραφα. Τα περισσότερα από αυτά, τα 
είχε δωρίσει, στον Ν. Ι. Γιαννόπουλο, ο Τρικεριώτης Κ. Ευαγγελόπουλος και, ως εκ 
τούτου, αναφέρονται στο Τρίκερι.1 Στις γραμμές, που ακολουθούν, θα παρουσιά-
σουμε τρία από τα έγγραφα αυτά, τα οποία είναι της περιόδου 1805-1819. Πρόκει-
ται για τα εξής: 

1. Ένα πωλητήριο της 23ης Ιουνίου 1805, με το οποίο η Καμίτζα2 Ιωάννη Τζήτρα 
πούλησε ένα κτήμα της, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή Κότες3 του Τρικερίου, 
στην πεθερά της χατζίνα,4 γυναίκα του Αναγνώστη Χατζηνικολού, στην τιμή των 
50 γροσίων. Το κτήμα αυτό, το οποίο ήταν προικώο της και στο οποίο υπήρχε και 
μία συκιά, συνόρευε από το κάτω μέρος με την πεζούλα του παπα-Οικονόμου, από 
την άλλη πλευρά με τον μύλο της Σοφίας Ιωάννη Κυρίτζη και του Ιωάννη Νάσιου 
Πρέκατου και από την επάνω πλευρά με το κτήμα κάποιου Λούκα. Στην ομολογία 
πώλησης, την οποία συνέταξε ο παπα-Οικονόμος, ο οποίος υπέγραψε για την α-
γράμματη πωλήτρια και ως μάρτυρας, υπέγραψε και η Σοφία, μάλλον, του Ιωάννη 
Κυρίτζη. 

2. Ένα σύντομο πρακτικό των Τρικεριωτών, της 4ης Αυγούστου 1812, με το ο-
ποίο εξέλεξαν, ως αντιπροσώπους τους, για τις δοσοληψίες τους με τον Γιαγιά 

                                                      
1. Για το Τρίκερι της περιόδου της Τουρκοκρατίας, βλ. την μελέτη μας «Η ίδρυση της 

Πατριαρχικής Εξαρχίας του Τρικερίου (6.5.1831)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 57 (Λάρισα 
2010) 177-188. Επίσης, Απόστολος ∆. Παπαθανασίου, Το Χρονικό των Τρικέρων, Βόλος 
2010. 

2. To γυναικείο όνομα Καμίτζα είναι μοναδικό,  όπως μοναδικό είναι και το ανδρικό 
Καμίτζης, το οποίο αναφέρεται στα τέλη του 16ου αιώνα, στον οικισμό Κουρτίκι (σήμερα 
Μεταμόρφωση) του Παλαμά. Βλ. Κώστας Σπανός, «Τα ονόματα των αφιερωτών από την 
περιοχή του Παλαμά στην πρόθεση 37 της Μονής του ∆ουσίκου (1530)», Καρδιτσιώτικα 
Χρονικά, 8 (2005) 82. Τα ονόματα αυτά οφείλονται στο επώνυμο της οικογένειας των 
αξιωματούχων της παλαιολόγειας εποχής  Καμμμύτζη - Καμίτση. Bλ. Erich Trapp, Prosopo-
graphisches Lexikon der Palaiologenzeit, Wien 1981, 5, αρ. 10.817, 10.849-10.851. Για έναν 
από αυτούς, τον Μανουήλ,  βλ. Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης, «Το κίνημα του Μανουήλ Καμ(μ)ύ-
τζη-Καμίτση στη Β∆ Μακεδονία και στη Θεσσαλία στις αρχές του 13ου αιώνα», Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο, 12 (1987) 145-157.   

3. Κότες·  το ανατολικό λιμάνι του Τρικερίου. 
4. Χατζίνα· η γυναίκα του χατζή, του προσκυνητή των Αγίων Τόπων, ή η προσκυνήτρια 

των Αγίων Τόπων. 
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τσαούση,5 προφανώς τον υπεύθυνο για την τάξη στην κοινότητά τους, τον Ανα-
γνώστη Χατζηνικολού, τον Γιάννη Νικολάου Μουρέ και τον Κωνσταντή Γιάννη 
Τυλιγάδη.6 Ο Γιαγιά τσαούσης ελάμβανε από το Τρίκερι μισθό κάθε μήνα, όπως 
αντιλαμβανόμαστε από την αναφορά «διά τά μηνιάτικα». Μετά το τέλος του πρα-
κτικού, ως υστερόγραφο, οι πρόκριτοι του οικισμού, Νικολής παπα-Ευαγγέλη,7 
Νικολής Αγάλου8 και Στάθης Μαρούτζη,9 παραγγέλλουν στους αντιπροσώπους της 
κοινότητας να βρουν έναν ζαμπίτη,10 που να έχει διοικητικές ικανότητες και να κα-
νονίσουν τα σχετικά με την πληρωμή και την διατροφή του. Αν τύχει κάποιος τρι-
κεριώτης καραβοκύρης που δεν θα συμφωνήσει με αυτήν την ανάθεση, τότε θα α-
ναλάβουν τις υποχρεώσεις του οι τρεις πρόκριτοι της κοινότητας. 

3. Ένα δεύτερο πωλητήριο (πωλητικό γράμμα), της 17ης Αυγούστου 1819, με το 
οποίο η Μαρία, κόρη του Χατζηγεωργάκη, πούλησε, με την σύμφωνη γνώμη της 
θυγατέρας της, ένα πατρικό κτήμα της με ελιές, ευρισκόμενο στην περιοχή Παλαιό-
καστρο11 του Τρικερίου, στον γαμπρό της Αναγνώστη Χατζηνικολού, στην τιμή 
των 170 γροσίων. Το κτήμα αυτό συνόρευε από την μία πλευρά και από το πάνω 
μέρος με έναν έρημο τόπο (βεράν12 γέρι13), από την άλλη με κτήμα της αδελφής της 
Ουρανίας Χατζηγεωργάκη και από την κάτω πλευρά με το κτήμα κάποιου Κυριά-
κου (;). Μετά την πώληση, η Μαρία Χατζηγεωργάκη και η κόρη της, σύζυγος του 
Αναγνώστη Χατζηνικολού, θα είναι ξένες και αμέτοχες από κάθε διεκδίκηση επί 
του εν λόγω κτήματος. Στο πωλητήριο γράμμα, το οποίο συνέταξε κάποιος Αλε-
ξανδράκης, ο οποίος υπέγραψε και ως μάρτυρας για την πωλήτρια Μαρία Χατζη-
γεωργάκη, η οποία, αντί υπογραφής, άφησε το αποτύπωμα του δαχτύλου της, υπέ-
γραψαν ως μάρτυρες ο παπα-Οικονόμος, ο επίτροπος του κοινού, δηλαδή της κοι-
νότητας, Γιάννης Γέργου και ο ολιγογράμματος γραμματικός του κοινού Νικόλας 
Χαντζή. 

                                                      
5. Τσαούσης < τ. cavus· λοχίας, αγγελιοφόρος. 
6. Το επώνυμο Τυλιγάδης υπάρχει και σήμερα στο Τρίκερι. Ευχαριστούμε τον 

Τρικεριώτη Κώστα Πατρίκο για τις πληροφορίες των σημειώσεων 6 - 9. 
7. Το επώνυμο αυτό διατηρείται, σήμερα, ως Παπαευαγγέλου. 
8. Το επώνυμο αυτό υπάρχει και σήμερα στο Τρίκερι. 
9. Η μορφή του επωνύμου σήμερα είναι Μαρούτσιος. 

10. Ζαμπίτης < τουρ. zabit· αρχηγός της τάξης, ο πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής 
ενός καζά, αξιωματικός. Ασκούσε την φορολογική εποπτεία και είχε, επίσης, το δικαίωμα να 
δικάζει, από κοινού με τους προεστούς, ορισμένες υποθέσεις των κατοίκων μιας κοινότητας. 
Βλ. Απ. Παπαθανασίου, ό. π., σ. 35, 37.  

11. Το Παλαιόκαστρο βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού Τρίκερι, στην περιοχή Κόκκινη 
Βάλα. Βλ. Κώστας Λιάπης, Τα Παλιόκαστρα του Πηλίου, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις 
Θεσσαλίας, Βόλος 2010, 237. 

12. Βεράν < τουρ. viran· ερείπιο.  
13. Γερί < τουρ. yer· χώμα, γη, έδαφος. 
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Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ14 

1ο/23.6.1805 
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1805 Ἠουνίου 23 ἡποφενῶμεθα εγῶ ἡ Καμίτζα, θηγάτηρ τοῦ ποτέ Ιω(άννου) 
Τζήτρα ὅτη ἕνα μέρος τόπο ὁπου ειχα εις την εξουσίαν μου κάτο εἷς τες Σκῶτης κα-
τοθεν ἀπο της βρήσις με μίαν σικυά, τόν οπήον τόπον τον εποῦλησα τῆς πεθερᾶς 
μου χάτζήνας του Αναγνῶστι χ΄΄ Νικολοῦ γηνήν, διά γρῶσια πενήντα ήτη – ν. - 50- 
σίνορεβι κατοθεν πεζούλα παπ(ά) Οἱκονομου εἰς τήν πάντα15 κατα το μήλο Σοφία 
του Ἱωάνου Κυρητζή – Ιωάνις Νάσο Πρέκατου ἁπάνο το Λοῦκα κ(αι) απο την σι-
μερον καί εἰς τό εξής αποξενῶθηκα ἑγῶ η Καμίτζα και γνοριζετε ἡδία νικοκυρά να 
τον εξουσιάζη ὡς θέλη καί βούλετε ἡποδηνου ενοχλούμενι καί δια το αληθές έδοσα 
το παρόν μου εις χείρας της ηνα έχη τό κύρος ἑν παντη τόπου κριτιρίου εις ασφάλι-
αν. 

» εγῶ ἡ Καμίτζα ἡ άνοθεν Γεγραμένι ἡποσχομε τα άνοθεν γεγραμένα καί μήν η-
ξέβροντας γράματα μέ ηπογρἅφη ὁ ήδιος Γραφεύς:- 

ἑγώ ἡ σοφία ἡπόσχομαι τα ἁνοθεν καί ἥμε ξένι καί ἁμέτοχι. 
                                                                   παπ(άς) οικονόμος ο Γράψας μάρτης.  
 

2ο/4.8.1812 
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» δια τήν παρούσαν πατέντα δίλουν γήναιτε φανερόνουμη κ(αί) ὁμολογούμη 
ἡμής η χόρα Τρίκερι μηκρή κ(αί) μηγάλη ὅτι εδώ ἐβρήκαμη εὐλογον κ(αί) εκλέξαμη 
τον Ἀναγνόστη χατζή Νηκολού καί Γἰάνη Νικουλᾶου Μουρέ κ(αί) Κουσταντή 
Γἠάνη Τλιγάδη διά νά παρασταθούν διά τόν Γιαγιά τζαούση διά τά μινιάτικα κ(αί) 
τοῦς ἐχομε πληρεξούσιη εἰς ὁτι ἑξωδα ἠθελε ἀκολοθήση ἠποσχόμεθα ἡ ημης ὁ κυνός 
ραγιᾶς νά τά ἀπουκρεθούμη κ(αί) διά περησωτέραν βεβέοσιν τήθυμη κ(αί) τήν 
σφραγίδα τής ἠμόν κυνότητος κ(αί) ἐστώ εἰς ἐνδιξιν. 

1812 Ἀβγούστου 4 Τρήκερι 
(τ. σ) 
 
ἀκόμα σᾶς ξανά γράφουμη διά πληρεξουσίους ὁτι να πάρητε ένα ζαμπήτι διά 

τόν τόπου μας νά ἠνή ἀρκετός κ(αί) να τόν εξεκόψητε ἀπου αυτοῦ ὅσων τήν πλε-
ρόμήν του ὁσῶν τοῦ φάγητου νά ἤνη ξεκωμένος κ(αί) ἀν δεν ἠθέλη τήχον ἀπου 
τούς ἀνοθεν γεγραμένους ὁπίος καράβουκύρις τήχη ηπουλτζαντζής16 να παρά στα-
θούν δι’ αὐτήν την δουλίαν Νηκουλής παπά Βάνγγέλη, Νηκουλής Ἀγάλου, Στάθη 
Μαρούτζη ὁπιη τήχον.   

                                                      
14. Στην έκδοση των εγγράφων κεφαλαιογραφούμε το αρχικό γράμμα των κύριων 

ονομάτων, εκτός από τα ονόματα των υπογραφών. 
15. Πάντα < μπάντα· πλευρά. 
16. ∆εν γνωρίζουμε την σημασία αυτής της λέξης. 
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1812 Αὐγούστου 4 Τρήκερι.  
3ο/17.8.1819 

80 

∆ιά τοῦ παρόντος πολυτικοῦ γράμματος γίνεται δῆλον φανερώνω ἐγώ ἡ θυγά-
τηρ τοῦ Χατζή Γεωργάκη ὅτι τό χωράφη μέ ταῖς ἐλιαῖς τό πατρικόν μου ὁποῦ 
ἐξουσίαζα εἰς τό Παλαιώκαστρον τήν σήμερον μέ θελησίν μου τό ἐπούλησα τοῦ 
γαμβροῦ μου Ἀναγνώστη Χατζή Νικολοῦ. ἔχει δέ καί συνορίτας ἀπό τό ἕνα μέρος 
βεράν γέρι ὁμοίως καί ἀπό πάνω, ἀπό δέ τήν ἄλλην μεργιάν ἔχει τήν Οὐρανία τοῦ 
Χατζή Γεωργάκη καί ἀπό κάτω Κυριακ……κω καί τοῦ τό ἐπούλησα ὅλω πούλητο μέ 
ἐρώτησιν τῆς θυγατέρας μου διά γρόσια ἑκατόν εὐδομηντα Ν: 170: καί ἀπό τήν σή-
μερον καί εἰς τό ἑξῆς ἐγώ ἡ Μαρία εἶμαι ξένη καί ἀμέτοχοι τόσον καί ἡ θυγατέρα 
μου ἀπό αὐτό τῶ χωράφη. καί ὁ ἄνωθεν Ἀναγνώστης εἶναι ὁ ἴδιος νηκοκύρης νά τό 
ἐξουσιάζη ὡς θέλη καί βούλεται. διό ἐδώθη τό παρόν μου εἰς χεῖρας του κατέμπρω-
σθεν τῶν εὑρεθέντων μαρτύρων ἵνα ἔχη τό κῦρος καί τήν ἰσχύν:  

1819: Αὐγούστου: 17: Τρίκκερι. 
 
ἐγώ ἡ ἄνωθεν μαρία τοῦ χα΄΄ γεωργάκη ὑπόσχομαι καί μέ ὑπόγραψεν ὁ ἴδιος 

ἀλεξανδράκης, βάζω καί τό δακτυλόν μου. 
» οἰκονόμος μάρτιρώ 
» γιανης γέργου επητροπος του κἱνου βεβεώνο 
»  
» νικόλας. Χάντζι – γραματίκος - του κἱνού – βεβαιόνό - 
 

Ο γράψας αλέξανδράκης μαρτυρας (;) 
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ΦΟΙΒΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΖΑΚΗΣ 

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ 
 ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ  

THΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Ο Σπαρμός είναι ένας από τους ελασσονίτικους οικισμούς της ύστερης βυζαντι-
νής εποχής, καθώς αναφέρεται ως Σφαρημός στο θεωρούμενο ως πλαστό χρυσόβου-
λο του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου, του Μαρτίου του 1336, το οποίο εκδόθηκε 
υπέρ της Μονής της Ολυμπιώτισσας.1 Η ύπαρξη του οικισμού κατά την βυζαντινή 
εποχή επιβεβαιώνεται με την αναφορά του στην πρώτη σωζόμενη απογραφή των 
Οθωμανών του έτους 1454/1455. Στην απογραφή αυτή, ο οικισμός Isparmo, το γει-
τονικό Μητσιούνι (Φλάμπουρο) και η Κιρτσίνιστα, οι σημερινοί Ταξιάρχες των 
Τρικάλων, αναφέρονται ως τιμάριο κάποιου Μουσταφά Αχμέτ. 

Στον οικισμό κατοικούσαν 23 οικογένειες, από τις οποίες οι 3 είχαν ως αρχηγό 
μία χήρα γυναίκα, δηλαδή ο πληθυσμός ανερχόταν γύρω στα 120 άτομα. Ο τιμα-
ριούχος είχε εκεί 5 ιδιόκτητες καρυδιές, από τις οποίες είχε πρόσοδο 10 άσπρα και 
από τους κατοίκους του οικισμού, το έτος της απογραφής, εισέπραξε τα εξής ποσά:2 

Από το σιτάρι                                       36 κοιλά3 Χ 8                                288   άσπρα 
Από το κριθάρι και τα λοιπά σιτηρά  29 κοιλά Χ 5                                 145   άσπρα 
Από το καννάβι                                                                                              8   άσπρα 
Από την δεκάτη των κυψελών                                                                     85   άσπρα 
Από την δεκάτη των καρυδιών                                                                    35   άσπρα 
Από την δεκάτη των κηπευτικών (μποστανιών)                                         35   άσπρα 
Από τον φόρο των προβάτων4                                                                   192   άσπρα  
Από τον φόρο των χοίρων                                                                          250   άσπρα 
Από το νυφιάτικο                                                                                         30   άσπρα 
Από την ισπέντζα5                                                                                      518   άσπρα 
------------------------                                                                                         ---------------- 
Σύνολο                                                                                                        1.586 άσπρα 

                                                      
1. Ευάγγ. Σουβαράς, Ολυμπιώτισσα, ΚΕΜΝΕ, Αθήναι 1967, 494, 496. 
2. Melek Delilbasi - Muzaffer Arikan, Hirci 859 tarihli suret-i defter-i sancak-i Tirhala, Ankara 

2001, I, 38. Ευχαριστώ τον κ. Κώστα Σπανό, εκδότη του Θεσσαλικού Ημερολογίου, για τα 
στοιχεία της απογραφής του 1454/1455. 

3. Το κοιλό αυτό, τον 15ο αιώνα, ζύγιζε 51,312 σημερινά κιλά (των Τρικάλων) και 102,624 κιλά 
(της Λάρισας). Βλ. N. Beldiceanu – P. S. Nasturel (μετ. Αλ. Αγγελοπούλου), «Η Θεσσαλία στην 
περίοδο 1454/55-1506», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 19 (1991) 98-99). 

4. Για κάθε 3 πρόβατα ο τιμαριούχος ελάμβανε 1 άσπρο. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, το 
1454/1455 οι Σπαρμιώτες είχαν (192Χ3) 576 πρόβατα. 

5. Ισπέντζα και σπέντζα· φόρος τον οποίο πλήρωναν μόνο οι χριστιανοί (έλληνες) γεωργοί.  
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Ο οικισμός αναφέρεται στις ελληνικές πηγές ήδη από το έτος 1601, στις προθέ-
σεις της γειτονικής Μονής της Αγίας Τριάδας, η οποία είναι γνωστή ως Μονή του 
Σπαρμού. Καθώς είναι η πλέον κοντινή στη μονή, oι αφιερωτές της σημειώθηκαν 
πρώτοι στην πρόθεση του 1601/16026 και ο αριθμός τους είναι αρκετά μεγάλος. 
Στον υπ’ αρ. 84 κώδικα της Ολυμπιώτισσας, ο οποίος είναι μία άλλη πρόθεση της 
Μονής του Σπαρμού, του έτους 1602, ο οικισμός αναφέρεται ως Σφαριμός7 και στον 
υπ’ αρ. 44, επίσης πρόθεση της ίδιας μονής, του έτους 1709, αναφέρεται ως Σφαρ-
μός.8 

Η ζωή του οικισμού συνεχίσθηκε ίσως μέχρι τον 19ο αιώνα και σιγά-σιγά εγκα-
ταλείφθηκε από τους κατοίκους για λόγους που δεν γνωρίζουμε. Στην απογραφή 
του 1904, την οποία διενήργησε το Ελληνικό Προξενείο της Ελασσόνας, ο Σπαρμός 
δεν αναφέρεται μεταξύ των οικισμών της επαρχίας.9 Πάντως, πριν από τα μέσα του 
20ού αιώνα, σημειώθηκε η αναγέννηση του οικισμού, την οποία θα παρουσιάσω με 
το παρόν πόνημά μου. 

Η ΕΠΑΝΙ∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ 

Η προσπάθεια ανιχνεύσεως ιστορικών στοιχείων σχετικών με την επανίδρυση 
του Σπαρμού είναι δύσκολη για τον γράφοντα καθώς μπορεί να περιπέσει σε λάθη. 
Αλλά και κενά θα υπάρχουν τα οποία θα οφείλονται στην έλλειψη στοιχείων. Τα 
κοινοτικά αρχεία κατεστράφησαν κατά την πολεμική περίοδο και επιπλέον απου-
σιάζει η επαρκής βιβλιογραφία. Τα λίγα διάσπαρτα στοιχεία δεν είναι ικανά να 
συμβάλουν στην τεκμηρίωση του παρόντος πονήματος. Παρ’ όλα αυτά, επιχειρώ 
την έρευνα της επανίδρυσης του οικισμού Σπαρμός, στηριζόμενος περισσότερο στις 
προσωπικές αφηγήσεις απογόνων των αρχικών οικιστών οι οποίοι δεν παρέχουν, 
οπωσδήποτε, πλήρη και λεπτομερή εικόνα των γεγονότων. Θέτω την βάση και εάν 
υφίστανται άλλα στοιχεία, γνωστά σε άλλους, ας τα δημοσιεύσουν για την συ-
μπλήρωση ή την αναίρεση σημείων του πονήματος μου.10  

Η Μονή της Αγίας Τριάδας του Σπαρμού είναι ευρέως γνωστή. Εγράφησαν πά-
ρα πολλά γι’ αυτήν ώστε παρέλκει η εκ μέρους μου επανάληψη γνωστών πραγμά-
των.11  

                                                      
  6. Είναι ο κώδικας 39 της βιβλιοθήκης της Ολυμπιώτισσας. Βλ. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 244-

245· Στάθης Ανδρώνης, «Ένα σπαρμιώτικο χειρόγραφο, 1602-1798)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 9 
(1986) 9. 

  7. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 300. 
  8. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 252. 
  9. Nίκος Η. Ζδάνης, «Πληθυσμιακά στοιχεία για τους οικισμούς της Ελασσόνας το 1904», 

Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 27 (1995) 241-247. 
10. Τα βασικά στοιχεία με παραχώρησε ο Σπαρμιώτης  Νικόλαος Τσιότσικας, απόγονος ενός 

από τους αρχικούς οικιστές, τον οποίον ιδιαιτέρως ευχαριστώ. 
11. Θωμάς Ι. Μπούμπας, α) «Ένα σιγίλιο της Μονής Αγ. Τριάδος Σπαρμού», Θεσσαλικό 

Ημερολόγιο, 56 (2009) 257-264. β) «Οι επιγραφές και τα επιγράμματα της μεταβυζαντινής Μονής 
του Σπαρμού Ολύμπου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 57 (2010) 241-268. γ) «Η επιγραφή του 
καθολικού της Ιεράς Μονής Σπαρμού Ολύμπου, 1633», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 59 (2011) 81-100.  
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Τελικά θα παραθέσω μισθωτήρια λιβαδίων και κτημάτων της μονής, σε δεδομέ-
νο χρονικό διάστημα, εκ των υπαρχόντων στο αρχείο μου, τα οποία εδραιώνουν 
την όλη ιστορία του σύγχρονου οικισμού Σπαρμού. Η Μονή του Σπαρμού, φωλια-
σμένη στη νότια πλευρά του κυρίως Ολύμπου και σε υψόμετρο 1.000 μ. περίπου, 
κατείχε (και κατέχει και σήμερα, τμήματα) εκτεταμένα λιβάδια και αγρούς, σε ολό-
κληρη σχεδόν την νότια πλευρά του Ολύμπου, χιλιάδων στρεμμάτων όπως θα ανα-
φερθώ στη συνέχεια.  

 

 
Μερική άποψη του Σπαρμού. 

Τα λιβάδια και οι αγροί αυτοί, προστατευμένα από τον όγκο του κυρίως Ολύ-
μπου, ο οποίος αποτελεί πραγματικό τείχος και κόβει τους βόρειους ανέμους, είναι 
προσήλια και αποτελούσαν ανέκαθεν εξαιρετική προβατοτρόφο περιοχή, κατάλ-
ληλη για χρήση ολόκληρο το έτος (χειμερινή και θερινή βοσκή). Στα λιβάδια αυτά 
βοσκούσαν τα κοπάδια τους σκηνίτες κτηνοτρόφοι, Σαρακατσαναίοι, Κουπατσιά-
ριδες12 και κτηνοτρόφοι από τα γύρω χωριά της μονής, οι οποίοι μίσθωναν τμήμα-
τά τους.  

Μία από αυτές τις οικογένειες, η οποία έχει σχέση με την επανίδρυση του Σπαρ-
μού, είναι του Στεργιούλα, η οποία κατάγεται από το βλαχόφωνο Ματσούκι των 
Ιωαννίνων. Η οικογένεια αυτή, με το μεγάλο κοπάδι της, το οποίο αριθμούσε 3.000 
γιδοπρόβατα, από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα παραχείμαζε στα Φάρσαλα και 
                                                      

12. Κουπατσιάρηδες ονομάζονται οι προερχόμενοι από τα χωριά των Γρεβενών της ζώνης κάτω 
από τα ορεινότερα βλαχόφωνα χωριά, με θαμνώδη βλάστηση σε αντίθεση με τη δασική ορεινή 
ζώνη. (Κουπάτσι· θάμνος). 
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το καλοκαίρι ανέβαινε στο Ματσούκι. Ο Στεργιούλας είχε τρία αγόρια και μία κό-
ρη. Η κόρη του παντρεύτηκε στο Πουρνάρι του Συκουρίου και δεν άφησε, μάλλον, 
απογόνους. Από τους τρεις γιους, ο πρώτος ήταν σπανοπώγων και πήρε το παρω-
νύμιο Σπανός, ο δεύτερος ήταν μελαχρινός και ονομάσθηκε Καραμούλας και ο τρί-
τος, που λεγόταν Μήτρος (∆ημήτρης) έγινε γνωστός κυρίως ως Μητράκας. Οι αδελ-
φοί Στεργιούλα νυμφεύθηκαν και δημιούργησαν ο καθένας δική του οικογένεια. Ο 
Σπανός απέκτησε ένα αγόρι και δύο θυγατέρες, ο Καραμούλας δύο αγόρια και δύο 
θυγατέρες και ο Μητράκας τρία αγόρια.  

Ο γερο-Στεργιούλας απεβίωσε και στη συνέχεια οι Μητράκας και Καραμούλας 
και από κάποια επιζωοτία αποδεκατίστηκαν τα αιγοπρόβατά τους. Εναπέμεινε 
μόνο ο Χρίστος Σπανός ο οποίος εγκατέλειψε την περιοχή του Ματσουκίου, με την 
οικογένεια του και τις οικογένειες των αποβιωσάντων αδελφών και του κουνιάδου 
του, που ονομαζόταν Νίκου, και μετοίκησε στην περιοχή της Ελασσόνας. Συγκε-
κριμένα, παρέμειναν δύο χρόνια στην Κονιατσή, τον σημερινό Ευαγγελισμό, και 
άλλα 18 χρόνια στο ορεινό Λιβάδι. Όλοι τους ασχολήθηκαν με την κτηνοτροφία, 
αρχικά ως έμμισθοι βοσκοί (ρογιασμένοι). Κατά την διάρκεια αυτών των ετών και 
καθώς μεγάλωσαν τα αγόρια του Σπανού, του Καραμούλα και του Μητράκα, δη-
μιούργησαν ο καθένας οικογένεια και δική του περιουσία. 

Στο τέλος του 1900 και στις αρχές του 20ού αιώνα οι αδελφοί Καραμούλα απέ-
κτησαν μεγάλα κοπάδια και μαζί με τις οικογένειες του Σπανού, του Μητράκα και 
του Νίκου αποφάσισαν να μισθώσουν τα λιβάδια της Μονής της Αγίας Τριάδας 
του Σπαρμού. Όμως μισθωτές σε τμήματα των λιβαδιών της μονής ήταν και μερικοί 
κτηνοτρόφοι της περιοχής: ο Μπασμπανάς, ο Φουνταρλής, ο Ράπτης, ο Κοντός και 
οι γαμπροί τους, ο Τσιότσικας, ο Τζήμας, ο Πατσαβούρας, ο Φουρκιώτης και ο Ζιά-
νας, καθώς και ο Πρίφτης, ο ∆ημάκης, ο Κουκούλης και ο Σπαθάρας. 

Όλοι οι μισθωτές σκηνίτες, μέχρι την απαλλοτρίωση του 1932-1933‚ δηλαδή 40 
περίπου χρόνια, διέμεναν στα χωριά γύρω από την μονή: στο Μητσιούνι (Φλά-
μπουρο), στη Σκαμνιά και σε ένα μετόχι της μονής κτισμένο στη θέση Σπαρμός, 
πλησίον του ρέματος, το οποίο κατέρχεται από την μεγάλη χαράδρα. Το όνομα 
Σπαρμός είχε και το λιβάδι της μονής σ’ αυτήν την τοποθεσία.  

Τα κοπάδια και οι οικογένειες των μισθωτών κτηνοτρόφων μετακινούνταν τους 
θερινούς μήνες στα υψηλότερα λιβάδια και εγκαθιστούσαν την διαμονή τους στη 
θέση Μπιστεριά (σπηλιά) όπου υπήρχε και μία πηγή νερού. Εκεί στις ποιμενικές 
αχυροκαλύβες τους παρασκεύαζαν τα τυριά και τους τραχανάδες των οικογενειών 
για τις χειμερινές ανάγκες τους. Οι βοσκοί και τα κοπάδια τους παρέμεναν εκεί μέ-
χρι αργά το φθινόπωρο, αντιμετωπίζοντας τις καιρικές συνθήκες, το κρύο και την 
βροχή κάτω από την κάπα, την κατασκευασμένη από γιδόμαλλο και αδιαπέραστη 
από τη βροχή.13  

                                                      
13. Ο γράφων είχε την τύχη, 10ετής περίπου, να φιλοξενηθεί για δύο μέρες εκεί με σκέπη τον 

ουρανό, να απολαύσει τον ύπνο σε φλοκάτη πάνω από τα πουρνάρια, με τις υλακές των σκύλων 
και των τσακαλιών και το ξύπνημα με το λάλημα του αγριοκόκορα και το μέτρημα της ώρας με 
την παρατήρηση του αποσπερίτη - πούλιας και τον αυγερινό (Ένα και το αυτό άστρο στην 
ουράνια διαδρομή του). Αλησμόνητες εικόνες. 
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Με την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης το 1933, τμήματα του λιβαδίου παρα-
χωρήθηκαν, ως οικόπεδα, σε κάθε οικογένεια και έκτισαν σύγχρονα για την εποχή 
εκείνη πέτρινα σπίτια. Ο οικισμός ονομάστηκε Σπαρμός, διότι, όπως προαναφέρα-
με, βρισκόταν στο λιβάδι Σπαρμός, αλλά και εις ανάμνηση του βυζαντινού Σπαρ-
μού. Την περίοδο 1935-1942 ο οικισμός αριθμούσε πάνω από 50 οικογένειες. Οι κά-
τοικοι απόλαυσαν τα σπίτια τους για 7-8 χρόνια διότι ανήμερα του Πάσχα του 
1942 επέδραμαν οι Γερμανοί και πυρπόλησαν τον οικισμό. Στη συνέχεια με τον Εμ-
φύλιο οι κάτοικοι του Σπαρμού μεταφέρθηκαν στην ελεγχόμενη από το στρατό και 
την χωροφυλακή πλησιόχωρη Κοινότητα της Καλλιθέας. Το 1950-1952 αρνήθηκαν 
να επιστρέψουν και να ανοικοδομήσουν το χωριό στην προηγούμενη θέση, αξιώνο-
ντας την παραχώρηση οικοπέδων πλησίον του δρόμου Ελασσόνας-Καλλιθέας–
Καρυάς. Προσέκρουσαν, όμως, στην άρνηση των κατοίκων της Ολυμπιάδας, του 
οικισμού που ιδρύθηκε για την εγκατάσταση προσφύγων από τον Πόντο, οι οποίοι 
ήταν πλέον κύριοι της περιοχής αυτής. Επακολούθησαν αγώνες και τελικά οι κά-
τοικοι του Σπαρμού κατασκήνωσαν στον παραπάνω δημόσιο δρόμο. Παρενέβησαν 
διάφοροι και τελικά παραχωρήθηκε μία μικρή έκταση όπου έκτισαν τον νέο οικι-
σμό, στον οποίο έδωσαν πάλι το ίδιο όνομα. Πέρα από τα σπίτια του οικισμού ο 
χώρος ανήκει στην Ολυμπιάδα. 

Μετά την απαλλοτρίωση το 1932-1933 τμημάτων των λιβαδιών της Μονής του 
Σπαρμού και την παραχώρηση στους μισθωτές σκηνίτες οικοπέδων και μικρών 
κλήρων, για καλλιέργεια και ως γεννολίβαδο, τόσο οι εναπομείναντες αρχικοί μι-
σθωτές όσο και οι απόγονοί τους εξακολουθούσαν να ασκούν το επάγγελμα του 
κτηνοτρόφου μισθώνοντας τα εναπομείναντα στη μονή λιβάδια.  

Με τον νόμο 4684 ιδρύθηκε ο Οργανισμός ∆ιαχειρήσεως της Εκκλησιαστκής Πε-
ριουσίας (Ο∆ΕΠ) οπότε η διαχείριση της περιουσίας της Μονής του Σπαρμού πε-
ριήλθε σ’ αυτόν. Με τον νόμο 4818, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 5063 και 
5699, επιβλήθηκε το ενοικιοστάσιο των βοσκών, δηλαδή η αναγκαστική παράταση 
της μίσθωσης με μοναδικό όρο την προσφυγή στον πρόεδρο των Πρωτοδικών για 
τον καθορισμό του θεμιτού μισθώματος. Με αφορμή την τελευταία ρύθμιση, οι κτη-
νοτρόφοι προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο και καθόρισαν το θεμιτό μίσθωμα. Πολλές 
από τις υποθέσεις αυτές χειρίστηκε ο πατέρας του γράφοντος δικηγόρος ∆ημ. Κα-
ζάκης, στο αρχείο του οποίου σώθηκαν τα παρακάτω μισθωτήρια και παραθέτω 
εδώ για την πληρέστερη στήριξη του ιστορικού της ίδρυσης του νέου Σπαρμού:   

1) Το υπ’ αρ. 2409/20.10.1933 μισθωτήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου της 
Ελασσόνας Ιωάννη Παπαχρήστου. Εκμισθωτής είναι ο Ο∆ΕΠ, εκπροσωπούμενος 
από τον Νικόλαο Κουτίδη, διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζας 
της Ελασσόνας και μισθωτής ο κτηνοτρόφος Αστέριος Ιωάννη Καραμούλας, κάτοι-
κος του Σπαρμού. Ο Αστ. Καραμούλας μισθώνει το λιβάδι Μετόχι Σπαρμός για την 
θερινή περίοδο από 5.5.1933 έως 26.10.1933 με μίσθωμα 10.000 δραχμών. (Η έκταση 
και τα όρια αναφέρονται στο επόμενο συμβόλαιο). 

2) Το υπ’ αρ. 14162/24.3.1932 μισθωτήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου της 
Ελασσόνας Περικλή Γαρδίκη. Εκμισθωτής είναι ο Ο∆ΕΠ, ως διαχειριστής της ακί-
νητης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκπροσωπούμενος από τον διευθυντή του υπο-
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καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελασσόνας Γεώργιο ∆. Τοτόμη, και μι-
σθωτής πάλι ο Αστέριος Ιωάννη Καραμούλας, με εγγυητή τον Γεώργιο Ηλία Ντίνα, 
κάτοικο της Γαλανοβρύσης Ελασσόνας. Ο Αστ. Καραμούλας μισθώνει, για την πε-
ρίοδο από 1.2.1932 έως 30.4.1932, το λιβάδι Μετόχι Σπαρμός της Μονής του Σπαρ-
μού. Η έκταση του λιβαδίου ανερχόταν σε 6.570 στρέμματα, με όρια στα ανατολικά 
την κτηματική περιφέρεια της Σκαμνιάς, στα δυτικά την απαλλοτριωθείσα έκταση 
των Καλυβιών του Σπαρμού, στα βόρεια το δάσος της μονής και στα νότια το πο-
τάμι. Το μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των 42.000 δραχμών. 

3) Το υπ. αρ. 2473/20.11.1933 μισθωτήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου της 
Ελασσόνας Ιωάννη Παπαχρήστου. Εκμισθωτής είναι ο Ο∆ΕΠ, ως διαχειριστής της 
ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκπροσωπούμενος από τον διευθυντή της Ε-
θνικής Τράπεζας της Ελασσόνας Νικόλαο Ιωάννη Κοτίδη, και μισθωτής ο γεωργο-
κτηνοτρόφος Αθανάσιος Κων. Μάγκος, κάτοικος του Σπαρμού, με εγγυητή τον Ι-
ωάννη Αθαν. Φανταρλή. Ο Αθ. Μάγκος μισθώνει το λιβάδι Κεραμίδα Σπαρμού της 
Μονής του Σπαρμού, η έκταση του οποίου ανερχόταν στα 1.650 στρέμματα, αποτε-
λούμενη από περισσότερα τεμάχια της οριστικής διανομής (μετά την απαλλοτρίω-
ση). Η μίσθωση κάλυπτε την περίοδο από 5 Μαΐου έως 26.10.1933 και το μίσθωμα 
ορίσθηκε σε 4.000 δραχμές.  

4) Το υπ’ αρ. 2149/1933 μισθωτήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου της Ε-
λασσόνας Ιωάννη Παπαχρήστου. Εκμισθωτής είναι ο Ο∆ΕΠ, εκπροσωπούμενος 
όπως παραπάνω, και μισθωτής ο κτηνοτρόφος Χαράλαμπος Μπασμπανάς, κάτοι-
κος του Σπαρμού. Ο Χαρ. Μπασμπανάς μισθώνει το προαναφερόμενο λιβάδι Κε-
ραμίδα, εκτάσεως 1.630 στρεμμάτων, για την χειμερινή περίοδο 1932-1933, με μί-
σθωμα 8.500 δραχμές. Στη συνέχεια, με βάση το ενοικιοστάσιο των βοσκών και σχε-
τική αίτησή του στον πρόεδρο των Πρωτοδικών, με την υπ’ αρ. 345 /24.4.1936 από-
φασή του καθόρισε το μίσθωμα για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 1937.  

5) Το υπ’ αρ. 4437/6.10.1936 μισθωτήριο συμβόλαιο αγρών του συμβολαιογρά-
φου της Ελασσόνας Ιωάννη Παπαχρήστου. Εκμισθωτής είναι ο Ο∆ΕΠ, νομίμως εκ-
προσωπούμενος όπως παραπάνω, και μισθωτής ο Αστέριος Ιωάννη Καραμούλας, 
κάτοικος του Σπαρμού. Ο Αστ. Καραμούλας μισθώνει τους παρακάτω αγρούς της 
Μονής του Σπαρμού. α) Έναν αγρό στη θέση Πάντη ∆έντρα Πετρωτού, 49,665 
στρεμμάτων, με όρια γύρωθεν χερσότοπο της μονής. β) Έναν αγρό στην περιοχή 
Φώτη Χωράφι, Μάντζαρη, Φακές και Καρυές, με όρια γύρωθεν χερσότοπο της μο-
νής, 46,749 στρεμμάτων. γ) Αγρό στη θέση Σκάλες, με όρια γύρωθεν χερσότοπο της 
μονής, εκτάσεως 27,870 στρεμμάτων. Η μίσθωση άρχιζε την 1.7.1936 και έληγε στις 
30.6.1939. Το μίσθωμα ανερχόταν στις 30.540 δραχμές.  

Ένας ακόμα κάτοικος του Σπαρμού, ο Νικόλαος Μπασμπανάς μισθώνει το λι-
βάδι της Μονής του Σπαρμού ∆ρύμα, το οποίο βρίσκεται στα βόρεια του οικισμού 
και το οποίο, ακολούθως, απαλλοτριώθηκε και παραχωρήθηκε στη νεοσυσταθείσα 
Κοινότητα της Ολυμπιάδας, για την εγκατάσταση και αποκατάσταση των Ποντί-
ων. Μερικά τμήματά του απαλλοτριώθηκαν προς αποκατάσταση και κατοίκων του 
πλησιόχωρου χωριού Καραούλι (Σκοπιά).   

Στη συνέχεια προβαίνουμε στην έκδοση ενός, από τα πολλά σωζόμενα, μισθω-
τηρίου, προς επίρρωση των ανωτέρω αναφερομένων.  
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Ἀριθμός 4.437 

Μίσθωσις ἀγρῶν δραχμῶν 30.540 
 

Ἐν Ἐλασσῶνι καί ἐν τῷ γραφείῳ μου κειμένῳ κάτωθι τῆς ἐπί τῆς ὁδοῦ Λαρίσης 
- Κοζάνης καί παρά τήν ἀγοράν ἰδιοκτήτου οἰκίας μου, σήμερον τήν ἕκτην τοῦ μη-
νός Ὀκτωβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ τριακοστοῦ ἕκτου ἔτους, ἡμέραν 
Τρίτην, ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ συμβολαιογράφου Ἐλασσῶνος Ἰωάννου Χρήστου Πα-
παχρήστου, κατοίκου καί ἑδρεύοντος ἐν Ἐλασσῶνι, παρουσίᾳ καί τῶν κάτωθι προ-
συπογραφομένων μαρτύρων Γεωργίου Ἀθανασίου ∆ούφα καφεπώλου καί Γεωργί-
ου ∆ημητρίου Καρατζᾶ ἀρτοποιοῦ, κατοίκων ἀμφοτέρων Ἐλασσῶνος, γνωστῶν 
μοι ἐνηλίκων καί μή ἐξαιρουμένων, ἐνεφανίσθησαν οἱ ἐπίσης γνωστοί εἰς ἐμέ καί 
τούς ἄνω μάρτυρας καί ἄσχετοι πάσης πρός με καί αὐτούς συγγενείας καί ἐξαι-
ρέσεως ἀφ’ ἑνός ὁ κ. Ἰωάννης Γεωργίου Κοτζιφάκης, διευθυντής τοῦ ἐν Ἐλασσῶνι 
Ὑποκαταστήματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, κάτοικος Ἐλασσῶνος, 
ἐκπροσωπῶν ἐν προκειμένῳ τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ὡς διαχειρίστριαν 
τοῦ Ὀργανισμοῦ ∆ιοικήσεως Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας καί ἀφ’ ἑτέρου ὁ κ. 
Ἀστέριος Ἰωάννου Καραμούλας, κτηνοτρόφος κάτοικος Σπαρμοῦ καί συνωμολό-
γησαν τά ἑξῆς: 

Ὅτι ὁ πρῶτος τούτων Ἰωάννης Κοτζιφάκης, ὑπό τήν προεκτεθεῖσαν ἰδιότητά 
του καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμόν 128 τῆς 7ης Ἰουνίου 1936 ἐγγράφου τοῦ ἐνταῦθα 
Τοπικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ο.∆.Ε.Π, ἐξεμίσθωσε πρός τόν δεύτερον συμβαλλόμενον 
Ἀστέριον Καραμούλαν ἀποδεχόμενον τήν παροῦσαν μίσθωσιν καί ἀναδειχθέντα 
τελευταῖον πλειοδότην κατά τήν γενομένην τήν 7ην Ἰουνίου 1936 πλειοδοτικήν δη-
οπρασίαν, νομίμως ἐγκριθεῖσαν ὑπό τοῦ ἀνωτέρω Τοπικοῦ Συμβουλίου, τούς ἑξῆς 
ἀγρούς κειμένους ἅπαντας εἰς τήν κτηματικήν περιφέρειαν Σπαρμοῦ: 

1) Τούς ὑπ’ ἀριθ. 169 μέχρι 173 ὑπό τό ὄνομα Παντῆ ∆ένδρα Πετρωτό ἀγρούς 
στρεμμάτων ἐν ὅλῳ τεσσαράκοντα ἐννέα καί 665 τετραγωνικά μέτρα, ἐξ ὧν οἱ ὑπ’ 
ἀριθ. 166 μέχρι καί 171 ὑπό τό ὄνομα Πετρωτό Ἁγία Βαρβάρα,14 πρώην Νικολοῦ 
Χωράφι καί Ἰωάννου Σπανοῦ, κειμένους ἅπαντας παρά τήν Μονήν Σπαρμοῦ καί 
ὁριζομένους γύρωθεν μέ χερσότοπον Μονῆς Σπαρμοῦ. 

2) Τούς ὑπ’ ἀριθ. 139 μέχρι 143 ὑπό τό ὄνομα Φώτη Χωράφι Μάντζαρη καί Φα-
κές καί Καρυές γύρωθεν μονῆς ἀγρούς, ἐκτάσεως τεσσαράκοντα ἕξ στρεμμάτων καί 
749 τετραγωνικῶν μέτρων, ὁριζομένους γύρωθεν ὁμοίως μέ χερσότοπον Μονῆς 
Σπαρμοῦ. καί 

3) Τούς ὑπ’ ἀριθ. 149 μέχρι 154 ἀγρούς ὑπό τό ὄνομα Σκάλες, στρεμμάτων εἴκοσι 
ἑπτά καί 875 τετραγωνικῶν μέτρων, ὁριζομένους γύρωθεν μέ χερσότοπον, διά μίαν 
τριετίαν καί ὑπό τούς ἑξῆς ὅρους καί ὑποχρεώσεις: 

α) Ἡ μίσθωσις ἀρξαμένη ἀπό πρώτης Ἰουλίου 1936 θέλει λήξει τήν 30ήν Ἰουνίου 
1939. 

β) Ὡς μίσθωμα συνεφωνήθη καί ὡρίσθη, συμφώνως μέ τά πρακτικά τῆς δημο-
                                                      

14. Στη θέση του άλλοτε ναού σωζόταν, παλιότερα, ένα εικονοστάσι, βορείως του σημερινού 
οικισμού. 
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πρασίας, διά τούς ὑπ’ ἀριθμόν δύο ἀγρούς τό ποσόν τῶν δραχμῶν δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων ὀγδοήκονντα πέντε (2.585) ἐτησίως καί διά τούς ὑπ’ ἀριθμόν τρία 
ἀγρούς τό ποσόν τῶν δραχμῶν χιλίων πεντακοσίων ἐνενήκοντα πέντε (1.595) 
ἐτησίως, ἤτοι δι’ ὅλην τήν τριετῆ διάρκειαν τῆς μισθώσεως τό ποσόν τῶν δραχμῶν 
τριάκοντα χιλιάδων πεντακοσίων τεσσαράκονντα (30.540), ἐξ ὧν δραχμάς πέντε 
χιλιάδας (5.000) ὁ μισθωτής κατέβαλεν εἰς τό Ταμεῖον τοῦ ἐνταῦθα Ὑποκαταστή-
ματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος τήν 8ην Σεπτεμβρίου 1936, πέντε χιλιά-
δας ἑκατόν ὀγδοήκοντα (5.180) δραχμάς ὑποχρεοῦται ὁ μισθωτής νά καταβάλη εἰς 
τό ἀνωτέρω Ταμεῖον τήν πρώτην ∆εκεμβρίου 1936 καί ἑτέρας τέσσερας δόσεις ἐκ 
δραχμῶν πέντε χιλιάδων ἐνενήκοντα ἑκάστην θέλει καταβάλει ὁ αὐτός μισθωτής εἰς 
τό ἀνωτέρω Ταμεῖον τήν πρώτην Ἰουνίου καί τήν πρώτην ∆εκεμβρίου τῶν ἐτῶν 
1937 καί 1938, ἀτόκως, παρελθούσης δέ τῆς προθεσμίας ταύτης ἑκάστης τῶν δόσε-
ων νομιμοτόκως ἀπό τῆς καθυστερήσεως μέχρι ἐντελοῦς ἐξοφλήσεως καί ἐκβιαζο-
μένου ἐν δυστροπίᾳ εἰς τήν πληρωμήν δυνάμει τοῦ παρόντος κηρυσσομένου ἐν 
ἀπογράφῳ ἐκτελεστοῦ. 

γ) Ὁ μισθωτής κατ’ οὐδένα λόγον καί ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δικαιοῦται ἄφεσιν 
ἤ ἐλάττωσιν τοῦ μισθώματος. 

δ) Ἐν περιπτώσει καθυστερήσεως δόσεως τινός τοῦ μισθώματος, ὁ μισθωτής θά 
ἐξώνηται ἐκ τῶν μισθίων καθισταμένου ἀπαιτητοῦ ὁλοκλήρου του μισθώματος 
καῖπερ μή δεδουλευμένου καί εἰσπραττομένου δι’ ἐκτελέσεως τοῦ παρόντος. 

ε) Πάντες οἱ φόροι βαρύνουσι τόν μισθωτήν. 
στ) Ἀπαγορεύεται εἰς τόν μισθωτήν νά κόπτη δένδρα καί τούς κλάδους αὐτῶν 

ὡς καί καυσόξυλα πρός ἐμπορίαν. 
ζ) Ὁ ἐκμισθωτής ὑπό τήν ἰδιότητά του ἐκχωρεῖ τῷ μισθωτῇ ἁπάσας τάς ἀγωγάς 

του καί παραγγέλματα πρός προστασίαν τῆς νομῆς του καί παντός τρίτου διατα-
ράσσοντος αὐτόν ἐν τῇ χρήσει τῶν μισθίων. καί 

η) Κατά τήν λῆξιν τῆς μισθώσεως ὑπόσχεται καί ὑποχρεοῦται ὁ μισθωτής νά 
ἐγκαταλείψη τούς μισθίους ἀγρούς ἄνευ τινός ἑτέρας προειδοποιήσεως καί ὡς μή 
χωρούσης σιωπηρᾶς ἀναμισθώσεως, ἄλλως δι’ ἑκάστην ἡμέραν αὐτογνώμονος 
διαμονῆς του ἐν αὐτοῖς θά πληρώνη δραχμάς χιλίας λόγω ποινικῆς ρήτρας καί προ-
συμφωνημένης ἀποζημιώσεως μέχρι τῆς νομίμου ἀποβολῆς του, εἰσπραττομένης καί 
ταύτης δι’ ἐκτελέσεως τοῦ παρόντος. 

Εἰσεπράχθησαν διά τέλη καί δικαιώματα τοῦ παρόντος δραχμαί ἐννεακόσιαι 
ἑβδομῆντα. Ταῦτα συνωμολόγησαν καί συναπεδέξαντο οἱ συμμβαλλόμενοι καί εἰς 
πίστωσιν συνετάγη τό παρόν ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως εἰς 
ἐπήκοον πάντων καί βεβαιωθέν ὑπογράφεται παρ’ ὅλων καί ἐμοῦ νομίμως.- 

 
Οἱ Μάρτυρες                                                  Οἱ Συμβαλλόμενοι 
Γ. ∆ούφας                                                       Ἰωάννης Κοτζιφάκης 
Γ. Καρατζᾶς                                                    Ἀστέριος Καραμούλας 

Ὁ Συμβολαιογράφος 
(τ.σ) Ἰωάννης Παπαχρῆστος 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

TA «ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ» TOY ΠΟΛΥΑΙΝΟΥ 
ΩΣ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

2o 
Ι. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 
Κεφάλαιο 45. ΦΙΛΟΜΗΛΟΣ 

1. Φιλόμηλος Φωκεῦσι πολεμουμένοις ὑπό Θηβαίων καί Θετταλῶν ὑποσχόμενος 
κατορθώσειν τόν πόλεμον, ἡγεμών ἀποδειχθείς, τήν τοῦ πολέμου πρόφασιν ξενολο-
γήσας ** κρατῶν τοῖς ἱεροῖς χρήμασιν ἀνέδην ἀποχρώμενος τήν ἡγεμονίαν μετέβα-
λεν ἐς τήν τυραννίδα. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 
Κεφάλαιο 1. ΙΑΣΩΝ 

1. Ἰάσων βουλόμενος ἐπιθέσθαι πόλει Θετταλικῇ μηδενός τήν ἐπίθεσιν προειδό-
τος παρήγγειλεν ἐπί ἀριθμόν καί μισθοδοσίαν ἐξοπλίσασθαι. οἱ μέν δή πάντες 
ἐξωπλίσαντο καί τῶν σωμάτων εὖ καί τῶν ὅπλων ἔχοντες. ἄγγελοι δέ καθειμένοι 
θέοντες ἧκον ἀγγέλλοντες πολεμίους ἐμβεβληκέναι τῇ χώρᾳ τοσοῦτον ἀπέχοντας, 
ὅσον ἀπεῖχεν ἡ πόλις, ᾗ προσπολεμεῖν ἐσπουδάκει. οἱ δέ στρατιῶται πρός μάχην εὐ-
τρεπεῖς ὄντες ἠξίωσαν αὐτοί μή μέλλειν, ἀλλά τήν ταχίστην ἄγειν. ὁ δε Ἰάσων ἐπί 
τήν πόλιν προσβαλών ἀδοκήτως ἐκράτησε μηδενός προγνόντος μήτε τῶν νικώντων 
μήτε τῶν νικωμένων. 

2. Ἰάσων Θετταλός ἀπαιτούμενος ὑπό τῶν μισθοφόρων ἀργύριον, οὐκ ἔχων 
εἰσέδραμε πρός τήν μητέρα ὡς διωκόμενος ὑπό τῶν στρατιωτῶν, ἀφ’ ὧν δύο καί 
τρεῖς αὐτῷ συνεισέπεσον ὡς διώκοντες. ἡ μήτηρ – πολυχρήματος γάρ ἦν – τούς μι-
σθούς ὑπέρ αὐτοῦ διέλυσεν.  

3. Ἰάσων πόλεμον νικήσας ἔφη πρός τήν μητέρα, τούς ∆ιοσκούρους φανερωτά-
τους αὑτῷ γενέσθαι συμμάχους καί διά τοῦτο εὔξασθαι νικήσας ξενίσαι τούς θεούς· 
κεκληκέναι δέ ἐπί τήν εὐωχίαν τούς ἡγεμόνας τοῦ στρατεύματος καί λοχαγούς καί 
ταξιάρχους καί τούς ἐν τέλει πάντας. ἡ δέ πιστεύσασα ὅσον εἶχε κόσμον ἐκπωμά-
των, κρατήρων, τραπεζῶν, ἀργύρου, χρυσοῦ, πάντα ἔπεμψεν· ὁ δέ πολλῶν χρημά-
των κύριος γενόμενος τόν μισθόν ἀπέδωκε τοῖς μισθοφόροις. 

4. Ἰάσων πόλιν πλουτοῦσαν ἑλών, πολλά καί λαμπρά λάφυρα κομίζων ἔπεμψε 
πρός τήν μητέρα κελεύων πέμψαι θεραπαίνας, ὅσαι ποικίλης καί πολυτελοῦς 
ἐσθῆτος ἐμπειρίαν καί τέχνην εἶχον, ὅπως ἐπιλέξαιτο πάντα τά κάλλιστα. ἡ δέ πά-
σας, ὅσας εἶχε θεραπαίνας, ἔπεμψεν ἐπί τήν ἐκλογήν τῶν ἐσθήτων. Ἰάσων συγκλεί-
σας αὐτάς λύτρα ὑπέρ αὐτῶν ᾔτησε τήν μητέρα. 

5. Ἰάσων πρός τήν μητέρα ἐν τοῖς ἱστῶσι τῆς ταλασιουργίας τῶν θεραπαινῶν 
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ἐπιμελομένην εἰσελθών μετά ἑνός τῶν ἀδελφῶν ὡς συμβούλῳ χρησόμενος τῶν 
ἀναγκαίων τῆς ἀρχῆς μεταστῆναι ταύτας ἐκέλευσεν. δορυφόροις μέν δή συντεταγ-
μένον ἦν ἀπάγειν ἁπάσας. αὐτός δέ μετά μακράν ὁμιλίαν ἐξιών μειδιῶν τῇ μητρί 
προσέταξεν ὑπέρ τῶν θεραπαινῶν ἀργύριον αὐτῷ πέμψαι. 

6. Ἰάσων ἀδελφόν εἶχε Μηριόνην ἄγαν πλουτοῦντα, φιλάργυρον, μηδέν αὐτῷ 
διδόντα· καί δή ποτε παιδίου γεννηθέντος αὐτῷ μέλλων ὄνομα τίθεσθαι τούς 
ἀρίστους Θετταλῶν καλέσας παρεκάλεσε τόν ἀδελφόν προστῆναι τῆς ὑποδοχῆς. ὁ 
μέν δή περί ταῦτα εἶχεν, Ἰάσων δέ κατά πρόφασιν θήρας ἐξελθών ἐς Παγασάς, ἔνθα 
Μηριόνης κατῴκει, περιστήσας τούς αἰχμοφόρους, βιασάμενος τούς οἰκονόμους, 
εἴκοσι ἀργυρίου τάλαντα λαβών, μετά σπουδῆς ἐπί τό δεῖπνον ἀνῆλθε καί τῷ 
ἀδελφῷ σπονδῶν κατάρχειν ἐπέτρεψε καί κύριον αὐτόν εἶναι τῆς θέσεως τοῦ 
ὀνόματος τῷ παιδίῳ. Μηριόνης, ** ἤγγειλεν αὐτῷ πεπορθῆσθαι τήν οἰκίαν, δεξάμε-
νος τό χαρίεν ὄνομα ἔθετο τῷ παιδίῳ Πορθάονα. 

7. Ἰάσων τόν ἀδελφόν Πολύδωρον ἤγαγεν ἐπί πόλιν ἁλίσκεσθαι μέλλουσαν λα-
φυροπώλην γενησόμενον. ἐπεί δέ ἦν ὥρα λουτροῦ, παρεκάλεσε τόν ἀδελφόν 
σφοδρῶς αὐτοῦ τό σῶμα τρῖψαι καί διαγυμνάσαι. ὁ μέν ἐπειρᾶτο τρίβειν εὐτόνως, 
Ἰάσων δέ ὡς ἐνοχλούμενος ὑπό τοῦ δακτυλίου παρεκάλεσεν αὐτόν παρά τήν τρῖψιν 
ἀποθέσθαι. Πολύδωρος δέ ἐξελών τῆς χειρός ἐπέδωκεν ἀνδρί πιστῷ τῶν παρόντων. 
τούτῳ δέ ἦν ἄρα προσυγκείμενον δραμεῖν πρός τήν γυναῖκα Πολυδώρου καί δόντα 
τόν δακτύλιον ἀντί [τούτου] δέκα τάλαντα χρυσίου παρ’ αὐτῆς λαβεῖν. ἡ δέ τῷ 
δακτυλίῳ τοῦ ἀνδρός πιστεύσασα παραχρῆμα ἔδωκε τό χρυσίον· ὡς δέ ἐπανῆλθεν ὁ 
τόν δακτύλιον παρά Πολυδώρου λαβών, τότε Ἰάσων τριβόμενος ἐπαύσατο. 

Κεφάλαιο 2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 

1. Ἀλέξανδρος Πάνορμον πολιορκοῦντος Λεωσθένους πρός ἁπάσας τάς Ἀττικάς 
ναῦς φανερῶς ναυμαχεῖν οὐ θαρρῶν διέπεμψεν ἐπί ἀκατίου νύκτωρ πρός τούς 
ἔνδον στρατιώτας, ὅπως, εἴ τινες τῶν νεῶν ἐκλίποιεν τήν φυλακήν, πρός τῷ πρότε-
ρον αἰρομένῳ πυρσῷ δεύτερον ἀνάσχοιεν τοῖς ἐν Μαγνησίᾳ, κἀκεῖνοι τοῖς ἐν Πα-
γασαῖς. Λεωσθένης μέν τρεῖς τριήρεις διέπεμψε, τήν μέν ἐπί Σάμου, τήν δέ ἐπί Θά-
σου, τήν δέ ἐπί Ἑλλησπόντου· οἱ δέ πολιορκούμενοι τούς πυρσούς ἀνέσχον. Ἀλέ-
ξανδρος ἐπιπλεύσας ἄφνω καί προσπεσών ἐνίκησε τῇ ναυμαχίᾳ τούς Ἀθηναίους. 

2. Ἀλέξανδρος μετά τήν ἐν Πεπαρήθῳ ναυμαχίαν ἐλπίσας λήψεσθαι τούς 
Ἀθηναίους ἀφυλάκτους ὡς μετά νίκην ἀμελῶς ἔχοντας συνέταξε τοῖς ἐπί τῶν νεῶν 
διά τάχους προσπλεῦσαι τῷ ∆είγματι τοῦ Πειραιέως καί ἀπό τῶν τραπεζῶν 
ἁρπάσαι τά χρήματα. τῶν δέ προσπλεόντων οἱ Ἀθηναῖοι φιλίας τάς ναῦς εἶναι νο-
μίσαντες ἀπεσκόπουν. οἱ δέ ἀποβάντες τό πολεμικόν ἐσήμηναν καί σπασάμενοι τάς 
μαχαίρας ὥρμων ἐπί τάς τραπέζας. οἱ μέν Ἀθηναῖοι σπουδῇ ἔθεον ἐς τό ἄστυ τοῖς 
στρατηγοῖς ἀγγελοῦντες τήν κατάληψιν τοῦ Πειραιέως, οἱ δέ τά χρήματα ἁρπά-
σαντες ἀπέπλευσαν. 

Κεφάλαιο 18. ΦΩΚΕΙΣ 

1. Φωκεῖς ἐς τόν Παρνασόν κατακλεισθέντες ὑπό Θετταλῶν, γυψώσαντες αὑτούς 
καί τά ὅπλα καί σύνθημα ἀλλήλοις δόντες φείδεσθαι τῶν γεγυψωμένων νυκτί 
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πανσελήνῳ ἐπικαταβάντες τοῖς πολεμίοις ἐπέθεντο. οἱ δέ ὥσπερ φάσμα ξένον καί 
ἀλλόκοτον φοβηθέντες, ἔνιοι δέ καί νομίσαντες Θετταλούς εἶναι τούς ἐπιτιθεμένους, 
ἡττήθησαν καί πτῶμα ἐγένοντο Θετταλικόν ἄνδρες τετρακισχίλιοι. 

2. Φωκεῖς τήν Θετταλικήν ἵππον διέφθειραν. τάφρον ὀρύξαντες κατά τήν 
Ὑάμπολιν καί πληρώσαντες αὐτήν κενῶν ἀμφορέων (καί) γῆν ὀλίγην ἐπέβαλον. ἐς 
ταύτην τήν τάφρον ἐμπεσόντες οἱ ἱππεῖς αὐτοῖς ἵπποις διεφθάρησαν. 

Κεφάλαιο 46. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΘΕΤΤΑΛΟΣ 

Ἀλέξανδρος Θετταλός ναυμαχεῖν μέλλων πολλοῖς ἐπιβάταις ἐπί τῶν καταστρω-
μάτων διέδωκε πολλά σαυνία καί παρήγγειλεν, ὅταν παραβάλῃ ναῦς, ἀκοντίζειν 
ἐπί τούς ναύτας, ἵνα πλεῖστοι αὐτῶν ἀχρεῖοι γίγνοιντο. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒ∆ΟΜΟΝ 
Κεφάλαιο 33. ΑΡΤΑΒΑΖΟΣ 

3. Ἀρτάβαζος Φαρνάκου φεύγων ἐκ Πλαταιῶν προῆλθεν ἐς Θετταλίαν. τῶν δέ 
Θετταλῶν ἐρομένων περί τῆς μάχης δείσας ὁμολογῆσαι τήν ἧτταν, αὐτός μέν ἔφη 
σπεύδειν ἐς Θρᾴκην πράξων βασιλέως ἀπόρρητα, Μαρδόνιος δέ νενικηκώς ἕπεται 
καί τά ἔργα τῆς νίκης αὐτός ἀπαγγέλλει. Ἀρτάβαζος μέν ἀπάτῃ νίκης Θετταλίαν 
διεξῆλθε, Θετταλοί δέ αὐτίκα τήν Περσῶν ἧτταν ἐμάνθανον. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΓ∆ΟΟΝ 
Κεφάλαιο 23. ΚΑΙΣΑΡ 

14. Καῖσαρ καί Πομπήϊος ἐν Θεσσαλίᾳ ὁ μέν ἐφυγομάχει, ἀφθονίαν ἔχων 
ἐπιτηδείων, Πομπήϊος· [ὁ] δέ ἔσπευδε μάχῃ κριθῆναι * * * [Καῖσαρ]. Καῖσαρ ἐρεθίζει 
τούς πολεμίους ἀναζευγνύειν σκηψάμενος ἐπί σιτολογίᾳ καί διεκίνει τούς λόχους. 
οἱ δέ τοῦ Πομπηΐου ὡς ὑπό δέους φευγόντων καταφρονήσαντες οὐ κατέσχον 
αὐτούς, ἀλλά παραχρῆμα ἐξεπήδησαν βιασάμενοι τόν Πομπήϊον ἡγεῖσθαι. ἐπεί δέ 
ἀναχωρῶν ὁ Καῖσαρ ἐς τό πεδίον αὐτούς προήγαγε, καί δή τότε ἀναστρέψας 
λαμπρῶς ἀγωνισάμενος ἐνίκησεν. 

25. Καῖσαρ Πομπηΐῳ παρετάσσετο περί Φάρσαλον. ὁρῶν δέ πολλούς τῶν πολε-
μίων νέους καί καλούς ἐπί τῷ κάλλει μέγα φρονοῦντας καί σοβαρούς παρήγγειλε 
τοῖς ἰδίοις στρατιώταις τάς λόγχας καί τούς ὑσσούς μή φέρειν ἐπί τά σώματα τῶν 
πολεμίων, ἀλλ’ ἐς αὐτά τά πρόσωπα. οἱ δέ λωβηθῆναι τό κάλλος τῶν προσώπων 
φοβηθέντες καί δή ἀποστραφέντες ἔφυγον. 

29. Καῖσαρ ἐν Φαρσάλῳ Πομπήϊον ἐνίκησε. θεασάμενος τούς ἰδίους στρατιώτας     
ἀμέτρως τῇ νίκῃ χρωμένους ἀνέκραγε «φείδεσθε τῶν πολιτῶν».  

Κεφάλαιο 43. ΧΡΥΣΑΜΗ 

Τῆς Ἰωνικῆς ἀποικίας ἐς τήν Ἀσίαν ἀφικομένης τοῖς Ἐρυθράς κατέχουσιν 
ἐπολέμει Κνῶπος τοῦ Κοδριδῶν γένους. ὁ θεός ἔχρησεν αὐτῷ στρατηγόν παρά 
Θεσσαλῶν λαβεῖν τήν ἱέρειαν τῆς Ἐνοδίας· ὁ δέ πρεσβεύεται πρός Θεσσαλούς καί 
μηνύει τό λόγιον τοῦ θεοῦ. οἱ δέ ἔπεμψαν αὐτῷ τήν ἱέρειαν τῆς θεοῦ Χρυσάμην. 
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αὕτη φαρμάκων ἔμπειρος οὖσα, ταῦρον ἐξ ἀγέλης μέγιστον καί κάλλιστον συλλα-
βοῦσα, τά μέν κέρατα κατεχρύσωσε καί τό σῶμα κατεκόσμησε στέμμασι καί χρυ-
σοπάστοις ἁλουργίσι καί μετά τῆς τροφῆς ἀναμίξασα μανιοποιόν φάρμακον 
ἔδωκεν αὐτῷ φαγεῖν. τό δέ φάρμακον αὐτόν τε τόν ταῦρον ἐξέμηνε καί τούς γευσα-
μένους αὐτοῦ μανιουργεῖν ἔμελλεν. οἱ μέν δή πολέμιοι ἀντεστρατοπέδευον, ἡ δέ ἐν 
ὄψει τῶν πολεμίων βωμόν παραθεῖσα καί ὅσα πρός θυσίαν, ἐκέλευσε προσάγειν 
τόν ταῦρον. ὁ δέ ὑπό τοῦ φαρμάκου μεμηνώς καί οἰστρῶν ἐξεπήδησε καί μέγα μυ-
κώμενος ἔφυγεν. οἱ πολέμιοι χρυσόκερων κατεστεμμένον ὁρῶντες καί φερόμενον ἐς 
τό ἑαυτῶν στρατόπεδον ἀπό τῆς θυσίας τῶν ἐναντίων ὡς ἀγαθόν σημεῖον καί 
οἰώνισμα αἴσιον ἐδέξαντο καί συλλαβόντες καλλιεροῦσι τοῖς θεοῖς καί τῶν κρεῶν 
ἕκαστος φιλοτίμως ἐδαίσαντο ὡς δαιμονίου καί θείας ἱερουργίας μεταλαγχάνοντες. 
αὐτίκα δή πᾶν τό στρατόπεδον ὑπό μανίας καί παραφροσύνης ἐξίστατο· πάντες 
ἀνεπήδων, διέθεον, ἀνεσκίρτων, τάς φυλακάς ἀπέλειπον. Χρυσάμη ταῦτα ἰδοῦσα 
τόν Κνῶπον ἐκέλευσε διά τάχους ὁπλίσαι τήν στρατιάν καί τοῖς πολεμίοις ἐπάγειν 
ἀμύνασθαι μή δυναμένοις. οὕτω δή Κνῶπος ἀνελών ἅπαντας ἐκράτησε τοῖς 
Ἐρυθραίων πόλεως μεγάλης τε καί εὐδαίμονος. 

Κεφάλαιο 44. ΠΟΛΥΚΛΕΙΑ 

Ἐπί Βοιωτούς, οἵ πάλαι Θεσσαλίαν ᾤκουν, ἐστράτευσεν Αἴατος ὁ Φειδίππου 
Πολύκλειαν ἀδελφήν ἔχων, Ἡρακλεῖδαι τό γένος ἄμφω. χρησμός ἦν ἄρξειν, ὅς ἄν 
ἐκ τοῦ γένους πρῶτος διαβάς τόν Ἀχελῷον ἐπιβῇ τῆς πολεμίας. ἡ μέν στρατιά τόν 
ποταμόν διαβαίνειν ἔμελλε, Πολύκλεια δέ τόν πόδα ἐπιδησαμένη φάσκουσα τετρῶ-
σθαι τό σφυρόν παρακαλεῖ τόν ἀδελφόν Αἴατον διενεγκεῖν αὐτήν ὑπέρ τόν ποτα-
μόν. ὁ δέ μηδέν ὑποπτεύσας, ἀλλ’ ὡς ἀδελφῇ βουλόμενος ὑπουργῆσαι τήν μέν 
ἀσπίδα ἐπέδωκε τοῖς ὁπλοφόροις, τήν δέ Πολύκλειαν ἀράμενος ἐβάδιζε διά τοῦ πο-
ταμοῦ προθύμως. ἡ δέ γενομένου πλησίον τῆς ὄχθης φθάσασα ἐξήλατο καί μετα-
στραφεῖσα πρός τόν ἀδελφόν ἔφη. «ἐμόν γέρας ἡ βασιλεία κατά τόν θεοῦ χρησμόν. 
πρώτη γάρ ἁπάντων τῆς χώρας ἐπέβην». Αἴατος αἰσθόμενος τῆς ἀπάτης οὐκ 
ἐχαλέπηνεν, τό δέ φρόνημα τῆς κόρης ἀγάμενος αὐτήν ἔγημε· καί ὁμοῦ βασιλεύοντες 
παῖδα Θεσσαλόν ἐποιήσαντο, ἀφ’ οὗ καί τήν πόλιν Θεσσαλίαν προσηγόρευσαν. 

Κεφάλαιο 65. ΦΩΚΙ∆ΕΣ 

Φωκεῦσι καί Θετταλοῖς πόλεμος ἄσπονδος ἦν, ὥστε καί Θετταλοί δόγμα ἐκύρω-
σαν, μηδενός ἀπέχεσθαι τῶν ἐν ἡλικίᾳ, παῖδας δέ καί γυναῖκας ἀνδραποδίσασθαι. 
Φωκέων μελλόντων συμβάλλειν ἐς μάχην αἱ Φωκίδες ἐψηφίσαντο· ὕλην παμμεγέθη 
νησώμεθα· ἐπειδάν δέ αἰσθώμεθα τούς ἄνδρας ἡττωμένους, αὐταί τῆς πυρᾶς μετά 
τῶν τέκνων ἐπιβῶμεν καί τήν ὕλην ὑφάψασαι καταπρήσωμεν. τοῦτο τό ψήφισμα 
τῶν γυναικῶν τούς Φωκέας ἐποίησεν ἀνδρειότερον παρατάξασθαι καί κρατῆσαι τῇ 
μάχῃ. 
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ΙΙ. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΙΝΟ 

12. Κατάπληξις πολεμίων 

2. Ὅτι Θεσσαλός Βοιωτῶν Ἄρνην οἰκούντων καί Θεσσαλοῖς πολεμούντων τέχνῃ 
ἐκράτησε χωρίς μάχης. παραφυλάξας γάρ νύκτα ἀσέληνον ἐκέλευσε τούς στρατιώ-
τας διασπαρέντας ἄλλον ἀλλαχοῦ κατά κορυφάς τῶν ὀρέων δᾴδας καί λύχνους 
ἀνάπτειν καί μετεωρίζειν καί πάλιν καθελεῖν, ὅπερ μέγαν φόβον τοῖς Βοιωτοῖς ἐμ-
ποιῆσαν πρός ἱκεσίαν τῶν Θεσσαλῶν ἔτρεψε. 

9. Ὅτι Φωκεῖς κατακλεισθέντες ὑπό Θετταλῶν γυψώσαντες ἑαυτούς καί τά ὅπλα 
καί σύνθημα ἀλλήλοις δόντες φείδεσθαι τῶν γεγυψωμένων νυκτί πανσελήνῳ ἐπικα-
ταβάντες τοῖς πολεμίοις ἐπέθεντο. οἱ δέ ὥσπερ φάσμα ξένον φοβηθέντες καί ὑπονο-
ήσαντες ἑτέρους εἶναι τούς ἐπιτιθεμένους ἡττήθησαν πεσόντες τετρακισχίλιοι.  

36. Ἐνέδραι διάφοροι καί ποικίλαι 

5. Ὅτι Φίλιππος ἀφικόμενος εἰς Λάρισσαν, ἵνα τινάς τῶν Ἀλευάδων ἔξω οἰκίας 
καθέλοι, νοσεῖν ὑπεκρίνατο, ὅπως εἰσιόντας αὐτούς ὡς ἐπισκεψομένους συλλάβῃ. 
Βοΐσκος ἐξήγγειλεν τοῖς Ἀλευάδαις τήν ἐπίθεσιν καί διά τοῦτο τέλος οὐκ ἔσχεν ἡ 
πρᾶξις. 

37. Ὅσα κατά ἱππέων 

5. Ὅτι Φωκεῖς τήν Θετταλικήν ἵππον διέφθειραν. τάφρον ὀρύξαντες καί πληρώ-
σαντες αὐτήν κενῶν ἀμφορέων (καί) γῆν ὀλίγην ἐπέβαλλον. ἐς ταύτην τήν τάφρον 
ἐμπεσόντες οἱ ἱππεῖς αὐτοῖς ἵπποις διεφθάρησαν. 

54. Πόλεων ἁλώσεις 

12. Ὅτι Φιλίππου πολιορκοῦντος πόλιν Θεσσαλικήν εἰσελθόντων τῶν αὐτοῦ μι-
σθοφόρων καί ἀφ’ ὑψηλῶν πολεμουμένων αὐτός ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρους ἀφυλάκτου 
τοῦ τείχους ὄντος διά κλιμάκων ἀνεβίβασεν στρατιώτας, οἵ ἀντιπερίσπασιν δόντες 
τοῖς πολίταις ἀβλαβεῖς διετηρήσαντο τούς εἰσελθόντας. 

ΙΙΙ. Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Κεφάλαιο 45. ΦΙΛΟΜΗΛΟΣ 

Ο Φιλόμηλος34 καθώς υποσχέθηκε στους Φωκείς,35 που δέχονταν επίθεση από 
Θηβαίους και Θεσσαλούς, ότι θα κέρδιζε τον πόλεμο, αφού ορίστηκε αρχηγός, 
στρατολόγησε μισθοφόρους με την πρόφαση του πολέμου ** αφού έγινε κύριος, 
ξόδεψε ανεμπόδιστα τα ιερά χρήματα, καταχράστηκε την αρχηγία και τη μετέτρεψε 
σε τυραννία.  

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ 
Κεφάλαιο 1. ΙΑΣΟΝΑΣ 

1. Όταν ο Ιάσoνας36 ήθελε να επιτεθεί σε μια θεσσαλική πόλη, χωρίς να το πλη-
ροφορηθεί κανείς, παρήγγειλε να εξοπλιστούν για την καταμέτρηση και τη μισθο-
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δοσία των ανδρών. Αυτοί, λοιπόν, παρουσιάσθηκαν εξοπλισμένοι, έχοντας περι-
ποιημένα τα σώματα και τα όπλα. Ήρθαν αγγελιαφόροι τρέχοντας για ν’ αναγγεί-
λουν ότι εχθροί είχαν εισβάλει στην περιοχή και απείχαν τόσο, όσο απείχε η πόλη 
στην οποία προσέβλεπε με σπουδή να επιτεθεί. Οι στρατιώτες, έτοιμοι για μάχη, 
αξίωσαν να μην καθυστερήσει, αλλά να τους οδηγήσει το ταχύτερο δυνατόν. Ο Ιά-
σονας, αφού επιτέθηκε στην πόλη, απροσδόκητα την κατέλαβε, αφού δεν το είχε 
προβλέψει κανείς, ούτε από τους νικητές ούτε από τους ηττημένους. 

2. Ο Ιάσονας ο Θεσσαλός, όταν οι μισθοφόροι του απαιτούσαν χρήματα κι εκεί-
νος δεν είχε, έτρεξε προς τη μητέρα του σα να τον κυνηγούσαν οι στρατιώτες, από 
τους οποίους δυο-τρεις του επετίθεντο σα να τον καταδίωκαν. Η μητέρα του, η ο-
ποία ήταν πολύ πλούσια, εξόφλησε τους μισθούς για λογαριασμό του.  

3. Ο Ιάσονας, αφού νίκησε σε κάποιον πόλεμο, είπε στη μητέρα του ότι οι ∆ιό-
σκουροι37 είχαν γίνει ολοφάνερα σύμμαχοί του και γι’ αυτό ευχήθηκε, αν νικούσε, 
να προσφέρει φιλοξενία για τους θεούς· κάλεσε, μάλιστα, στο συμπόσιο τούς αρχη-
γούς του στρατεύματος, τους λοχαγούς και τους ταξιάρχους και όλους τους αξιω-
ματούχους. Εκείνη, επειδή τον πίστεψε, του έστειλε όλα τα διακοσμητικά που είχε 
από ποτήρια, κρατήρες, τραπέζια, ασήμια και χρυσαφικά· αυτός όμως, μόλις έγινε 
κύριος πολλών χρημάτων, πλήρωσε το μισθό στους μισθοφόρους. 

4. Ο Ιάσονας, αφού κυρίευσε κάποια πλούσια πόλη, αποκομίζοντας πολλά και 
λαμπρά λάφυρα, έστειλε κάποιον στη μητέρα του ζητώντας να του στείλει όσες θε-
ραπαινίδες είχαν εμπειρία και επιδεξιότητα σε κεντητά και πολυτελή ενδύματα, για 
να διαλέξει τα καλύτερα. Εκείνη του έστειλε όλες τις θεραπαινίδες που είχε, για την 
επιλογή των ενδυμάτων. Ο Ιάσονας, αφού τις φυλάκισε, ζήτησε από τη μητέρα του 
λύτρα γι’ αυτές. 

5. Ο Ιάσονας, αφού πήγε με έναν από τους αδερφούς του38 στη μητέρα του, η 
οποία επόπτευε τις θεραπαινίδες στα εργαστήρια της κατεργασίας μαλλιών, επειδή 
τάχα τη χρειαζόταν ως σύμβουλο για κάτι σημαντικό σχετικά με την εξουσία, διέ-
ταξε αυτές να απομακρυνθούν. Είχε διατάξει τους φρουρούς να τις απαγάγουν ό-
λες. Κι αυτός, μετά από μακρά συνομιλία, καθώς έφευγε πρόσταξε χαμογελώντας 
τη μητέρα του να του στείλει χρήματα (ως λύτρα) για τις θεραπαινίδες. 

6. Ο Ιάσονας είχε έναν πολύ πλούσιο, αλλά φιλάργυρο αδελφό, τον Μηριόνη, ο 
οποίος δεν του έδινε τίποτα. Κάποτε λοιπόν, όταν γεννήθηκε το παιδί του κι επρό-
κειτο να του δώσει όνομα, [ο Ιάσονας], αφού κάλεσε τους θεσσαλούς αριστοκράτες, 
παρακάλεσε τον αδελφό του να προΐσταται της υποδοχής. Ο μεν Μηριόνης λοιπόν 
ασχολούνταν με αυτά, ο δε Ιάσονας, με την πρόφαση πως θα πάει για κυνήγι, πήγε 
στις Παγασές,39 όπου κατοικούσε ο Μηριόνης. Αφού τοποθέτησε γύρω γύρω σωμα-
τοφύλακες, εκβίασε τους οικονόμους και πήρε είκοσι ασημένια τάλαντα. Επιστρέ-
φοντας γρήγορα στο δείπνο, επέτρεψε στον αδελφό του να ξεκινήσει τις σπονδές 
και να είναι αυτός αρμόδιος να δώσει το όνομα στο παιδί. Ο Μηριόνης, ** [μόλις ο 
Ιάσονας] του ανήγγειλε ότι το σπίτι του είχε εκπορθηθεί, αφού δέχτηκε (τα νέα), 
έδωσε στο παιδί το χαριτωμένο όνομα Πορθάων. 

7. Ο Ιάσονας έφερε τον αδελφό του Πολύδωρο σε μία πόλη που επρόκειτο να 
κυριευθεί, για να πουλήσει τα λάφυρα. Όταν έφτασε η ώρα του λουτρού, παρακά-
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λεσε τον αδελφό του να του τρίψει δυνατά το σώμα και να τον γυμνάσει. Εκείνος 
προσπαθούσε να τον τρίψει έντονα, αλλά ο Ιάσονας, δήθεν ενοχλούμενος από το 
δακτυλίδι, τον παρακάλεσε να το βγάλει και να το βάλει στην άκρη όσο τον έτριβε. 
Ο Πολύδωρος, αφού το έβγαλε από το χέρι, το έδωσε σε έναν έμπιστο άνδρα από 
τους παρόντες. Με αυτόν ο Ιάσονας είχε συμφωνήσει από πριν να τρέξει στη γυ-
ναίκα του Πολυδώρου κι αφού της δώσει το δακτυλίδι, να πάρει από αυτήν, ως 
αντάλλαγμα, δέκα χρυσά τάλαντα. Εκείνη, επειδή εμπιστεύθηκε το δαχτυλίδι του 
άνδρα της, έδωσε αμέσως το χρυσάφι. Όταν επέστρεψε αυτός που πήρε το δακτυλί-
δι από τον Πολύδωρο, τότε ο Ιάσονας σταμάτησε να τρίβεται. 

Κεφάλαιο 2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 

1. Ο Αλέξανδρος,40 όταν ο Λεωσθένης41 πολιορκούσε την Πάνορμο,42 επειδή δεν 
τολμούσε να ναυμαχήσει φανερά εναντίον όλων των αττικών πλοίων, έστειλε ένα 
μήνυμα τη νύχτα, με ένα πλοιάριο, στους στρατιώτες που ήταν μέσα, αν κάποια 
από τα πλοία αφήσουν τις φρουρές τους, να υψώσουν, εκτός από τον πυρσό που 
είχαν σηκώσει προηγουμένως, και έναν δεύτερο προς τους άνδρες στη Μαγνησία, κι 
εκείνοι έναν άλλο προς τους άνδρες στις Παγασές. Κι ο μεν Λεωσθένης έστειλε τρεις 
τριήρεις, μία στη Σάμο, μία στη Θάσο και μία στον Ελλήσποντο, οι δε πολιορκού-
μενοι ύψωσαν τους πυρσούς. Ο Αλέξανδρος, αφού έπλευσε εναντίον τους ξαφνικά 
και έπεσε πάνω τους, νίκησε στη ναυμαχία τους Αθηναίους. 

2. Ο Αλέξανδρος, μετά τη ναυμαχία στην Πεπάρηθο,43 επειδή είχε την ελπίδα ότι 
θα πιάσει τους Αθηναίους αφύλακτους σαν αμέριμνοι που θα ήταν μετά τη νίκη 
τους, διέταξε τους άνδρες που βρίσκονταν στα πλοία να πλεύσουν γρήγορα στο 
∆είγμα44 του Πειραιά και να αρπάξουν τα χρήματα από τις τράπεζες. Όταν κατέ-
πλευσαν [στον Πειραιά], οι Αθηναίοι δεν έδιναν σημασία, επειδή νόμισαν ότι τα 
πλοία είναι φιλικά. Οι άνδρες του Αλεξάνδρου, αφού αποβιβάστηκαν, έδωσαν σή-
μα για επίθεση και τραβώντας τα μαχαίρια όρμησαν προς τις τράπεζες. Και ενώ οι 
Αθηναίοι έτρεχαν βιαστικά προς την πόλη για να αναγγείλουν στους στρατηγούς 
την κατάληψη του Πειραιά, εκείνοι άρπαξαν τα χρήματα και απέπλευσαν.   

Κεφάλαιο 18. ΦΩΚΕΙΣ 

1. Οι Φωκείς, όταν αποκλείστηκαν από τους Θεσσαλούς στον Παρνασσό,45 αφού 
έτριψαν τους εαυτούς τους και τα όπλα με γύψο κι έδωσαν μεταξύ τους το σύνθημα 
να δείχνουν οίκτο στους γυψωμένους, κατέβηκαν νύχτα με πανσέληνο και επιτέθη-
καν στους εχθρούς. Οι Θεσσαλοί, επειδή φοβήθηκαν μ’ αυτό που ήταν σαν ένα πα-
ράξενο κι αλλόκοτο φάντασμα κι επειδή μερικοί νόμισαν ότι είναι Θεσσαλοί οι ε-
πιτιθέμενοι, ηττήθηκαν και τέσσερες χιλιάδες Θεσσαλοί έπεσαν νεκροί. 

2. Οι Φωκείς κατέστρεψαν το θεσσαλικό ιππικό. Αφού άνοιξαν τάφρο στην Υά-
μπολη46 τη γέμισαν με άδειους αμφορείς και την κάλυψαν με λίγο χώμα. Οι ιππείς, 
αφού έπεσαν σ’ αυτή την τάφρο, σκοτώθηκαν μαζί με τ’ άλογά τους.  
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Κεφάλαιο 46. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ 

Ο Αλέξανδρος ο Θεσσαλός,47 καθώς επρόκειτο να ναυμαχήσει, έδωσε πολλά α-
κόντια σε πολλούς στρατιώτες που ήταν στα καταστρώματα και τους πρόσταξε, 
όταν ερχόταν δίπλα τους ένα πλοίο, να ρίχνουν ακόντια στους ναύτες, για να γίνο-
νται οι περισσότεροι από αυτούς άχρηστοι. 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
Κεφάλαιο 33. ΑΡΤΑΒΑΖΟΣ 

3. Ο Αρτάβαζος του Φαρνάκη48 τρεπόμενος σε φυγή, από τις Πλαταιές ήρθε στη 
Θεσσαλία. Όταν οι Θεσσαλοί ρώτησαν για τη μάχη, επειδή φοβήθηκε να ομολογή-
σει την ήττα, είπε ότι αφενός ο ίδιος σπεύδει στη Θράκη για να ασχοληθεί με απόρ-
ρητες υποθέσεις του βασιλιά, αφετέρου ο Μαρδόνιος, που έχει νικήσει, ακολουθεί 
και θα αναγγείλει εκείνος τα έργα της νίκης. Ο Αρτάβαζος με την απάτη για τη νίκη 
πέρασε από τη Θεσσαλία, αλλά οι Θεσσαλοί έμαθαν αμέσως την ήττα των Περσών. 

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
Κεφάλαιο 23. ΚΑΙΣΑΡ 

14. Όταν ο Καίσαρ και ο Πομπήιος βρίσκονταν στη Θεσσαλία,49 ο μεν Πομπήιος 
φυγομαχούσε, αν και είχε αφθονία των αναγκαίων μέσων, ο δε Καίσαρ βιαζόταν 
να κριθεί με μάχη ***. Ο Καίσαρ προκαλούσε τους εχθρούς του, προσποιούμενος ότι 
αλλάζει θέσεις και μετακινούσε τους λόχους για να μαζέψει σιτάρι. Οι άνδρες του 
Πομπηίου, με την ιδέα ότι οι αντίπαλοι έφευγαν από φόβο κι αφού τους υποτίμη-
σαν, δεν κρατήθηκαν, αλλά αμέσως όρμησαν αναγκάζοντας τον Πομπήιο να τους 
οδηγήσει στη μάχη. Όταν όμως ο Καίσαρ υποχωρώντας τους παρέσυρε στην πεδιά-
δα, τότε στράφηκε ξαφνικά προς τα πίσω και, αφού αγωνίστηκε λαμπρά, νίκησε. 

25. Ο Καίσαρ παρατάχθηκε εναντίον του Πομπηίου κοντά στη Φάρσαλο. Όταν 
παρατήρησε ότι πολλοί από τους εχθρούς ήταν νέοι και ωραίοι, περήφανοι για την 
ομορφιά τους και υπερόπτες, παρήγγειλε στους δικούς του στρατιώτες να μην κα-
τευθύνουν τις λόγχες και τα ακόντια στα σώματα των εχθρών αλλά στα πρόσωπά 
τους. Εκείνοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως καταστραφεί η ομορφιά των προσώπων 
τους, έστρεψαν τις πλάτες τους και τράπηκαν σε φυγή. 

29. Ο Καίσαρ νίκησε τον Πομπήιο στη Φάρσαλο. Όταν όμως είδε τους στρατιώ-
τες του να μεταχειρίζονται χωρίς μέτρο τη νίκη, φώναξε δυνατά: «Λυπηθείτε τους 
πολίτες». 

Κεφάλαιο 43. ΧΡΥΣΑΜΗ 

Όταν μία ιωνική αποικία έφθασε στην Ασία, ο Κνώπος50 από το γένος των Κο-
δριδών, πολεμούσε αυτούς που κατείχαν τις Ερυθρές.51 Ο θεός του έδωσε χρησμό 
να πάρει ως στρατηγό από τους Θεσσαλούς την ιέρεια της Ενοδίας·52 ο Κνώπος έ-
στειλε πρεσβεία στους Θεσσαλούς και ανήγγειλε το χρησμό του θεού. Οι Θεσσαλοί 
του έστειλαν την Χρυσάμη, ιέρεια της θεάς.53 Αυτή, έμπειρη στα φάρμακα, αφού 
έπιασε έναν ταύρο μιας αγέλης, πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο, του χρύσωσε τα κέ-
ρατα και του στόλισε το σώμα με στεφάνια και με χρυσοποίκιλτες πορφυρές εσθή-
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τες και, αφού ανέμιξε με την τροφή ένα φάρμακο το οποίο προξενεί μανία, του έ-
δωσε να φάει. Το φάρμακο τρέλανε τον ταύρο κι έμελλε να τρελάνει κι αυτούς που 
θα τον έτρωγαν. Οι εχθροί, λοιπόν, ήταν στρατοπεδευμένοι απέναντί τους, ενώ η 
Χρυσάμη, αφού έστησε βωμό και όλα τα σχετικά για την θυσία μπροστά στα μάτια 
των εχθρών, διέταξε να φέρουν τον ταύρο. Ο ταύρος όμως, επειδή ήταν μανιασμέ-
νος από το φάρμακο και γεμάτος οίστρο, τινάχθηκε και μουγκρίζοντας δυνατά έ-
φυγε. Οι εχθροί, όταν είδαν τον χρυσοκέρατο και καταστόλιστο ταύρο να έρχεται 
στο στρατόπεδό τους από τη θυσία των αντιπάλων τους, τον δέχτηκαν σαν καλό 
σημάδι και αίσιο οιωνό και, αφού τον έπιασαν, πρόσφεραν θυσία στους θεούς και 
έφαγαν το κρέας του ο καθένας με ζήλο και με την εντύπωση ότι είχαν την τύχη να 
λάβουν μέρος σε μία θεία ιεροπραξία. Αμέσως, λοιπόν, όλο το στρατόπεδο κυριεύ-
τηκε από μανία και παραφροσύνη· όλοι πηδούσαν, έτρεχαν, τινάζονταν ψηλά κι 
εγκατέλειπαν τις φρουρές. Η Χρυσάμη, μόλις είδε αυτά, διέταξε τον Κνώπο να ο-
πλίσει γρήγορα το στράτευμα και να το οδηγήσει εναντίον των εχθρών, οι οποίοι 
δεν μπορούσαν να αμυνθούν. Έτσι λοιπόν ο Κνώπος, αφού τους σκότωσε όλους, 
κυρίευσε την μεγάλη και πλούσια πόλη των Ερυθραίων.  

Κεφάλαιο 44. ΠΟΛΥΚΛΕΙΑ 

Εναντίον των Βοιωτών, οι οποίοι κατοικούσαν από παλιά στη Θεσσαλία, εξε-
στράτευσε ο Αίατος54 Φειδίππου,55 ο οποίος είχε αδελφή την Πολύκλεια,56 Ηρα-
κλείδες57 στο γένος και οι δύο. Υπήρχε ένας χρησμός, σύμφωνα με τον οποίο θα ε-
ξουσιάσει όποιος από τη γενιά διαβεί πρώτος τον Αχελώο,58 και θα έφθανε στην 
εχθρική χώρα. Και ενώ ο στρατός επρόκειτο να διαβεί τον ποταμό, η Πολύκλεια, 
αφού έδεσε το πόδι της ισχυριζόμενη ότι είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο, παρα-
καλεί τον αδελφό της Αίατο να την μεταφέρει πάνω από το ποτάμι. Αυτός, επειδή 
δεν υποπτεύθηκε τίποτε και θέλοντας να βοηθήσει την αδελφή του, την μεν ασπίδα 
του έδωσε στους οπλοφόρους, την δε Πολύκλεια αφού σήκωσε στους ώμους του, 
βάδιζε με προθυμία μέσα από το ποτάμι. Εκείνη όμως, όταν αυτός έφθασε κοντά 
στο ποτάμι, καθώς ερχόταν πρώτη, πήδηξε και αφού στράφηκε προς τον αδελφό 
της είπε: «η βασιλεία είναι δικό μου έπαθλο, σύμφωνα με το χρησμό του θεού, διότι 
εγώ, πρώτη απ’ όλους, πάτησα στη χώρα». Ο Αίατος, μολονότι κατάλαβε την απά-
τη, δεν οργίστηκε. Θαύμασε το θάρρος της κόρης και την νυμφεύθηκε. Οι δυο τους 
βασίλεψαν μαζί και απέκτησαν έναν γιο, τον Θεσσαλό,59 από τον οποίο ονόμασαν 
και την πόλη Θεσσαλία.60 

Κεφάλαιο 65. ΦΩΚΙ∆ΕΣ 

Ανάμεσα στους Φωκείς και στους Θεσσαλούς γινόταν άσπονδος πόλεμος,61 με 
αποτέλεσμα οι Θεσσαλοί να αποφασίσουν με ψήφισμα να μην κρατηθούν μακριά 
από κανέναν από τους ενηλίκους και να υποδουλώσουν τα παιδιά και τις γυναίκες. 
Όταν οι Φωκείς επρόκειτο να εμπλακούν σε μία μάχη, οι Φωκίδες αποφάσισαν: «να 
συσσωρεύσουμε πάρα πολλά ξύλα και όταν αντιληφθούμε ότι οι άνδρες μας ηττή-
θηκαν, να ανέβουμε στην πυρά με τα παιδιά μας και, αφού ανάψουμε τα ξύλα, να 
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κατακαούμε». Η απόφαση αυτή των γυναικών έκανε τους Φωκείς να παραταχθούν 
με μεγαλύτερη ανδρεία και να νικήσουν στη μάχη. 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΙΝΟ62  

12. Τρομοκράτηση των εχθρών 

2. Ο Θεσσαλός, τους Βοιωτούς που κατοικούσαν την Άρνη και πολεμούσαν με 
τους Θεσσαλούς, τους νίκησε με τέχνασμα χωρίς μάχη. Καθώς, δηλαδή, περίμενε να 
έρθει μία ασέληνη νύχτα, διέταξε τους στρατιώτες, αφού διασκορπιστούν σε δια-
φορετικά σημεία στις κορυφές των βουνών, να ανάψουν δάδες και λυχνάρια, να τα 
σηκώνουν ψηλά και πάλι να τα κατεβάζουν. Αυτό ακριβώς προκάλεσε μεγάλο φό-
βο στους Βοιωτούς και τους έκανε να γίνουν ικέτες των Θεσσαλών. 

9. Όταν οι Φωκείς είχαν αποκλεισθεί από τους Θεσσαλούς, έβαλαν γύψο στα 
σώματά τους και στα όπλα, έδωσαν μεταξύ τους το σύνθημα να λυπούνται τους 
γυψωμένους, κατέβηκαν εναντίον των εχθρών νύχτα με πανσέληνο και έκαναν επί-
θεση. Οι Θεσσαλοί, επειδή φοβήθηκαν μ’ αυτό που ήταν σαν ένα άγνωστο φάντα-
σμα και νόμισαν ότι οι επιτιθέμενοι ήταν άλλοι (και όχι οι Φωκείς), ηττήθηκαν καί 
έπεσαν τέσσερες χιλιάδες νεκροί. 

36. ∆ιάφορες ενέδρες 

5. Όταν έφθασε στη Λάρισα ο Φίλιππος, για να συλλάβει μερικούς από τους Α-
λευάδες έξω από τα σπίτια τους, υποκρίθηκε ότι ήταν άρρωστος, έτσι ώστε, καθώς 
θα έρχονταν αυτοί για να τον επισκεφτούν, να τους συλλάβει. Ο Βόισκος, όμως, 
ανακοίνωσε στους Αλευάδες την επίθεση (δηλαδή το σχέδιο του Φιλίππου) και γι’ 
αυτό δεν ολοκληρώθηκε η πράξη 

37. Καταστροφές ιππικού 

5. Οι Φωκείς κατέστρεψαν το θεσσαλικό ιππικό. Αφού άνοιξαν μία τάφρο και 
την γέμισαν με άδειους αμφορείς, την κάλυψαν με λίγο χώμα. Πέφτοντας σ’ αυτήν 
την τάφρο οι ιππείς, σκοτώθηκαν μαζί με τα άλογά τους. 

54. Πολιορκίες πόλεων 

12. Όταν ο Φίλιππος πολιορκούσε μία θεσσαλική πόλη και οι μισθοφόροι του 
εισήλθαν σ’ αυτήν και τους πολεμούσαν από ψηλά, αυτός από το άλλο μέρος του 
τείχους, το οποίο ήταν αφύλακτο, ανέβασε με σκάλες κάποιους στρατιώτες οι οποί-
οι έκαναν αντιπερισπασμό στους πολίτες και διέσωσαν τους εισβολείς.  

IV. ΣΧΟΛΙΑ 

34. Ο Φιλόμηλος από τη Φωκίδα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο από τον Πο-
λύαινο τέχνασμα, μετέτρεψε την αρχηγία, την οποία του εμπιστεύτηκαν οι Φωκείς, 
σε τυραννία. Αυτό συνέβη σε μία στιγμή κρίσιμη για τους Φωκείς, καθώς μόλις είχε 
ξεσπάσει ο τρίτος ιερός πόλεμος μεταξύ των Φωκέων και των άλλων μελών της Αμ-
φικτυονίας (357/356–346 π. Χ.). Ανάμεσα σ’ αυτά τα μέλη συμπεριλαμβάνονταν και 
οι Θεσσαλοί. Αρχικά οι Θεσσαλοί μαζί με τους Θηβαίους κατηγόρησαν ως ιερόσυ-
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λους τους Φωκείς, διότι οι τελευταίοι διεκδικούσαν, ως αποκλειστικά δική τους, την 
ιερή πόλη των ∆ελφών κι άρχισαν να καλλιεργούν εδάφη της πεδιάδας της Κίρρας, 
τα οποία ανήκαν στο ιερό. (Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, Πολιτικά 1304α 10, αιτία 
αυτού του πολέμου ήταν η σύγκρουση ανάμεσα στον Μνασέα και στον Ευθυκράτη, 
πατέρα του Φιλόμηλου, για το ποιος θα νυμφευθεί μία πλούσια κληρονόμο). Στη 
συνέχεια όμως, πλην των Θεσσαλών και των Θηβαίων, αντέδρασαν και τα άλλα 
μέλη και με τη σύμφωνη γνώμη όλων αφενός μεν επιβλήθηκε υψηλό πρόστιμο στους 
Φωκείς και αφετέρου απειλήθηκαν με πόλεμο, σε περίπτωση μη αποπληρωμής του 
προστίμου. Τότε ο Φιλόμηλος έπεισε τους Φωκείς να μην πληρώσουν το πρόστιμο 
και (αφού ορίστηκε αρχηγός με απόλυτη εξουσία) να αναλάβουν πόλεμο. Έτσι κα-
τέλαβε το ιερό του Απόλλωνα, σκότωσε τους θρακίδες ιερείς, πήρε με τη βία ένα 
χρησμό και ξεκίνησε τον πόλεμο δίνοντας τις πρώτες μάχες με τους Λοκρούς. Ακο-
λούθως αναζήτησε συμμάχους και συγκρότησε έναν αξιόμαχο μισθοφορικό στρατό, 
για τη συντήρηση του οποίου όμως χρησιμοποίησε τους θησαυρούς του ιερού, παρά 
την αρχική δήλωσή του ότι δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο 
πόλεμος να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι Φωκείς υπό τον Φιλόμηλο εί-
χαν τώρα να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυνάμεις, όπως αυτή των Βοιωτών. Σε 
μία σκληρή μάχη, η οποία δόθηκε κοντά στην πόλη Νέωνα (περί το 355 π. Χ.), οι 
Βοιωτοί νίκησαν τους Φωκείς που τράπηκαν σε φυγή. Μεταξύ αυτών και ο Φιλόμη-
λος, ο οποίος παγιδεύτηκε και προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των εχθρών έ-
πεσε στο γκρεμό και σκοτώθηκε. Έτσι τιμωρήθηκε ο ιερόσυλος Φιλόμηλος (άλλω-
στε αυτό το είδος τιμωρίας είχε καθιερωθεί από τους Αμφικτύονες για τους ιερόσυ-
λους), ενώ τον πόλεμο συνέχισε ο αδερφός του Ονόμαρχος και τον τελείωσε μετά 
από μία δεκαετία ο Φίλιππος Β΄ με μία μάχη στο Κρόκιο Πεδίο (346 π.Χ.) της Αχαΐ-
ας Φθιώτιδας. 

35. Οι Φωκείς έζησαν γύρω από την κοιλάδα του βοιωτικού Κηφισού, στην πε-
ριοχή που βρίσκεται ανάμεσα στη Λοκρίδα, στην Παρνασίδα και στη Βοιωτία. Η 
χώρα είχε διέξοδο στη θάλασσα και τα όριά της έφθαναν μέχρι τον βόρειο Ευβοϊκό 
Κόλπο, αλλά και νότια μέχρι τον Κορινθιακό Κόλπο. Κάτοικοι και χώρα πήραν το 
όνομά τους από τον Φώκο, τον γιο του Ορνυτίωνα από την Κόρινθο, που ήταν ο 
οικιστής της Τιθορέας, αλλά και τον Φώκο του Αιακού από την Αίγινα, που βρέθη-
κε και αυτός στην περιοχή σε αρχαιότατους χρόνους. Η Φωκίδα είχε είκοσι πόλεις 
από τις οποίες ονομαστότερη ήταν η αρχαιότατη πετρήεσσα Πυθώ. Η πόλη αυτή 
μετονομάστηκε ∆ελφοί και αποτέλεσε την έδρα της μεγαλύτερης ελληνικής Αμφι-
κτυονίας με κέντρο το ιερό του Απόλλωνα, το οποίο απέκτησε πανελλήνια σημα-
σία και πολύ πλούτο χάρη στο μαντείο του. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μία σειρά 
από διαμάχες μεταξύ των Φωκέων και των άλλων Αμφικτυόνων. Οι Φωκείς, ως μό-
νιμοι κάτοικοι της περιοχής, προσπάθησαν, αρκετές φορές, να πάρουν τον έλεγχο 
του ιερού και να καρπωθούν τα έσοδά του. Αυτό τους έφερε σε πολεμική αντιπα-
ράθεση με τους άλλους Αμφικτύονες, οι οποίοι δεν ξεχνούσαν την πανελλήνια ση-
μασία του ιερού και την κοινή εκμετάλλευσή του, όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί 
από όλους. Έτσι συνέβησαν για το θέμα αυτό τουλάχιστον τρεις λεγόμενοι ιεροί 
πόλεμοι, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Φωκείς, άλλοτε υποδουλώθηκαν και άλ-
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λοτε υπερίσχυσαν έναντι των άλλων Αμφικτυόνων. Πάντως, και στους τρεις πολέ-
μους βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους Θεσσαλούς. Μετά τον πρώτο ιερό πόλεμο (αρ-
χές του 6ου αι. π. Χ.) υποδουλώθηκαν στους Θεσσαλούς για δέκα χρόνια, μετά τον 
δεύτερο ιερό πόλεμο (που συνέβη μετά τους περσικούς πολέμους), απέκτησαν τον 
έλεγχο του ιερού με τη βοήθεια των Αθηναίων, ενώ μετά τον τρίτο ιερό πόλεμο 
(357–346 π. Χ.) εξεστράτευσαν υπό τον Ονόμαρχο εναντίον των Θεσσαλών. Τότε 
προκάλεσαν την επέμβαση των Μακεδόνων και ηττήθηκαν από την συνασπισμένη 
δύναμη Θεσσαλών και Μακεδόνων στο Κρόκιο Πεδίο. Έκτοτε και μετά την επι-
κράτηση των Μακεδόνων στα πράγματα της Νότιας Ελλάδας οι Φωκείς απομονώ-
θηκαν, ενώ τους αφαιρέθηκαν οι δύο ψήφοι τους οποίους είχαν στο Αμφικτυονικό 
Συνέδριο και δόθηκαν στους Μακεδόνες. 

36. Πρόκειται για τον γνωστό Ιάσονα, τον τύραννο των Φερών, για τον οποίο 
έγινε διεξοδικός λόγος στο α΄ μέρος της παρούσας μελέτης (βλ. Βιβλίο 3ο, κεφ. 40, 
σχόλιο. 15). Εδώ παρατίθενται όλα τα κατά τον Πολύαινο στρατηγήματα του Ιά-
σονα, τα οποία, εκτός από το πρώτο, αποτελούν δόλια, μάλλον, τεχνάσματα εξοι-
κονόμησης χρημάτων από την μητέρα και τα αδέρφια του, χαρακτηριστικά δείγμα-
τα της πανουργίας και της ευρηματικότητάς του, παρά ευφυή στρατηγήματα σε 
πεδία μαχών.  

37. Οι ∆ιόσκουροι, Κάστωρ και Πολυδεύκης, λατρεύονταν σε όλη τη Θεσσαλία, 
όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με την προσωνυμία Μεγάλοι Θεοί. Αρ-
χικά ήταν θεοί του φωτός και της φιλοξενίας, αλλά κυρίως προστάτες και συμπα-
ραστάτες των ταξιδιωτών, σε στεριά και θάλασσα, και όλων των δικαίως αγωνιζο-
μένων και γι’ αυτό λατρεύονταν και ως Σωτήρες Θεοί. Συμμετείχαν σε πολλές πολε-
μικές επιχειρήσεις και μεγάλες εκστρατείες της Αρχαιότητας, όπως η αργοναυτική 
εκστρατεία, ενώ υπήρχαν συχνές αναφορές για σωτήριες επεμβάσεις τους σε καιρό 
κινδύνου. Επόμενο, λοιπόν, είναι η λατρεία τους να ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη 
παντού. Στη Θεσσαλία είναι γνωστό, από επιγραφές, ότι λατρεύονταν κυρίως στη 
Λάρισα, στις Φερές, στη Φάλαννα, στο Κιέριο και στους Γόννους. Επίσης στην Αρ-
χαιότητα ήταν γνωστές πολλές «θεοφάνειες» των ∆ιοσκούρων, προς τιμήν των ο-
ποίων, μάλιστα, στην Αθήνα παρέθεταν και γεύμα. Κάτι ανάλογο, λοιπόν, θέλησε 
να κάνει και ο Ιάσονας προκειμένου να ευχαριστήσει τους θεούς, που συμμάχησαν 
μαζί του και τον βοήθησαν να νικήσει. Έτσι, έπεισε τη μητέρα του (της οποίας το 
όνομα δεν μας είναι γνωστό, παρόλο που αναφέρεται αρκετές φορές) να του στείλει 
όλα τα απαραίτητα αντικείμενα και σκεύη για το τραπέζι, τα οποία όμως αυτός, 
καθώς ήταν χρυσά και ασημένια, τα πούλησε και με τα χρήματα που είσπραξε πλή-
ρωσε τους μισθοφόρους του. 

38. Τα αδέρφια του Ιάσονα ήταν ο Πολύδωρος, ο Πολύφρονας και ο Μηριόνης. 
Ο Πολύδωρος ανέλαβε την ταγεία από κοινού με τον Πολύφρονα, μετά τον θάνατό 
του αδερφού τους. Έμεινε όμως στην εξουσία για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 
καθώς δηλητηριάστηκε από τον Πολύφρονα και πέθανε στη διαδρομή προς τη Λά-
ρισα. Έτσι ο Πολύφρονας έμεινε ο μοναδικός ταγός, αλλά άσκησε τυραννική εξου-
σία. Χαρακτηριστικά ο Ξενοφώντας (Ελληνικά, ΣΤ, 4, 31) αναφέρει ότι εκτέλεσε 
τον Πολυδάμαντα και άλλους οκτώ πολίτες της Φαρσάλου και ότι εξοστράκισε αρ-
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κετούς Λαρισαίους. Γι’ αυτό δεν άργησε και αυτός να δολοφονηθεί από τον ανεψιό 
του Αλέξανδρο, τον γιο του Πολυδώρου, τον μετέπειτα γνωστό τύραννο των Φε-
ρών. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Πλούταρχο (Πελοπίδας, 29) ο Αλέξανδρος δολο-
φόνησε ο ίδιος το θείο του για να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του. Τέλος, ο 
τρίτος αδερφός του Ιάσονα, ο Μηριόνης, δεν φαίνεται να διαδραμάτισε κάποιον 
πολιτικό ρόλο στη Θεσσαλία αλλά, όπως αναφέρει και ο Πολύαινος, πρέπει να ή-
ταν γνωστός για τη φιλαργυρία του. 

39. Οι Παγασές πήραν το όνομά τους, που σημαίνει ναυπηγείο (< πήγνυμι), από 
τον επώνυμο ήρωά τους τον Παγασό. Ήταν επίνειο των Φερών και το κυριότερο 
λιμάνι όλης της Θεσσαλίας. Η πόλη αρχικά ανήκε στην Πελασγιώτιδα, αλλά αργό-
τερα, επί Φιλίππου Β΄, ενσωματώθηκε στη Μαγνησία. Οι πρώτοι κάτοικοί της ήταν 
οι Πελασγοί και ακολούθησαν οι Αχαιοί. Ο Πηλέας ήταν πιθανόν ο κατακτητής 
της. Οι Παγασές, λόγω του λιμανιού τους, είχαν πολύ πλούτο, αλλά μόνο τον 4ο αι. 
π. Χ. έκοψαν δικό τους νόμισμα, αρχικά λόγω της εξάρτησής τους από τις Φερές και 
μετά την ίδρυση της ∆ημητριάδας λόγω της συγχώνευσής της με αυτήν. Όπως και 
να έχει, ο πλούτος των Παγασών και των κατοίκων τους ήταν δεδομένος και αυτό 
ο Ιάσονας το γνώριζε πολύ καλά. Γι’ αυτό όταν χρειάστηκε, για άλλη μία φορά, 
χρήματα κατέφυγε στη ληστεία του σπιτιού τού πάμπλουτου και φιλάργυρου α-
δερφού του Μηριόνη, ο οποίος κατοικούσε στις Παγασές. 

40. Ο Αλέξανδρος, ο τύραννος των Φερών (369–358 π. Χ.), δικαίως κέρδισε αυ-
τόν τον τίτλο, καθώς κυβέρνησε με ιδιαίτερη σκληρότητα, ωμότητα και αγριότητα 
όχι μόνον τους συμπολίτες του Φεραίους αλλά τους Θεσσαλούς γενικά, στην προ-
σπάθειά του να επιβληθεί σε όλη τη Θεσσαλία. Είναι γιος του Πολυδώρου και ανε-
ψιός του Ιάσονα των Φερών. Ανέλαβε την εξουσία σκοτώνοντας τον άλλο θείο του, 
τον Πολύφρονα, εκδικούμενος έτσι το θάνατο του πατέρα του. Εμφορούμενος από 
τα φιλόδοξα σχέδιά του και την έντονη επιθυμία του να κυριαρχήσει σε όλη τη 
Θεσσαλία έκανε άγριες και απάνθρωπες επιθέσεις σε άλλες θεσσαλικές πόλεις. Έ-
τσι, προκάλεσε την παρέμβαση κυρίως των Μακεδόνων (∆ιόδωρος ΙΕ, 61, 3-5) και 
των Βοιωτών (∆ιόδωρος ΙΕ, 80) στα πράγματα της Θεσσαλίας, αλλά κατά καιρούς 
και των άλλων Ελλήνων. Χαρακτηριστικά δείγματα της ωμής συμπεριφοράς του, 
τα οποία αναφέρουν και ο Ξενοφώντας στα Ελληνικά του και ο Πλούταρχος στη 
βιογραφία τού Πελοπίδα, αλλά και ο ∆ιόδωρος, είναι η σφαγή των Σκοτουσσαίων 
την ώρα που συνεδρίαζαν και ο εξανδραποδισμός των γυναικόπαιδων της ίδιας 
πόλης, η ταφή ζώντων ανθρώπων στη Μελίβοια και τέλος η καταδίωξη και η κατα-
σπάραξη ανθρώπων ντυμένων υποχρεωτικά με δέρματα αγριόχοιρων από τα κυνη-
γετικά σκυλιά του. Μετά από αυτά τα γεγονότα και μετά τις εξοντωτικές διαμάχες 
του με τους Θηβαίους υπό τον Πελοπίδα (βλ. σχόλια 7 και 9 του α΄ μέρους) δεν 
μπόρεσε, όπως ο θείος του, να βρει τρόπους για να εξοικονομεί χρήματα και να συ-
ντηρεί τον μισθοφορικό στρατό του και άρχισε να επιδίδεται στην πειρατεία. Για 
να την ασκεί, όμως, ανενόχλητος χρειαζόταν τα γειτονικά νησιά, τις Βόρειες Σπο-
ράδες, τα οποία ήταν σύμμαχοι των Αθηναίων. Γι’ αυτό εκμεταλλευόμενος και την 
ναυτική παρακμή των Αθηναίων επιτέθηκε σε αυτά (∆ιόδωρος ΙΕ, 95,1-2) και σε 
ναυμαχία στην Πεπάρηθο εφάρμοσε το αναφερόμενο από τον Πολύαινο στρατήγη-
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μα αιφνιδιασμού και νίκησε. Αμέσως μετά δεν δίστασε να επιτεθεί στον Πειραιά 
και με τον ίδιο αιφνιδιασμό να τον λαφυραγωγήσει, αφήνοντας τους Αθηναίους 
ταπεινωμένους, αλλά και απρόθυμους να απαντήσουν στις προκλήσεις του. Στη 
συνέχεια, με την ευκαιρία της συμμαχίας των υπόλοιπων Θεσσαλών με τους Αθη-
ναίους εναντίον του, ο Αλέξανδρος στράφηκε στους Θηβαίους, εχθρούς τώρα των 
Αθηναίων, βρίσκοντας έτσι την ευκαιρία να βελτιώσει τις σχέσεις του μαζί τους. 
Όμως δεν άργησε να έρθει γι’ αυτόν το τέλος, όπως δεν το φανταζόταν, και δεν 
μπόρεσε να συνεχίσει το απάνθρωπο έργο του. Η γυναίκα του Θήβη, κόρη του Ιά-
σονα και εξαδέρφη του, έπεισε τους τρεις αδερφούς της, Τισίφονο, Πειθόλαο και 
Λυκόφρονα, να τον δολοφονήσουν στον ύπνο του. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον 
Πλούταρχο (Πελοπίδας, 35) το πτώμα του καταπατήθηκε από τους Φεραίους, οι 
οποίοι θεωρούσαν ότι βρήκε θάνατο αντάξιο των κακουργημάτων του. Ο Αλέξαν-
δρος, στα χρόνια που κυβέρνησε, έκοψε σπουδαία νομίσματα, τα οποία εικονίζουν 
κυρίως την Ενοδία, τη λεγόμενη Φεραία θεά, (βλ. σχόλιο 53) και τον θεσσαλικό ίππο.  

41. Πρόκειται για τον πρεσβύτερο Λεωσθένη, στρατηγό των Αθηναίων, ο οποίος 
απέτυχε να εκδιώξει τον Αλέξανδρο των Φερών από το νησί Πεπάρηθο, κατά το 
361/360 π. Χ., όταν ο τελευταίος το κατέλαβε. Λόγω αυτής της αποτυχίας, ο Λεω-
σθένης αυτοεξορίστηκε στη Μακεδονία του Φιλίππου Β΄, όπου και πέθανε, καθώς 
οι Αθηναίοι τον είχαν καταδικάσει σε θάνατο. 

42. Πάνορμος ονομαζόταν η νοτιοδυτική ακτή της Πεπαρήθου, στην οποία ήταν 
κτισμένη η ομώνυμη πόλη. Η πόλη αυτή ήταν μία από τις τρεις που είχε αρχικά το 
νησί (οι άλλες δύο ήταν η Πεπάρηθος και η Σελινούς), το οποίο ήταν μέλος της α-
θηναϊκής συμμαχίας.  

43. Η Πεπάρηθος, δηλαδή η σημερινή Σκόπελος, πήρε το όνομά της από τον ο-
μώνυμο ήρωα. Ο Πεπάρηθος μαζί με τον αδερφό του Στάφυλο, παιδιά της Αριάδ-
νης και του ∆ιόνυσου, έφυγαν από τη Λήμνο, όπου ο ∆ιόνυσος είχε μεταφέρει την 
Αριάδνη, και εγκαταστάθηκαν στην Πεπάρηθο, κατά τους χρόνους της μινωικής 
θαλασσοκρατορίας. Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους φθάνουν στο νησί οι Χαλκιδείς, 
ενώ στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 5ου αι. π. Χ. σημειώνεται μεγάλη άνθηση, 
καθώς το νησί κόβει και νόμισμα. Κατά την κλασική εποχή όμως, οπότε γίνεται και 
μέλος της αθηναϊκής συμμαχίας, χάνει τη δύναμή του. Στις αρχές του 4ου αι. π. Χ. 
κόβονται και πάλι νομίσματα, τα οποία εικονίζουν τον ∆ιόνυσο από τη μια και ένα 
τσαμπί σταφύλι από την άλλη όψη. Είναι η εποχή κατά την οποία το νησί έχει ε-
μπορικές σχέσεις με πόλεις του Εύξεινου Πόντου, όπου μεταφέρεται το περίφημο 
κρασί της Πεπαρήθου. Όμως, τον 4ο αι. π. Χ, ο Αλέξανδρος των Φερών διεκδικεί το 
νησί από τους Αθηναίους και το καταλαμβάνει μετά από ναυμαχία και με το τέ-
χνασμα το οποίο αναφέρει ο Πολύαινος.  

44. Το ∆είγμα του Πειραιά ήταν ένα δημόσιο κτήριο μεταξύ των μακρών στοών, 
οι οποίες σε σχήμα ημικυκλίου περιέβαλλαν το λιμάνι. Στο κτήριο αυτό γινόταν 
έκθεση - δειγματισμός των προς πώληση εμπορευμάτων και συγκεντρώνονταν εκεί 
ξένοι και ντόπιοι έμποροι για να κάνουν την επίδειξη και τις συμφωνίες τους, οι 
οποίες καταθέτονταν στους αργυραμοιβούς. Επομένως, ο Αλέξανδρος γνώριζε κα-
λά πού έκανε την αιφνιδιαστική επίθεσή του και γι’ αυτό την τόλμησε βγαίνοντας  
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Αργυρή δραχμή των Φερών (369-358 π. Χ.). Στον εμπροσθότυπο η Ενοδία φορώντας  

ενώτιο και περιδέραιο, ενώ μπροστά της υπάρχει πυρσός. Στον οπισθότυπο  
λεοντοκεφαλή με ανοιχτό στόμα και από κάτω κεφάλι αγριογούρουνου.  

Φέρει την επιγραφή ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. 

 
Αργυρός στατήρας των Φερών (369-358 π. Χ.). Στον εμπροσθότυπο η Ενοδία με ενώτιο σε 
μορφή τσαμπιού, διάδημα και περιδέραιο από χάντρες, ενώ στα αριστερά της υπάρχει 
πυρσός. Στον οπισθότυπο ιππέας με μακρύ δόρυ, ενώ στα καπούλια του αλόγου, διπλός 

πέλεκυς. Φέρει την επιγραφή ΑΛ-ΕΞΑΝ-∆-Ρ-ΕΙΟΣ. 

 
Αργυρός στατήρας των Φερών (369-358 π. Χ.). με την ίδια θεματική με τον προηγούμενο 
αλλά με διαφορές. Η Ενοδία με ενώτιο σε μορφή τσαμπιού, διάδημα από χάντρες, αλλά 
απλό περιδέραιο. Ο ιππέας με μακρύ δόρυ, αλλά σε στάση επίθεσης, ενώ διπλό πέλεκυ 

έχει και στα καπούλια του αλόγου και κάτω από αυτό.  
Φέρει την επιγραφή Α-Λ-Ε-ΞΑ-Ν-∆ΡΟΥ. 

(Οι εικόνες των νομισμάτων είναι από το διαδίκτυο: nomos ag.numismatists). 
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υλικά κερδισμένος, αφού κατόρθωσε να αρπάξει τα χρήματα από τις τράπεζες στο 
∆είγμα. 

45. Το προαναφερόμενο από τον Πολύαινο στρατήγημα των Φωκέων κατά των 
Θεσσαλών είναι γνωστό ως στρατήγημα του Τελλία, αφού εφαρμόστηκε μετά από 
την υπόδειξη του ηλείου μάντη Τελλία, στα πλαίσια ενός θεσσαλοφωκικού πολέ-
μου, ο οποίος έγινε λίγο μετά το 500 π. Χ. (Ηρόδοτος Η, 27 και Παυσανίας, Φωκι-
κά, 1,11). Οι Θεσσαλοί τότε με τους συμμάχους τους είχαν αναγκάσει τους Φωκείς 
να ανέβουν στα υψώματα του Παρνασσού, όπου τους απέκλεισαν. Μη έχοντας τι 
άλλο να σκεφτούν για να ξεφύγουν τον κίνδυνο οι Φωκείς τόλμησαν, μετά από υ-
πόδειξη του Τελλία, να επιτεθούν γυψωμένοι κατά τη διάρκεια μιας ασέληνης νύ-
χτας και πέτυχαν να εξοντώσουν 4.000 Θεσσαλούς, τις ασπίδες των οποίων αφιέ-
ρωσαν στα ιερά του Απόλλωνα στους ∆ελφούς και στις Άβες. 

46. Και αυτό το στρατήγημα των Φωκέων κατά των Θεσσαλών κινείται στα ίδια 
χρονικά πλαίσια με το προηγούμενο. Οι Φωκείς, περιμένοντας επίθεση του θεσσα-
λικού ιππικού, τους έστησαν παγίδα ανοίγοντας τάφρο, την οποία γέμισαν με ά-
δειους αμφορείς και την σκέπασαν με λίγο χώμα κι έτσι κατόρθωσαν να εξολο-
θρεύσουν το θεσσαλικό ιππικό (Ηρόδοτος Η, 28 και Παυσανίας, Φωκικά, 1, 3). 
Όλα αυτά έγιναν στην περιοχή της Υάμπολης, μιας πόλης των Υάντων, που ήταν 
χτισμένη στην αριστερή όχθη του Άσσου, παραπόταμου του βοιωτικού Κηφισού, 
βορειοδυτικά των Αβών, στο δρόμο που οδηγούσε από τη Θεσσαλία στη Φωκίδα 
και από τον Ορχομενό στον Οπούντα. Μετά από αυτήν τη νίκη των Φωκέων κατά 
των Θεσσαλών, στην Υάμπολη τελούνταν τα Ελαφηβόλια προς τιμήν της Άρτεμης, 
στην οποία πίστευαν οι Φωκείς ότι όφειλαν τη νίκη.  

47. Προφανώς πρόκειται για τον τύραννο των Φερών Αλέξανδρο, ο οποίος εδώ 
αποκαλείται Θεσσαλός, προκειμένου να διακριθεί από τον Μακεδόνα Αλέξανδρο. 
Το τέχνασμά του έχει σχέση, μάλλον, με μία από τις ναυτικές εξορμήσεις του και 
ίσως με την ναυμαχία στην Πεπάρηθο.  

48. Ο Αρτάβαζος ήταν αρχηγός των Πάρθων και των Χορασμίων στην εκστρα-
τεία του Ξέρξη κατά της Ελλάδας. Μετά τη ναυμαχία στη Σαλαμίνα ήταν αντίθετος 
στο να παραμείνει ο Μαρδόνιος στην Ελλάδα και να συνεχίσει τον αγώνα. Η συ-
νάντηση, μάλιστα, των δύο ανδρών γι’ αυτό το θέμα έγινε στη Θεσσαλία, όπου ξε-
χειμώνιασε ο Μαρδόνιος. Ο Μαρδόνιος, τελικά, αποφάσισε να δώσει την μάχη στις 
Πλαταιές και ο Αρτάβαζος αναγκάστηκε να τον ακολουθήσει. Μόλις όμως ξεκίνησε 
η μάχη έσπευσε να αναχωρήσει για την πατρίδα, με τους 40.000 άνδρες του. Όταν 
έφθασε στη Θεσσαλία και προκειμένου να περάσει ανενόχλητος από εκεί, μεταχει-
ρίστηκε με διπλωματικό τρόπο το θέμα σχετικά με την έκβαση της μάχης των Πλα-
ταιών, διότι αντιλαμβανόταν ότι μία παραδοχή της ήττας δεν ήταν υπέρ του. Έτσι 
πέρασε τη Θεσσαλία και συνεχίζοντας έφθασε στην Ασία. 

49. Η Θεσσαλία και ιδιαίτερα η περιοχή της Φαρσάλου αποτέλεσε πεδίο μαχών 
μεταξύ των Ρωμαίων υπάτων - στρατηγών και διεκδικητών του ρωμαϊκού θρόνου 
Καίσαρα και Πομπηίου, όταν αυτοί μετέφεραν τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 48 π. Χ. στη Φάρσαλο ο Καίσαρ, ηγούμενος 
22.000 περίπου πεζών και 1.000 ιππέων, νίκησε τον Πομπήιο, ο οποίος ηγείτο 
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45.000 περίπου ανδρών, ενώ με το προαναφερόμενο στην παράγραφο 25 τέχνασμα 
προκάλεσε και τη φυγή των 7.000 περίπου ιππέων του Πομπηίου, οι οποίοι ανυπο-
μονούσαν για τη μάχη. Το περιστατικό αυτό αλλά και την έκβαση της μάχης περι-
γράφει αναλυτικά ο Πλούταρχος στο βίο του Καίσαρα και του Πομπηίου.  

50. Ο Κνώπος ή Κλέοπος, σύμφωνα με τον Στράβωνα (Ι∆, 633), ήταν νόθος γιος 
του Κόδρου, του τελευταίου βασιλιά της Αθήνας, που θυσιάστηκε για να σωθεί η 
πόλη του από τους ∆ωριείς, το 1050 π. Χ. Τότε ο Κνώπος και άλλα αδέρφια του 
έφυγαν από την Αθήνα και έφθασαν στην Ιωνία όπου ο Κνώπος ίδρυσε τις Ερυ-
θρές. Αυτό όμως δεν το κατόρθωσε, όπως φαίνεται, εύκολα, προφανώς διότι οι 
προηγούμενοι κάτοικοι των Ερυθρών (Πάμφυλοι, Λύκιοι, Κάρες, που ήταν συγγε-
νείς των πρώτων οικιστών, των Κρητών) δεν δέχτηκαν αρχικά την συγκατοίκηση. 
Έτσι ο Κνώπος, μετά από έναν χρησμό τον οποίο έλαβε, ζήτησε την βοήθεια της 
Χρυσάμης, μιας θεσσαλής ιέρειας της πανελληνίου φήμης φεραίας θεάς Ενοδίας, και 
αναγκάστηκε, για να υπερισχύσει στην περιοχή, να μεταχειριστεί ένα δόλιο τέχνα-
σμα, την δηλητηρίαση και ακολούθως την θανάτωση των κατοίκων της περιοχής, 
την οποία μόνον ο Πολύαινος αναφέρει. Σύμφωνα, όμως, με τον Αθήναιο (ΣΤ, 259), 
ο οποίος χρησιμοποίησε τις Ιστορίες για την πατρίδα, του Ιππία από τις Ερυθρές, 
«ἡ Κνωποῦ βασιλεία ὑπό τῶν ἐκείνου κολάκων κατελύθη».  

51. Οι Ερυθρές ήταν μία από τις δώδεκα πόλεις της Ιωνίας της Μικράς Ασίας, οι 
οποίες συγκρότησαν το Πανιώνιον με έδρα το ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνα στη 
Μυκάλη. Βρίσκονταν απέναντι από την Χίο και σύμφωνα με την παράδοση κτί-
στηκαν από Κρήτες με αρχηγό τον ομώνυμο ήρωα Έρυθρο ή από Βοιωτούς της ο-
μώνυμης πόλης. Μαζί με τους Κρήτες στην περιοχή κατοίκησαν Πάμφυλοι, Λύκιοι, 
Κάρες και αργότερα Ίωνες της Αττικής, οι οποίοι έφθασαν εδώ με αρχηγό τον 
Κνώπο και γι’ αυτό, σύμφωνα με μία παράδοση, οι Ερυθρές ονομάζονταν και Κνω-
πούπολις. 

52. Η Χρυσάμη, για την οποία έχουμε εδώ την μοναδική μνεία σε γραπτή πηγή, 
είναι μία από τις τρεις συνολικά ιέρειες της θεάς Ενοδίας ή Φεραίας θεάς, των ο-
ποίων γνωρίζουμε τα ονόματα (οι άλλες δύο, γνωστές από επιγραφές, είναι η Κο-
ρινθία Τιμαρέτη, που υπηρετούσε στο ιερό της θεάς στην Πέλλα, και η Κυννάνα 
στη Βέροια). Η Χρυσάμη όμως, χάρη στον Πολύαινο, γίνεται γνωστή και για τη 
συμβολή της στην κατάκτηση των Ερυθρών της Μ. Ασίας από Ίωνες της Αττικής, 
καθώς κατείχε καλά τα δηλητηριώδη φάρμακα. Το γεγονός ότι ο Κνώπος ζήτησε 
βοήθεια από τους Θεσσαλούς και τη θεά τους δείχνει ότι η φήμη της θεάς αλλά και 
της ιέρειας ήταν πανελλήνια. 

53. Θεότητα με το όνομα Ενοδία, χωρίς αυτό να αποτελεί προσωνύμιο μιας άλ-
λης θεάς, αναφέρεται στη Θεσσαλία, απ’ όπου ξεκίνησε η λατρεία της και έγινε η 
εθνική θεά των Θεσσαλών. Συγκεκριμένα, οι Φερές είναι ο τόπος όπου κατεξοχήν 
λατρεύτηκε η Ενοδία, μάλλον από τους χρόνους της αιολικής ακόμα κατοίκησης 
και αυτό το πιστοποιούν τα τρία ιερά προς τιμήν της, τα οποία βρέθηκαν στην πε-
ριοχή. Από τις Φερές η λατρεία της διαδόθηκε και σε άλλες θεσσαλικές πόλεις (Λά-
ρισα, Παγασές, Κραννώνα, Φθιώτιδες Θήβες, Φάλαννα, Γόννους, Φάκιο), αλλά και 
στη Μακεδονία, στον Ωρεό της Εύβοιας, ακόμα και στην Αθήνα. Είναι χθόνια θεά, 
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θεά των δρόμων αλλά και της μαγείας, ενώ θεωρείται θεά της ζωής και του θανάτου 
ταυτόχρονα. Παριστάνεται σε νομίσματα της εποχής του Αλεξάνδρου των Φερών 
και σε αναθηματικές στήλες κυρίως έφιππη, φωσφόρος, δαδοφόρος και συχνά συ-
νοδευόμενη από μία σκύλα ή άλογο. Εκτός αυτών, στα ιερά ζώα της θεάς συγκατα-
λέγονται ο ταύρος και το φίδι, ενώ τα ιερά φυτά της είναι η μυρτιά και το ρόδο. Η 
Ενοδία αναφέρεται με οκτώ προσωνυμίες (Φεραία, Αστική, Οσία, Πατρώα, Μυκαϊ-
κή, Κόριλλος, Σταθμία και Αλεξεατίς), ενώ ταυτίστηκε αρκετές φορές με πανελλη-
νίως γνωστές θεές με ανάλογες ιδιότητες, όπως η Άρτεμη, η Εκάτη, η Βριμώ-
Περσεφόνη, χωρίς όμως να αφομοιωθεί τελικά από αυτές. Αντιθέτως συλλατρευό-
ταν με θεούς, όπως ο ∆ίας, ο Ποσειδώνας, η ∆ήμητρα, ο Απόλλωνας και ο Ερμής. 
Χαρακτηριστική, άλλωστε, της ισχύος και της φήμης την οποία απέκτησε η θεά με 
την ανεξάρτητη λατρεία της είναι η αναφορά του Πολύαινου για το ρόλο τον ο-
ποίο έπαιξε η ιέρειά της Χρυσάμη στην ίδρυση μιας αποικίας στη Μ. Ασία από Ίω-
νες της Αττικής. 

54. Ο Αίατος (ή Αιατός), ο γιος του Φειδίππου, φέρεται εδώ από τον Πολύαινο 
μαζί με την αδερφή του Πολύκλεια ως ο εισβολέας και κατακτητής της ∆υτικής 
Θεσσαλίας, στην οποία τότε κατοικούσαν οι Βοιωτοί. Toν Αιατό, ως νικητή των 
Βοιωτών της Άρνης, αναφέρει μόνο ο Χάραξ, το σχετικό χωρίο του οποίου διέσωσε 
ο Στέφανος ο Βυζάντιος. 

55. Ο Φείδιππος ήταν γιος του Θεσσαλού και εγγονός του Ηρακλή. Η παράδοση 
αναφέρει ότι ο Φείδιππος μαζί με τον αδερφό του Άντιφο εξεστράτευσαν με 30 
πλοία στην Τροία ως ηγεμόνες της Κω, της Νισύρου, της Καλύμνου, της Κάσου και 
της Καρπάθου, ενώ μετά την άλωση, σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, ο Φείδιππος 
εγκαταστάθηκε αρχικά στην Άνδρο κι αργότερα στην Κύπρο και ο Άντιφος πήγε 
στους Πελασγούς, κυρίευσε τη χώρα τους και την ονόμασε Θεσσαλία.  

56. Η αναφορά τόσο του ονόματος όσο και των πράξεων της αδερφής του Αια-
τού Πολύκλειας είναι μοναδική στον Πολύαινο. 

57. Ηρακλείδες ονομάζονταν, από την Αρχαιότητα ακόμη, όλοι οι απόγονοι του 
Ηρακλή και κυρίως εκείνοι οι οποίοι, ως ηγέτες των ∆ωριέων, κατέλαβαν μέρος της 
Πελοποννήσου κατά την «κάθοδο των ∆ωριέων», γνωστή επίσης και ως «κάθοδο 
των Ηρακλειδών» (1100–900 π. Χ.). Η εισβολή των ∆ωριέων στην Πελοπόννησο 
είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο από οποιαδήποτε άλλη εισβολή ή μετακίνησή τους, κα-
θώς είχε χαρακτήρα στρατιωτικής επιχείρησης. Οι απόγονοι του Ηρακλή επέστρε-
ψαν στην Πελοπόννησο, σε έναν τόπο όπου θεωρούσαν ότι είχαν κυριαρχικά και 
κληρονομικά δικαιώματα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τον μύθο του Ηρακλή, 
για να καταλάβουν τα εξασθενημένα πια μυκηναϊκά κέντρα. Αρχικός όμως τόπος 
εγκατάστασης των ∆ωριέων, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Α, 56, 3), ήταν η Φθιώτιδα, 
κατά την εποχή του ∆ευκαλίωνα, και η Εστιαιώτιδα, την εποχή του ∆ώρου, του 
γιου του Έλληνα. Αργότερα εκδιώχθηκαν από εκεί από τους Καδμείους και βρέθη-
καν στην Πίνδο, όπου πήραν το όνομα Μακεδνοί, και από εκεί μετακινήθηκαν 
προς την Στερεά Ελλάδα, στη ∆ρυοπίδα (∆ωρίδα) κι έπειτα προς την Πελοπόννη-
σο. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτών των μετακινήσεων των ∆ωριέων – Ηρακλειδών έγι-
νε και η μετακίνηση των Ηρακλειδών (όπως σπεύδει να αναφέρει ο Πολύαινος) 
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Αιατού και Πολύκλειας, από τη Θεσπρωτία, προφανώς, εναντίον των Βοιωτών, οι 
οποίοι κατοικούσαν τότε στη Θεσσαλία. 

58. Ο Αχελώος, όπως και η οροσειρά της Πίνδου, ήταν και είναι το φυσικό όριο 
ανάμεσα στη δυτική και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και το πέρασμά του, το 
οποίο ήταν σημαντικό γεγονός, αξιοποιείται εδώ εντέχνως από την Πολύκλεια. Αυ-
τό το τέχνασμά της κάνει τον Πολύαινο να το κατατάξει ως ένα από τα αξιομνημό-
νευτα τεχνάσματα κατάληψης της εξουσίας. Επιπλέον, η διάβαση του Αχελώου είχε 
μεγάλη σημασία, καθώς παραπέμπει στην πάλη του θεοποιημένου μεγαλύτερου πο-
ταμού της Ελλάδας με τον νικητή Ηρακλή, τον πρόγονο των επίδοξων τώρα κατα-
κτητών. Επομένως, έτσι εξηγείται και γιατί μία τέτοια διάβαση προσέδιδε κύρος 
και ισχύ σε όποιον την κατόρθωνε πρώτος. 

59. Για τον Θεσσαλό, βλ. το σχόλιο 4 του α΄ μέρους. 
60. Πόλη με το όνομα Θεσσαλία δεν αναφέρεται σε καμία άλλη πηγή. Επομένως, 

εδώ ο Πολύαινος ή υπονοεί την Άρνη, στην οποία γνωρίζουμε ότι κατοικούσαν 
τότε οι Βοιωτοί, (αλλά μετονομασία της Άρνης σε Θεσσαλία δεν είναι γνωστή από 
καμία πηγή επίσης) ή συγχέει το όνομα της νέας πόλης, την οποία ίδρυσαν ο Αιατός 
με την αδερφή του, με το όνομα Θεσσαλιώτις, το οποίο πήρε έκτοτε η περιοχή.  

61. Ο άσπονδος πόλεμος μεταξύ Θεσσαλών και Φωκέων κράτησε πολλά χρόνια 
και είχε διάφορες χρονικές φάσεις αλλά και ιδιαίτερα σκληρές εκφάνσεις. Μία από 
αυτές ήταν και η προαναφερόμενη από τον Πολύαινο απόφαση των Φωκέων και 
των Φωκίδων για την τύχη των τελευταίων σε περίπτωση ήττας από τους Θεσσα-
λούς, σε έναν από τους ιερούς πολέμους τους οποίους διεξήγαν μεταξύ τους. Η α-
πόφαση αυτή είναι γνωστή από την Αρχαιότητα ακόμη με τον όρο φωκική από-
νοια, δηλαδή απονενοημένη φωκική απόφαση, και αφορά στη μάχη που δόθηκε 
στις Κλεωνές, κοντά στην Υάμπολη, γύρω στο 500 π. Χ. Το αποτέλεσμα, βεβαίως, 
αυτής της απόφασης δικαίωσε τους Φωκείς που νίκησαν στη μάχη, αλλά έκτοτε κά-
θε ανάλογη σκληρή απόφαση που λαμβανόταν σε καιρό πολέμου ονομαζόταν έτσι 
(βλ. και Παυσανίας, Φωκικά, 1, 6-7 και σχόλιο 1), ενώ από τον Πολύαινο θεωρήθη-
κε ως ένα αξιομνημόνευτο στρατήγημα. Από την άλλη, ο Πλούταρχος μνημονεύει 
επαινετικά αυτή την γενναία απόφαση των Φωκίδων στο έργο του Γυναικών Aρε-
ταί και σημειώνει ότι οι Φωκείς, σε ανάμνηση αυτής της νίκης, τελούσαν μία γιορτή 
της πυράς και τα Ελαφηβόλια προς τιμήν της Ελαφηβόλου Άρτεμης. 

62. Οι Περικοπές από τον Πολύαινο, όπως έχουμε προαναφέρει στην εισαγωγή 
τού α΄ μέρους της παρούσας μελέτης, αποτελούν καλά επιλεγμένα και ταξινομημέ-
να, ανά είδος τεχνάσματος, αποσπάσματα από τα Στρατηγήματα ή Στρατηγικά του 
Πολύαινου, τα οποία συντάχθηκαν από κάποιον ανώνυμο συγγραφέα της βυζαντι-
νής περιόδου, οπότε και το έργο του Πολύαινου ήταν προσφιλές ανάγνωσμα όλων 
των επίδοξων νικητών στρατηγών της εποχής. 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΙΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ROBERT WALPOLE 
ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ, ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΜΠΗ 

(1803) 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Αφορμή για την παρούσα σύντομη μελέτη αποτέλεσε η σχετικά πρόσφατα δη-
μοσιευθείσα μελέτη του Γιάννη Ρούσκα και της Θεοφανώς Στεφανίδου στο περιο-
δικό Θεσσαλικό Ημερολόγιο.1 Οι αξιόλογοι συγγραφείς δημοσίευσαν στον τόμο 49 
(2006) 235-238, σε ελληνική μετάφραση, εκτεταμένα αποσπάσματα από την περιή-
γηση των John Hawkins2 και Randle Wilbraham3 στην Κοιλάδα των Τεμπών, τον 
Μάιο του 1797, τα οποία όμως εσφαλμένα εξέλαβαν ως μαρτυρίες του Robert Wal-
pole (ο οποίος ήταν απλώς ο εκδότης των χειρογράφων του δεύτερου ταξιδιού του 
Hawkins στη Θεσσαλία).4 Πρέπει να σημειωθεί ότι και σε άλλες παρόμοιες μελέτες, 
οδοιπορικά άλλων περιηγητών ελήφθησαν ως μαρτυρίες του Walpole. Επί παρα-
                                                      

1. Γιάννης Ρούσκας - Θεοφανώ Στεφανίδου, «Η Λάρισα και ο Πηνειός σε ξένα περιηγητικά κεί-
μενα (16ος-19ος αι.), Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 49 (2006) 209-240 και 50 (2006) 240-265. 

2. John Hawkins·  βρετανός γεωλόγος και συγγραφέας. Γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1761 στο 
Cornwall της Αγγλίας. Σπούδασε στο Trinity College του Καίμπριτζ και αργότερα μετέβη στη 
Γερμανία όπου σπούδασε γεωλογία. Από το 1795 έως το 1797 περιηγήθηκε την Ελλάδα και την 
Τουρκία και οι χειρόγραφες σημειώσεις του δημοσιεύθηκαν από τον Robert Walpole το 1817 και 
το 1820. Από το 1806 διέμενε μόνιμα στο Sussex, όπου, εκτός από τη συγγραφή, ασχολήθηκε με τη 
συλλογή έργων τέχνης. ∆ιετέλεσε (από το 1791) μέλος της Royal Society of London, επίτιμο μέλος 
της Γεωλογικής Εταιρείας του Λονδίνου και ιδρυτικό μέλος της Βασιλικής Γεωλογικής Εταιρείας 
του Cornwall. Νυμφεύθηκε την Hester Sibthrope, με την οποία απέκτησε 4 γιούς και 2 θυγατέρες. 
Πέθανε στο Cornwall στις 4 Ιουλίου 1841 σε ηλικία 80 ετών. Ο Hawkins επισκέφθηκε τη Θεσσα-
λία το 1795 και 1797.  

3. Randle Wilbraham· βρετανός περιηγητής. To 1795 συνοδευόμενος από τον John F. Usko ξεκί-
νησε από τη Χίο και περιηγήθηκε τις χώρες της Μέσης Ανατολής, φθάνοντας έως την Βαβυλώνα 
και το Ισπαχάν της Περσίας. Οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν τη Συρία, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Αγί-
ους Τόπους και Πετραία Αραβία.  Τον Μάιο του 1796 επέστρεψαν στην Χάιφα, απ’ όπου ο μεν 
Usko επέστρεψε στη Σμύρνη, ο δε Wilbraham επισκέφθηκε τα νησιά του Αρχιπελάγους. Τον Μάιο 
του 1797, ο τελευταίος, συνοδεύοντας τον φίλο του John Hawkins, επισκέφθηκε τη Θεσσαλία. Βλ. 
John F. Usko, «Narrative of the travels and literary life», στο Charles Taylor (επιμ.), The Literary 
Panorama, being a review of books, magazine of varieties and annual register, London: printed by 
Cox, Son and Baylis, τ. IV (Σεπτ. 1808) 740-746. 

4. John Hawkins, «On the Vale of Tempe», στο Robert Walpole (επιμ.), Memoirs relating to Euro-
pean and Asiatic Turkey, edited from manuscript journals, London: Printed for Longman, Hurst, 
Rees, Orme and Brown, 1817, 517-527 (β΄ έκδ. 1818, 528-538). Πρβ. John Hawkins, «Voyage dans la 
Vallée de Tempé», Nouvelles annales des voyages, Paris 1831 (έτος 13, τ. 52, σειρά 2/22), 200-215. 
Επίσης, βλ. Jean-Antoine Letronne, «Memoirs relating to European and Asiatic Turkey, by Robert 
Walpole, London, 1817» (βιβλιοκρισία), Journal des savants, Paris 1818, 464-478 [Περί του ταξι-
διού του Hawkins στην κοιλάδα των Τεμπών, 472].  
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δείγματι, ο Walpole δεν επισκέφθηκε το Ρετζίκι της Θεσσαλονίκης στις 18 Αυγού-
στου 1801, όπως έχει γραφτεί.5 Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε σύγχυση με το 
οδοιπορικό του βρετανού βοτανολόγου John Sibthorp (1758-1796), ο οποίος είχε 
επισκεφθεί το Ρετζίκι στις 18 Αυγούστου 1787.6  
Ο Βρετανός Robert Walpole (1781-1856) υπήρξε κλασικός φιλόλογος και συγγρα-

φέας. Σπούδασε στο Trinity College του Cambridge και μετά την αποφοίτησή του 
πραγματοποίησε ταξίδι μακράς διάρκειας (μεταξύ του 1803 και 1806) στην ηπειρω-
τική Ελλάδα και στα νησιά του Αρχιπελάγους, συνοδευόμενος από τον συμμαθητή 
και φίλο του Williams. Αρκετά χρόνια αργότερα, επιμελήθηκε την έκδοση αποσπα-
σμάτων από χειρόγραφα οδοιπορικά και σημειώσεις άλλων περιηγητών στην οθω-
μανική Ανατολή,7 σε δύο τόμους, ο πρώτος εκ των οποίων δημοσιεύθηκε το 18178 
(β΄ έκδοση 1818) και ο δεύτερος το 1820.9 
Πότε, όμως, επισκέφθηκε ο Walpole την Ελλάδα και ειδικώς τη Θεσσαλία; Θεω-

ρούμε ως πιθανότερη χρονολογία επίσκεψης το 1803, διότι την ίδια χρονιά αναχώ-
ρησε από την Αθήνα και διά μέσου της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, έφθασε 
στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιώντας ενδιάμεσες στάσεις στη Λάρισα, στην 
Κοιλάδα των Τεμπών, στη Θεσσαλονίκη (όπου φιλοξενήθηκε από τον βρετανό 
πρόξενο François Charnaud), στο Άγιον Όρος και στην Καβάλα. Την άνοιξη του 
1806, ο Walpole επέστρεψε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον αμερικανό περιη-
γητή και μετέπειτα τραπεζίτη Nicholas Biddle (1786-1844)10 και τον ιταλό χαράκτη 
Giovanni Battista Lusieri (1755-1821). Στη συνέχεια μετέβη για δεύτερη φορά στην 
Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου αναχώρησε στα τέλη του φθινοπώρου του 1806 για 
την Μικρά Ασία. Στην Αθήνα συμπλήρωσε το χειρόγραφο οδοιπορικό του με ση-

                                                      
5. Constantin A. Vacalopoulos, «Contribution à l’histoire de la colonie européenne de Thessaloni-

que vers la fin du XVIIIe siècle», Μακεδονικά, 12 (1972) 183-200 (ειδικώς, 190).   
6. John Sibthorp, «Birds, Quadrupeds and fishes of Greece and Cyprus, with their names in Ro-

maic», στο Robert Walpole (επιμ.), Memoirs Relating to European and Asiatic Turkey, 255-275. Τα 
σχόλια, υπό μορφή υποσημειώσεων, γράφτηκαν από τον Walpole, αλλά το ημερολόγιο στις σ. 
273-275 γράφτηκε από τον Sibthorp και αποτελούν μέρος των σημειώσεών του από το πρώτο 
ταξίδι στην Ελλάδα. Βλ. John Sibthorp, «Voyage in the Grecian Seas», στο Robert Walpole (επιμ.), 
Travels in Various Countries of the East, 7-45. Ειδικώς, η άφιξη και η αναχώρηση από την Θεσ-
σαλονίκη, 41.          

7. Μεταξύ άλλων δημοσιεύονται ταξιδιωτικές αφηγήσεις των Morritt, Sibthorp, Hawkins, Hunt, 
Carlyle, Raikes, Squire, Davison, Light, Hume, Leake, Haygarth, Clarke, Wilkins, Whittington, 
Browne, Fazakerley, Cockerell και Lee.  

8. Robert Walpole (επιμ.), Memoirs Relating to European and Asiatic Turkey from Manuscript 
Journals, London: printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1817. Πρβ. βιβλιοκρισία 
στο The Quarterly Review, London, ΧΙΧ (Απρίλιος-∆εκέμβριος 1818) 233-246.  

9. Robert Walpole (επιμ.), Travels in Various Countries of the East: Being a Continuation of 
Memoirs Relating to European and Asiatic Turkey etc., London: printed for Longman, Hurst, Rees, 
Orme and Brown, 1820. 

10. Richard MacNeal (επιμ.), Nicholas Biddle in Greece: the Journals and Letters of 1806, 
University Park; Pennsylvania State University Press, 1993, 111. Σχετικά με το ταξίδι του Biddle 
στην Ελλάδα, βλ. William Nickerson Bates, «The Greek Journal of Nicholas Biddle», Proceedings of 
the Numismatic and Antiquarian Society of Philadelphia, 28 (1916-18) 167-183.   
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μειώσεις τις οποίες του παραχώρησε ο φίλος του John Palmer, καθηγητής ανατολι-
κών γλωσσών στο St. John’s College του Cambridge. Ο τελευταίος μόλις είχε επι-
στρέψει από την περιήγησή του στη Θεσσαλία (1806).  
∆εν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους ο Walpole δεν συμπεριέλαβε στους 

δύο τόμους των περιηγητικών κειμένων που εξέδωσε τα δικά του χειρόγραφα.11 
Ίσως επροτίθετο να τα εκδώσει αργότερα, μια πρόθεση που για άγνωστους λόγους 
δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Αυτό, όμως, που δεν έκανε ο Walpole, το πραγματο-
ποίησε εμμέσως ο Edward Daniel Clarke,12 ο οποίος περιόδευσε την Ελλάδα μεταξύ 
του 1801 και 1802. Το ογκώδες περιηγητικό χρονικό του Clarke δημοσιεύθηκε, στα-
διακώς, από το 1810 έως το 1822 και η επίσκεψή του στη Θεσσαλία περιλαμβάνεται 
στον 7o τόμο του έργου.13 Στο σχετικό κείμενο ο Clarke αξιοποίησε το ανέκδοτο 
έως τότε (και μέχρι σήμερα) χειρόγραφο οδοιπορικό του Walpole, αποσπάσματα 
από το οποίο παρέθεσε ως υποσημειώσεις στο δικό του έργο, αναφέροντας βέβαια 
την προέλευσή τους. Για τους φίλους της θεσσαλικής ιστορίας, παραθέτουμε σε με-
τάφραση τα αποσπάσματα αυτά. Αυτό που χαρακτηρίζει τις σημειώσεις του Wal-
pole είναι οι συχνές αναφορές στους αρχαίους έλληνες και λατίνους συγγραφείς, τα 
κείμενα των οποίων χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς στις δικές του παρατηρή-
σεις.       

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

(...) Ο ταξιδιώτης δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει πως η πεδιάδα όπου έλαβε χώ-
ρα η μάχη της Φαρσάλου, είναι τώρα κατάφυτη με βαμβακοκαλλιέργειες. Η πεδιά-
δα αυτή, όπως αναφέρει ο Αππιανός, βρίσκεται «μεταξύ Φαρσάλου τε πόλεως και 
                                                      

11. Εκτός από ένα κείμενο για τα χειρόγραφα του Αγίου Όρους.   
12. Edward Daniel Clarke· βρετανός μεταλλειολόγος και αρχαιοδίφης. Γεννήθηκε στο Willingdon 

του Sussex στις 5 Ιουνίου 1769 από οικογένεια συγγραφέων και αρχαιολόγων. Σπούδασε στα 
κολλέγια Jesus και Cambridge. Το 1799 οργάνωσε ένα μεγάλο ταξίδι στην Ανατολή, συνοδευόμε-
νος από τον γάλλο ζωγράφο Preaux και τον συμμαθητή του John Marten Gripps. Περιηγήθηκε την 
Ευρώπη, έφθασε μέχρι τη Λαπωνία και από εκεί, διασχίζοντας τις ρωσικές στέπες και τη Μικρά 
Ασία, επισκέφθηκε την Αίγυπτο. Στο ταξίδι της επιστροφής του διέσχισε την ηπειρωτική Ελλάδα 
και από τις 19 έως τις 24 ∆εκεμβρίου 1801 επισκέφθηκε τη Θεσσαλία. Συνέχισε το ταξίδι του μέ-
χρι την Κωνσταντινούπολη και τον Απρίλιο του 1802 ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής του στο 
Λονδίνο, μέσω Ουγγαρίας, Αυστρίας, Γερμανίας και Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
του στην Ελλάδα, συγκέντρωσε σημαντικές αρχαιότητες, από τις οποίες ένα μέρος δώρισε στο 
Πανεπιστήμιο του Cambridge, ένα μέρος πούλησε στη Bodleian Library της Οξφόρδης και ένα 
μέρος σε ιδιώτες. Το 1808 αναγορεύτηκε διδάκτορας της Ορυκτολογίας του Cambridge. Συνέγρα-
ψε πλήθος έργων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της Cambridge 
Philosophical Society (1819). Πέθανε στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου 1822.  

13. Edward Daniel Clarke, Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa. Part the sec-
ond: Greece, Egypt and the Holy Land. Section the third. Fourth edition. London: printed for T. 
Cadell and W. Davies, 1818 [Η περιγραφή της Θεσσαλίας: τ. VII, 321-331, 332-380 και 381 κ.ε.]. 
Πρβ. William Bingley [επιμ.], «An account of some important places betwixt Thessaly and Constan-
tinople, from Dr. Clarke’s travels», στο Travels in South Europe from modern writers, with remarks 
and observations; exhibiting a connected view of the geography and present state of the division of 
the globe, London: printed for Harvey and Darton, 1821, 281-285.     
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Ενιπέως ποταμού». Ο ποταμός Ενιπέας ρέει στον Απιδανό ο οποίος, στη συνέχεια, 
ενώνεται με τον Πηνειό (...). 

(Clarke, Travels, VII, 337, σημ. 5)   

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 

 (...) Ο ποταμός Πηνειός ρέει στα δυτικά και βόρεια της πόλης και διασχίζεται 
από μία πέτρινη γέφυρα με πολλές καμάρες. Ο Προκόπιος αναφέρει πως ο ποταμός 
που διαβρέχει την πόλη αυτή μεταμορφώνεται σε ένα ασθενές ρεύμα το οποίο ρέει 
προς τη θάλασσα «εύ μάλα προσηνώς». Ο ίδιος συγγραφέας περιγράφει την περιο-
χή ως εξαιρετικά γόνιμη και καλά αρδευόμενη. Πράγματι, καμία πεδιάδα στην Ελ-
λάδα δεν θα μπορούσε να είναι τόσο γόνιμη και παραγωγική όσο αυτή της Λάρι-
σας, ιδιαίτερα στην παραγωγή καλαμποκιού και βαμβακιού. Εξακολουθεί να είναι 
η Larissae...campus opimoe14 του Οράτιου. Στο μέγιστο μήκος της φθάνει και τα 20 
μίλια. Η αγορά της Λάρισας τροφοδοτείται με όλα τα είδη των προϊόντων. Ιδιαίτε-
ρα όμως με εξαιρετικά ψάρια που αλιεύονται στον Πηνειό. Η περίμετρος της πόλης 
είναι 3-4 μίλια. Ο πληθυσμός της αποτελείται από 14.000 Τούρκους και 1.600 Έλ-
ληνες, ενώ διαμένουν στην πόλη και 2.000 Εβραίοι. Ο έλληνας, στην κατοικία του 
οποίου φιλοξενήθηκα, μου παραπονέθηκε για το ανθυγιεινό κλίμα του τόπου. Από 
το παράθυρο του δωματίου μου, κοίταζα τον ποταμό και ένα τμήμα της πεδιάδας 
πίσω από την οποία βρίσκονταν οι χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου, οι κορυφο-
γραμμές του οποίου εκτείνονταν σε μεγάλο μήκος από τα ανατολικά προς τα δυτι-
κά, εις τρόπον ώστε έφερα στο μυαλό μου την ακριβή έννοια «μακρός Όλυμπος» 
που αναφέρει ο Όμηρος. Το ύψος αυτού του βουνού ανέρχεται σε 800 toises.15 Βρή-
κα μία αναφορά στον Πλούταρχο, περί του Ξεναγόρα,16 ο οποίος πραγματοποίησε 
ακριβή «δι’ οργάνων» μέτρηση και βρήκε το «προς την κάθετον» ύψος του μεγαλύ-
τερο από 10 furlongs.17 (∆ιαβάστε τον βίο του Αιμίλιου Παύλου). Όπως μας πληρο-
φορεί ο Πλίνιος, το ύψος του Πηλίου, το οποίο μέτρησε ο ∆ικαίαρχος,18 με εντολή 
των Πτολεμαίων, διαπιστώθηκε ότι ήταν «MCCL passuum ratione perpendiculi».19  

(Clarke, Travels, VII, 345, σημ. 2)   
 

                                                      
14. Η πλούσια πεδιάδα της Λάρισας. Ευχαριστώ τον φιλόλογο ∆ημήτρη Σακελλάρη για την με-

τάφραση των λατινικών κειμένων των σημειώσεων 14, 19, 22, 24, 33-35.  
15. Toise· γαλλική μονάδα μέτρησης αποστάσεων η οποία καταργήθηκε το 1840. Μέχρι το 1812, 

ένα toise αντιστοιχούσε σε 6,39 αγγλικά πόδια ή 1,949 μ., ενώ μετά το 1812 και έως την 
κατάργησή της με 2 μ. Επομένως, τα 800 toises που αναφέρει ο Walpole αντιστοιχούσαν σε 
1.558,20 μ. 

16. Ξεναγόρας·  ιστοριογράφος και γεωγράφος της Αρχαιότητας (1ος αι. μ. Χ.).  
17. Furlong· αγγλική μονάδα μέτρησης αποστάσεων η οποία αντιστοιχούσε σε 201,168 μ. Τα 10 

furlongs, επομένως, αντιστοιχούσαν σε 2.011,68 μ.  
18. ∆ικαίαρχος· έλληνας φιλόσοφος, γεωγράφος, χαρτογράφος και μαθηματικός από την 

Μεσσήνη της Σικελίας (350-285 π. Χ.).   
19. Με τον υπολογισμό του κανόνα των 1.250 βημάτων. 
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ 

(...) Για να κατανοήσουμε πλήρως τι εννοούσαν οι Αρχαίοι όταν αναφέρονταν 
στα Τέμπη, είναι απαραίτητο να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν δύο θέσεις, με δια-
φορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίες έχουν σχέση με το τοπίο στο οποίο αναφερό-
μαστε. Αφενός τα Στενά των Τεμπών και αφετέρου η Κοιλάδα των Τεμπών. Θα ξε-
κινήσω με το πρώτο. Ο ποταμός Πηνειός ρέει για 3-4 μίλια περίπου μέσα από ένα 
φαράγγι ανάμεσα στα βουνά Όλυμπος και Όσσα, τα οποία σε ένα σημείο είναι 
σχεδόν κάθετα. Τα βουνά αυτά δημιουργούν ένα στενό πέρασμα που σχηματίζεται 
στους βράχους, κατά μήκος της πλευράς του ποταμού. Μερικά από τα βουνά 
Borrowdale του Keswick20 μοιάζουν με εκείνα του στενού περάσματος των Τεμπών, 
τόσο στη μορφή, όσο και στην επιφάνειά τους που είναι άγρια και άγονη. Ο τρόπος 
με τον οποίο τα βράχια του Matlock21 υψώνονται από τις όχθες του ποταμού μάς 
θυμίζει τα βράχια των Τεμπών (...). Τα στενά των Τεμπών δεν θα μπορούσαν ποτέ 
να χαρακτηρισθούν από τους Αρχαίους ως όμορφα ή γραφικά. Ο Λίβιος, αναφερό-
μενος στα ψηλά βουνά της περιοχής, χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια: «Montes ita utrin-
que abscissi, ut vix despici sine vertigine quadam simul oculorum animique 
possint».22   
Στις κορυφές των βουνών, οι οποίες προεξέχουν, στα στενά τμήματα της Όσσας 

βρίσκονται τα ερείπια οχυρών της Αρχαιότητας. Εδώ θα μπορούσε να είναι το ση-
μείο όπου ο Λίβιος αναφέρει πως «δέκα ένοπλοι άνδρες θα μπορούσαν να υπερα-
σπίσουν τα στενά με ευκολία». Σ’ αυτήν την τοποθεσία θα μπορούσε κάποιος να 
διακρίνει μία επιγραφή χαραγμένη στον βράχο, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη 
φορά από τον καθηγητή Clarke και η οποία σημαίνει: «L. Cassius Longinus Fortified 
Tempe».23 Ερεύνησα σε έργα διάφορων συγγραφέων για να διαπιστώσω εάν γίνε-
ται λόγος για το πρόσωπο που αναφέρεται στην επιγραφή και είχα την τύχη να 
ανακαλύψω σε κείμενα του Ιουλίου Καίσαρα την φράση: «Cassium Longinum in 
Thessaliam misit Caesar».24 ∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι το αναφερόμενο 
πρόσωπο. Ως εκ τούτου έχουμε επιπλέον στη διάθεσή μας ένα άλλο ενδιαφέρον 

                                                      
20. Μία από τις ομορφότερες κοιλάδες της Αγγλίας κοντά στην μικρή πόλη Keswick.  
21. Ορεινή περιοχή της Αγγλίας.  
22. Τα βουνά αποχωρίσθηκαν και από τις δύο πλευρές έτσι ώστε με δυσκολία να μπορείς να 

κοιτάξεις χωρίς να προκληθεί ίλιγγος στα μάτια σου και ταραχή στην ψυχή σου.  
23. (Ο Κάσσιος Λογγίνος οχύρωσε τα Τέμπη). Η επιγραφή, όπως την αποτύπωσε ο Clarke στο 

οδοιπορικό του, είναι η εξής: «L CASSVS LONGIN / PRO COS / TIMPI MVNIVIT». Βλ. Clarke, 
Travels, VII, 373. Ο ιρλανδός φιλόλογος και ζωγράφος Edward Dodwell (1767-1832), ο οποίος 
επισκέφθηκε τη Θεσσαλία κατά τη διάρκεια του τρίτου ταξιδιού του στην Ελλάδα, από τις 17 
Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 1806, την κατέγραψε ως εξής: «L. CASSIUS LONGIN / PROCOS / 
TEMPE MVNIVIT». Βλ. Edward Dodwell, A Classical and Topographical Tour through Greece 
during the years 1801, 1805 and 1806, London: printed for Rodwell and Martin, 1819, II, 113. Σχε-
τικά με το ταξίδι του Dodwell στη Θεσσαλία, βλ. William Bingley (επιμ.), «Narrative of Mr. Dod-
well’s excursion from Athens into Thessaly, and back», Travels in South Europe from modern writ-
ers, with remarks and observations; exhibiting a connected view of the geography and present state 
of the division of the globe, London: printed for Harvey and Darton, 1821, 272-281.   

24. Ο Καίσαρ έστειλε στη Θεσσαλία τον Κάσσιο Λογγίνο.  
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στοιχείο: την χρονολογία της επιγραφής.  
Με την λέξη Τέμπη, όπως αναφέρει ο Vossius25 (στο Melam),26 χαρακτηρίστηκαν 

τα στενά της Θεσσαλίας και αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται γενικότερα από τους 
Έλληνες όταν αναφέρονταν σε στενά περάσματα. Ο Θεοφάνης αναφέρει ότι τα πε-
ράσματα του Ταύρου ονομάζονταν Τέμπη της Κιλικίας. Η Άννα Κομνηνή (Ε, 5, 8) 
ονόμαζε τα Τέμπη Κλεισούραι, ονομασία η οποία μεταφράζεται σήμερα από τους 
Έλληνες ως στενό πέρασμα. Ένας άλλος βυζαντινός ιστορικός, ο Γεώργιος Ακρο-
πολίτης (58.116),27 αναφερόμενος σε ένα στενό πέρασμα μέσα από το οποίο κυλού-
σε ο ποταμός Στρυμόνας γράφει: «κλεισούρας τούς τοιούτους τόπους ὁ πολύς κατο-
νομάζει λαός».  
Σεβόμενος την άλλη τοποθεσία των Τεμπών, η οποία είναι γνωστή ως Κοιλάδα 

[των Τεμπών], ο Pococke αναφέρεται με πολύ αναποφάσιστο τρόπο.28 Αυτός αμφι-
βάλλει για το εάν η τοποθεσία αυτή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της εισόδου 
των στενών, κοντά στο χωριό Μπαμπά,29 ή στο βορειοανατολικό τους άκρο. Καθώς 
εγώ πέρασα τον ∆εκέμβριο από τα Τέμπη, μία εποχή δηλαδή κατά την οποία ήταν 
αδύνατο να εκτιμήσω σωστά τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, δεν θα αναφερθώ 
στις δικές μου παρατηρήσεις σχετικά για το πιο ακριβώς σημείο πρέπει να ονομά-
σουμε Κοιλάδα των Τεμπών. Θα προσθέσω όμως μία πολύτιμη σημείωση που μου 
παραχώρησε ο φίλος μου καθηγητής Palmer, ο οποίος πέρασε από εκεί την άνοιξη 
του 1806, μία ευνοϊκή εποχή, καθώς ταξίδευε πρός την Νότια Ελλάδα, προερχόμε-
νος από την Θεσσαλονίκη. Από τις δικές του σημειώσεις δεν μένει η παραμικρή αμ-
φιβολία πως η Κοιλάδα των Τεμπών βρίσκεται πρός την βορειοανατολική είσοδο 
του περάσματος των Τεμπών. 

«13 Μαΐου του 1806. Αφού για μία περίπου ώρα ακολουθήσαμε έφιπποι την α-
κροθαλασσιά, στρίψαμε πρός τα νότια περνώντας μέσα από ένα υπέροχο τοπίο 
και μετά από ένα περίπου τέταρτο της ώρας, φθάσαμε σε ένα άνοιγμα που δημι-
ουργείται ανάμεσα στην Όσσα και στον Όλυμπο. Το άνοιγμα ήταν η είσοδος μιας 
                                                      

25. Isaac Vossius· oλλανδός φιλόλογος, βιβλιοθηκάριος και συλλέκτης (1618-1689).  
26. Ο Vossius επιμελήθηκε την έκδοση της γεωγραφίας του ρωμαίου γεωγράφου Pomponius 

Mela, ο οποίος σχεδίασε και περιέγραψε τον τότε γνωστό κόσμο. Βλ. Isaaci Vossii observationum 
ad Pomp. Melam appendix accedit ejusdem ad tertias P. Simonii objectiones responsio: subjungitur 
Pauli Colomesii ad Henricum Justellum epistola, Londini: Prostant apud Robertum Scott, 1686. Περί 
Τεμπών, lib. ii, c. iii, l. 28.   

27. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης (1220-1282) αναφέρει «τά τῶν Βοδηνῶν τέμπη» (80, 165).      
28. Ο βρετανός ιερέας, καθηγητής του ∆ικαίου και αρχαιοδίφης Richard Pococke (1704-1765), 

περνώντας από τα Τέμπη το 1740 σημείωσε: «Τραβήξαμε δυτικά ανάμεσα στους λόφους που βρί-
σκονται προς Νότο και περνώντας με την δύση του ηλίου από μερικούς από τους λόφους αυ-
τούς, φθάσαμε σ’ αυτή την μεγάλη πεδιάδα όπου βρίσκεται η Λάρισα, περίπου 2 λεύγες μακρύ-
τερα, επάνω στον Πηνειό. Είναι ακόμη πολύ αμφίβολο αν και κατά πόσο δεν βρίσκεται εκεί η 
Κοιλάδα των Τεμπών εφόσον, κατά την άποψη μερικών, ο Πηνειός κυλούσε μέσα από μία κοι-
λάδα και κατόπιν ανάμεσα στον Όλυμπο και στην Όσσα. Άλλοι, εντούτοις, την τοποθετούν στις 
εκβολές του Πηνειού». Βλ. Γιάννης Ρούσκας - Θεοφανώ Στεφανίδου, ό. π., σ. 233. Πρβ. Richard 
Pococke (μτφ. Τόμης Αλεξόπουλος), «Στη Θεσσαλία του 1740», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 27 (1995) 
283-287.    

29. Μπαμπάς· ο σημερινός μικρός οικισμός Τέμπη. 
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κοιλάδας, η τοποθεσία, η έκταση και η ομορφιά της οποίας ενέπνευσαν τους ποιη-
τές όταν αναφέρονταν στα Τέμπη. Καθώς η περιοχή ήταν ασφαλής, είχαμε την ευ-
καιρία να θαυμάσουμε το τοπίο από διαφορετικά σημεία. Η καλύτερη θέα προ-
σφέρεται από έναν μικρό λόφο, ένα περίπου μίλι νότια από το χάνι.30 Κοιτάζοντας 
ανατολικά έχετε την Όσσα στο δεξί σας χέρι. Στα αριστερά σας, ξεπροβάλλει η 
κορυφογραμμή του Ολύμπου, καλυμμένη με δένδρα και πλούσια βλάστηση, το υ-
ψόμετρο της οποίας μειώνεται σταδιακά καθώς πλησιάζει στο σημείο που προανέ-
φερα. Μπροστά μας βρίσκεται η κοιλάδα η οποία διασχίζεται από τον Πηνειό και 
η οποία κοσμείται από ποικιλία φυσικού κάλλους εις τρόπον ώστε, κατά μία ά-
ποψη, παρουσιάζει μία σκηνή ασύγκριτης ωραιότητας.  
Το μήκος της κοιλάδας, μετρούμενο από το ύψος του σταθμού όπου βρίσκεται το 

άνοιγμα από το οποίο εισήλθαμε, εκτιμάται σε 3 μίλια, ενώ το μέγιστο εύρος του 
σε 2,5. Κοιτάζοντας προς τα βόρεια, βλέπουμε μία πλούσια πεδιάδα η οποία ανοί-
γεται μέχρι τα όρια του Κόλπου της Θεσσαλονίκης. Πίσω από τα νερά, στο βάθος 
της θάλασσας, μπορεί κανείς να διακρίνει τις κορυφές του μαγευτικού Άθωνα. 
Αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο περνούσε μέχρι σήμερα απαρατήρητο. Πράγματι, 
μπορεί κανείς να τις παρατηρήσει, σε εξαιρετικά ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 
αναλόγως της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται ο παρατηρητής. Από το χειρό-
γραφο οδοιπορικό του καθηγητή Palmer». 
Σ’ αυτό το σημείο, ως συνέχεια της περιγραφής του καθηγητή Palmer, θα πρέπει 

να αναφερθούν τα επίθετα που χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι όταν αναφέρονταν 
στα Τέμπη: nemorosa,31 umbrosa,32 viridantia.33 Η γνώμη του αυτοκράτορα Ιουλια-
νού δεν θα πρέπει να αγνοηθεί. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, 
είχε επισκεφθεί προφανώς αυτή την τοποθεσία. Σε μία επιστολή πρός τον Λιβάνιο34 
τοποθετεί τα Θεσσαλικά Τέμπη «σε απόσταση ενός μόνον δευτερολέπτου από το 
περίφημο άλσος και τον Ναό της ∆άφνης35 στη Συρία» (...).     

(Clarke, Travels, VII, 349-351, σημ. 2) 

                                                      
30. Για το χάνι αυτό, το οποίο βρισκόταν κοντά στην παλιά γέφυρα του Πηνειού, κάνει λόγο ο 

βρετανός αρχαιολόγος και τοπογράφος William Gell (1777-1836): «Σε απόσταση περίπου ενός 
μιλίου [από τον λόφο] βρίσκεται ένα χάνι και μία γέφυρα πάνω από τον Πηνειό». Βλ. William 
Gell, The Ιtinerary of Greece: containing one hundred routes in Attica, Boetia, Phocis and Thessaly, 
New Edition, London: printed for John Rodwell, 1827, 280.    

31. Με άλση.   
32. Με σκιά. 
33. Με πράσινα.   
34. Λιβάνιος· ρήτορας και πολυγραφότατος συγγραφέας της ύστερης Αρχαιότητας από την 

Αντιόχεια (314-393 μ. Χ.).   
35. Κατά την μυθολογία, η ∆άφνη ήταν θυγατέρα της Γαίας και του Πηνειού. ∆άφνη ονομα-

ζόταν και ένα προάστιο στην Αντιόχεια της Συρίας, όπου υπήρχε το ιερό άλσος και ο ναός του 
∆αφναίου Απόλλωνα.  
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Χ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

OI ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΧΑΣΙΩΝ  
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ HENRI CLAUDE GORCEIX  

(1871-1872) 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Ο γεωλόγος Henri Claude Gorceix γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1842 στο Saint-
Denis-de-Murs (Haute-Vienne) της Γαλλίας. Σπούδασε φυσικές επιστήμες στο Πανε-
πιστήμιο των Παρισίων και αργότερα διετέλεσε καθηγητής στην Angouleme και 
στην Αθήνα. Μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στην πόλη 
Ouro-Preto της Βραζιλίας, όπου ίδρυσε γεωλογική-ορυκτολογική σχολή (École des 
Mines), της οποίας διετέλεσε ο πρώτος διευθυντής. Το 1891 επέστρεψε στο Παρίσι, 
αλλά το 1896 μετέβη εκ νέου στη Βραζιλία, όπου διέμεινε για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.1 Πέθανε στις 6 Σεπτεμβρίου 1919 στην πόλη Limoges της Γαλλίας και ετάφη 
στην γενέτειρά του.  

Η παρουσία του Gorceix στην Ελλάδα χρονολογείται από το 1869. Ως σπουδα-
στής στην αρχή και αργότερα ως καθηγητής στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή  
Αθηνών, περιηγήθηκε την Ήπειρο, την Μακεδονία, την Θεσσαλία και τα νησιά του 
Αρχιπελάγους, πραγματοποιώντας γεωλογικές έρευνες, τα αποτελέσματα των ο-
ποίων δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα κατέγραψε σημειώ-
σεις εθνολογικού και γεωγραφικού ενδιαφέροντος, οι οποίες, στο σύνολο τους, εί-
ναι μέχρι σήμερα αδημοσίευτες.2  

Μεταξύ των ετών 1871 και 1872 ο Gorceix πραγματοποίησε δύο, τουλάχιστον, 
επισκέψεις στη Θεσσαλία, κατά τη διάρκεια των οποίων επισκέφθηκε οικισμούς της 
θεσσαλικής πεδιάδας, του Ολύμπου, της Όσσας και των Χασίων.3 Στα χωριά του 
Ολύμπου Νεζερό και Ραψάνη ανακάλυψε κάποια λίθινα προϊστορικά εργαλεία, τα 
οποία απέστειλε στο Μουσείο του Saint-Germain της Γαλλίας.4 Στον περίβολο του 
ναού του Αγίου Γεωργίου, στη ∆ρανίστα (Κτημένη) της Καρδίτσας, ανακάλυψε  
μερικά επιτύμβια ενεπίγραφα μάρμαρα των ρωμαϊκών χρόνων.5 Με έδρα την 
Λάρισα, και μέσω των Τρικάλων και της Καλαμπάκας, επισκέφθηκε τα Γρεβενά, 
φθάνοντας μέχρι τη Νεάπολη (Λαψίστα) της Κοζάνης, στα περίχωρα της οποίας 
                                                      

1. Το 1959 ιδρύθηκε στη Βραζιλία το Ίδρυμα Gorceix με σκοπό την προώθηση των ορυκτολογι-
κών και γεωλογικών μελετών.    

2. Οι σημειώσεις του Gorceix φυλάσσονται σήμερα σε 18 κιβώτια στα Γαλλικά Εθνικά Αρχεία 
(Τεκμήρια: F/17/2971). Βλ. Nadia Coutsinas, Missions scientifiques et littéraires en Grèce et en Asie 
Mineure; (sous la direction de Armelle Le Goff); Service de missions. Centre historique des archives 
nationales, Paris, 2006.  

3. Τα βόρεια Χάσια ανήκουν, σήμερα, στον νομό των Γρεβενών, ενώ τα νότια στον νομό των 
Τρικάλων. 

4. Henri Gorceix, «Instruments de pierre en Thessalie», Revue Archéologique, νέα σειρά Α14,  25 
(Paris 1873) 352-353. 

5. A. D., «Inscriptions de Thessalie, par Henri Gorceix», Revue Archéologique, νέα σειρά Α14, 26 
(Paris 1873) 52-53. Ενεπίγραφα μάρμαρα ανακάλυψε, επίσης, στα Σέρβια της Κοζάνης.  
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ανακάλυψε στρώματα με απολιθωμένα οστά θηλαστικών.6 Στη συνέχεια επισκέ-
φθηκε την Σιάτιστα, την Κοζάνη και τα Σέρβια και αφού ακολούθησε το ανοδικό 
ρεύμα της κοιλάδας του Αλιάκμονα, επέστρεψε στη ∆εσκάτη, όπου φιλοξενήθηκε 
στη γειτονική Μονή της Μπουνάσιας (Βουνάσιας), από τις 6 έως τις 16 ∆εκεμβρίου 
του 1872.7 Κατά τη διάρκεια της παρομονής του στην εν λόγω μονή επισκέφθηκε τα 
γειτονικά χωριά της περιοχής, ενώ στη συνέχεια μετέβη στην Κρανιά της Ελασσό-
νας. Από εκεί ακολούθησε το μονοπάτι που τον έφερε στις όχθες του ποταμού 
Σαραντάπορου και, ακολουθώντας την κοίτη του, επέστρεψε στη Λάρισα. Το χρο-
νικό των περιηγήσεών του αναγνώσθηκε στη Γεωγραφική Εταιρεία των Παρισίων, 
στη συνεδρία της 6ης Μαρτίου 1874, και δημοσιεύθηκε, την ίδια χρονιά, στο 
Bulletin de la Société de Géographie.8 Η ανακοίνωση πλαισιώθηκε από έναν χάρτη, 
στον οποίο αποτυπώθηκαν οι διαδρομές που ακολούθησε.9  

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε αποσπάσματα από την προαναφερθείσα ανακοί-
νωση, η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στους κόλπους της επιστημονικής 
κοινότητας, επειδή, εμμέσως πλην σαφώς, καταφέρθηκε κατά των γεωγράφων οι 
οποίοι είχαν περιηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια τις προαναφερθείσες περιοχές. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

«Αυτή η σύντομη ανακοίνωση για τη γεωγραφία των Χασίων είναι η περίληψη 
των σημειώσεων τις οποίες συγκέντρωσα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το οποίο 
πραγματοποίησα το 1871 και 1872 σε ορισμένες περιοχές της Θεσσαλίας, της Η-
πείρου και της Μακεδονίας. Σκοπός αυτής της περιήγησης ήταν η μελέτη της ορυ-
κτολογίας και της γεωλογίας αυτών των περιοχών, μία μελέτη η οποία, μέχρι αυτή 
τη στιγμή, βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού. Σύντομα θα υποχρεωθώ να συ-
ντάξω ορισμένες λεπτομερείς γεωγραφικές καταγραφές για τις περιοχές όπου οι 

                                                      
6. Henri Gorceix, «Sur un gisement de mammifères fossiles près de Lapsista (Macédoine)», Comp-

tes rendus (Académie des sciences), 76 (Paris Ιανουάριος-Ιούνιος 1873) 720-721. 
7. Όπως προκύπτει από μία ενθύμηση, σε κάποιο βιβλίο της εν λόγω μονής: «Εἷς Γάλλος 

περιηγητής ἐλθών ἐνταῦθα, τῷ 1872 ∆εκεμβρίου 6, καί δεξιωθείς ὑφ’ ἡμῶν καλῶς, ἄφησε τό ἑξῆς 
γράμμα χαριστήριον γαλλιστί γεγραμμένον, ὅπερ μετεφρασθέν, ἔχει οὕτω: Μηνί ∆εκεμβρίῳ τοῦ 
1872 ἔτους κατά τήν εἰς τήν Θεσσαλίαν ἀποστολήν μου ἠξιώθην, ἐν τῷ μοναστηρίῳ τῆς Βουνά-
σιας, ὑπό ὀνόματι τῆς Εὐαγγελιστρίας, τῆς καλλίστης καί συμπαθητικωτάτης φιλοξενίας. Ὁ 
παπα-Γρηγόριος καί ὁ ἀρχιδιάκονος ∆αμασκηνός οἱ τῆς μονῆς διευθυνταί κατά τήν ἐμήν διάθεσιν 
τό μοναστήριον μετεχειρίσθησαν, ὤν ὁ πρῶτος ὑποδεχθείς περιηγητής ἐν τούτῳ τῷ μοναστηρίω, 
δέν δύναμαι πολύ νά τοῖς εὐχαριστήσω διά τήν τοσοῦτον ἀξίαν ὑποδοχήν των, διότι περιηγού-
μενος πρό πολλῶν ἐτῶν, οὐδέποτε εἶδον μέχρι τοῦδε τοσαύτην κομψότητα χαρακτῆρος καί 
ἀγαθότητα. διό τοῖς εὐχαριστῶ ἐκ μέσης καρδίας μου. Ὁ Γκορτζιῶκος ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς 
Γαλλίας. 16 ∆εκεμβρίου 1872 (…)».  Βλ. Κώστας Σπανός, Ενθυμήσεις και επιγραφές από την πε-
ριοχή της ∆εσκάτης, 1585-1914, Λάρισα 1991, 93.   

8. Henri Gorceix, «Aperçu géographique de la région des Khassia. Thessalie et Epire», Bulletin de 
la Société de Géographie, (6η σειρά),  7 (Paris Ιανουάριος-Ιούνιος 1874) 449-457. 

9. Henri Gorceix, «Itinéraire d’un voyage dans le Khassia et le bassin supérieur de Haliacmon, 
1872», Bulletin de la Société de Géographie, (6η σειρά), 7 (Paris Ιανουάριος-Ιούνιος 1874), χωρίς 
σελιδαρίθμηση. 
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σημειώσεις μου ήταν πολύ ελλιπείς.  
Στην πραγματικότητα αρκεί μία μόνο γρήγορη ματιά στον χάρτη του Kiepert,10 

ο οποίος δημοσιεύθηκε το 187111 και συντάχθηκε με την βοήθεια σημειώσεων άλ-
λων εξερευνητών οι οποίοι περιηγήθηκαν αυτές τις περιοχές μέχρι τότε, για να δι-
απιστώσουμε τα πολλά γεωγραφικά κενά που υπάρχουν σ’ αυτόν. Στη Θεσσαλία, 
σε μία περιοχή η οποία απέχει από τη Λάρισα μία μέρα δρόμο, δηλαδή στην περιο-
χή που γεωγραφικά προσδιορίζεται με την ονομασία Χάσια, τα βουνά [στον χάρτη 
του Kiepert] μόλις που διακρίνονται, οι πηγές των ποταμών δεν καταγράφονται, 
ενώ οι τοποθεσίες των πληθυσμιακών κέντρων (οικισμών) είναι ανύπαρκτες. Πιο 
ψηλά, στη Μακεδονία, βλέπουμε τυπωμένες τις λέξεις Régions inexplorées [ανεξε-
ρεύνητες περιοχές], λες και πρόκειται για περιοχές της Κεντρικής Αφρικής οι ο-
ποίες είναι δύσκολο να καταγραφούν.  

Χωρίς να θέλω να σχολιάσω τις αιτίες για τις οποίες οι περιοχές αυτές, οι ο-
ποίες, ενώ βρίσκονται τόσο πολύ κοντά μας, έμειναν ανεξερεύνητες, οφείλω από 
την πλευρά μου να τονίσω τις υπερβολές οι οποίες ακούγονται κατά καιρούς, σχε-
τικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν παρόμοια ταξίδια. Θα πρέπει εδώ να το-
νίσω, ότι θα μπορούσα να ταξιδεύω με ασφάλεια επί μήνες ολόκληρους, απολαμ-
βάνοντας παντού την καλύτερη δυνατή φιλοξενία, έχοντας μαζί μου τα επίσημα 
φιρμάνια, τα οποία με τόση γενναιοδωρία μάς παραχώρησε η οθωμανική κυβέρνη-
ση. Οφείλω, επίσης, να τονίσω την επιθυμία των οθωμανικών Αρχών να διευκολύ-
νουν τις έρευνές μου και ιδιαίτερα αυτήν του κυβερνήτη της Θεσσαλίας Ριφαάτ 
πασά,12 η βοήθεια του οποίου υπήρξε πολύτιμη. Σ’ αυτή την σύντομη ανακοίνωση, 
επισυνάπτω και έναν χάρτη, όπου σημειώνω την διαδρομή του ταξιδιού μου.  

Σχετικά με την ορθογραφία των τοπωνυμίων, προσπάθησα να τα αναπαράγω 
όπως ακριβώς τα πρόφεραν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών και βάσει των πλη-
ροφοριών τις οποίες κατέγραψαν άλλοι περιηγητές, κατά την διάρκεια των ταξι-
διών τους στα μέρη αυτά. Κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες δεν μου επέτρεψαν να συ-
μπληρώσω τις αρχικές σημειώσεις μου και να συντάξω έναν πλήρη κατάλογο των 
χωριών, παραθέτοντας δίπλα στην ελληνική ονομασία την αντίστοιχη τουρκική.     

Ο κύριος Félix Robert,13 προξενικός πράκτορας της Γαλλίας στη Λάρισα, ο ο-
ποίος είναι γνωστός για τα φιλόξενα αισθήματά του σε όλους τις ταξιδιώτες που 
πέρασαν από την Θεσσαλία, προθυμοποιήθηκε άμεσα να με βοηθήσει σ’ αυτήν την 
καταγραφή και από την θέση αυτή οφείλω να τον ευχαριστήσω για την πολύτιμη 

                                                      
10. Γερμανός γεωγράφος και χαρτογράφος (1818-1899), μαθητής του φημισμένου γερμανού 

χαρτογράφου Carl Ritter (1779-1859).    
11. Βλ. Carte de l'Épire et de la Thessalie, Nouvelle édition corrigée en 1880. Scale 1:500,000. Ber-

lin: chez D. Reimer, 1880.  
12. Ο Ριφαάτ πασάς αναφέρεται ως μουτεσαρίφης (τ. mutesarrif· διοικητής, έπαρχος) στο 

σαντζάκι (περιφέρεια) των Τρικάλων το 1869. Βλ. Μιχάλης Κοκολάκης, Το ύστερο γιαννιώτικο 
πασαλίκι, Αθήνα 2003, 416. 

13. Ο Félix Robert διετέλεσε προξενικός πράκτορας της Γαλλίας στη Λάρισα από τις 15.3.1867 
μέχρι τον Φεβρουάριο του 1875. Βλ. Γιώργος Β. Νικολάου, «Η κατάσταση στη Θεσσαλία την 
περίοδο 1870-1875 με βάση τις εκθέσεις του υποπροξένου της Γαλλίας στη Λάρισα», Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο, 42 (2002) 113-140 (ειδικώς, 115). 
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βοήθεια την οποία μου προσέφερε σε όλη την διάρκεια της παραμονής μου στην 
Ευρωπαϊκή Τουρκία.  

Στο οδοιπορικό μου οι αποστάσεις μεταξύ των οικισμών μετρήθηκαν με ώρες 
οδοιπορίας (1 ώρα αντιστοιχεί σε 4 χιλιόμετρα). Οι καταγραφές και οι μετρήσεις 
των καθορισμένων σημείων πραγματοποιήθηκαν στο μέτρο του δυνατού με την 
βοήθεια μιας μικρής πυξίδας. Ο χάρτης που σχεδιάστηκε, πιθανόν να περιέχει με-
ρικά τοπογραφικά σφάλματα, ως προς την ακριβή χωροθέτηση των σημειούμενων 
ποταμών, χειμάρρων και πηγών, αλλά μπορεί να διευκολύνει, σε μεγάλο βαθμό, 
αυτούς που πρόκειται να ταξιδεύσουν, μελλοντικά, στα μέρη αυτά.        

Η περιοχή των Χασίων ορέων, δηλαδή του όρους Λύγκος (Lyngons) όπως ονο-
μαζόταν στην Αρχαιότητα, εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά, μεταξύ 
των οροσειρών του Ολύμπου και της Πίνδου και χωρίζεται από τον Σαλαμπριά, 
τον αρχαίο Πηνειό, και από τον Σαραντάπορο και τον Ξηριά (Τιταρήσιο). Στα 
βόρεια η περιοχή των Χασίων οριοθετείται από τους ποταμούς Βενέτικο και Βί-
στριτσα (Αλιάκμονα), μεταξύ των οποίων ανοίγεται ένα πέρασμα προς το βουνό 
Μπούρινος (Bourounos), ενώ πρός τα νότια η οροθετική γραμμή περνά από το 
Ζάρκο και καταλήγει στο ∆αμάσι, ακολουθώντας μία αλυσίδα υψωμάτων με α-
σβεστολιθικά πετρώματα, τα οποία πολύ δύσκολα μπορείς να διαβείς. Επομένως, 
όλοι οι ταξιδιώτες μπορούν να ακολουθήσουν μόνον δύο διαδρομές για να επι-
σκεφθούν τις προαναφερθείσες περιοχές. Η πρώτη διαδρομή ξεκινά από τα Τρίκα-
λα και κατευθύνεται στην Καλαμπάκα και στους βράχους των Μετεώρων. Από 
εκεί ξεκινούν δύο διακλαδώσεις. Η μία οδηγεί στα Γιάννενα, μέσω του περάσμα-
τος του Ζυγού, ενώ η άλλη ακολουθεί τον δρόμο που οδηγεί στα Γρεβενά, στη Λα-
ψίστα (Νεάπολη) και στην Καστοριά, φθάνοντας μέχρι την Αλβανία. Η δεύτερη 
διαδρομή ακολουθεί την κοιλάδα του Σαρανταπόρου και, μέσω των Σερβίων και 
της Κοζάνης, ενώνει την Θεσσαλία με την ενδοχώρα της Μακεδονίας (...)».    

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ 

Στη συνέχεια ο Gorceix περιγράφει την ορυκτολογική σύνθεση των πετρωμάτων 
των περιοχών τις οποίες επισκέφθηκε14 και αναφέρεται στα χωριά των Χασίων τα 
οποία κατατάσσει σε κεφαλοχώρια και τσιφλίκια: «Τα μεγάλα πληθυσμιακά 
κέντρα είναι λίγα σε αριθμό. Στα βουνά η τραχύτητα του εδάφους δεν επιτρέπει 
την εγκατάσταση χωρικών και την καλλιέργεια της γης, ώστε να δημιουργηθεί 
μεγαλύτερος αριθμός κεφαλοχωρίων, ενώ στα πεδινά, παρά τις εύφορες και 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις που υπάρχουν, τα χωριά είναι αραιά διασκορπισμένα 
και η κατάστασή τους είναι άθλια. Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι οι διορθω-
τικές αλλαγές πρός αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερα μετά τις μεταρρυθμίσεις που 
ανακοινώθηκαν».15 Ως κεφαλοχώρια (képhalo-khori) ο Gorceix ορίζει «τα χωριά, η 
γη των οποίων ανήκει στους αγρότες και οι οποίοι την καλλιεργούν δι’ ίδιον 
ώφελος πληρώνοντας τους αναλογούντες φόρους στην κυβέρνηση», ενώ ως 
τσιφλίκια (tchiflick) «εκείνα των οποίων ο ελληνικός κατά κανόνα πληθυσμός, 
εργάζεται για λογαριασμό των ιδιοκτητών της γης, εφαρμόζοντας στην ουσία το 
                                                      

14. Gorceix, La région des Khassia, 451-452.   
15. Gorceix, La région des Khassia, 453. 
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φεουδαρχικό σύστημα το οποίο επικρατούσε, άλλοτε, στη Γαλλία. Τα ενδιαιτή-
ματα στα οποία διαμένουν οι φτωχοί κάτοικοι των τσιφλικιών είναι, κατά 
κανόνα, άθλιες και ανθυγιεινές καλύβες σκεπασμένες με άχυρο και με ελάχιστα 
έπιπλα, ενώ εκείνα των κεφαλοχωρίων είναι κτισμένα με πέτρα και η επίπλωσή 
τους επαφίεται στην αποκλειστική διάθεση των ιδιοκτητών τους. Η ίδρυση και 
λειτουργία των σχολείων στα κεφαλοχώρια αποτελεί προτεραιότητα των προκρί-
των της κοινότητας, αφού ως πρωταρχικό μέλημα έχουν την εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Και γι’ αυτό τον λόγο ξοδεύουν σημαντικά ποσά για την συντήρηση 
και τα λειτουργικά τους έξοδα».16  

Στη συνέχεια ο Gorceix παραθέτει πληροφορίες για τις καλλιέργειες και τα 
παραγόμενα αγροτικά προϊόντα: «Το κριθάρι και το καλαμπόκι καλλιεργούνται 
σχεδόν παντού, μια και το καλαμπόκι αποτελεί τη βάση της διατροφής του πληθυ-
σμού των χωριών της υπαίθρου, αφού η λέξη ‘ψωμί’, όπως τουλάχιστον την γνωρί-
ζουμε εμείς, είναι περίπου άγνωστη στους κατοίκους. Η καλλιέργεια του σιταριού 
και του βαμβακιού εξασφαλίζει, κατά κανόνα, καλή παραγωγή, ενώ οι αμπελώνες 
παράγουν εξαιρετικής ποιότητας σταφύλια, κατάλληλα για την δημιουργία κρα-
σιού καλής ποιότητας με ελαφριά γεύση. ∆υστυχώς όμως, η κατάσταση  που επι-
κρατεί σήμερα στη γεωργία, καθώς λείπουν οι ευκαιρίες για εξαγωγές, τα παρα-
γόμενα προϊόντα προορίζονται υποχρεωτικά για την επιτόπια κατανάλωση.17 Ο 
πληθυσμός στα τσιφλίκια είναι αποκλειστικά ελληνικός. Οι οθωμανοί ιδιοκτήτες 
τους αναθέτουν την διαχείρησή τους σε Αλβανούς, οι οποίοι εποπτεύουν τα χωριά 
και αποτελούν το ‘δεξί χέρι’ των αφεντικών τους. Εν κατακλείδι, σε όλους αυτούς 
έρχονται να προστεθούν και οι βλάχοι νομάδες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού, οδηγούν τα κοπάδια τους στα οροπέδια, ενώ τον χει-
μώνα εγκαθίστανται στα πεδινά, γύρω από τα προαναφερθέντα χωριά. Σε όλη την 
Θεσσαλία και ιδιαίτερα στην περιοχή των Χασίων, οι Βλάχοι αποτελούν ένα πλη-
θυσμιακό στοιχείο, το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Αυτοί που κατοικούν σε μεγά-
λες πόλεις μετέρχονται επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται περισσότερο η ευ-
φυία και λιγότερο η μυική δύναμη. Είναι από την φύση τους ευπρόσιτοι και χα-
ρούμενοι, ενώ η φυσιογνωμία τους μοιάζει με τις λατινόφωνες φυλές, με τις οποίες 
επιθυμούν να συγκρίνονται και στις οποίες ανάγουν, κατά κάποιο τρόπο, την 
προέλευσή τους. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, την στιγμή 
που η ιδέα του Πανσλαβισμού, στην Ανατολή, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας».  

 
                                                      

16. Gorceix, La région des Khassia, 455. 
17. Μόλις το 1876 ο σουλτάνος αποφάσισε να ενισχύσει την γεωργική παραγωγή, με την χρήση 

ατμομηχανών και εργαλείων, για τις καλλιέργειες, και την ίδρυση αγροτικών σχολών: «Η Α. Μ. ὁ 
Σουλτάνος, λαβών ὑπ’ ὄψιν τήν ἀθλίαν κατάστασιν τῆς γεωργίας ἐν Τουρκίᾳ καί ἀναγνωρίζων 
τά θαυμάσια ἀποτελέσματα ἅπερ παρήγαγε καί παραγάγει ὁσημέραι ἡ εἰσαγωγή εἰς τήν 
γεωργίαν τῆς νέας μεθόδου καί τῶν ἐργαλείων αὐτῆς ἐπεφόρτισε τόν ὑπουργόν τοῦ Ἐμπορίου 
καί τῆς Γεωργίας ὅπως ἐπιληφθῆ ἀμέσως τῶν ἀπαιτουμένων μέτρων πρός βελτίωσιν τῆς 
γεωργίας ἐν γένει καί διέταξεν ὅπως τό ἐν Θεραπείοις μικρόν αὐτοκρατορικόν τσιφλίκιον 
μετασχηματισθῆ εἰς σχολεῖον γεωργίας καί χρησιμεύση ὡς πρώτυπον ἀγροκήπιον, πρῶτον μέν 
διά τά αὐτοκρατορικά τσιφλίκια καί ἔπειτα διά τά κτήματα τῶν ἰδιωτῶν». Βλ. εφημ. Ερμής, φ. 
130 (Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεμβρίου 1876).  
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Κλείνοντας την μικρή ανακοίνωσή του, αναφέρθηκε στα ήθη και στα έθιμα των 
κατοίκων των Χασίων, τα τραγούδια τους και το αίσθημα της φιλοξενίας που απο-
τυπώθηκε στους τρόπους και στις συνήθειες με τις οποίες υποδέχονταν τους ταξι-
διώτες. Αναφέρθηκε, επίσης, σε σύντομες τοπογραφικές, γεωγραφικές και αρχαιο-
λογικές παρατηρήσεις, σχετικά με τοποθεσίες οι οποίες βρίσκονταν κατά μήκος της 
κοιλάδας του Αλιάκμονα, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσίευσε, αργότερα, σε 
άλλα επιστημονικά περιοδικά.18  

ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΑΣΙΩΝ 

Ο Gorceix κατά τη διάρκεια των περιηγήσεών του, κατέγραψε την ύπαρξη 83 
χωριών τα οποία αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Αυτά που επισκέφθηκε ο 
ίδιος σημειώνονται με έναν αστερίσκο (*), ενώ αυτά με διπλό αστερίσκο (**) ήταν 
γνωστά και ως χωριά των Βεντζίων (Ventzoe).19 ∆ίπλα από την ονομασία του 
χωριού παρατίθεται η σχετική ένδειξη κεφαλοχώρι (Κ) ή τσιφλίκι (Τ) και ο αριθμός 
των οικιών τις οποίες καταμέτρησε ο Gorceix. Στην τελευταία στήλη σημειώνεται η 
σημερινή ονομασία.   

 
Amouri   Αμούρι Αμούρι (Ελασσόνας) 

Aspro-Klissia* Τ  Ασπροκλησιά20 Ασπροκλησιά (Καλαμπάκας) 

Bourgaschi21   (;) (;) 

Coundischiote22   Κοντσικιότι Ελεύθερο (Γρεβενών) 

Danrodon23   Ντοβράντοβον Βατόλακκος (Γρεβενών) 

Davrodonda24   (;) (;) 

Denla* Τ  Ντένλα / ∆έλινο Τριγωνικό (Σερβίων) 

Dhamasi   ∆αμάσι ∆αμάσι (Τυρνάβου) 

Dhamasouli* Τ 10 ∆αμασούλι ∆αμασούλι (Τυρνάβου) 

Dhéméniko   ∆ομένικο ∆ομένικο (Ελασσόνας) 

Dhéménitsa* Τ 60 ∆ημηνίτσα Καρπερό (Γρεβενών) 

Dhissikata* Κ 400 ∆εσκάτη25 ∆εσκάτη (Γρεβενών) 

Djidiani26   Ζιδάνι27  - 

                                                      
18. Gorceix, La région des Khassia, 456. 
19. Gorceix, La région des Khassia, 457. 
20. Βασίλης Κ. Σπανός, Οι οικισμοί της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία, 

από τον Ι∆΄ έως τον ΙΘ΄ αιώνα, εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004, 193-194. 
21. ∆εν αναφέρεται από τον Kiepert (1880).     
22. Αναφέρεται ως Koutsikioti από τον Kiepert (1880).     
23. Αναφέρεται ως Dovrádovon από τον Kiepert (1880).     
24. Μεταξύ Σιάτιστας και Κοζάνης. ∆εν αναφέρεται από τον Kiepert (1880).     
25. Bασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 585-588. 
26. Αναφέρεται με το ίδιο, ακριβώς, όνομα και από τον Kiepert (1880).     
27. Εγκατελειμένος οικισμός στην περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η Μονή του Ζιδανίου.  Βλ. 

Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα 



 110 

Garithadès*  Τ  Γκαριθάδες/Κρανίκι Κρανίδια (Κοζάνης) 

Gounzko**  Κ  Κουνσκό Ταξιάρχης (Γρεβενών) 

Gourba*28  Τ  (;) (;) 

Gréos* Τ  Γκρέουσ(ι)   Άνοιξη (Γρεβενών) 

Gritziano T   Γριζάνο     Γριζάνο (Τρικάλων) 

Hagh.-Ghiorgios*    Τ 6 Α. Γεώργιος / Αγιώργης29 - 

Harrapp* Τ 40 Αράπι ∆ήμητρα (∆εσκάτης) 

Hassan-Kalivia* Κ  Χασάν Καλύβια30 Καλλιθέα (Τρικάλων) 

Kabondi31   (;) (;) 

Kaliani   Κάλλιανη Αιανή (Κοζάνης) 

Kallio-Bachi32   (;) (;) 

Kalopodi* Τ 8 Καλαπόδι33 - 

Kaloudi*34   Κ  Καλόχι Καλόχι (Γρεβενών) 

Kamenitza*35    Καμενίτσα / Καλαμίτσι Καλαμίτσι (Γρεβενών) 

Kastraki   Καστράκι36 Καστράκι (Καλαμπάκας) 

Katakali* Τ 20 Κατάκαλη37 Κατάκαλη (∆εσκάτης) 

Képlalo-Vrysis*    Τ 5 Κεφαλόβρυση Κεφαλόβρυσο (Ελασσόνας) 

Kérasia   Κερασιά Κερασιά (Κοζάνης) 

Kodja-mathi38   (;) (;) 

Komati* Τ 15 Κομμάτι39 - 

Koublaraki* T  Γκομπλαράκι40 Μικρό (Γρεβενών) 

Koublari   Γκομπλάρι Μυρσίνα (Γρεβενών) 

Koulénitsa** Κ  Χολένιστα ∆ίπορο (Γρεβενών) 

Krania* Κ 100 Κρανιά Κρανιά  (Ελασσόνας) 

                                                          
κατά την Τουρκοκρατία. Ο κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Ζάβορδας, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2000, 130, 153, 156-157.  

28. ∆εν αναφέρεται από τον Kiepert (1880).     
29. ∆ιαλυμένος οικισμός της ∆εσκάτης. Bλ. Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 580-582. 
30. Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 573-574. 
31. ∆εν αναφέρεται από τον Kiepert (1880).     
32. ∆εν αναφέρεται από τον Kiepert (1880).     
33. ∆ιαλυμένος υστεροβυζαντινός οικισμός μεταξύ της Τρικοκκιάς και του Καρπερού του 

∆ήμου της ∆εσκάτης. Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 591-592. 
34. Αναφέρεται ως Kalôkhi από τον Kiepert (1880).     
35. Αναφέρεται ως Kalamitsi από τον Kiepert (1880).     
36 Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 311-314. 
37. Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 595-596. 
38. Αναφέρεται ως Kodjamatlú από τον Kiepert (1880).     
39. ∆ιαλυμένος οικισμός μεταξύ του ∆ιασελακίου, της Παλιουργιάς και της ∆ήμητρας του ∆ή-

μου της ∆εσκάτης. 
40. Ο οικισμός Μικρό καταργήθηκε στις 16.10.1940. 
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Krifti   Κρίφτι / Κρίφτσι Κιβωτός (Γρεβενών) 

Kristo*  Τ 10 Χριστός41 - 

Laia*   Λάη42 - 

Lapsista*   Λαψίστα Νεάπολη (Κοζάνης) 

Lazaradès* Τ  Λαζαράδες Λαζαράδες (Σερβίων) 

Léftérokhorio   Ελευθεροχώρι Ελευθεροχώρι (Γρεβενών) 

Loubénitza* Τ 40 Λούμπινστα/Λουμπενίτσα43  Βαλάνι (Γρεβενών) 

Loutro* Κ 40 Λουτρό Λουτρό (Ελασσόνας) 

Louziani* Κ  Λουζιανή Ελάτη (Σερβίων) 

Magoula   Μαγούλα Μαγούλα (Ελασσόνας) 

Malogousta   Μολόγουστα Μεσοχώρι (Ελασσόνας) 

Mauriti   (;) (;) 

Métaxas* Κ  Μεταξάς Μεταξάς (Σερβίων) 

Mikro-Valto* Κ 20 Μικρόβαλτο Μικρόβαλτο (Σερβίων) 

Miliansko44   Μιλιάνσκο / Μελεντζικό - 

Mockro* Τ  Μόκρο Λιβαδερό (Σερβίων) 

Paloeo-copra*45  T  Παλαιοκοπρίβα46 Παλαιοκνίδη (Γρεβενών) 

Paloeo-Kastro   Παλαιόκαστρο Παλαιόκαστρο (Ελασσόνας) 

Paloeo-Khori** Κ  Παλαιοχώρι Παλαιοχώρι (Γρεβενών) 

Paloeo-tourko** Κ  Παλαιότουρκο47 - 

Paraskéoi  Skepari   Παρασκευή Σκεπάρι48 Σκεπάρι (Καλαμπάκας) 

Paraskévi* Κ 8 Παρασκευή49 Παρασκευή (∆εσκάτης) 

Pertori   Περτόρι Πραιτώρι (Ελασσόνας) 

                                                      
41. ∆ιαλυμένος οικισμός, 4 χλμ. δυτικά του Καρπερού. Βλ. Αχιλλέας Γεωργόπουλος, ∆ιαλυμένοι 

οικισμοί του Νομού Γρεβενών, Γρεβενά 2006, 295. Αναφέρεται ως Khristós από τον Kiepert 1880. 
42. Οικισμός Βαλαάδων στην περιοχή του Βοΐου. 
43. ∆ιαλυμένος οικισμός, μεταξύ του ∆ιασελακίου της ∆εσκάτης και της Ασπροκκλησιάς της 

Καλαμπάκας, η κτηματική περιοχή του οποίου είναι ιδιοκτησία της οικογένειας Σκιπεργιώτη. Βλ. 
Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 599-601. 

44. Αναφέρεται ως Bléntzko από τον Kiepert (1880). Αναφέρεται και ως Μελεντισκό. Βρισκό-
ταν σε απόσταση 3,5 χλμ. Β-ΒΑ του οικισμού Παναγιά. Το 1927 το χωριό ονομάστηκε Μελανή 
και αργότερα διαλύθηκε. Βλ. Αχιλλέας Γεωργόπουλος, ό. π., 151-159· πρβ. Μαρία-Χριστίνα 
Χατζηιωάννου, ό. π., 108-109, 111.      

45. Αναφέρεται ως Paliokopria από τον Kiepert (1880).     
46. Το χωριό αυτό, όπως και εκείνο που καταγράφεται ως Vintze (Βίντζε), βρισκόταν στην 

μέση ενός δάσους που ονομάζονταν Paloeo-vlaki (Παλαιοβλάχοι). Και στα δύο χωριά υπήρχαν 
εργαστήρια αγγειοπλαστικής. Βλ. Gorceix, La région des Khassia, 457. 

47. Παλαιότουρκο < Παλαιοτούρ(νι)κο· περιοχή όπου βρισκόταν αρχικά ο οικισμός Τουρνίκι, 
η σημερινή Παναγιά του ∆ήμου της ∆εσκάτης. Σώζεται ο ναός του.  

48. Ο Gorceix δημιούργησε ένα ανύπαρκτο τοπωνύμιο. Το σωστό είναι Σκεπάρι. 
49. Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 579-580. 
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Phily*   Φιλί Φιλί (Γρεβενών) 

Pikrévenitza*   Πικριβενίτσα Αμυγδαλιές (Γρεβενών) 

Pilouri   Πιλουρί Πυλωροί (Γρεβενών) 

Riakovo* Τ  Ριάχοβο / Ράχοβο Πολύρραχο (Σερβίων) 

Sarakina** Κ  Σαρακίνα Σαρακίνα (Γρεβενών) 

Servia*   Σέρβια Σέρβια (Κοζάνης) 

Simiatzi* Τ 40 Ζιμνιάτσι Παλιουργιά50 (∆εσκάτης) 

Sintza* Τ 20 Σίντσα Τριφύλλι51 (∆εσκάτης) 

Sitista*   Σίτιστα / Σιάτιστα Σιάτιστα (Κοζάνης) 

Spiltsi52   Σπίλτσι / Σφίλτσι Χρώμιο (Κοζάνης) 

Tchapournia* Τ 15 Τσαπουρνιά Τρικοκιά53 (∆εσκάτης) 

Tchourkli*   Τσούρχλι54 Άγ. Γεώργιος (Γρεβενών) 

Tourniki** Κ  Τουρνίκι Παναγία (∆εσκάτης) 

Trano-Valto* Τ  Τρανόβαλτο Τρανόβαλτο (Σερβίων) 

Valanidia* Κ 40 Βαλανιδιά Βαλανίδα (Ελασσόνας) 

Ventzoe**55  Κ  Βέντζι Κέντρο (Γρεβενών) 

Verikousia   Βερδικούσια Βερδικούσια (Ελασσόνας)  

Vintze*56  K  Βίντσε / Βίτσι Λόχμη (Γρεβενών) 

Vlakava* Τ  Βλαχάβα57 Βλαχάβα (Καλαμπάκας) 

Vlako-jannis   Βλαχογιάννης Βλαχογιάννι (Ελασσόνας) 

Vlako-Khori   Βλαχοχώρι (;) - 

Zarkos K  Ζάρκος Ζάρκο58 (Τρικάλων) 

Zigotzi*   Κ  Ζιγκότσι / Ζυγόστι Μεσόλακκος (Γρεβενών) 

 
Με πρωτοβουλία του εκδότη του Θεσσαλικού Ημερολογίου, κυρίου Κώστα 

Σπανού, ζητήσαμε από τα Γαλλικά Εθνικά Αρχεία, αντίγραφα των χειρόγραφων 
σημειώσεων του Henri Gorceix που αναφέρονται στη Θεσσαλία. Η μελέτη τους θα 
φωτίσει άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της θεσσαλικής Ιστορίας. 

                                                      
50. Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 588-590. 
51. Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 610-611. 
52. Αναφέρεται ως Sphitsi από τον Kiepert (1880).     
53. Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 612-613. 
54. Στο χωριό ο Gorceix ανακάλυψε μία τοποθεσία με ενεπίγραφα μάρμαρα, όπου, κατά την 

γνώμη του, υπήρχε στην Αρχαιότητα ένα ιερό του Ασκληπιού. Βλ. Gorceix, La région des 
Khassia, 457. 

55. Αναφέρεται ως Véntza από τον Kiepert (1880).     
56. Αναφέρεται ως Vitsi από τον Kiepert (1880). Βλ. Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, ό. π., 132.    
57. Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 223-224. 
58. Βασίλης Κ. Σπανός, ό. π., 280-288. 
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SLAWOMIR SPRAWSKI 

Ο ΙΑΣΟΝΑΣ ΤΩΝ ΦΕΡΩΝ 

Μετάφραση από τα αγγλικά 
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ 

Ο στρατός 

Θεωρείται γενικά δεδομένο ότι εδώ πραγματευόμαστε το αποτέλεσμα της αναμόρ-
φωσης, την οποία λέγεται ότι πραγματοποίησε ο Ιάσονας αφότου ανέλαβε το αξίωμα 
του ταγού, μία αναμόρφωση η οποία αφορούσε στην αλλαγή του συστήματος επιστρά-
τευσης του ομοσπονδιακού στρατού. Το παλαιό σύστημα βασιζόταν σε ομάδες που α-
ποκαλούνταν κλήροι, οι οποίοι υποτίθεται ότι ιδρύθηκαν κατά το τέλος του 6ου αι. π. 
Χ., από τον Αλεύα τον Πυρρό. Όπως προαναφέρθηκε, ο Αριστοτέλης το αναφέρει αυτό 
στα σωζόμενα αποσπάσματα της Θεσσαλών Πολιτείας (fr. 498). Σύμφωνα με αυτόν, 
από κάθε κλήρο αναμενόταν να στρατολογηθούν 80 οπλίτες και 40 ιππείς. Στο κείμενο 
που ακολουθεί είναι μία περιγραφή της πέλτης, μιας ασπίδας, την οποία χρησιμοποιού-
σε το ελαφρώς οπλισμένο πεζικό, και γι’ αυτό το λόγο το κείμενο θεωρείται παραποιη-
μένο στο σημείο αυτό. Πιστεύεται ότι αρχικώς περιελάμβανε στο σημείο αυτό πληρο-
φορίες σχετικά με το μέγεθος του αποσπάσματος των πελταστών. Ο Ξενοφώντας, ε-
ντούτοις, δεν αναφέρει καθόλου τους κλήρους και η αφήγησή του μας δίνει την εντύ-
πωση ότι οι πόλεις ήταν εκείνες που θα επανδρώσουν τα αποσπάσματα (...διέταξεν ἱπ-
πικόν τε ὅσον ἑκάστη πόλις δυνατή ἦν παρέχειν καί ὁπλιτικόν). Από την μία πλευρά, 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Ξενοφώντας δεν ήταν λεπτομερώς ενημερωμένος με το 
σύστημα επιστράτευσης της Θεσσαλίας και γι’ αυτό τον λόγο δεν αναφέρει τους κλή-
ρους. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε βεβαίως να αναρωτηθούμε αν το παλαιό σύστη-
μα είχε διαρκέσει, πράγματι, μέχρι την εποχή του Ιάσονα και εμφανίζεται στα αποσπά-
σματα των έργων του Αριστοτέλη, αποκομμένο από το περιεχόμενο ως παλαιό υλικό. 
Γενικότερα όμως θεωρείται ότι ένα τέτοιο σύστημα λειτουργούσε πράγματι μέχρι την 
εποχή του Ιάσονα. Ο H. T. Wade-Gery έχει υπολογίσει πως εάν καθορίσουμε τον αριθμό 
των κλήρων στους 150, τότε επιτυγχάνουμε τον αριθμό που ανταποκρίνεται στους υπο-
λογισμούς του Ιάσονα, δηλαδή στις 6.000 ιππείς και 12.000 πεζούς. Εφόσον αργότερα ο 
Ιάσονας μπορούσε να επιστρατεύσει ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις, πάνω από 8.000 ιπ-
πείς και τουλάχιστον 20.000 πεζούς, θα πρέπει να επέφερε σημαντικές αλλαγές στο πα-
λαιό σύστημα. Ο Ξενοφώντας φαίνεται να τονίζει ότι αυτό ήταν πιθανό, αφού ο ταγός 
καθόρισε νέα αποσπάσματα για τις πόλεις, διατάσσοντάς τες να παρέχουν όσα περισ-
σότερα στρατεύματα μπορούσαν.40   

Σε αυτήν την βάση έχει γίνει πλέον αποδεκτό ότι ο Ιάσονας πραγματοποίησε μία ανα-
μόρφωση του συστήματος στρατολόγησης· εγκατέλειψε το σύστημα των κλήρων προτι-
μώντας να βασιστεί στις πόλεις. Η άποψη αυτή φαίνεται να είναι καλά δικαιολογημένη 

                                                      
40 H. T. Wade-Gery, «Iason of Pherae and Aleuas the Red», JHS, 44 (1924) 59-60. Ο Ε. Meyer 

(Theopomps Hellenika, Halle 1909, 225-226) έχει την άποψη ότι οικλήροι ήταν 160-200. 
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εάν υποθέσουμε ότι οι πόλεις της Θεσσαλίας αποκτούσαν ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία 
εις βάρος των ομοσπονδιακών δομών. Όπως το έχει εκφράσει ο H.T. Wade-Gery, αυτό 
ήταν «αναγνώριση του γεγονότος ότι η Θεσσαλία δεν ήταν πλέον ένα έθνος, αλλά ένα 
σύνολο πόλεων».41 Για τον Ξενοφώντα, οι πόλεις είναι το μόνο επίκεντρο των δραστηριο-
τήτων του Ιάσονα. Οι παραδοσιακές δομές του συστήματος διακυβέρνησης στη Θεσσαλί-
α, όπως οι Τετράδες, και οι Κλήροι, είναι εντελώς ανεπαίσθητες γι’ αυτόν, χωρίς βέβαια 
αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν. Πολύ πιθανόν να μην έπαιζαν κάποιον ανεξάρτητο 
ρόλο και να μην ήταν παίκτες της πολιτικής σκηνής. Ο Br. Helly είναι αντίθετος με την 
άποψη αυτή, δείχνοντας στην ανακατασκευή του θεσσαλικού πολιτικού και οικονομικού 
συστήματος μία μορφή πολιτείας στην οποία δεν υπήρχε καμία σύγκρουση ανάμεσα στις 
πόλεις και στους κλήρους ή στις Τετράδες. Λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς του το θε-
ωρητικό έργο του 1ου αι. π. Χ. του Ασκληπιόδοτου, το οποίο είναι σχετικό με την οργά-
νωση του ελληνικού στρατού, επιχειρεί να αποδείξει μία πιθανή αλληλοεξάρτηση ανάμε-
σα στις μονάδες οργάνωσης του θεσσαλικού στρατού και στους κλήρους, στις πόλεις και 
στις Τετράδες. Σύμφωνα με τον Ασκληπιόδοτο, η φάλαγγα χωριζόταν σε 128 λόχους (τά-
ξεις), κι έτσι ο Br. Helly υπέθεσε ότι ο Αλεύας ο Πυρρός χώρισε την Θεσσαλία σε τόσους 
ακριβώς κλήρους. Επιπλέον, συστηματικά συνέδεσε καθεμιά από τις 16 χιλιαρχίες της 
φάλαγγας με μία από τις 16 πόλεις, ομαδοποιημένες σε τέσσερες τετράδες. Κάθε μία από 
τις Τετράδες υποτίθεται ότι ανταποκρινόταν σε μία από τις τέσσερες μισές πτέρυγες (α-
ποτομή) που αποτελούσαν την φάλαγγα. Το όλο σύστημα βασιζόταν σε πολλαπλάσια 
του τέσσερα. Οι ένοπλες δυνάμεις τής κάθε Τετράδας αποτελούνταν από τις δυνάμεις 
τεσσάρων πόλεων, κάθε πόλη από οχτώ κλήρους και κάθε κλήρος από αποσπάσματα 40 
ιππέων και 80 πεζών. Υπολογίζοντας το μέγεθος του στρατού, ο οποίος θα μπορούσε να 
συγκεντρωθεί από τα αποσπάσματα που στρατολογούνταν από 12 κλήρους, κατέληξε σε 
5.120 ιππείς και 10.240 οπλίτες. Αυτοί οι αριθμοί αποκλίνουν, ειδικά στην περίπτωση του 
ιππικού, από αυτά που δόθηκαν από τον Ιάσονα. Η απόκλιση αυτή θα μπορούσε ίσως να 
εξηγηθεί διότι υποτίθεται ότι είχαν ήδη αρχίσει να σημειώνονται οι αλλαγές στο σύστημα 
επιστράτευσης. Κατά την άποψη του Br. Helly, η αναμόρφωση του συστήματος συνέβη 
κατά τα τέλη του 5oυ και στις αρχές του 4ου αι. π. Χ., έχοντας ως αποτέλεσμα ο αριθμός 
των κλήρων να αυξηθεί σε 160, ενώ ταυτόχρονα επήλθε αλλαγή στο μέγεθος των διάφο-
ρων αποσπασμάτων προκειμένου να διατηρηθεί το γενικό σύστημα οργάνωσης του στρα-
τού. Η αλλαγή αυτή επέτρεψε την επιστράτευση ενός στρατού 12.320 ατόμων πεζικού και 
6.080 ιππικού, που κατά προσέγγιση ανταποκρίνεται στα νούμερα που δίνονται από τον 
Ιάσονα. Σε αυτόν τον αριθμό ο Βr. Helly επίσης προσθέτει τους πελταστές. Ο Ασκληπιόδο-
τος μας πληροφορεί ότι ο αριθμός των ελαφρώς οπλισμένων θα έπρεπε να ανέρχεται στο 
μισό του αριθμού των οπλιτών και στην περίπτωση της Θεσσαλίας θα ήταν 6.080. 

 
 Ξενοφώντας 

Ελλ. ΣΤ, 1. 8 
Ξενοφώντας 
Ελλ. ΣΤ, 1. 19 

Br. Helly 
128 κλήροι 

Br. Helly  
160 κλήροι 

ιππικό 6.000 περισσότεροι  
από 8.000 

5.120 = 40 x 128 6.080 = 38 x 160 

                                                      
41. H. T. Wade-Gery, ό. π., σ. 60. 
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βαρύ 
πεζικό 

περισσότεροι 
από 10.000 

τουλάχιστον 20.000 10.240 = 80 x 128 12.160 = 76 x 160   ή  
12.320 = 77 x 160 

ελαφρύ 
πεζικό 

άγνωστος 
αριθμός  

άγνωστος αριθμός  5.120 6.080 

  
Εάν δεχτούμε όλες τις υποθέσεις του Βr. Helly, στη βάση αυτή δεν μπορούμε να εξη-

γήσουμε το πώς ο Ιάσονας μπόρεσε να πετύχει τον αριθμό των 20.000 οπλιτών. Η μόνη 
λύση είναι να υποθέσουμε ότι ο Ιάσονας συμπεριέλαβε στους υπολογισμούς του τούς 
μισθοφόρους και τους συμμάχους. Πράγματι, ο Ξενοφώντας γράφει ότι αυτές οι δυνά-
μεις αποτελούνταν από τα δικά του στρατεύματα και από εκείνα των συμμάχων του 
(καί ἐγένοντο αὐτῷ ἱππεῖς μέν σύν τοῖς συμμάχοις). Από την πρόταση βγαίνει σαφώς 
το συμπέρασμα ότι προμήθευαν μονάδες ιππικού, αλλά η πρόταση μπορεί να διαβαστεί 
με τέτοιον τρόπο ώστε να υπαινιχθεί ότι παρείχαν επίσης και οπλίτες. ∆εν μπορεί όμως 
να συναχθεί άμεσα από την αφήγηση ποιες δυνάμεις θεωρεί ως δικές του και ποιες απο-
καλεί των συμμάχων του. Μπορεί να υπολόγιζε μεταξύ των τελευταίων τις γειτονικές 
πολιτείες, από τη στιγμή που ο Ιάσονας αναφέρει ότι οι Βοιωτοί και οι άλλες πολιτείες 
που πολέμησαν εναντίον των Σπαρτιατών, το 375 π. Χ., ήταν σύμμαχοί του. Είναι σχε-
δόν απίθανο όμως να αναφέρεται σ’ αυτούς εδώ, καθώς δεν υπάρχει πιθανότητα κά-
ποιος από αυτούς να έχει θέσει τα στρατεύματά του υπό τις διαταγές του Ιάσονα. Επι-
πλέον ο Ξενοφώντας τονίζει ότι ως ταγός ο Ιάσονας μπορούσε να βασιστεί σε έναν 
στρατό αυτού του μεγέθους, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι αυτά τα στρατεύματα 
συγκεντρώνονταν από τις πόλεις που υπάγονταν σ’ αυτήν την εξουσία, δηλαδή από τις 
πόλεις της Θεσσαλίας και ίσως των Περιοίκων. 

Ο όρος Περίοικοι έχει καταλήξει να σημαίνει τους λαούς που κατοικούσαν στα ε-
δάφη γύρω από την Θεσσαλία. Θα πρέπει να αναγνωριστεί όμως ότι ο όρος αυτός δεν 
είναι ένας καλά αποδεδειγμένος όρος. Μόνο ο Ξενοφώντας χρησιμοποιεί αυτήν την λέ-
ξη και μάλιστα μόνο μία φορά. Τις περισσότερες φορές οι συγγραφείς χρησιμοποιούν 
τον όρο υπήκοοι. ∆εν μπορούμε να είμαστε εντελώς βέβαιοι εάν αυτοί οι όροι ήταν συ-
νώνυμοι ή όχι. Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, όλοι οι περιβάλλοντες λαοί ήταν δουλοπά-
ροικοι των Θεσσαλών (πάντα τά κύκλῳ ἔθνη ὑπήκοά μέν ἐστιν).42 Θα φαινόταν ότι με-
ταξύ αυτών έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται οι Περραιβοί στα βόρεια, οι Μάγνητες στα 
ανατολικά, οι Αχαιοί Φθιώτες στα νότια και οι ∆όλοπες στα δυτικά. Τα εδάφη τους 
είχαν κοινά σύνορα με την Θεσσαλία και ήταν στενά συνδεδεμένα με αυτήν. Ο Στράβω-
νας αναφέρει ότι την εποχή του Φιλίππου Β΄, οι Λαρισαίοι κατείχαν την Περραιβία. 
Συγκέντρωναν φόρο υποτέλειας και κατείχαν καλλιεργήσιμο έδαφος στην επικράτειά 
της.43 Ο Ξενοφώντας χρησιμοποιεί τον όρο Περίοικοι όταν αναφέρει το γεγονός ότι ο 
Ιάσονας τους επέβαλε την υποχρέωση να πληρώνουν φόρο υποτέλειας, όπως την εποχή 
του Σκόπα (προεῖπε δέ τοῖς περιοίκοις πᾶσι καί τόν φόρον ὥσπερ ἐπί Σκόπα τεταγμέ-
νος ἦν φέρειν).44 Εάν η λέξη περίοικοι έχει χρησιμοποιηθεί εδώ ως ένας τεχνικός όρος, ο 
οποίος δηλώνει την φύση του δεσμού, τουλάχιστον προσεγγίζοντας αυτήν που υπήρχε 
                                                      

42. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1. 9.  
43. Στράβωνας, Θ, 5. 19. 
44. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1. 19.  
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ανάμεσα στους Σπαρτιάτες και στους δικούς τους Περίοικους, τότε πιθανόν να έχει μία 
πιο περιορισμένη σημασία από την λέξη υπήκοοι. Ως Περίοικοι των Θεσσαλών, λοιπόν, 
μπορούν να θεωρηθούν, ακολουθώντας τον Br. Helly, οι τέσσερις άμεσα γειτονικοί και 
στενά συνδεδεμένοι λαοί, των οποίων η εξάρτηση από τους Θεσσαλούς είχε ήδη εδραι-
ωθεί την εποχή του Σκόπα, δηλαδή όταν η θεσσαλική πολιτεία έπαιρνε το σχήμα της. 
Από την άλλη πλευρά, ο όρος υπήκοοι θα μπορούσε ίσως να αναφερόταν και σε άλλους 
λαούς, όπως είναι οι Αινιάνες, οι Οιταίοι, ή οι Μαλιείς, οι οποίοι κατοικούσαν στην 
κοιλάδα του Σπερχειού, των οποίων όμως οι δεσμοί με την Θεσσαλία δεν ήταν καθόλου 
στενοί. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι οι Θεσσαλοί θεωρούσαν αυτούς τους ανθρώπους ως 
δουλοπαροίκους τους και επιχείρησαν με αποφασιστικότητα να τους εμποδίσουν να 
περιέλθουν στην άμεση σφαίρα επιρροής της Σπάρτης.45 Με δεδομένη την αδυναμία της 
Θεσσαλίας εκείνη την περίοδο, καθώς ήταν διχασμένη, οι προσπάθειες των Θεσσαλών 
δεν απέφεραν αποτελέσματα. Η αποκατάσταση του ελέγχου σε μερικούς από τους Πε-
ρίοικους θεωρούνταν, επίσης, από τον Ιάσονα ως ένα από τα κύρια καθήκοντα του τα-
γού. Πρώτα κατάφερε να υποτάξει τους ∆όλοπες, τους Μάγνητες και πιθανότατα τους 
Αχαιούς Φθιώτες. Οι Περραιβοί διατήρησαν την ανεξαρτησία τους, καθώς πληροφο-
ρούμαστε από τον ∆ιόδωρο, τουλάχιστον μέχρι το τελευταίο μισό του 371 π. Χ.46  

Για τον H.T. Wade-Gery οι Περίοικοι ήταν ακριβώς αυτοί οι οποίοι αναφέρονται 
από τον Ξενοφώντα ότι ήταν οι σύμμαχοί του. Κατέληξε στην πεποίθηση ότι εκτός από 
την πληρωμή του φόρου υποτέλειας, έστειλαν και έναν σημαντικό αριθμό πελταστών 
και πιθανόν 2.000 ιππείς.47 Όσον αφορά στους πελταστές, τα συμπεράσματα του Wade-
Gery δεν εγείρουν διαμάχες. Στον Ξενοφώντα,48 ο Ιάσονας επαινεί τους λαούς που κα-
τοικούν στα ορεινά μέρη γύρω από την θεσσαλική πεδιάδα ως εξαιρετικούς ακοντιστές. 
Υπ’ αυτό το πρίσμα προσδοκά πως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ενισχύσει τις 
δυνάμεις του με έναν σημαντικό αριθμό πελταστών. Ο ∆ιόδωρος (ΙΕ, 85. 4), επίσης, α-
ναφέρει ότι προς τα τέλη της δεκαετίας του 360 π. Χ. οι Θηβαίοι είχαν ένα σημαντικό 
αριθμό σφενδονητών και ακοντιστών στη διάθεσή τους, οι οποίοι επιστρατεύονταν από 
τις περιοχές γύρω από την Θεσσαλία (ἐκ τῶν περί τήν Θετταλίαν τόπων). Στο ίδιο κεί-
μενο μας διαβεβαιώνει ότι οι πολεμιστές αυτών των λαών εξασκούν αυτή τη μορφή τής 
μάχης σε βαθμό τελειότητας από την παιδική τους ηλικία και, χάρη στις ικανότητες και 
στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει στο να εκσφενδονίζουν βλήματα, θα μπορούσαν να 
έχουν ένα ισχυρό αντίκτυπο στο απώτερο αποτέλεσμα. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, οι 
Περίοικοι των Θεσσαλών ήταν διάσημοι γι’ αυτή την μέθοδο μάχης. Σ’ αυτό το σημείο, 
όμως, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό εμπόδιο ερμηνείας. Εάν οι Περίοικοι είναι 
αυτοί τους οποίους ο Ξενοφώντας αποκαλεί συμμάχους, τότε γιατί αναφέρει ότι παρεί-
χαν σ’ αυτούς αποσπάσματα ιππικού και οπλίτες; Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα σχό-
λιά του που τονίζουν την αξία αυτών των λαών ως πελταστών. Γενικά, υπάρχει πολύ 
μικρή πιθανότητα να μπορούσαν να διατηρήσουν κάποιου είδους σημαντικές δυνάμεις 

                                                      
45. Θουκυδίδης Ε.51.1· Η. 3. 1· πρβ. J. A. O. Larsen, « Perioikoi (1) », RE, 19 (1937) 831-832· J. N. 
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47. H.T. Wade-Gery, ό. π., σ. 60, σημ. 23. 
48. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 1. 9. 
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ιππικού σε ορεινό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιάσονας σκόπευε οπωσδήποτε να χρη-
σιμοποιήσει τους Περίοικους σε μεγάλη κλίμακα στον στρατό του, αποκλειστικά όμως 
ως πελταστές. Στις αρχές του 4ου αι. π. Χ., οι σχηματισμοί των πελταστών έχαιραν με-
γάλης εκτίμησης και τους αναζητούσαν πολύ. Γενικά οι μισθοφόροι υπηρετούσαν σ’ 
αυτές τις ομάδες κι έτσι η στρατολόγησή τους από τους Περίοικους πρέπει να ήταν για 
τον Ιάσονα μία πρωτοποριακή κίνηση. ∆εν έχουμε καμία επιβεβαίωση ότι πριν από τον 
Ιάσονα οι λαοί αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να παρέχουν στρατιωτικά αποσπάσματα 
στους Θεσσαλούς, αφού ο Ξενοφώντας συνδέει τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες υπήρχαν 
από την εποχή του Σκόπα, αποκλειστικά με την πληρωμή του φόρου υποτέλειας.49   

Μετά από επανειλημμένες αναλύσεις του κειμένου, σχετικά με την πρώτη θεσσαλική 
εκστρατεία στον Ξενοφώντα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αποκαλούμενοι 
σύμμαχοι του Ιάσονα είναι οι πόλεις της Θεσσαλίας. Έτσι λοιπόν, ο Ιάσονας λέει στον 
Πολυδάμαντα ότι «εγώ έχω τις περισσότερες από τις πόλεις της Θεσσαλίας και τις με-
γαλύτερες από αυτές, ως συμμάχους μου» (ἔχω μέν Θετταλίας τάς πλείστας καί μεγί-
στας πόλεις συμμάχους).50 Το επόμενο που μαθαίνουμε είναι ότι η Φάρσαλος, την οποία 
ο Πολυδάμας έπεισε να συνάψει συμμαχία με τον Ιάσονα, προστέθηκε επίσης σ’ αυτήν 
την ομάδα (τήν τε πόλιν πείσας ἑκοῦσαν σύμμαχον ποιήσειν).51 Η σύνθεση αυτής της 
εκστρατείας προδιαθέτει επίσης κάποιον για να καταλήξει σ’ αυτά τα συμπεράσματα. 
Στην αφήγηση του Ξενοφώντα, οι υπολογισμοί τού μεγέθους του στρατού αποτελούν 
ένα είδος υποστηρίγματος το οποίο συμπεριλαμβάνει την περιγραφή των αλλαγών που 
συνέβησαν στη Θεσσαλία μετά την εκλογή του ταγού. Οι πρώτοι υπολογισμοί είναι οι 
προσδοκίες του Ιάσονα σχετικά με το πόσα στρατεύματα μπορεί να συγκεντρώσει από 
τις πόλεις της Θεσσαλίας κάτω από την εξουσία του και πόσους πελταστές από τα γει-
τονικά φύλα. Οι δεύτεροι υπολογισμοί δείχνουν πως όταν απαίτησε να του στείλουν 
όσο περισσότερα στρατεύματα μπορούσαν να συγκεντρώσουν, στην πραγματικότητα 
αποδείχτηκε τελικά πως οι δυνάμεις του ιππικού και του πεζικού που συγκεντρώθηκαν 
από τις πόλεις και οι μισθοφόροι του ξεπέρασαν αυτές τις προσδοκίες. Αναλογικά, ο 
αριθμός των πελταστών ήταν τόσο μεγάλος που ο Ιάσονας θα μπορούσε να αντιμετω-
πίσει ολόκληρο τον κόσμο. Ως επακόλουθο, η Θεσσαλία υπό την αποτελεσματική διοί-
κησή του κατέληξε να είναι ισχυρότερη από ό,τι είχε υποτεθεί. 

Στην παρουσίαση της ισχύος του Ιάσονα, οι μισθοφόροι έπαιζαν έναν κύριο ρόλο. Ο 
μελλοντικός ταγός μπορεί να αντιτεθεί γενναία στον Πολυδάμαντα και σε όλους τους 
άλλους αντιπάλους του στη Θεσσαλία επειδή διαθέτει έναν εξαιρετικά εκπαιδευμένο 
στρατό. Ο Ξενοφώντας αναφέρει ότι επιστρέφοντας ο Ιάσονας στη Θεσσαλία, μετά την 
μάχη στα Λεύκτρα, ήταν ισχυρός, τονίζοντας ότι αυτό το οφείλει στα πολυάριθμα τμή-
ματα των τέλεια εκπαιδευμένων μισθοφόρων, ιππέων και πεζών (διά τό μισθοφόρους 
πολλούς τρέφειν).52 Σε δεύτερη μοίρα είναι οι πολυάριθμοι σύμμαχοί του (ἔτι δέ μείζων 
διά τό συμμάχους πολλούς), αυτούς τους οποίους ήδη είχε και εκείνους που γνώριζε 
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πως ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του. Εφόσον ο Ξενοφώντας δεν αφιερώνει ούτε μία 
λέξη στον ισχυρό ομοσπονδιακό στρατό, θα πρέπει να είχε υπολογίσει τις πόλεις τής 
Θεσσαλίας μεταξύ των συμμάχων του. 

Η δήλωση, λοιπόν, θα φαινόταν να είναι δικαιολογημένη πως αυτοί οι 20.000 οπλί-
τες και 8.000 ιππείς δημιουργήθηκαν από τους μισθοφόρους του Ιάσονα και τα στρα-
τεύματα τα οποία στρατολόγησαν οι πόλεις, χωρίς να υπολογιστούν οι Περίοικοι. ∆εν 
γνωρίζουμε, δυστυχώς, εάν ο Ιάσονας συντηρούσε ακόμα ένα απόσπασμα που έφτανε 
τους 6.000 άνδρες, ή πόσοι από αυτούς υπηρετούσαν ως ιππείς. Το ιππικό πρέπει να 
αποτελούσε μία επαρκώς μεγάλη δύναμη, διότι αλλιώς είναι δύσκολο να σχηματίσουμε 
την εικόνα ενός Ιάσονα που θα εμπλεκόταν σε μία μάχη για την κυριαρχία της Θεσσα-
λίας χωρίς να έχει επαρκή υποστήριξη ιππικού στη διάθεσή του. Αυτοί οι αριθμοί φα-
ντάζουν μάλλον μεγάλοι, αλλά η αξιοπιστία τους μπορεί εν μέρει να επιβεβαιωθεί από 
πληροφορίες σχετικά με την δύναμη του θεσσαλικού στρατού μετά τον θάνατο του Ιά-
σονα. Σύμφωνα με τον ∆ιόδωρο (ΙΕ, 80. 4) ο Αλέξανδρος των Φερών μπορούσε να επι-
στρατεύσει εναντίον του Πελοπίδα περισσότερους από 20.000 άνδρες, μολονότι μερικοί 
Θεσσαλοί πολεμούσαν στο πλευρό των Θηβαίων. Αρκετά χρόνια αργότερα, όταν ο Φί-
λιππος Β΄ βρισκόταν σε πόλεμο με τον Λυκόφρονα, τον γιο του Ιάσονα, μπορούσε να 
στρατολογήσει μεταξύ των Θεσσαλών μόνο 20.000 πεζούς και 3.000 ιππείς. Εάν αυτή η 
πληροφορία είναι τόσο αξιόπιστη όσο και εκείνη του Ξενοφώντα, τότε αντιλαμβανό-
μαστε ότι ακόμα και χωρίς τους μισθοφόρους του Ιάσονα και τις δυνάμεις των Φεραί-
ων, οι Θεσσαλοί ήταν ικανοί να επιστρατεύσουν τεράστιους αριθμούς ανδρών. Σημειω-
τέον ότι ο Ξενοφώντας δεν μιλάει για τις δυνάμεις τις οποίες ο Ιάσονας είχε συγκεντρώ-
σει σε μία στιγμή ή σε κάποια άλλη, αλλά μόνο για εκείνες στις οποίες μπορούσε να 
βασιστεί και έτσι ο αριθμός τους ίσως να ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό που προέ-
κυψε στην πράξη, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα του ιππικού. Ο Ισοκράτης αναφέρει 
ότι οι Θεσσαλοί ήταν ικανοί να επιστρατεύσουν περισσότερους από 3.000. Ο Φίλιππος 
Β΄ επιστράτευσε 3.000 στη μάχη του με τον Λυκόφρονα. Ο Μ. Αλέξανδρος ξεκίνησε την 
εκστρατεία του για την Ασία με 1.800, όπως αναφέρει ο ∆ιόδωρος, ή με 2.100 σύμφωνα 
με τον Αρριανό. Τέλος, ο Μένωνας ο Φαρσάλιος, στον λαμιακό πόλεμο, διοικούσε 
3.500.53 Σε κάθε περίπτωση, αυτές ήταν μικρότερες δυνάμεις από εκείνες τις οποίες είχε 
υποθέσει πρωταρχικά ο Ιάσονας. Το παράδειγμα του Ιάσονα ίσως βοηθήσει να φανεί 
πόσο απατηλή μπορεί να είναι η εξαγωγή υπερβολικά μεγάλων συμπερασμάτων στη 
βάση τέτοιων δεδομένων. Στη μοναδική εκστρατεία που προσδιορίζεται επακριβώς στις 
πηγές, δηλαδή στην εκστρατεία εναντίον της Βοιωτίας, ο ταγός χρησιμοποίησε μετά 
βίας 1.500 πεζούς και 500 ιππείς, δηλαδή το ένα τρίτο των δυνάμεων των μισθοφόρων 
τους οποίους διέθετε το 375 π. Χ. ∆εν είναι δύσκολο να φανταστούμε πόσο διαφορετι-
κά θα ήταν τα συμπεράσματά μας εάν είχαμε μόνο αυτούς τους αριθμούς.54  

Ο Ιάσονας κατάφερε να αυξήσει κατά μερικές χιλιάδες τον αριθμό του βαριά οπλι-
σμένου πεζικού, το οποίο μπορούσε να επιστρατεύσει στη Θεσσαλία. Μπόρεσε να το 
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επιτύχει αυτό με την εισαγωγή αλλαγών, διατάσσοντας τις θεσσαλικές πόλεις να επι-
στρατεύσουν δυνάμεις αντίστοιχες με τις δυνατότητές τους. Αυτό θα πρέπει να σήμαινε 
πρακτικά μία δραστική απομάκρυνση από το παραδοσιακό μέγεθος των αποσπασμά-
των που επιστρατεύονταν με βάση τους κλήρους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να βρίσκεται η 
ουσία της θεμελιώδους αλλαγής, στον τρόπο επιστράτευσης που εισήχθη από τον Ιάσο-
να. Θα πρέπει να είχε συνειδητοποιήσει και, προφανώς, να πείσει τους Θεσσαλούς ότι 
εάν επιθυμούσαν να σκέφτονται σοβαρά, σχετικά με την διεκδίκηση της ηγεμονίας, μία 
μεγαλύτερη στρατιωτική προσπάθεια θα ήταν αναπόφευκτη.55 Αναζητώντας δυνατότη-
τες για να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των επιστρατευμένων Θεσσαλών, ο Ιάσονας 
έστρεψε την προσοχή του στους Πενέστες. Η θέση αυτής της πληθυσμιακής ομάδας στη 
Θεσσαλία, όπως έχει προαναφερθεί, δεν είναι πλήρως ξεκάθαρη. Τα πολυάριθμα αλλά 
σύντομα και με υψηλή διασπορά σχόλια στις πηγές τις περισσότερες φορές τούς συ-
γκρίνουν με τους Είλωτες της Σπάρτης, ή με άλλες ακόμα λιγότερο γνωστές ομάδες αν-
θρώπων διάφορων ελληνικών κρατών. Πολλά από αυτά τα σχόλια καταδεικνύουν την 
σύγχυση των αρχαίων συγγραφέων, οι οποίοι, όπως φαίνεται, γνώριζαν λίγα σχετικά με 
τους Πενέστες και με διάφορους τρόπους προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν την κατα-
γωγή και την κοινωνική τους υπόσταση. ∆εν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι 
υπάρχει μία τεράστια διάσταση απόψεων στη σύγχρονη ιστοριογραφία πάνω σ’ αυτό 
το θέμα. Ανάλογα με την αντίληψη, οι Πενέστες εμφανίζονται ως μία κατηγορία δού-
λων της πολιτείας, εξαρτημένοι χωρικοί ή ελεύθεροι άνθρωποι στερούμενοι πολιτικών 
δικαιωμάτων. Ο Br. Helly έχει την άποψη πως όχι μόνο ήταν ελεύθεροι, αλλά πως από 
την εποχή του Αλεύα του Πυρρού ήταν υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν στρατιωτική 
υπηρεσία. Αναλύοντας το κείμενο του Ξενοφώντα, σχετικά με την στρατολόγηση πελ-
ταστών μεταξύ των Περιοίκων, ο Br. Helly συμπεραίνει πως τους μεταχειρίζονταν ως 
μία σημαντική βοηθητική μονάδα του θεσσαλικού στρατού και όχι ως ένα αναπόσπα-
στο κομμάτι του στρατού. Από αυτήν την παρατήρηση συμπέρανε πως πριν από την 
υποταγή των Περιοίκων, οι Θεσσαλοί ίσως είχαν δημιουργήσει σχηματισμούς πελτα-
στών αποκλειστικά από τους Πενέστες.  

Οι πηγές δεν το επιβεβαιώνουν αυτό ξεκάθαρα, αλλά είμαστε ενήμεροι ενός παρα-
δείγματος χρησιμοποίησης των Πενεστών ως ιππέων, στην προαναφερόμενη περίπτωση 
του Μένωνα, όταν έστειλε, τον 5ο αι. π. Χ., ένα προσωπικό απόσπασμα 300 ανδρών για 
βοήθεια στους Αθηναίους. Κάποιος ίσως να αναφέρει, επίσης, και τις δραστηριότητες 
του Κριτία και του Προμηθέα, που προαναφέρθηκαν, οι οποίοι επιχείρησαν να χρησι-
μοποιήσουν τους Πενέστες στη μάχη. Για τον Br. Helly, όμως, η πιο σημαντική απόδειξη 
είναι ένα ψήφισμα της Φαρσάλου. Όπως αναφέρεται σ’ αυτό, μία πολυάριθμη ομάδα 
ανθρώπων είχαν πολεμήσει στο πλευρό των πολιτών εξ αρχάς και γι’ αυτό η Φάρσαλος 
τους παραχώρησε πλέον τα πολιτικά δικαιώματα και γη.56 Κατά την άποψή του πρό-
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κειται για Πενέστες οι οποίοι, είναι βέβαιο, δεν μπορούσαν να πολεμήσουν ως οπλίτες, 
εφόσον δεν είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα και δεν κατείχαν γη, αλλά οι οποίοι 
μπορούσαν να υπηρετήσουν ως ελαφρώς οπλισμένοι πεζοί. Εφαρμόζοντας το μαθημα-
τικό του μοντέλο, ο Br. Helly εκτίμησε το μέγεθος του αποσπάσματος του ελαφρώς ο-
πλισμένου πεζικού στα 40 άτομα για κάθε μεγάλο κλήρο, που δίνει ένα σύνολο 5.120 
ατόμων την εποχή του Αλεύα, το οποίο ανταποκρίνεται στο συνολικό μέγεθος του α-
ποσπάσματος που προτείνεται στο αρχαίο εγχειρίδιο τακτικών του Ασκληπιοδότου. 
Ακόμα και αν είμαστε σκεπτικοί για μία τόσο τραβηγμένη ερμηνεία, θα πρέπει να λά-
βουμε υπόψη μας το γεγονός ότι κάθε οπλίτης και, πιθανότατα, κάθε ιππέας έπρεπε να 
συνοδευόταν από βοηθούς, οι οποίοι μετέφεραν την πανοπλία του και τον βοηθούσαν 
να ντυθεί όταν έφτανε η στιγμή να ετοιμαστεί για την μάχη ή φρόντιζαν το άλογό του. 
Οι Πενέστες θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον ρόλο κατά 
την διάρκεια των στρατιωτικών εκστρατειών.57  

Εντούτοις και μία άλλη κατάσταση μοιάζει πιθανή. Όταν ο Ιάσονας διέταξε τις θεσ-
σαλικές πόλεις να αυξήσουν στο μέγιστο τις δυνάμεις που μπορούσαν να επιστρατεύ-
σουν, αυτό πιθανόν να τους παρότρυνε να εξοπλίσουν και τους Πενέστες ως οπλίτες 
και ιππείς. Ο Ιάσονας αντιλαμβανόταν, μάλλον, την ανάγκη να χρησιμοποιήσει περισ-
σότερο τους Πενέστες, διότι σκεφτόταν να επανδρώσει τα πλοία τού σπουδαίου πολε-
μικού στόλου που είχε σχεδιάσει. Αυτός ο στόλος πρέπει σίγουρα να είχε δημιουργηθεί, 
διότι ο Ιάσονας τον χρησιμοποίησε κατά την διάρκεια της εκστρατείας του κατά της 
Βοιωτίας, μολονότι το έκανε αυτό περισσότερο για να εντυπωσιάσει, τόσο τους εχθρούς 
όσο και τους συμμάχους του, παρά με σκοπό να τον χρησιμοποιήσει στη μάχη. Μεγαλύ-
τερη χρήση του στόλου έγινε αργότερα από τον Αλέξανδρο των Φερών, ο οποίος πραγ-
ματοποίησε μερικές πολύ πετυχημένες δράσεις παρενόχλησης των Αθηναίων. Παρόλα 
αυτά, η κατάταξη των Πενεστών σε αποσπάσματα οπλιτών θα ήταν μία πολύ πιο σο-
βαρή κίνηση. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αλλαγής της 
κοινωνικής τους θέσης και της σταδιακής ενσωμάτωσής τους στο σώμα των πολιτών. Το 
προαναφερόμενο ψήφισμα της Φαρσάλου ίσως είναι ένα από τα τελικά στάδια στη δι-
αδικασία η οποία ξεκίνησε κατά την διάρκεια της περιόδου του Ιάσονα. Ένα πράγμα 
είναι βέβαιο: οι Πενέστες είτε ήταν μία ομάδα του πληθυσμού ανάλογη με τους Είλωτες 
της Σπάρτης, είτε ήταν ελεύθεροι αλλά πολιτικά και οικονομικά εξαρτημένοι από τους 
Θεσσαλούς, σε κάθε περίπτωση βρίσκονταν στο περιθώριο της θεσσαλικής κοινωνίας, 
αποτελώντας μία δεξαμενή στρατευμάτων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Μπο-
ρούμε να συμπεράνουμε ότι μία τέτοια διαδικασία συνέβη στην πραγματικότητα. 
Πράγματι, στα σχόλια στον Αριστοφάνη, η δημιουργία των οποίων μπορεί πιθανότατα 
να τοποθετηθεί στο τελευταίο μισό του 4ου αι. π. Χ., βρίσκουμε μία διαφοροποίηση από 
τις παραδόσεις που υπάρχουν αλλού στην εξήγηση της καταγωγής των Πενεστών. Ενώ 
γενικά τους μεταχειρίζονταν ως ξένο λαό ο οποίος κατακτήθηκε από τους Θεσσαλούς, 
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σύμφωνα με τον σχολιαστή αυτοί κατάγονταν από τον Ηρακλή και τον γιο του τον 
Θεσσαλό. Η παράδοση αυτή τούς βλέπει, σαφέστατα, υπό μία πολύ πιο ευνοϊκή οπτική, 
να συνδέονται με τον Ηρακλή και να είναι ισάξιοι των Θεσσαλών. Αυτό ίσως να είναι 
μία αντανάκλαση των μεταβολών στην κοινωνική υπόσταση των Πενεστών και μία έκ-
φραση της ανάγκης να δικαιολογήσουν την απόκτηση μιας νέας κοινωνικής θέσης, φέρ-
νοντάς τους πλησιέστερα προς τους πρώην κυρίους τους. Πιθανότατα δεν είναι σύμ-
πτωση πως αυτή η μυθολογική γενεαλογία εμφανίζεται παράλληλα με την πληροφορία 
ότι το σύστημα των Πενεστών έχει εξαφανιστεί και ότι τώρα οι φτωχοί άνθρωποι απο-
καλούνται πένητες και θήτες.58  

Η πιθανότητα μιας τέτοιας κίνησης εκ μέρους του Ιάσονα υποδεικνύεται από το πα-
ράδειγμα των Σπαρτιατών, οι οποίοι όπλισαν τους Είλωτες και δημιούργησαν απο-
σπάσματα από αυτούς. Έτσι για παράδειγμα, από τους 1.700 οπλίτες υπό την διοίκηση 
του Βρασίδα στη Θράκη, οι 700 ήταν Είλωτες. Παρομοίως ο Θίβρωνας στη Μικρά Ασία 
πολέμησε το μπροστινό μέρος 1.000 ελευθερωμένων Ειλώτων. Τη στιγμή της μεγαλύτε-
ρης απειλής για την πολιτεία, κατά την διάρκεια της εισβολής των Θηβαίων και των 
συμμάχων τους τον χειμώνα του 370/369 π.Χ., ένας μεγάλος αριθμός, όσο οι 6.000, μπο-
ρεί να είχαν οπλιστεί, κατά την άποψη του Ξενοφώντα.59 Εντούτοις οι Σπαρτιάτες εί-
χαν ήδη χρησιμοποιήσει Είλωτες σε εχθροπραξίες· ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η 
μάχη των Πλαταιών, το 479 π. Χ., αν και δεν σχημάτιζαν ανεξάρτητα αποσπάσματα 
Ειλώτων. Κατά περιόδους, όταν υπήρχε αναγκαιότητα να επιστρατευθεί ένας μεγαλύ-
τερος αριθμός ανδρών, οι Σπαρτιάτες δεν φοβούνταν να προσφύγουν στους Είλωτες. 
Ακόμα κι αν η αμοιβή για όσους πολεμούσαν ήταν η βελτίωση της κοινωνικής τους θέ-
σης, αυτό δεν προκάλεσε δραματικές αλλαγές στη θέση όλων των Ειλώτων. Παρόμοια, 
η πρωτοβουλία του Ιάσονα δεν μπορεί να είχε επαναστατικό χαρακτήρα και δεν στό-
χευε σε μία θεμελιώδη αλλαγή στην κοινωνική θέση του συνόλου των Πενεστών. Ο Ιά-
σονας, πάνω απ’ όλα, ενδιαφερόταν να στρατολογεί το μεγαλύτερο δυνατό στράτευμα 
και το κάλεσμα στα όπλα της μικρής, μάλλον, ομάδας των Πενεστών ίσως να ήταν το 
επόμενο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, μαζί με την στρατολόγηση των πελταστών 
μεταξύ των Περιοίκων.60  

Από την άποψη του μεγέθους του στρατού του, ο Ιάσονας ήταν μία από τις μεγαλύ-
τερες δυνάμεις των ημερών του. Για να έχουμε μία σύγκριση αυτού του στρατού θα α-
ναφέρω τα εξής: όλες οι δυνάμεις των Αθηναίων, στο απόγειο της δύναμής τους και κα-
τά την παραμονή έναρξης του πελοποννησιακού πολέμου, ανέρχονταν, σύμφωνα με τον 
Θουκυδίδη (Β. 13), σε 29.000 βαρύ πεζικό και 1.200 ιππείς, μαζί με τα πληρώματα 300 
πολεμικών πλοίων. Το 378 π. Χ., οι Αθηναίοι πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν 
έναν στρατό αποτελούμενο από 20.000 οπλίτες, 1.600 τοξότες, 500 μόνο ιππείς και πλη-
ρώματα για 200 πολεμικά πλοία.61 Ο σπαρτιατικός στρατός στη Νεμέα, το 394 π. Χ., 

                                                      
58. Scholia in Aristophanis Vespae, 1274· πρβ. C. Mossé, La tyrannie dans la Gréce antique, Paris 

1969, 124· J. Ducat, ό. π., σ. 17-20, 96-98.  
59. Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΣΤ, 5. 28-29.  
60. Για τον Βρασίδα, βλ. Θουκυδίδης, ∆. 78 και 80. Για τον Θίβρωνα, βλ. Ξενοφώντας, 

Ελληνικά, Γ, 1. 4· πρβ. P. Hunt, «Helots at the battle of Plataea», Historia, 46 (1997) 129-144.  
61. ∆ιόδωρος ΙΕ, 29. 6.  



 122 

έφτανε τους 13.500 οπλίτες, εκ των οποίων μόνο οι 6.000 ήταν Λακεδαιμόνιοι και οι 
υπόλοιποι ήταν σύμμαχοι. Συνοδεύονταν από 600 Λακεδαιμονίους ιππείς και 700 ελα-
φρά οπλισμένους.62 Στα Λεύκτρα, 10.000 οπλίτες πολεμούσαν έχοντας στο πλευρό τους 
1.000 ιππείς.63 Στην Κορώνεια, το 394 π. Χ., υπήρχαν 6.000 οπλίτες στο πλευρό των Θη-
βαίων.64 Το μέγεθος των δυνάμεων του συμμαχικού στρατού, ο οποίος πολέμησε υπό τις 
διαταγές του Επαμεινώνδα και του Πελοπίδα στην εκστρατεία εναντίον της Σπάρτης, 
το 370/369 π. Χ., υπολογίζεται στις 40.000.65 Τέλος, στη Χαιρώνεια, το 338 π. Χ., στο 
πλευρό του Φιλίππου Β΄ υπήρχαν 30.000 πεζοί και 2.000 ιππείς.66 Οι δυνάμεις που μπο-
ρούσαν να συγκεντρωθούν από τον ∆ιoνύσιο στη Σικελία ήταν δυσανάλογα μεγάλες: 
το 398 π. Χ., διοικούσε 80.000 πεζούς, 3.000 ιππείς και 200 πολεμικά πλοία.67 Ο Ιάσονας 
απείχε πολύ από το να επιτύχει αυτόν τον τελευταίο αριθμό και αντίθετα προς το ιστο-
ρικό της υπόλοιπης πολιτείας θεωρούσε ότι οι θεσσαλικές δυνάμεις δεν ήταν μάλλον 
αρκετά μεγάλες για να του διασφαλίσουν την κυριαρχία· τον κατέτασσαν όμως στις 
τάξεις των πιο ισχυρών. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε τον αριθμό 
των πελταστών τους οποίους μπορούσε να επιστρατεύσει ο Ιάσονας. 

Η δυνατή πλευρά του στρατού του ήταν ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός του ιππι-
κού και οι σχετικά πολυάριθμοι μισθοφόροι. Ο Αλέξανδρος στην Ασία είχε γύρω στους 
4.500, εκ των οποίων το ένα τρίτο ήταν Θεσσαλοί.68 Είναι λογικό να αναρωτηθούμε, 
γιατί ο Ιάσονας αποφάσισε να διατηρήσει ένα τόσο μεγάλο και πολύ δαπανηρό σώμα 
ιππικού; Οι Θεσσαλοί είχαν μία πλούσια παράδοση στο ιππικό, αλλά στο ελληνικό πε-
δίο μάχης το ιππικό έπαιζε έναν καθαρά δευτερεύοντα ρόλο και ο Ιάσονας πρέπει να 
είχε κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, ειδικά αφού κανένας από τους αντιπάλους του δεν 
κατείχε συγκρίσιμες δυνάμεις. Στην παράδοση βρίσκουμε δύο πληροφορίες οι οποίες 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι ο Ιάσονας επιδίωκε μία νέα εφαρμογή για το ιππικό. Η 
πρώτη από αυτές αφορά την εισαγωγή του ρομβοειδούς σχηματισμού και η δεύτερη 
περιλαμβάνει αλλαγές στην πανοπλία του ιππέα. Στις αρχές του 2ου αι. μ. Χ., ο Αιλια-
νός Τακτικός (18. 2) απέδωσε στον Ιάσονα την εισαγωγή του ρομβοειδούς σχηματισμού 
στην τακτική του ιππικού. «Οι Θεσσαλοί πιστεύεται ότι χρησιμοποιούσαν συχνά τον 
ρομβοειδή σχηματισμό για το ιππικό. Ο Ιάσονας λέγεται ότι υπήρξε ο πρώτος ο οποίος 
επινόησε αυτόν τον σχηματισμό, ως σχηματισμό γενικού σκοπού. Ένα ιππικό συνταγ-
μένο κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν ικανό να κάνει ταχύτατα μεταβολή προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα εξέθετε σε κίνδυνο εξουδετέρωσης τον μικρότερο αριθμό 
ιππέων πίσω και πλευρικά».69 H παράδοση αυτή δεν επιβεβαιώνεται πλήρως στο πρώι-
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μο έργο του Ασκληπιοδότου που παρατηρεί, βέβαια, πως οι Θεσσαλοί ήταν οι πρώτοι 
που χρησιμοποίησαν αυτόν τον σχηματισμό, αλλά δεν έχει να πει τίποτα πάνω στο θέ-
μα του Ιάσονα. Γι’ αυτόν τον λόγο, πιθανότατα, ο Αρριανός, γράφοντας μετά τον Αιλι-
ανό, εκφράζει αμφιβολίες εάν η επινόηση αυτού του σχηματισμού μάχης μπορεί να συν-
δεθεί με τον Ιάσονα. ∆εν έχουμε καμία βάση πάνω στην οποία να επαληθεύσουμε αυτές 
τις κρίσεις. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε πως κι αν ακόμα ο Ιάσονας δεν ήταν ο επι-
νοητής του νέου σχηματισμού, μπορεί να το είχε θέσει σε ουσιαστική χρήση στον μεγά-
λο στρατό του. Σύμφωνα με τον Ασκληπιόδοτο (7, 2), το πλεονέκτημα του ρομβοειδούς 
σχηματισμού ήταν ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία και σε επίθεση 
και σε υποχώρηση, διατηρώντας την τάξη και επιτρέποντας γρήγορες στροφές προς 
κάθε κατεύθυνση. Η χρήση αυτού του σχηματισμού απαιτούσε αναμφίβολα εκτεταμένη 
εκπαίδευση, η οποία επιβεβαιώνεται πλήρως με όσα γνωρίζουμε σχετικά με την εξαιρε-
τική φροντίδα για την εκπαίδευση των μισθοφόρων του.70   

Ο Br. Helly πιστεύει ότι ο ρομβοειδής σχηματισμός ήταν ήδη σε ισχύ στον θεσσαλικό 
στρατό για λίγο καιρό. Έχει επίσης επιχειρήσει να ανασυντάξει την μορφή των ιλών 
(εἰλῶν), δηλαδή της μικρότερης ομάδας του ιππικού, η οποία στη Θεσσαλία θεωρείται 
ότι ανταποκρίνεται στο απόσπασμα ενός κλήρου. Για να προσαρμόσει, όμως, το μοντέ-
λο του σ’ αυτό το οποίο περιγράφει ο Ασκληπιόδοτος έπρεπε να υποθέσει πως αυτή η 
ομάδα αποτελούνταν, όχι από 40 ιππείς, αλλά από 36.71 Γι’ αυτόν, επίσης, το λόγο η 
πρότασή του προβληματίζει, ειδικά εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι να υποθέσουμε 
πως οι Θεσσαλοί πριν από τον Ιάσονα δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου αυτόν τον σχη-
ματισμό ή κι αν το έκαναν, δεν το έκαναν με πολλή συνέπεια. Εάν ανακαλέσουμε στη 
μνήμη μας την πορεία της μάχης του Ναρθακίου, είναι δύσκολο να αντισταθούμε στην 
εντύπωση ότι το θεσσαλικό ιππικό που ενεπλάκη εκεί δεν ήταν τοποθετημένο σε ρόμβο. 
Οι Θεσσαλοί επέτρεψαν να αιφνιδιαστούν από πίσω και δεν ήταν ικανοί να εκτελέσουν 
αποτελεσματικά μία στροφή 180 μοιρών, πράγμα το οποίο τους κατέστησε εύκολη λεία 
στο ιππικό του Αγησιλάου που εφόρμησε. Ίσως το μάθημα που πήραν τότε από αυτή 
την μάχη, ο Ιάσονας και οι Θεσσαλοί, έγινε αιτία να χρησιμοποιήσουν τον ρομβοειδή 
σχηματισμό, ο οποίος θεωρούνταν ότι πρόσφερε όλα τα αναφερόμενα από τον Ασκλη-
πιόδοτο πλεονεκτήματα, αλλά που εξέλειπαν από τους σχηματισμούς τους οποίους εί-
χαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως. 

Η δεύτερη πληροφορία που διατηρήθηκε σχετικά με τις υπηρεσίες τις οποίες πρό-
σφερε ο Ιάσονας στην τέχνη του πολέμου ίσως έχει σχέση με τις τροποποιήσεις στο ιπ-
πικό. Στον Πολυδεύκη διαβάζουμε πως ο Ιάσονας εισήγαγε έναν τύπο θωρακικού ελά-
σματος, το ημιθωράκιο.72 ∆εν γνωρίζουμε πολλά γι’ αυτήν την καινοτομία, αλλά ο 
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Πλούταρχος αναφέρει την χρήση του στις αρχές τις δεκαετίας του 370 π. Χ. Είναι πολύ 
πιθανόν, λοιπόν, ότι ο Ιάσονας να εισήγαγε αυτού του τύπου την πανοπλία για τον 
εξοπλισμό του ιππικού του. Η κατοχή ενός πολυάριθμου στρατού μισθοφόρων υποστή-
ριζε την εκτέλεση τέτοιων βελτιώσεων, εφόσον αυτοί ήταν οι άνθρωποι που αντιμετώ-
πιζαν τον πόλεμο ως επάγγελμα και είχαν συνειδητοποιήσει την αξία κάθε βελτίωσης. 
∆εν γνωρίζουμε εάν αυτός ο τύπος της πανοπλίας αφορούσε στο πεζικό ή στο ιππικό. 
Στην τελευταία περίπτωση, θα ήταν δυνατό να συνδέσουμε την παράδοση αυτή με την 
ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα του ελαφρού ιππικού. Ο Br. Helly εστιάζει την προ-
σοχή σ’ αυτό, τονίζοντας πως μετά τις αλλαγές οι οποίες έγιναν στην οργάνωση του 
στρατού, κατά την γνώμη του στις αρχές του 4ου αι. π. Χ., εμφανίστηκαν και οι μονάδες 
του ελαφρού ιππικού που είναι γνωστές στον Ασκληπιόδοτο (7. 11) ως ταρεντίνη. Αυ-
τές οι μονάδες όμως μαρτυρούνται στη Θεσσαλία μόνο τον 2ο αι. π. Χ., όταν είχαν έναν 
χωριστό διοικητή, τον ταραντίναρχο. ∆υστυχώς, τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί σχετικά 
με το θέμα για την προηγούμενη περίοδο.73 Σύμφωνα με τον Ασκληπιόδοτο (1. 3), η τα-
κτική της μάχης αυτού του σχηματισμού συνίστατο στο να πλησιάζει στον εχθρό, με 
τέτοιο τρόπο όμως ώστε να αποφεύγει την άμεση επαφή, καθώς ήταν περιορισμένος στο 
να ρίχνει ακόντια προς την κατεύθυνσή του. Αυτός ο τρόπος μάχης ήταν σίγουρα γνω-
στός την εποχή του Ιάσονα, εφόσον περιγράφεται από τον Ξενοφώντα.74 Το τμήμα του 
ιππικού των μισθοφόρων, το οποίο έστειλε ο ∆ιονύσιος για να βοηθήσει τους Σπαρτιά-
τες, λέγεται ότι είχε χρησιμοποιήσει αυτές τις τακτικές με εξαιρετικό αποτέλεσμα, αν 
και αυτό το όνομα δεν είχε εφαρμοστεί σ’ αυτές. Μία μικρή ίλη 50 ιππέων μπορούσε να 
προκαλέσει σημαντική καταστροφή στις τάξεις του εχθρού, παρενοχλώντας τον με βλή-
ματα και αποφεύγοντας αποτελεσματικά τις προσπάθειές του για καταδίωξη. Εάν όμως 
το ιππικό του Ιάσονα σκόπευε να πολεμήσει με παρόμοιο τρόπο σε διασκορπισμένη 
διάταξη, αποφεύγοντας την άμεση επαφή, τότε πιθανότατα χρειαζόταν πολύ ελαφριά 
πανοπλία ή δεν φορούσε καθόλου, βασιζόμενο αποκλειστικά στην ταχύτητά του και 
στην ικανότητα ελιγμών. Ίσως η ημιπανοπλία η οποία εισήχθη από τον Ιάσονα προορι-
ζόταν για σχηματισμούς αυτού του τύπου. Φυσικά, οι Θεσσαλοί δεν εγκατέλειψαν το 
βαρύ ιππικό, το οποίο συνέχιζε να είναι πολύ χρήσιμο, ειδικά στον διασκορπισμό των 
πελταστών του εχθρού, όταν μία περισσότερο ανθεκτική προστασία θα μπορούσε να 
είναι πολύ επιθυμητή για τον στρατιώτη και το άλογό του. Αυτός ο τύπος της πανοπλί-
ας παρουσιάζεται στην εικόνα ενός ιππέα στην όψη ενός νομίσματος του Αλεξάνδρου 
των Φερών, εξοπλισμένου με κράνος, θωρακικό έλασμα και βαριές μπότες.75 

Χωρίς αμφιβολία, οι μισθοφόροι ήταν ο πυρήνας και το πιο πολύτιμο στοιχείο του 
στρατού του Ιάσονα. Εάν ο αριθμός τους μετά το 375 π. Χ. διατηρήθηκε στις 6.000 άν-
δρες, αυτό δεν ήταν σε καμία περίπτωση αιφνιδιαστικό για τον ελληνικό κόσμο. Συ-
γκρίσιμες και μεγαλύτερες δυνάμεις επιστρατεύονταν σποραδικά από τον ∆ιονύσιο, 
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75. Ξενοφώντας, Ελληνικά, Ε, 4. 39-40· I. G. Spence, The cavalry of Classical Greece. A social 
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τους Αθηναίους ή, αργότερα, από τους Φωκείς Ονόμαρχο και Φάλαικο. Οι μισθοφόροι 
όμως του Ιάσονα ξεχώριζαν λόγω του γεγονότος ότι διατηρούνταν και εκπαιδεύονταν 
με την ιδέα ότι θα αποτελούσαν την κύρια δύναμη κρούσης. Οι αλλαγές στην πολεμική 
τεχνική που σημειώθηκαν μετά τον πελοποννησιακό πόλεμο έδωσαν το πλεονέκτημα σ’ 
εκείνη την πλευρά που κατείχε επαγγελματικές δυνάμεις, εξαιρετικά εκπαιδευμένες, 
καλά οπλισμένες, πειθαρχημένες και εξαιρετικά ενθουσιώδεις. Τέτοιες μονάδες μπορού-
σαν να υπερνικήσουν ακόμα και ανώτερες αριθμητικά δυνάμεις με κατώτερη εκπαίδευ-
ση. Το μεγάλο πλεονέκτημα των μισθοφόρων ήταν η δυνατότητα να τους χρησιμοποιή-
σουν αμέσως σχεδόν, γεγονός το οποίο τους έδινε τον χαρακτήρα μιας δύναμης ταχείας 
αντίδρασης, όπως φαίνεται από το παράδειγμα της εκστρατείας του 371 π. Χ. Υπ’ αυ-
τήν την έννοια, οι μισθοφόροι του Ιάσονα ανταποκρίνονταν σε τέτοιους σχηματισμούς, 
όπως ο Ιερός Λόχος στη Θήβα ή όπως η καλύτερη αρκαδική μονάδα των επαρίτων. Κα-
νένας, βέβαια, από τους σχηματισμούς αυτούς δεν αποτελούνταν από μισθοφόρους. 
Σχημάτιζαν πράγματι αποσπάσματα αφρόκρεμας τα οποία διατηρούνταν από την πο-
λιτεία ως δύναμη σθεναρής αντίστασης.76  

Ο Ιάσονας, όπως συνέβαινε συχνά στις περιπτώσεις εκείνων που φιλοδοξούσαν να 
γίνουν τύραννοι, είχε έναν σωματοφύλακα ο οποίος ανήκε στους μισθοφόρους του. Ο 
Ξενοφώντας αναφέρει ότι συνοδευόταν από δορυφόρους όταν δολοφονήθηκε.77 Ο 
Νepos γράφει ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ στην ιδιαίτερη πατρίδα του χωρίς τους μισθο-
φόρους του (sine satellitibus).78 Η εμφάνιση του Ιάσονα στην Αθήνα για την δίκη τού 
Τιμoθέου χωρίς τον σωματοφύλακά του προκάλεσε μια κάποια αίσθηση. Ο Ιάσονας 
ένιωσε σαφώς πως αυτό θα ήταν περισσότερο επωφελές για τον ίδιο και ίσως για την 
υπόθεση του Τιμοθέου. Παρόλα αυτά, όπως αποδείχτηκε, την στιγμή της δολοφονίας 
του η παρουσία του φρουρού δεν του έσωσε την ζωή. 

∆εν μπορεί να αποκλειστεί ότι τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων συμπεριλαμ-
βάνονταν επίσης στη μισθοδοσία, χάρη στην οποία μπορούσε να τους επιστρατεύσει 
γρήγορα και να τους στείλει στη βοιωτική ακτή το 371 π. Χ. 

Ο Ξενοφώντας δίνει έμφαση στους ιδιαίτερους δεσμούς που ένωναν τον Ιάσονα και 
τους μισθοφόρους του. Από τη στιγμή που τους κατέστησε το θεμέλιο της δύναμής του, 
έπρεπε να δουλέψει σκληρά για να διατηρήσει την αφοσίωση και την αποτελεσματικό-
τητά τους. Οι μισθοφόροι επέτρεπαν στον Ιάσονα να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του κι 
εκείνος, με την σειρά του, προσπαθούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Για τον 
σκοπό αυτό ήταν ικανός να αποζημιώσει τους καλύτερους ανάμεσά τους με τριπλάσι-
ους και τετραπλάσιους μισθούς. Τους φρόντιζε όταν ήταν άρρωστοι και τους παρείχε 
πλουσιοπάροχη κηδεία μετά το θάνατό τους. Ο Ιάσονας, λοιπόν, ήταν ένας διοικητής 
στην υπηρεσία του οποίου η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση απέδιδε, εφόσον οι μι-
σθοφόροι γνώριζαν ότι οι ικανότητες και η συμπεριφορά τους στη μάχη θα τους εξα-
σφάλιζε μία ζωή περιωπής και άνεσης (ὅτι ἡ πολεμική αὐτοῖς ἀρετή ἐντιμότατόν τε βίον 
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καί ἀφθονώτατον παρέχεται).79    
Η διατήρηση ενός τόσο μεγάλου στρατού κόστιζε όμως μεγάλη ποσότητα χρημάτων 

και εις βάθος χρόνου ήταν πολύ δύσκολη χωρίς την εξασφάλιση μιας μόνιμης πηγής ει-
σοδήματος. Ήταν μία συχνή μάλλον συνήθεια των ελληνικών πολιτειών, λόγω των ανε-
παρκών οικονομικών πόρων τους, να πληρώνουν τους μισθοφόρους από τα λάφυρα 
του πολέμου. Στην περίπτωση του Ιάσονα, αυτό δεν ήταν πάντοτε δυνατόν, εφόσον δεν 
διεξήγαγε πολεμικές επιχειρήσεις σε τέτοια κλίμακα ώστε να είναι ικανός να αποκτήσει 
επαρκή λάφυρα και να πληρώσει με αυτά έναν τόσο μεγάλο στρατό. Μία άλλη πηγή 
εσόδων, την οποία κέρδισε μετά την εκλογή του ως ταγός, ίσως να ήταν τα κέρδη από 
τους τελωνειακούς δασμούς. Ο ∆ημοσθένης αναφέρει ότι ο Φίλιππος Β΄, όταν είχε ήδη 
γίνει κυρίαρχος της Θεσσαλίας, λάμβανε εισόδημα από τους λιμενικούς και τους τελω-
νειακούς δασμούς των λιμανιών των Παγασών και της Μαγνησίας.80 Ανυπόμονοι με 
την συμπεριφορά του, οι Θεσσαλοί αποφάσισαν να του στερήσουν αυτήν την πηγή ει-
σοδήματος, ορίζοντάς την για τις ανάγκες τις πολιτείας. Είναι εξαιρετικά απίθανο να 
είχαν εισαχθεί τέτοιες αμοιβές μόνο από τον Φίλιππο· σίγουρα συγκεντρώνονταν νωρί-
τερα. Τα ποσά αυτά δεν ήταν μικρά, αφού ο ∆ημοσθένης δηλώνει πως η απώλεια αυτών 
των εσόδων θα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα για τον Φίλιππο.81   

Με έναν τέτοιο στρατό στη διάθεσή του, ο Ιάσονας μπορούσε επίσης να αναπτύξει 
το ταλέντο του ως γνώστης της στρατηγικής. Ο Πολυδάμας στο λόγο του προς τους 
Σπαρτιάτες, τονίζει πως «αυτός είναι ικανός να κάνει και την νύχτα όσα και την ημέρα, 
και όταν βιάζεται παίρνει το πρωινό και το δείπνο χωρίς να διακόπτει την δουλειά του. 
∆εν τον ευχαριστεί η ξεκούραση πριν φτάσει στο σημείο στο οποίο έχει σκοπό να φτά-
σει και κατορθώσει όσα χρειάζονται».82 Υποστηρίζει αυτήν την παρατήρηση αναφέρο-
ντας την ταχεία προέλαση μέσω της Φωκίδας και τον επιδέξιο τρόπο με τον οποίο ο 
Ιάσονας μετέτρεψε την νίκη των Θηβαίων σε δικό του πλεονέκτημα. Τα σχόλια του Πο-
λυδάμαντα πάνω στον τρόπο με τον οποίο ο Ιάσονας διεξήγαγε τον πόλεμο, αναπολούν 
τα περίφημα λόγια του ∆ημοσθένη στον Κατά Φιλίππου γ΄ (50), τα σχετικά με τις μεθό-
δους της μάχης που χρησιμοποιούσε ο Φίλιππος Β΄: «∆εν υπάρχει γι’ αυτόν καμία δια-
φορά ανάμεσα στο καλοκαίρι και στον χειμώνα, ούτε υπάρχει εποχή την οποία εξαιρεί 
και δεν ενεργεί». Η ομοιότητα αυτών των εκτιμήσεων δεν είναι συμπτωματική. Ο Ιάσο-
νας είχε χαρακτήρα παρόμοιον με εκείνον του Φιλίππου Β΄, με εξαίρεση ίσως τον κατα-
πληκτικό αυτοέλεγχο του πρώτου στην ικανοποίηση των σωματικών του αναγκών. Η 
αυτοκυριαρχία δεν ήταν μία αρετή για την οποία οι Μακεδόνες ήταν διάσημοι. 

Ο Ιάσονας διέθετε σπουδαία ευφυία και ικανότητα στο να παίρνει γρήγορες απο-
φάσεις. Κατάφερνε να παραπλανεί τον αντίπαλό του ή να τον χρησιμοποιεί για τους 
δικούς του σκοπούς. Ο Κικέρωνας τον κατατάσσει, μαζί με τον Θεμιστοκλή και τον Αν-
νίβα, μεταξύ εκείνων των διοικητών οι οποίοι κατείχαν την τέχνη να προβλέπουν τις 
κινήσεις του εχθρού, να πολεμούν με δόλια τεχνάσματα και με αιφνιδιασμό.83 Ήταν 
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εξίσου έτοιμος να χρησιμοποιήσει χρήματα όσο και να καταφύγει στα όπλα και έκανε 
καλή χρήση τής ικανότητάς του να πείθει τους άλλους και να δέχονται την άποψή του. 
Του άρεσε η εξουσία, δηλώνοντας πως θα ένιωθε πεινασμένος εάν δεν μπορούσε να κυ-
βερνήσει. Είχε επίσης παραδεχτεί δημοσίως πως άξιζε να διαπράξει κανείς μικρά παρα-
πτώματα, για να εκτελέσει πολλές ένδοξες πράξεις. Έχοντας ως βάση τους μισθοφόρους 
του κι όταν, αργότερα, έλαβε το αξίωμα του ταγού απέκτησε ελευθερία δράσης παρό-
μοια με εκείνη του Φίλιππου Β΄. Με αυτόν τον τρόπο έδωσε στη Θεσσαλία την δύναμη 
όχι μόνο ενός ενωμένου και αριθμητικά αυξημένου στρατού, αλλά επίσης και πρωτί-
στως την δύναμη των δικών του ικανοτήτων και μία σθεναρή, μονοπρόσωπη, δομή 
διοίκησης, ανεξάρτητη από την δημόσια γνώμη που ήταν ένα προσόν του ελληνικού 
κόσμου το οποίο δεν είχε υπερεκτιμηθεί σχεδόν καθόλου. Αυτό τον καθιστούσε ικανό 
να ασκεί διπλωματία και να προετοιμάζει και να πραγματοποιεί μεγάλης κλίμακας 
σχέδια, τα οποία ήταν σύμφωνα με την αντίληψή του σχετικά με την κατάσταση.84 

Για την συντήρηση ενός τόσο μεγάλου μισθοφορικού στρατού απαιτούνταν σημα-
ντικά χρηματικά ποσά. ∆εν γνωρίζουμε καμία κοπή νομισμάτων που να φέρει το όνομα 
του Ιάσονα, αλλά έχει γίνει προσπάθεια να συνδεθεί η κοπή ενός διδράχμου με τις δρα-
στηριότητές του. Παρόμοια νομίσματα άρχισαν να κόβονται με αυτήν την ονομαστική 
αξία την ίδια, πάνω κάτω, περίοδο στη Λάρισα και στις Φερές. Τα δίδραχμα της Λάρι-
σας παρουσιάζουν στον εμπροσθότυπο το πρόσωπο μιας γυναίκας κατενώπιον, σε α-
ντίθεση με παλαιότερους τύπους όπου το πρόσωπο παρουσιάζεται σε κατατομή. Μία 
παρόμοια παρουσίαση υπάρχει και στα δίδραχμα των Φερών. Ο C. M. Kraay έχει την 
άποψη πως τα νομίσματα (αρ. 387) που παρουσιάζουν την εικόνα της κεφαλής μιας 
νύμφης, στον εμπροσθότυπο, και της Εκάτης στον οπισθότυπο, πάνω στη ράχη ενός 
αλόγου, η κοπή των οποίων έχει χρονολογηθεί στο 375 π. Χ., μπορούν να αποδοθούν 
στον Ιάσονα. Κατά την άποψη του Th. R. Martin, η ομοιότητα των τύπων που χρησιμο-
ποιούνταν για τα νομίσματα αυτής της κατηγορίας, τα οποία έκοψαν οι δύο προανα-
φερόμενες πόλεις, δεν είναι τυχαία και θα ήταν αρκετά ασφαλές, επιχειρηματολογεί, να 
υποθέσουμε πως αυτά είναι νομίσματα τα οποία κόπηκαν την ίδια περίοδο. Εφόσον τα 
νομίσματα των Φερών κόπηκαν με το όνομα του Αλεξάνδρου, ο Th. R. Martin έχει την 
γνώμη ότι πρέπει να κόπηκαν όταν ο τελευταίος ήταν τύραννος των Φερών, δηλαδή 
ανάμεσα στο 369 και 358 π. Χ. Η έκδοση των διδράχμων μπορεί να προκλήθηκε από 
την ανάγκη να πληρωθεί ένα μεγαλύτερο απόσπασμα ιππικού, αφού αυτή ακριβώς ή-
ταν η συνηθισμένη αμοιβή ενός ιππέα.85 Υπάρχει ένας βάσιμος λόγος να υποθέσουμε, 
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λοιπόν, ότι ήταν ο Ιάσονας που έθεσε σε κυκλοφορία αυτά τα νομίσματα, αφού είχε 
ένα μεγάλο απόσπασμα ιππικού μισθοφόρων. Η προσαρμογή του νομίσματος στο πα-
γκόσμιο ελληνικό επίπεδο θα μπορούσε, πολύ καλά, να έχει μία επιπρόσθετη αξία προ-
παγάνδας.86 

Η απουσία του ονόματος του Ιάσονα στα νομίσματα δεν αποτελεί στην πραγματι-
κότητα έκπληξη. Είναι απολύτως συνεπής με την πολιτική γραμμή που είχε υιοθετήσει, 
με την οποία τόνιζε επανειλημμένα τον σεβασμό του για τον νόμο των Θεσσαλών. Σύμ-
φωνα με την θεσσαλική παράδοση, το προνόμιο να κόβουν νομίσματα και να τοποθε-
τούν τις εικόνες τους σ’ αυτά είχαν οι πόλεις. Η παράδοση αυτή διακόπηκε την στιγμή 
που ο Αλέξανδρος των Φερών έκοψε νομίσματα με το όνομά του. Συνέχισε, όμως, να 
κόβει το δίδραχμο με τον διαμορφωμένο τύπο στα νομίσματα της Λάρισας.87  
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Wade-Gery, (ό. π., σ. 61, 63-64), πως ένα νόμισμα το οποίο κόπηκε στη Λάρισα (παρουσιάζοντας 
την εικόνα ενός άνδρα με ανυψωμένο κεφάλι στον εμπροσθότυπο, με έναν διπλό πέλεκυ δίπλα 
του και το μονόγραμμα ΑΛΕΥ στην επιγραφή) πρέπει να αποδοθεί στον Ιάσονα. Στην 
οπισθότυπο υπάρχει ένας αετός με διπλωμένες φτερούγες, με το ράμφος του γυρισμένο προς τα 
αριστερά και μία συστάδα κεραυνών στα νύχια του. Στην επιγραφή υπάρχουν οι λέξεις 
ΛΑΡΙΣΑΙΑ ΕΛΛΑ (BMC, Θεσσαλία, pl. v. 12). Σύμφωνα με τον H. T. Wade-Gery, αυτή ήταν μία 
κοπή η οποία προπαγάνδιζε πανελλήνια συνθήματα συνδεόμενα με τις προετοιμασίες για μία 
εκστρατεία εναντίον της Περσίας. Είναι πιο πιθανό όμως αυτό το νόμισμα να κόπηκε το 360 π. 
Χ., κατά την περίοδο της αντιπαλότητας μεταξύ των Αλευάδων και του Αλεξάνδρου των Φερών. 
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ΟΧΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤO ΠΗΛΙΟ 

Μετάφραση από τα αγγλικά 
ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ 

2ο 
Ήταν πολύ αποκαρδιωτικό να βλέπεις τον νεκρό να τοποθετείται στον κρύο και 

υγρό τάφο χωρίς φέρετρο και ένα ελαφρό σκέπασμα από χώμα. Επιπλέον συνηθίζεται 
να γίνεται εκταφή των οστών τα οποία μεταφέρονται στο οστεοφυλάκιο μετά το πέρας 
τριών ετών.  

Την στιγμή που γίνεται η εκταφή των οστών, από τους συγγενείς του νεκρού, γίνεται 
και μια ειδική τελετή γι’ αυτό το γεγονός.16 Τα οστά καθαρίζονται από το χώμα, τοπο-
θετούνται σε μία σακούλα και ύστερα μεταφέρονται στο οστεοφυλάκιο που είναι κοινό 
για όλους. ∆ύο φορές έτυχε να κοιτάξω σ’ αυτό το άχαρο μέρος που είναι γεμάτο από 
ανθρώπινα οστά. Τι σκοτεινή εικόνα παρουσιάζουν αυτά όταν σκέπτεσαι ότι δεν είναι 
οι αχτίδες του φωτός που η Αποκάλυψη ρίχνει σ’ αυτήν την «κοιλάδα της σκέψης» - το 
ερώτημα αυτό τέθηκε κάποτε στον προφήτη Ιεζεκιήλ και απαντήθηκε με τον υψηλότερο 
βαθμό της αυθεντίας. Ιστάμενος κανείς στο κατώφλι της εισόδου ενός τέτοιου μέρους, 
έρχεται από μόνη της η ερώτηση στο μυαλό, «είναι δυνατόν να αναβιώσουν ποτέ αυτά 
τα οστά»;17 Ο ιδρυτής του Χριστιανισμού έχει από πολύ πριν δώσει την απάντηση. Και 
όποια και αν είναι η απάντηση, καθήκον κάθε οικογένειας είναι να την πιστεύει με τρέ-
μουλο και όλα τα έθνη να φοβούνται ενώπιόν του. «Μην εκπλήσσεσαι από αυτό, η 
στιγμή κατά την οποία οι ευρισκόμενοι εις τον τάφο θα ακούσουν τη φωνή του Κυρίου 
και θα εγερθούν, πλησιάζει. Εκείνοι που έχουν κάνει καλό θα πορευθούν προς την α-
νάσταση της ζωής και εκείνοι που έχουν κάνει κακό προς την ανανέωση της καταδί-
κης».18 Τώρα θα αναφέρουμε λίγες από τις: 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

Αυτή την εποχή του χρόνου, οι περισσότεροι Έλληνες την βλέπουν από τη θρησκευ-
τική άποψη. Μόλις αρχίσει η περίοδος της νηστείας όλοι απέχουν από το κρέας, τα α-
βγά, το βούτυρο και το τυρί. Τηρείται ακριβώς για ένα διάστημα σαράντα ημερών κατά 
τη διάρκεια των οποίων ζουν κυρίως με λαχανικά μαγειρευμένα με ελαιόλαδο. Είναι 
πραγματικά αξιοσημείωτη η αυστηρότητα με την οποία τηρούν αυτή τη νηστεία, γέροι 
και νέοι. ∆εν παρασύρονται ποτέ να δοκιμάσουν οτιδήποτε έχει έρθει σε επαφή με ένα 
από αυτά τα απαγορευμένα τρόφιμα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το να κό-
ψεις γι’ αυτούς μία φέτα ψωμί με ένα μαχαίρι που έκοψες προηγουμένως βούτυρο ή τυ-
                                                      

16. Ο ιερέας διαβάζει ένα τρισάγιο.  
17. Ιεζικιήλ λζ΄, 3: «εἰ ζήσεται τά ὀστᾶ ταῦτα»; Την σημείωση αυτή και την επόμενη οφείλουμε 

στον κ. Βασίλη Μπάκα. 
18. Ιωάννης ε΄, 28-29: «Μή θαυμάζετε τοῦτο· ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις 

ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καί ἐκπορεύονται οἱ τά ἀγαθά ποιήσαντες εἰς ἀνάπαυσιν ζωῆς, οἱ 
δέ τά φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάπαυσιν κρίσεως».  
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ρί, είναι το πιο προσβλητικό πράγμα γι’ αυτούς. 
Όταν η περίοδος αυτή πλησίαζε προς το τέλος, οι συζητήσεις τους άρχιζαν να δυνα-

μώνουν και να τους γοητεύει η ώρα που θα μπορέσουν να φάνε αρκετό κρέας και οτι-
δήποτε άλλο, προς μεγάλη τους ικανοποίηση. Παρομοίως, με το πλησίασμα του χρόνου, 
οι λειτουργίες της εκκλησίας άρχισαν να αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσο-
χή. Ωφελήθηκα και εγώ που είχα το προνόμιο να μπορώ να παραβρίσκομαι σε πολλές 
από αυτές τις λειτουργίες. Συνέβη να βρίσκομαι, τα Χριστούγεννα του 1855, στον Κισ-
σό που είναι ένα αρκετά σημαντικό χωριό. Τον επόμενο χρόνο βρισκόμουν στον κανο-
νικό τόπο κατοικίας μου, στο χωριό Μακρυράχη. Σ’ αυτά τα δύο μέρη προσπάθησα να 
μάθω ποιες ήταν οι παραδόσεις τους αυτή την αξιομνημόνευτη εποχή του χρόνου. Έ-
χουν πολλές αργίες που προηγούνται των Χριστουγέννων και τρεις που ακολουθούν. 
Υπάρχει μία στο όνομα του αγίου Νικολάου και μία στου αγίου ∆ημητρίου. Αυτοί οι 
δύο άγιοι καταλαμβάνουν μία εξέχουσα θέση στην εκκλησιαστική ιστορία τους. Πολλά 
μέρη λατρείας είναι αφιερωμένα στο ονόματά τους. Οι Έλληνες αποδίδουν σ’ αυτούς 
μεγάλο σεβασμό και τους τιμούν πολύ. 

Όμως, ας συνεχίσουμε με την ημέρα των Χριστουγέννων. Το προηγούμενο βράδι, η 
οικογένεια στην οποία έμενα μου υπενθύμισε ότι νωρίς το πρωί θα πήγαιναν στην εκ-
κλησία. Τους πρότεινα λοιπόν να πάω κι εγώ μαζί τους. Έτσι, στις δύο η ώρα το πρωί 
ξεκινήσαμε με τα φανάρια στο χέρι αναζητώντας, μέσα από ένα κακοτράχαλο δρομάκι, 
τον ναό. Καθώς μπήκαμε σ’ αυτόν, ο ηλικιωμένος ιερέας ήταν καθιστός και κρατούσε 
στο χέρι του ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, από το οποίο διάβαζε χαμηλόφωνα. Όλες οι 
κανδήλες ήταν αναμμένες με αρκετό αγνό ελαιόλαδο και το φως που διαχεόταν μέσα 
στο ναό ήταν απαλό και ευχάριστο. Καθώς τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας, αυτή 
την ώρα, ήταν λίγα θα προσπαθήσω να τα περιγράψω. Ένα από αυτά ήταν οι προσφο-
ρές των ανθρώπων για την γιορτή, οι οποίες συνίσταντο από τον άρτο και το βρασμένο 
σιτάρι.19 Έχοντας καταλάβει μία θέση πολύ κοντά εκεί όπου δίνονταν αυτά τα πράγ-
ματα, η περιέργεια με έκανε να μετρήσω πόσα πρόσφορα είχαν δοθεί. Αφού είχα με-
τρήσει μέχρι τον αριθμό 44, η προσοχή μου αποσπάστηκε από κάτι άλλο και έτσι εγκα-
τέλειψα το μέτρημα. Όπως και να έχει το πράγμα, φάνηκε ότι ο ιερέας θα εξασφάλιζε το 
ψωμί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ποσότητα της παννυχίδας ήταν περίπου ίση με 
τον όγκο του πρόσφορου. Μετά την λειτουργία, ο ιερέας συνηθίζεται να πηγαίνει τα 
πρόσφορα στα καταστήματα πώλησης τροφίμων όπου πωλούνται και του δίνουν τα 
χρήματα. Ένα άλλο σημείο, το οποίο διέφερε από τις άλλες λειτουργίες, ήταν ο τρόπος 
με τον οποίον τελείωσε η λειτουργία αυτή τη μέρα. Ο ιερέας βγήκε στην Ωραία Πύλη 
και όλο το εκκλησίασμα πέρασε από μπροστά του, πρώτα οι άνδρες και κατόπιν οι γυ-
ναίκες, τους πρόσφερε τα Άχραντα Μυστήρια, με ένα μικρό κουταλάκι στο στόμα, και 
εκείνοι του φιλούσαν το χέρι. Έτσι τελείωσε η λειτουργία.   

Μετά από αυτό, όλοι οι άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από την είσοδο της εκκλησίας, 
όπου παρατήρησα ακόμα μία παράξενη σκηνή. Μία ποσότητα από το προαναφερόμενο 
βρασμένο σιτάρι τοποθετήθηκε σε ένα μεγάλο καλάθι και μεταφέρθηκε έξω από δύο 
δυνατούς άνδρες, οι οποίοι στάθηκαν πάνω σε ένα πεζούλι και το μοίρασαν στους αν-
θρώπους. Αυτό είχε ευλογηθεί, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, με το θυμιατό να έχει 
                                                      

19. Ο συγγραφέας, άγνωστο γιατί, έγραψε «βρασμένο καλαμπόκι». Πρόκειται για την γνωστή 
παννυχίδα. 
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αιωρηθεί πολλές φορές πάνω του, και αποτελούσε το δώρο του ιερέα προς όλους, μι-
κρούς και μεγάλους. Ο συμβολισμός ήταν ότι οι ημέρες της νηστείας είχαν τελειώσει και 
ήρθε η ώρα της γιορτής. Στο σκηνικό αυτό η ατμόσφαιρα ήταν πολύ εύθυμη, με πολύ 
γέλιο και θόρυβο. Ιδιαίτερα τα αγόρια, προς το τέλος, είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο. 

Ύστερα επιστρέψαμε στο σπίτι. Επειδή ήταν ακόμα σκοτεινά, πολλοί χρησιμοποίη-
σαν φανάρια για να βλέπουν το δρόμο. Στις 4:30 φθάσαμε στο σπίτι. Η φωτιά ενισχύ-
θηκε με ξύλα και σε λίγο το τραπέζι του πρωινού ήταν έτοιμο. Και πράγματι ήταν αρ-
κετά πλούσιο με πολύ καφέ, τηγανιτό κρέας, αβγά, βούτυρο και τυρί, παράλληλα με 
αρκετό καλό ψωμί. Έτσι, λοιπόν, έγινε δεκτό το πρωινό των Χριστουγέννων σε οικογε-
νειακό κύκλο, με χαρά και ευθυμία, και πρέπει να θυμάται κανείς ότι οι περισσότερες 
από αυτές τις πολυτέλειες των τροφίμων, που είχαν τώρα, τους έλειπαν για σαράντα 
ημέρες και, φυσικά, οι μετέχοντες σ’ αυτήν τη νηστεία έτρωγαν τώρα με πολύ μεγαλύτερη 
όρεξη. Κατά τη διάρκεια του πρωινού είχαμε την επίσκεψη του ιερέα, ο οποίος πήγαινε 
από σπίτι σε σπίτι διαβάζοντας ευχέλαιο και οι κάτοικοι του έδιναν ό,τι χρηματικό ποσό 
διέθεταν. Στο σπίτι που έμενα εγώ κάθισε για λίγο, ήπιε ένα φλιτζάνι καφέ και κάπνισε 
το τσιμπούκι του, ενώ κουβέντιαζε με τους οικείους, με έναν πολύ εύθυμο τρόπο. 

Οι επόμενες δύο ημέρες ήταν αργίες και το χαρακτηριστικό τους ήταν όμοιο με αυτές 
τις ματαιόδοξες διασκεδάσεις που συνοδεύονται από τη μουσική και το χορό της αρε-
σκείας τους που τόσο πολύ επικρατεί ανάμεσά τους.  

Εγώ ως Άγγλος, ξένος ανάμεσά τους, κράτησα την αργία της ημέρας των Χριστου-
γέννων, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της εποχής και θα γνωστοποιήσω εδώ κά-
ποιες από τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις μου εκείνη την ημέρα, διότι έτσι θα κάνουν 
γνωστές τις συνήθειες της περιοχής και την εικόνα της αυτή την εποχή του χρόνου. Κα-
θώς εγώ ήμουν μόνος, ως προς τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις και δεν είχα τον δικό 
μου τόπο λατρείας για να πάω, η μέρα πέρασε ήσυχα και χωρίς εορταστικές αναμνήσεις 
του μεγάλου γεγονότος εις μνήμην του οποίου εορτάζεται αυτή η ημέρα, το δώρο του 
Λυτρωτή προς τον κόσμο, η ταπεινή και θαυμάσια εμφάνισή του στη Βηθλεέμ της Ιου-
δαίας. Το πρωί διάβασα το αφηγηματικό μέρος από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ό-
που η χαρμόσυνη ιστορία οδηγεί το μυαλό σου μέχρι που οι σκέψεις σου απορροφού-
νται από την πιο γλυκιά ένταση της ουράνιας μελωδίας, «∆όξα εν υψίστοις Θεώ και επί 
πηγής ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». Τις ώρες της ημέρας τις πέρασα κυρίως με προ-
σωπικούς συλλογισμούς, σύντομους περιπάτους, θαυμάζοντας την ομορφιά και την γα-
λήνια εικόνα του περιβάλλοντος χώρου, αφού δεν είχα γνωρίσει ποτέ μία μέρα παρό-
μοια με αυτή που είχα το προνόμιο να γνωρίσω την ημέρα των Χριστουγέννων. 

Είναι αλήθεια ότι όλες οι εποχές του χρόνου, σε όλες τις χώρες και σε κάθε κλίμα, 
έχουν τις δικές τους ομορφιές. Ακόμα και τον χειμώνα, με όλες του τις στερήσεις και το 
κρύο, συνοδευμένες από καταιγίδες και ανεμοθύελλες, έχουν τις ομορφιές τους. Όμως, 
καθώς αυτή η περίοδος (1856) ξοδεύτηκε σ’ εκείνη την περιοχή, ο καιρός ήταν τέτοιος 
που ανάμεσα σε άλλα πράγματα αξίζει να αναφερθούν και αυτά. Τα δέντρα, γενικώς, 
ήταν απαλλαγμένα από τα φύλλα τους και καθώς το μάτι έπεφτε επάνω στα γυμνά 
κλαδιά αντιλαμβανόσουν αμέσως ότι ήταν χειμώνας. Ο καιρός όμως ήταν τόσο καλός, η 
ατμόσφαιρα τόσο καθαρή, ο αέρας τόσο αναζωογονητικός, χωρίς παγωνιά ή κρύο, που 
σου ήταν δύσκολο να πιστέψεις στ’ αλήθεια ότι ήταν ημέρα των Χριστουγέννων. 
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Έπειτα υπήρχαν και τα όρια των κτημάτων εντός των οποίων καλλιεργούνται τα 
ελαιόδεντρα, τα οποία τονίζουν το σκηνικό με το ευχάριστο χρώμα των πράσινων φύλ-
λων, διατηρώντας την φρεσκάδα του καλοκαιριού όλη τη διάρκεια των χειμερινών μη-
νών, χωρίς τη σκιά της εναλλαγής, αποβολής ή φθοράς. Υπήρχαν ακόμα και τα κυπα-
ρίσσια στις αυλές των εκκλησιών, αλλά και στις πλαγιές των βουνών, με τις ψηλές κο-
ρυφές και το αμετάβλητο βαθύ πράσινο χρώμα που δεν μαραίνονται ποτέ και τραβάνε 
την προσοχή του ταξιδιώτη. Ύστερα η απασχόληση των ανθρώπων, αυτή την εποχή, 
ήταν εξίσου αξιοσημείωτη. Aσχολoύνταν με τα αμπέλια και τα άλλα κτήματά τους κα-
θαρίζοντάς τα από τα ανεπιθύμητα ζιζάνια. Μόλις ο ήλιος έβγαινε και έριχνε τις αχτίδες 
του στα νερά της Μεσογείου και αυτά αντανακλούσαν τη λάμψη στα βουνά της Θεσ-
σαλίας, οι δρόμοι που ξεκινούν από το χωριό ήταν γεμάτοι κατοίκους που κατευθύνο-
νταν στα κτήματά τους, για να συνεχίσουν εκεί τις εργασίες που απαιτούσαν οι εποχι-
ακές συνθήκες. Για μένα ήταν, πάντοτε, ενδιαφέρον να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους 
να φεύγουν το πρωί, να τους βλέπω πώς εργάζονται στα κτήματά τους και ύστερα να 
επιστρέφουν στο χωριό, μετά από αυτή την τόσο κουραστική εργασία, ενδιαφέρον διό-
τι περιγραφικά ήταν τόσο όμοιο με τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες των αρχαίων. Το 
να βλέπεις όμως αυτές τις δραστηριότητες τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν μάλλον 
παράδοξο γι’ αυτόν που ήταν συνηθισμένος να τις συνδέει με παγωνιές, με χιόνια, με 
μακριά πανωφόρια και γάντια, και με τρέμουλο, μερικές φορές, από το κρύο. 

Πόσο διαφορετική ήταν ετούτη η μέρα με καλοκαιρινό καιρό και τους ανθρώπους 
να είναι πολυάσχολοι στα κτήματά τους! Θα αναφέρω εδώ το σύντομο περίγραμμα ενός 
σκηνικού το οποίο είδα ο ίδιος, αυτή τη φορά, και η εστίαση του μυαλού πάνω σε ένα 
γεγονός θα αποδώσει την καλύτερη εικόνα της γενικής τους συνήθειας. Ακολουθήστε το 
παρακάτω περιστατικό: Υπάρχει ένας τύπος πραγματικού ελληνικού χαρακτήρα, που 
κατεβαίνει το δρόμο έχοντας στον ώμο εργαλεία εργασίας (σκεπαρνιές), με δύο βόδια 
να προχωρούν μπροστά του με τον ξύλινο ζυγό τους. Πρόκειται να περάσει την ημέρα 
του οργώνοντας. Καθώς προχωράει στον ανώμαλο δρόμο με αυτά τα υπομονετικά ζώα, 
οι κινήσεις του φανερώνουν ότι δεν διδάχθηκε ποτέ ότι υπάρχει ένα πράγμα που λέγε-
ται βιασύνη. Πίσω του ακολουθεί μία αξιοπρεπής Ελληνίδα, προφανώς η γυναίκα του, 
με ένα μεγάλο και κάπως άβολο καλάθι να κρέμεται από το μπράτσο της, με τα φαγητά 
της ημέρας, ακολουθώντας τον άντρα της με ένα εξίσου υπομονετικό βήμα, πηγαίνοντας 
και αυτή στην ημερήσια υγιεινή εργασία. Πίσω από αυτούς είναι ένα καλοσχηματισμέ-
νο και εμφανίσιμο κορίτσι, το οποίο αισθητά φανερώνει την καταγωγή του, χωρίς κάλ-
τσες, χωρίς παπούτσια, σέρνοντας δύο γίδες με την τριχιά, ακολουθούμενη από τον α-
δερφό της ο οποίος σέρνει (με το καπίστρι) ένα μουλάρι φορτωμένο με κοπριά. Αυτά 
είναι τα μέσα και τα άτομα που συναποτελούν το οικογενειακό τους μεταφορικό μέσο· 
όλοι πηγαίνουν μαζί για να βελτιώσουν το γενικό τους συμφέρον σε ένα κομμάτι γης, το 
οποίο από παράδοση είναι δικό τους. Καθώς οι ώρες της ημέρας περνούν, αυτοί ασχο-
λούνται ποικιλοτρόπως με το όργωμα του εδάφους, το σκάψιμο γύρω από τα ελαιόδε-
ντρα, το σκόρπισμα της κοπριάς γύρω από τις ρίζες τους, επισκευάζοντας τους φράχτες 
ή κάνοντας άλλες απαραίτητες εργασίες, μέχρι που το βασίλεμα του ηλίου τους θυμίζει 
ότι είναι ώρα να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Πολλές τέτοιες οικογενειακές παρέες κι-
νούνται στα δρομάκια, αυτήν την ώρα της επιστροφής, και είναι ένα ενδιαφέρον κομ-
μάτι της ημέρας να βλέπεις αυτές τις παρέες να επιστρέφουν από το χώρο της εργασίας 
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τους όλο χαρά. Ο καλός νοικοκύρης, για τον οποίον μιλήσαμε το πρωί, επιστρέφει τώρα 
έχοντας πάλι τα δύο υπομονετικά ζώα να πηγαίνουν μπροστά από αυτόν κι αυτός να 
κουβαλάει το ξύλινο αλέτρι στον ώμο. Η υπομονετική ανθρώπινη ύπαρξη, η γυναίκα 
του, περπατάει πίσω από αυτόν έχοντας στην πλάτη της ένα δεμάτι κλαρί, προοριζόμε-
νο για τροφή των ζώων το βράδι, ύστερα ακολουθεί η κόρη με ένα εξίσου μεγάλο δεμά-
τι κλαρί και με τις παιγνιδιάρες γίδες πότε από εδώ και πότε από εκεί. Πίσω από αυ-
τούς έρχεται ο νεαρός, έχοντας το μουλάρι φορτωμένο με ξύλα για τη φωτιά, και όλοι 
μαζί προχωρούν προς το πατρικό τους σπίτι. Μία τέτοια σκηνή, την ημέρα των Χρι-
στουγέννων, τράβηξε την προσοχή μου περισσότερο από ό,τι συνήθως.  

Η ημέρα της Πρωτοχρονιάς είναι κι αυτή μεγάλη γιορτή για τους Έλληνες. Υπάρχει 
μία πρωινή προσέλευση στην εκκλησία, όμοια με εκείνη των Χριστουγέννων, μετά από 
την οποία αρχίζει ο εορτασμός και οι επισκέψεις. Οι πυροβολισμοί, η μουσική και ο 
χορός είναι πολύ συνηθισμένα πράγματα αυτή την ημέρα. Ο τρόπος επίσκεψης και η 
ανταλλαγή ευχών και δώρων μοιάζουν πολύ στο πνεύμα και στο σκοπό των δικών μας 
επισκέψεων, αλλά η γλώσσα τους παρουσιάζει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο έκ-
φρασης. Επίσης, το είδος των τροφίμων που ετοιμάζουν γι’ αυτές τις περιπτώσεις είναι 
διαφορετικό· δεν υπάρχουν πίτες και τυρί ψημένο όπως σε μας, τα δικά τους τα ετοιμά-
ζουν και τα σερβίρουν με τον δικό τους τρόπο.  

Επιδεικνύεται πολλή οικειότητα, φιλία, και ευγένεια μεταξύ τους, αυτές τις μέρες. 
Είναι γεμάτοι εορταστικό πνεύμα στις φιλοφρονήσεις και στις ευχές τους όταν ανταλ-
λάσσουν δώρα. Εκφράζονται ελεύθερα και ποικιλοτρόπως με έναν αληθινά ελληνικό 
τρόπο στις παρέες και στις κοινωνικές και ιδιαίτερες συζητήσεις τους. Συνηθίζεται, επί-
σης, τα παιδιά να πηγαίνουν στους χωριανούς να τραγουδούν κάλαντα που να ταιριά-
ζουν στην κάθε περίπτωση και να μαζεύουν έτσι τα χριστουγεννιάτικα και τα πρωτο-
χρονιάτικα δώρα, κυρίως φρούτα, όπως είναι τα μήλα, καρύδια, κάστανα, πορτοκάλια 
και ρόδια. Σ’ αυτά τα παιδιά σπανίως δίνονται κάποιες δεκάρες. Επειδή δεν είχα φρού-
τα τα έδινα κέρματα από τα τουρκικά νομίσματα και γι’ αυτό η κατοικία μου είχε γίνει 
τόπος έλξης γι’ αυτά, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. 

Αφήνοντας όλα αυτά, ως επάρκεια, για τις δραστηριότητές τους τα Χριστούγεννα, 
θα προχωρήσουμε σε κάποια περιγραφή των εορτών του Πάσχα. 

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΟΠΩΣ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Φέτος (1857), πριν από την κανονική εορτή του Πάσχα, σημειώθηκε ένα παράδοξο 
γεγονός για το οποίο θα δώσω τα βασικά χαρακτηριστικά, θα αναφέρω το εύρος των 
δεισιδαιμονικών αντιλήψεων αυτών των ανθρώπων και σε τι βαθμό μπορούν αυτοί να 
γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους θρησκευτικούς πατέρες.  

Κάποιος ιερέας, που ζει στην περιοχή του Βόλου, μίλησε για μία υποτιθέμενη συντα-
ρακτική αποκάλυψη. ∆ιαβεβαίωνε τους ανθρώπους ότι κάποιο άτομο εμφανίστηκε 
μπροστά του προειδοποιώντας τον για μία επικείμενη καταστροφή αρκετών χωριών, με 
τους κατοίκους τους, η οποία μπορεί να αποφευχθεί μόνο αν οι κάτοικοι υποβληθούν 
σε μεγάλη ταπείνωση και προσευχή. Αυτή η φοβερή επικοινωνία έγινε γνωστή στον 
επίσκοπο, ο οποίος πίστεψε σ’ αυτήν και εξέδωσε οδηγίες προς όλους τους ιερείς της 
περιοχής, σύμφωνα με τις οποίες τρεις μέρες επρόκειτο να αφιερωθούν γι’ αυτόν τον 
σκοπό. Την 5η Απριλίου να γίνει αποχή από την εργασία και οι άνθρωποι να την αφιε-
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ρώσουν σε καθαρώς θρησκευτικούς σκοπούς. Το πρωί της 6ης έγινε γενική συγκέντρω-
ση, ανδρών και γυναικών, νέων και γέρων. Αφού πέρασαν κάμποση ώρα στους δικούς 
τους χώρους λατρείας, πορεύτηκαν, σε απόλυτα συντεταγμένη πομπή, στα βουνά προ-
βαίνοντας σε θρησκευτικές τελετές (λιτανείες), κρατώντας καθοδόν στα χέρια τους τις 
εικόνες που κατείχαν, και δεν ήταν και λίγες. Καθώς χρειάστηκε να πάω από τη Μα-
κρυράχη στον Κισσό εκείνο το πρωί, την ώρα που έφευγα, οι κάτοικοι του πρώτου χω-
ριού είχαν πάρει το δρόμο τους για έναν μικρό (αρχαίο;) ναό αρκετά ψηλά στο βουνό, 
καθοδηγούμενοι από τους ιερείς και αυτοί ακολουθώντας με τις εικόνες στα χέρια τους. 
Καθώς προχωρούσα προς τον Κισσό είδα ότι και ετούτος ο πληθυσμός έκανε το ίδιο. 
Πολλές γυναίκες έκλαιγαν και θρηνούσαν για την μοίρα της χώρας τους. Οι άνδρες βά-
διζαν χωρίς τίποτε στο κεφάλι,20 με ύφος ιεροτελεστίας, και κρατούσαν τις εικόνες με 
τόση προσοχή που πίστευαν πως αν πάθαιναν κάτι αυτές θα είχε ως αποτέλεσμα την 
επίσπευση της καταστροφής που αυτοί οι ίδιοι επιδίωκαν να αποφύγουν. Κατά το με-
σημέρι, αυτό το μεγάλο κινούμενο πλήθος περνούσε από το σημείο όπου στεκόμουν και 
παρατήρησα την έκφραση του προσώπου τους και τις διάφορες εικόνες που κρατούσαν 
στα χέρια τους. Η τελετουργική τους εμφάνιση ήταν καταπληκτική, ενώ οι δεισιδαιμο-
νικές τους αντιλήψεις προκαλούσαν συμπάθεια. 

Κατά το απόγευμα, είχα για παρέα τρία άτομα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
από τα πιο έξυπνα· ένας από αυτούς ήταν διευθυντής του σχολείου και θεωρούνταν ο 
πιο λογικός και συνεπής νεαρός. Ευρισκόμενος ανάμεσα σε τέτοια παρέα, προσπάθησα, 
μέσω διερμηνέα, να καταδείξω τον κίνδυνο που τους είχε επιβληθεί, από τις δήθεν ου-
ράνιες και θεϊκές αποκαλύψεις. Οι παρατηρήσεις μου αυτές τους έκαναν να αναφερ-
θούν σε μία μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων που γίνεται, μία φορά το χρόνο, κο-
ντά στον Βόλο. Σ’ αυτήν τη συνάθροιση μαζεύονται κάπου 30.000 άνθρωποι, από όλες 
τις επαρχίες της περιοχής καθώς και από τα νησιά του αρχιπελάγους. Ένας αριθμός ιε-
ρέων βρίσκονται εκεί για να λειτουργήσουν και είναι αυτοί που κηρύσσουν στους αν-
θρώπους ότι βγάζουν νερό από έναν συμπαγή βράχο,21 ο οποίος είναι τελείως στεγνός, 
και επιπλέον αυτό γίνεται μόνο την ώρα που αυτοί τελούν τη λειτουργία και οι άνθρω-
ποι, με όλη τους την άγνοια, το εκλαμβάνουν ως αποδεικτικό στοιχείο ότι η θρησκεία 
των Ελλήνων είναι η μόνη αληθινή. Μετά το πέρας αυτής της περιγραφής, εγώ τόλμησα 
να τους ρωτήσω (μέσω του διερμηνέα) αν πράγματι πίστευαν ότι αυτό είναι αλήθεια 
και μου απάντησαν καταφατικά με έναν πολύ έντιμο και σοβαρό τρόπο.22  

                                                      
20. ∆εν φορούσαν τον σκούφο τους. 
21. Για το ίδιο θέμα, βλ. α) W. M. Leake (μετ. Βασίλης Αργυρούλης), «Ταξίδι στη Θεσσαλία του 

1809-1810», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 34 (1998) 99. β) Η. F. Τοzer (μετ. Αλέξης Γαλανούλης), 
«Περιήγηση στη Θεσσαλία το 1869», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 43 (2003) 76. 

22. Τον χρόνο πριν από την αναχώρησή μου από την Θεσσαλία, παραβρέθηκα κι εγώ σ’ αυτήν 
την μεγάλη κοσμοσυρροή. Οι ιερείς ενεργούσαν όμοια με την περιγραφή που μου είχαν κάνει. 
Όμως, πιο ανόητος τρόπος εξαπάτησης ανθρώπων δεν μπορεί να γίνει. Πώς είναι δυνατόν να 
επιτρέπεται κάτι τέτοιο να θεωρείται ως πραγματικότητα; Σε μένα είναι ανεξήγητο. [Η σημείωση 
είναι του H. Yeats]. 
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Πηλιορίτης γέρος με τοπική ενδυμασία (η φωτογραφία είναι από το αρχείο  

της Αποστολίας Νάνου-Σκοτεινιώτη). 
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Αφού διαπίστωσα πόσο βαθιά ριζωμένες ήταν εκείνες οι δεισιδαιμονικές ψευτιές, 
θεώρησα ότι ήταν μάταιο να προσπαθήσω να αποδυναμώσω την βεβαιότητα απέναντι 
στα λεγόμενα του ιερέα, τα οποία είχαν εγκριθεί και από τον σεβασμιώτατο επίσκοπο. 
Όμως ο καιρός πέρασε χωρίς να συμβεί τίποτε το καταστροφικό, οπότε οι προσποιού-
μενοι τους προφήτες είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν ότι αυτό επιτεύχθηκε χάρη 
στην ταπείνωση και στις προσευχές των πιστών! Προστατευόμενοι, για τις εκτιμήσεις 
τους αυτές, από το ιστορικό γεγονός της αποστολής του Ιωνά στην αρχαία Νινευή, σχε-
τικά με την αποτροπή των κρίσεων του Θεού, επειδή οι κάτοικοι μετανόησαν σχετικά 
με το σάβανο (σάκο) και τη σορό (στάχτες), με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν την αυ-
ξανόμενη εμπιστοσύνη των πιστών και παράλληλα ένα επιπλέον χρηματικό ποσό από 
αυτό το θέμα.  

Αφού πέρασε αυτό το περιστατικό, δεν υπήρξε τίποτε άλλο πιο συναρπαστικό, το 
οποίο να τραβήξει την προσοχή μου, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, μέχρι 
την Κυριακή των Βαΐων. Κατά την θεία Λειτουργία αυτής της Κυριακής, το εκκλησία-
σμα ήταν πολύ μεγάλο και το τελετουργικό πολύ ενδιαφέρον. Σχετικά με την κανονική 
λειτουργία, υπήρχαν αρκετά δεμάτια από κλαδιά δάφνης (βάγια),23 τα οποία μοίραζαν 
στους πιστούς όταν είχε τελειώσει η Λειτουργία. Καθώς αυτοί λάμβαναν το κλαδί α-
σπάζονταν το χέρι του ιερέα και απομακρύνονταν όλο χαρά, χαιρετώντας ο ένας τον 
άλλον γι’ αυτήν τη χρονιάρα ημέρα. Το απόγευμα οι άνθρωποι μαζεύτηκαν και πάλι 
στον ίδιο χώρο. Αυτή τη φορά, ο ιερέας είχε ένα σταυρό και δεμένα πάνω του ανθάκια, 
τον οποίο βουτούσε στο νερό και με αυτό άγγιζε το μέτωπο, το πηγούνι, τα μάγουλα, 
καθώς και την μέσα και την έξω μεριά της παλάμης, μία διαδικασία που την έκαναν 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Κατά την επόμενη εβδομάδα υπήρχαν βραδινές λειτουργί-
ες24 τις οποίες παρακολούθησα όλες, επειδή ενδιαφερόμουν να δω τον τρόπο μνημόνευ-
σης των γεγονότων του θανάτου και της Ανάστασης του Κυρίου (του Λυτρωτή). ∆εν 
υπήρχε τίποτε το αξιοπρόσεκτο μέχρι την Πέμπτη το βράδι, όταν το εκκλησίασμα ήταν 
πολύ μεγάλο. Σ’ αυτήν τη Λειτουργία μνημονευόταν ο Τελευταίος (Μυστικός) ∆είπνος 
με τους μαθητές του, η συμπεριφορά του Κυρίου απέναντί τους, ο διάλογος που είχε με 
αυτούς και η παράδοσή του στα χέρια του εχθρού, από τον Ιούδα. Καθώς οι ιερείς και 
οι εκκλησιαζόμενοι ήταν απασχολημένοι σιωπηρά με τις προσευχές τους, κάνοντας 
συγχρόνως πολλές φορές το σχήμα του σταυρού, όπως συνηθίζεται στην Ελληνική Εκ-
κλησία, όπως ήταν έτσι απασχολημένοι, σκέφθηκα την διήγηση του περιστατικού στον 
κήπο της Γεθσημανής και την προσαγωγή του Κυρίου ενώπιον του Πιλάτου. Αυτή η 
Λειτουργία συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδι και κατά το τέλος οι ιερείς έβγαλαν από 
το εσωτερικό του Ιερού μία καταπληκτική εικόνα του Εσταυρωμένου Ιησού και μία 
άλλη της Μαρίας της Παρθένου, την οποία έβαλαν δίπλα στο Σταυρό. Οι πιστοί προ-
σέρχονταν, τις ασπάζονταν και μετά αποχωρούσαν επιστρέφοντας στα σπίτια τους.  

Η επόμενη ημέρα (Μεγ. Παρασκευή) ήταν ημέρα απόλυτης νηστείας! Βρίσκονταν σε 
νηστεία για πενήντα ημέρες πριν από το Πάσχα και δεν έτρωγαν κρέας, αβγά, βούτυρο 
και τυρί. Επίσης, ορισμένες ημέρες κατά τη διάρκεια της νηστείας, απείχαν από το λάδι 
και το κρασί, ενώ την Μεγ. Παρασκευή δεν έβαζαν τίποτε στο στόμα τους μέχρι το 
                                                      

23. Palm-branches, στο πρωτότυπο. 
24. Πρόκειται για τις Ακολουθίες των Παθών της Μεγ. Εβδομάδας.  
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βράδι. 
Το μεσημέρι, όταν ο ήλιος ήταν στο αποκορύφωμά του, οι πιστοί προσήλθαν στην 

εκκλησία. Eδώ υπολογίζουν τις ώρες, της ημέρας και της νύχτας, με τον αρχαίο τρόπο, 
έτσι που το μεσημέρι είναι η έκτη ώρα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η οποία ποί-
κιλε, ως προς τον χαρακτήρα και την διαδικασία, έβλεπες τον κόσμο να ασπάζεται τις 
εικόνες, να προσκυνάει τον Σταυρό, μέχρι που πέρασε και η ένατη ώρα, οπότε ο ιερέας 
μετακινήθηκε από τη θέση του, με πολλή σοβαροφάνεια. Η μακριά γενειάδα και τα ιερά 
άμφιά του πρόσθεταν εντυπωσιασμό στις μετακινήσεις του. Ύστερα είπε σε κάποιους 
ηλικιωμένους να φέρουν από τη γωνιά του Ιερού το ξύλινο κουβούκλιο και το άφησαν 
λίγο πιο πέρα από το ομοίωμα του Σταυρού ως αναπαράσταση της ταφής του Σωτήρα. 
Στο σημείο αυτό οι δύο ιερείς, έχοντας λειτουργήσει για αρκετή ώρα και υποκλιθεί 
μπροστά στον Σταυρό πολλές φορές, αποσύρθηκαν στο εσωτερικό του Ιερού. Μετά από 
κάμποση ώρα εμφανίστηκαν από μία άλλη θύρα φέροντας μία εικόνα σε πανί25 και την 
κρατούσαν από τις τέσσερες γωνίες στο ύψος των ώμων τους. Με αυτό διέσχισαν τον 
διάδρομο της εκκλησίας ευλαβικά και σταθερά, μέχρι [το κουβούκλιο με] τον Επιτάφιο 
ή την κάσα, και εναπόθεσαν εκεί τον Επιτάφιο. Όταν έγινε και αυτό, οι πιστοί ένας- 
ένας περνούσαν από εκεί, χαιρετούσαν τον Επιτάφιο και επέστρεφαν στα σπίτια τους. 

Οι ώρες περνούσαν και οι άνθρωποι μαζεύτηκαν και πάλι στην εκκλησία. Αυτή τη 
φορά οι πιστοί είχαν προμηθευτεί μεγάλες λαμπάδες, μερικές από τις οποίες ήταν ωραία 
διακοσμημένες με διάφορα χρώματα. Το κερί είναι ακριβό, αλλά ακόμα και ο φτωχότε-
ρος θα κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει δύο, τουλάχιστον, γι’ αυτήν την περίπτωση. Όταν 
συγκεντρώθηκε όλος ο κόσμος και άναψαν τις λαμπάδες, ο χώρος φωταγωγήθηκε αρκε-
τά. Μεγάλη προσοχή αποδιδόταν στον Επιτάφιο. Οι ιερείς έκαναν τον γύρο του Επι-
ταφίου πολλές φορές και μουρμούριζαν κάποιες προσευχές που μερικές φορές ακούγο-
νταν σαν ολόκληρα τραγούδια.26 Μετά από αυτό, οι ψάλτες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες 
καταλαμβάνοντας τις θέσεις, από την μία και από την άλλη πλευρά του Επιταφίου. Λί-
γοι στίχοι προφέρονταν από τη μία ομάδα και οι ίδιοι επαναλαμβάνονταν από την άλ-
λη. Πέρασαν δύο ώρες κατ’ αυτόν τον τρόπο και μετά ο Επιτάφιος βγήκε από την εκ-
κλησία βασταζόμενος στα χέρια τεσσάρων ανδρών και το πλήθος ακολούθησε με τις 
λαμπάδες αναμμένες. Περπάτησαν μέσα από το κοιμητήριο με τους ιερείς να ψέλνουν 
καθώς περνούσαν από τα μνήματα των νεκρών και επέστρεψαν στην εκκλησία. Κατά 
τις 4 το πρωί οι περισσότεροι από τους ανθρώπους επέστρεψαν στα σπίτια τους, αν και 
πολλές γυναίκες παρέμειναν κοντά στην εικόνα ωσάν να μην ήθελαν να την αποχωρι-
στούν. Η λειτουργία αυτής της βραδιάς ονομάζεται Περιφορά του Επιταφίου. Την επό-
μενη μέρα, Μεγ. Σάββατο, πήγα και πάλι στην εκκλησία όπου είδα μερικές γυναίκες να 
αφήνουν ανθοδέσμες εκεί που ήταν ο Επιτάφιος. Πολλές μητέρες έφερναν τα παιδιά 
τους να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο και να περάσουν κάτω από το κουβούκλιο. Αυτή 
είναι η παράδοσή τους.  

Το επόμενο βράδι, λίγο μετά τις 12, οι κάτοικοι καλούνται να προσέλθουν στην εκ-
κλησία από τον ήχο των πυροβολισμών, τους οποίους συνηθίζουν σε τέτοιες περιπτώ-
σεις. Μπαίνοντας στην εκκλησία, η ξύλινη κατασκευή, ο Επιτάφιος όπως ονομάζεται, 
                                                      

25. Πρόκειται για τον Επιτάφιο. 
26. Είναι ο Επιτάφιος Θρήνος. 
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ήταν ακόμα εκεί όταν μαζεύτηκαν οι άνθρωποι. Όλοι κρατούσαν λαμπάδα, αλλά κα-
νείς δεν την είχε ανάψει ακόμα· υπήρχαν λίγες κανδήλες αναμμένες αλλά πολύ αμυδρά. 
Αφού πέρασε λίγη ώρα έτσι, οι ιερείς αποσύρθηκαν στο εσωτερικό του Ιερού και έμει-
ναν εκεί για λίγο, μέχρι που βγήκαν έξω ξαφνικά, φέροντας ένα λάβαρο πάνω στο ο-
ποίο υπήρχε μία λαμπρή εικόνα του αναστημένου Σωτήρα. Υπήρχε ένα λαμπρό φωτο-
στέφανο γύρω από την κεφαλή του, ενώ η έκφρασή του ακτινοβολούσε με ουράνια χά-
ρη (τα σεντόνια ταφής γλιστρούσαν από το σώμα του), ενώ οι ρωμαίοι φρουροί βρί-
σκονταν πεσμένοι και κατατρομαγμένοι στη γη, κάτω από τα πόδια του. Ο ιερέας κρα-
τούσε το φως στο δεξί του χέρι και με το άλλο το λάβαρο. Σε μια στιγμή όλοι όρμησαν 
προς αυτόν για να ανάψουν τις λαμπάδες τους, από το φως της Ανάστασης, που εκείνος 
κρατούσε και το οποίο θα μεταδιδόταν σε όλους. Σε λίγη ώρα το φως είχε απλωθεί πα-
ντού και όλοι κρατούσαν τις στολισμένες λαμπάδες, οι οποίες έλαμπαν προς κάθε κα-
τεύθυνση. Την ίδια ώρα οι ιερείς περιέφεραν την εικόνα του αναστημένου Σωτήρα σε 
όλο το χώρο και βγήκαν έξω από την εκκλησία, χωρίς τα καλημαύχια, αλλά με τις λα-
μπάδες αναμμένες στα χέρια τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μετακινήθηκαν προς τον τοίχο 
του κοιμητηρίου, ενώ οι γυναίκες έμειναν λίγο πιο πίσω. Κοντά σ’ αυτόν τον τοίχο οι 
ιερείς πήραν τη θέση τους, έχοντας μπροστά την εικόνα του Σωτήρα, κι εκεί λειτούργη-
σαν επί μακρόν περιβαλλόμενοι από το περισσότερο πλήθος. Κοντά στον τοίχο υπήρ-
χαν κάπου 50 νέοι με τα όπλα τους έτοιμα για πυροβολισμό, ενώ η λειτουργία συνεχι-
ζόταν κανονικά. Όταν, όμως, πλησίαζε η στιγμή να αναφωνήσουν οι ιερείς το Χριστός 
Ανέστη αυτοί πυροβόλησαν και αντήχησαν τα βουνά. Κοιτάζοντας το πλήθος με τα 
πρόσωπά τους να λάμπουν από το φως που μετέφερε ο καθένας, το θέαμα ήταν πολύ 
επιβλητικό αυτή την ώρα της νύχτας. 

Οι άνδρες όπλιζαν και πυροβολούσαν πολύ γρήγορα, κοιτάζοντας συγχρόνως προς 
το γειτονικό βουνό και το διπλανό χωριό·27 το εκκλησίασμα έβγαινε εκείνη την ώρα με 
τον ίδιο τρόπο, με τις λαμπάδες τους να φωτίζουν και με τα όπλα τους να ρίχνουν συ-
νέχεια, ενώ εμείς ακούγαμε τους πυροβολισμούς. Ήταν ένα πράγμα μοναδικό! Κι όμως, 
αυτός είναι ο τρόπος που οι Έλληνες εορτάζουν το γεγονός της Ανάστασης του Σωτήρα 
εκ των νεκρών. Μετά από αυτό, οι πιστοί επέστρεψαν στην εκκλησία και μετά από μία 
πολύ σύντομη ακολουθία έγινε απόλυση. Οι εκκλησιαζόμενοι χώρισαν και η κάθε οικο-
γένεια επέστρεψε στο σπίτι της.  

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής του Πάσχα, οι άνθρωποι πήγαν και πάλι στην εκ-
κλησία, στις δύο το απόγευμα,28 αλλά η λειτουργία τώρα ήταν πολύ σύντομη. Όταν η 
εικόνα της Ανάστασης βγήκε και πάλι έξω, όπως την προηγούμενη νύχτα, όλοι στέκο-
νταν με τις λαμπάδες τους αναμμένες. Σε κάποιο σημείο της Λειτουργίας δόθηκε το σή-
μα για να είναι έτοιμα τα όπλα και τα πιστόλια για δράση· ακούστηκαν αρκετοί τρο-
μακτικοί πυροβολισμοί, οι οποίοι συνοδεύτηκαν από πολλές φωνές και γέλια. Ύστερα 
οι άνθρωποι έφυγαν βιαστικά για το σπίτι, για να καθίσουν για δείπνο και να απολαύ-
σουν όλα εκείνα που τους είχαν λείψει για αρκετές εβδομάδες. Αυτή ήταν η ώρα που 
άρχιζε η ευχαρίστησή τους και η οποία διαρκούσε τρεις μέρες. Καθώς όμως έχουν δοθεί 
τέτοια παραδείγματα, δεν θα ξαναμπούμε σε λεπτομέρειες κι έτσι θα κλείσουμε τις πα-
                                                      

27. Πρόκειται για το Ανήλιο, όπως μας γνώρισε ο κ. Κώστας Λιάπης. 
28. Για την δεύτερη Ανάσταση (Εσπερινός της Αγάπης). 
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ρατηρήσεις μας, γύρω από τις εικόνες που παρατηρήθηκαν και συνδέονται με τις πα-
σχαλινές γιορτές, όπως αυτές εορτάζονται από τους Έλληνες.  

ΜΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ 
(του Αναστασίου Γατσώτη) 

Αυτό γίνεται με σεβασμό στη μνήμη ενός άνδρα με τον οποίο οι περιστάσεις με οδή-
γησαν σε μία επιμήκυνση της γνωριμίας, κατά την διάρκεια της παραμονής μου ανάμε-
σα στα βουνά της Θεσσαλίας. Ήταν για μένα, πολλές φορές, πολύ χρήσιμος για να μου 
εξηγεί την σημασία πολλών πραγμάτων τα οποία εγώ δεν καταλάβαινα τότε, και αυτό 
οδήγησε σε μία πιο καθαρή και πιο σωστή γνώση των εθίμων και των συνηθειών των 
ανθρώπων μιας χώρας. Παράλληλα, με το να εκθέσω μερικά γνωρίσματα του χαρακτή-
ρα του κ. Γατσώτη (Gazzote), συμβάλλει στην παρουσίαση της κατάστασης μιας κοινω-
νίας, μέσα στην οποία ήμουν αναγκασμένος να ζήσω. Κάνοντας τις παρατηρήσεις μου, 
σχετικά με τον παλιό αλλοδαπό φίλο και σύντροφό μου, κάποια αισθήματα θα χρησι-
μοποιηθούν εν πολλοίς με τον ίδιο τρόπο που αυτός συνήθιζε να εκφράζεται. 

Ήταν ένας άνδρας μέτριου αναστήματος, με μελαχρινό πρόσωπο, και όταν εγώ τον 
συνάντησα είχε φθάσει την ηλικία των 50-55 χρόνων. Από την φύση του ήταν αξιοση-
μείωτα ευγενικός και, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του, «δεν σκεφτόταν ποτέ τα 
έξοδα για να κάνει τους φίλους του να νιώθουν άνετα». Ήταν πολύ προσαρμόσιμος 
στους τρόπους του και εύθυμος στην παρέα. Συγκινούνταν εύκολα και σύντομα απο-
κάλυψε πλήρως τον άνθρωπο, που έκρυβε στην καρδιά του, και πώς λειτουργούσε το 
μυαλό του. Ο θυμός ή η ευχαρίστηση εκδηλωνόταν σαν ένα τρεχούμενο ποτάμι. Τα νεα-
νικά του βιώματα ήταν μιας παράξενης υφής και ως εκ τούτου είχαν αφήσει απάνω του 
αναλλοίωτα σημάδια στους τρόπους και στις πράξεις του. Ήταν Κερκυραίος και ως 
τέτοιος επικαλούνταν την βρετανική προστασία. Συχνά καυχιόταν για το προνόμιό του 
αυτό και έλεγε: «Μου αρέσει να βρίσκομαι υπό την προστασία αυτής της σημαίας και 
δεν πρόκειται να την αλλάξω ποτέ πλέον, διότι αρχίζω να γεράζω». Είχε κάνει δεκαπέ-
ντε χρόνια στο στρατό και είχε αφομοιώσει πολλά σχετικά με την πειθαρχία, την λήψη 
διαταγών και την εκτέλεσή τους στο ακέραιο. Από το ιστορικό του φαίνεται ότι όταν ο 
Όθωνας ήταν έτοιμος να ανέλθει στο θρόνο της Ελλάδας, αυτός αποσύρθηκε αναζητώ-
ντας καταφύγιο στη Θεσσαλία, όπου τον συνάντησα και όπου πέρασε το υπόλοιπο της 
ζωής του. Ήταν ένας από αυτούς που σθεναρά αντιτάχθηκε στην κατάληψη του θρόνου 
από τον Όθωνα και ξεσήκωσε μία ισχυρή δύναμη για να τον εμποδίσει. Αυτή η κίνηση 
έφερε τον κ. Γατσώτη σε πολύ δύσκολη θέση, τόσο πολύ που αμέσως προσφέρθηκε ένα 
μεγάλο ποσό χρημάτων για την κεφαλή του, και ένα ακόμα πιο μεγάλο ποσό για την 
σύλληψη του και την προσαγωγή του στην Αθήνα ζωντανό. Όμως κατάφερε να απο-
δράσει και να κρυφτεί, κατοικώντας στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας. Σε μία άλλη 
περίοδο της ζωής του, όταν οι Τούρκοι στράφηκαν εναντίον των προνομίων και των 
κτήσεων των Ελλήνων, τον κάλεσαν να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο, ως «μεσο-
λαβητής», για να εμποδιστεί η καταπίεση της μιας πλευράς από την άλλη. Η γενναία 
του στάση, εκείνη την δύσκολη περίοδο, τον έκανε να αποκτήσει μεγάλη επιρροή στην 
επαρχία και την διατήρησε σε όλη του τη ζωή. Μου ανέφερε πολλές ιστορίες που αφο-
ρούσαν την συμπεριφορά των Τούρκων εκείνη την εποχή, ως ανθρώπων ενός πολύ α-
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νυπόφορου χαρακτήρα. Οι Τούρκοι φέρονταν πολύ απάνθρωπα και μεταχειρίζονταν 
τους Έλληνες με πολλή βαρβαρότητα. Κι έτσι εμείς ευθυνόμαστε γι’ αυτή την βαθιά ρι-
ζωμένη εχθρότητα που ακόμα υπάρχει μεταξύ τους. Ο κ. Γατσώτης ήταν σύντροφος του 
Λόρδου Μπάιρον (Βύρων), για κάμποσο καιρό, και ως εκ τούτου ήταν γεμάτος ανέκδο-
τα που αφορούσαν την γραμμή διαδικασίας και δράσης του διακεκριμένου ποιητή. Τα 
λόγια που συνήθιζε να λέει ο Λόρδος Μπάιρον στους διάλογους, τα χρησιμοποιούσε 
συχνά, με τον ίδιο τρόπο, και ο κ. Γατσώτης όταν αναφερόταν στον πρώην σύντροφο 
και φίλο του. 

Αφού εγκαταστάθηκε στην επαρχία της Θεσσαλίας, ασχολήθηκε με διάφορες δραστη-
ριότητες, μερικές φορές στο χώρο του εμπορίου, εμπορευόμενος διάφορα εμπορεύματα 
από την Κωνσταντινούπολη. Μία εποχή του χρόνου ασχολήθηκε με την σηροτροφία, που 
είναι πολύ επικερδής και δημιουργεί μεγάλη κίνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Κάμποσα χρόνια πριν από την γνωριμία μας, έχοντας κατασταλάξει, στράφηκε προς την 
λειτουργία των μεταλλείων. Έχοντας διαβάσει μερικά βιβλία για την μεταλλουργία, είχε 
αποκτήσει, για να χρησιμοποιήσω τη δική του έκφραση, «μεγάλη όρεξη για την ανακά-
λυψη μεταλλευμάτων». Ως αποτέλεσμα αυτού διορίστηκε από τις οθωμανικές Αρχές να 
ανακαλύψει χώρους μεταλλείων ανάμεσα στα θεσσαλικά βουνά. Έγινε πολύ αισιόδοξος 
με αυτή την προοπτική και στάθηκε η αιτία να ανοίξουν εργοτάξια αναζήτησης μετάλ-
λων. Όλες όμως αυτές οι προσπάθειες σημείωσαν ελάχιστη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι 
βρέθηκαν αρκετά καλά δείγματα μετάλλων. ∆εν είχαν όμως εντοπιστεί αρκετά κοιτάσμα-
τα, τα οποία να καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα και να έχουν κάποιο κέρδος κι έτσι 
τερματίστηκαν οι δραστηριότητές του εκείνη τη φορά. Οι οθωμανικές Αρχές απέσυραν 
την υποστήριξή τους, αλλά αυτός ακόμα έτρεφε μεγάλες ιδέες γι’ αυτόν τον κρυμμένο θη-
σαυρό, σε τέτοιο βαθμό που δυστυχώς τόλμησε να θέσει σε λειτουργία το ορυχείο, με δική 
του ευθύνη, με αποτέλεσμα την εξάντληση του κεφαλαίου που κατείχε και αναγκάστηκε 
να σταματήσει παρά την θέλησή του. 

Κάπου δύο χρόνια μετά από αυτό, μία αγγλική εταιρεία, έχοντας εξασφαλίσει άδεια 
για έρευνες αναζήτησης μεταλλευμάτων σε μία εκτεταμένη περιοχή της Θεσσαλίας, 
προσέλαβε έναν αριθμό ανδρών για την αναζήτηση μεταλλευμάτων μολύβδου και άλ-
λων, οπότε ο κ. Γατσώτης προσήλθε και έκανε μία πρόταση με την παρακάτω ισχύ: Αυ-
τός γνώριζε την ύπαρξη αρκετών και αξιόλογων μεταλλευτικών φλεβών, τις οποίες, υπό 
ορισμένες συνθήκες, θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους της εταιρείας να τις α-
νακαλύψουν. Ήταν αυτή η συμφωνία που με έφερε σε άμεση επαφή μαζί του. Περάσαμε 
πολλές μέρες και κάναμε πολλά ταξίδια μαζί, αναζητώντας μόλυβδο στις εκδρομές που 
κάναμε. Κατείχε μία θαυμάσια ικανότητα στην ομιλία ξένων γλωσσών. Μπορούσε να 
κάνει χρήση των ελληνικών, τουρκικών, ρωσικών, αλβανικών, ιταλικών και αγγλικών. 
Μερικές από αυτές τις γλώσσες τις μιλούσε άπταιστα και μπορούσε να τις χρησιμοποι-
ήσει αποτελεσματικά και όπως το απαιτούσαν οι περιστάσεις. Οι γνώσεις του στα αγ-
γλικά (αν και είχε πολύ περιορισμένη ικανότητα επιλογής λέξεων) ήταν μεγάλη ευκολία 
για μένα, αφού ήταν πάντα πρόθυμος να επικοινωνήσει και να εξηγήσει, με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο, πράγμα το οποίο ήταν πολύ ευεργετικό για τις συνθήκες στις ο-
ποίες βρισκόμουν εγώ. 

Με τις διάφορες συζητήσεις που κάναμε ανακάλυψα ότι κατείχε εκτεταμένες γνώσεις 
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γύρω από την οθωμανική αυτοκρατορία, τα χαρακτηριστικά της κυβέρνησής της και 
τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν οι νόμοι της. Οι παράξενες ενέργειες των Τούρ-
κων ήταν αυτές για τις οποίες αυτός είχε πολλά να πει σε κάθε περίπτωση. Ήξερε, επί-
σης, πολλά για την ελληνική Ιστορία, η οποία γι’ αυτόν ήταν ένα πολύ πιο ενδιαφέρον 
θέμα προς συζήτηση, συνήθιζε να μιλάει με μεγάλη θέρμη και με ένα βαθμό υπερηφά-
νειας για τους αρχαίους Έλληνες. Τον καιρό που γνωριστήκαμε ήταν χήρος, για κάμπο-
σα χρόνια, η οικογένεια που του είχε απομείνει ήταν η πεθερά (ένα ηλικιωμένο άτομο), 
ένας γιος και μία υιοθετημένη κόρη. Φαινόταν να έχει την οικογένεια σε μεγάλη υπόλη-
ψη και πάντοτε αναφερόταν στην τελευταία του σύζυγο με αισθήματα σεβασμού. Σκο-
πός του ήταν να κάνει τον γιο του έναν αξιόλογο ακαδημαϊκό, στέλνοντάς τον στην 
Αγγλία για να αποπερατώσει τις σπουδές του. Κάποιοι από τους συγγενείς του είχαν 
δολοφονηθεί από τους Τούρκους και κάθε φορά που μιλούσε γι’ αυτούς έβλεπα ότι ά-
ναβε μέσα του το πνεύμα του πολεμιστή που θα ήθελε να τους καταστρέψει όλους. Ο κ. 
Γατσώτης είχε πολλές παραξενιές, με τις οποίες εξοικειώθηκα κατά την μακρά γνωριμία 
μας. Ήταν υπερβολικά υπερήφανος για την «ακεραιότητά του», όπως συνήθιζε να λέει ο 
ίδιος. Εγώ δεν μπορούσα να το δω έτσι, αλλά αυτός έτσι το σκεφτόταν! Ήταν ζηλότυπος 
και όταν σκεφτόταν τέτοια πράγματα τον άγγιζαν κατά κάποιο τρόπο και χτυπούσε το 
στήθος του με το χέρι του λέγοντας: «θα χύσω το αίμα μου για την τιμή μου». 

Συχνά μιλούσε για τα επιτεύγματα των προηγούμενων ετών και για απίστευτους 
άθλους. Όταν μιλούσε αγγλικά η προφορά του ήταν διασκεδαστική. Είχε μόνο μία λέξη 
για κάθε πράγμα. Καθώς οι πρώτοι που του δίδαξαν αγγλικά ήταν κάποιοι ιρλανδοί 
στρατιώτες τού είχαν στολίσει το λεξιλόγιό του με όχι και τόσο κομψές εκφράσεις. Νό-
μιζε πως αφού οι λέξεις είναι αγγλικές πρέπει να είναι και αναγκαστικά καλές και όταν 
εξέφραζε την άποψή του για κάποια θέματα οι λέξεις αυτές έβγαιναν προς τα έξω με 
έναν αρκετά διασκεδαστικό τρόπο, αλλά το έκανε εντελώς αθώα, καλοπροαίρετα και 
με καλά αισθήματα. Ο κ. Γατσώτης ήταν και παράξενος με τις θρησκευτικές του από-
ψεις, οι οποίες όμως συμβάδιζαν με το πνευματικό σκότος που τον περιέβαλλε. Είχε την 
άποψη ότι ήταν απόλυτα ασφαλής και, σκεπτόμενος ότι ήταν Χριστιανός, δεν φοβόταν 
να πεθάνει, «όχι, ποτέ» έλεγε. Παραβάλλοντας, όμως, τις απόψεις και τις πράξεις του με 
την διδασκαλία της Καινής ∆ιαθήκης, αντιλαμβανόσουν πόσο απείχαν αυτές από την 
πραγματικότητα. Η ηθικότητα και η πνευματική ευρύτητα, που αποτυπώνονται εκεί, 
δεν φώτισαν ποτέ το μυαλό του, η ηθική κατήφεια μέσα στην οποία είχε περάσει τη ζωή 
του δεν διακόπηκε ποτέ ώστε να φωτιστεί από την δύναμη της ιερής αλήθειας. Ήταν ο 
μεγαλύτερος καταναλωτής καπνού που έχω συναντήσει ποτέ. Έχω κάνει παρέα με εκα-
τοντάδες Έλληνες, Τούρκους και Αλβανούς, των οποίων το κάπνισμα ήταν μια συνεχό-
μενη πρακτική, αλλά κανένας από εκείνους δεν θα μπορούσε να τον ξεπεράσει σ’ αυτή 
την συνήθεια. Το μεγάλο του τσιμπούκι σπανίως έλειπε από το στόμα του, όταν ήταν 
ξυπνητός ή όταν δεν έτρωγε. Είχε 3,8 ίντσες μάκρος και βρισκόταν πάντα στο χέρι του, 
τραβώντας μέσα και βγάζοντας καπνό, είτε περπατούσε είτε βρισκόταν έφιππος, και 
ακόμα όταν ταξίδευε στους χειρότερους δρόμους, το τσιμπούκι του πάντα λειτουργού-
σε - ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε το πρωί και το τελευταίο το βράδι - τέτοιος ήταν 
ο εθισμός του, σ’ αυτή τη συνήθεια, που είχε καταντήσει δούλος της. Υπήρχαν όμως άλ-
λες αρετές στον χαρακτήρα του που αξίζει να καταγραφούν. Είχε έναν τόσο καλο-
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προαίρετο χαρακτήρα, που όταν είχε τα μέσα ήταν πάντα έτοιμος να βοηθήσει όπου 
υπήρχε ανάγκη. Εκατοντάδες είναι οι μαρτυρίες της καλής καρδιάς αυτού του προσώ-
που που τώρα περιγράφω. Μια άλλη αρετή του χαρακτήρα του, που πρέπει να κατα-
γραφεί, ήταν αυτή της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας σε θέματα δικαιοσύ-
νης. Μνημονεύσαμε την ικανότητά του στην τουρκική και στην ελληνική γλώσσα. Πολύ 
λίγοι θα μπορούσαν να σταθούν απέναντί του, όταν αυτός έπαιρνε την υπόθεση στα 
χέρια του. Εις ό,τι αφορά το ταλέντο του, αυτός ήταν ο φίλος των φτωχών, αναλάμβανε 
τις υποθέσεις τους και τους προφύλαγε από το χέρι της καταπίεσης και της αδικίας. Συ-
νήθιζε να κρατάει τους τούρκους αξιωματούχους υπό τον συνεχή τρόμο με τις επανει-
λημμένες αποκαλύψεις του για αδικίες και παρέκκλιση από το δρόμο της νομιμότητας. 
Η καταγραφή αυτών των παρατηρήσεων γίνεται με καλό αίσθημα και αληθινό σεβασμό 
σ’ αυτόν τον άνθρωπο. Τα συχνά ταξίδια μας σ’ εκείνους τους κακοτράχαλους δρόμους, 
όπου κανένας, εκτός από τον ταξιδιώτη των βουνών της Θεσσαλίας, δεν μπορεί να σχη-
ματίσει μία δίκαιη αντίληψη, μαζί με τις αμέτρητες συζητήσεις που κάναμε, τώρα μοιά-
ζουν σαν τα νερά που έχουν απομακρυνθεί. 

Έλαχε σε μένα τώρα να καταγράψω τις συνθήκες υπό τις οποίες τερμάτισε ο γήινος 
κύκλος της ζωής του κ. Γατσώτη, ο οποίος πέθανε στην Αθήνα, στις 21 Νοεμβρίου 1862, 
τέσσερα σχεδόν χρόνια αφότου γράφτηκαν οι παραπάνω παρατηρήσεις.29 Κατά τη 
διάρκεια του ενδιάμεσου χρονικού διαστήματος, πολλές αλλαγές σημειώθηκαν και για 
τους δυο μας. Η επικοινωνία μας αραίωσε, αλλά ο σεβασμός του ενός προς τον άλλον 
παρέμεινε. Η σχέση του με την λειτουργία των μεταλλωρυχείων είχε διακοπεί. Ασχο-
λούνταν πλέον πιο πολύ, τους καλοκαιρινούς μήνες, ως αντιπρόσωπος των χωρικών 
που εξέτρεφαν μεταξοσκώληκες, για μια εταιρεία στη Σμύρνη. Τώρα πλέον πολλά άλ-
λαξαν και στην οικογένειά του. Η υιοθετημένη κόρη του είχε παντρευτεί και έφυγε από 
το σπίτι. Η γριά πεθερά του, μετά από μία συνεχόμενη θλίψη, βυθίστηκε στην αγκαλιά 
του θανάτου και κείτονταν στο μνήμα. Ο γιος του ήταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
τα οικονομικά του έξοδα έκαναν τη ζωή του πατέρα δύσκολη. Στις αρχές του 1862, 
γνώρισε μεγάλη ενόχληση και πόνο για τον λόγο ότι είχε αναπτύξει κάτι (που μεγάλω-
νε) στο αριστερό του μάγουλο. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δουλειάς του, 
καθώς βρισκόταν στη ράχη του μουλαριού (μια μέρα) και περνούσε μέσα από ένα στενό 
μονοπάτι, ένα κλωνάρι δέντρου, που προεξείχε, τον χτύπησε ακριβώς στο σημείο αυτό 
και από τότε υπέφερε συνεχώς. Για τρεις μήνες μετά κινούνταν στην περιοχή, αλλά με 
δυσκολία, και τελικά αποφάσισε να πάει στην Αθήνα για χειρουργική επέμβαση, όπως 
τον είχαν συμβουλέψει οι γιατροί των χωριών που τον εξέτασαν. Χώρισα μαζί του με 
την ελπίδα ότι θα τον έβλεπα καλά ξανά, αν και είχα ισχυρές επιφυλάξεις για τα απο-
τελέσματα της εγχείρισης. Κατά τον τελευταίο διάλογο που είχα μαζί του είχε αποκτή-
σει την συνηθισμένη ευθυμία του, ήταν ελεύθερος στις εκφράσεις του και μιλούσε για 
τον πηγαιμό του στην Αθήνα, «χωρίς να γνωρίζει τα πράγματα που θα προέκυπταν 
εκεί». Πράγματι, η μετάβασή του στην πρωτεύουσα της Ελλάδας εκείνη την στιγμή ήταν 
πολύ ιδιόμορφη. ∆ηλώθηκε, εκ των προτέρων, η αιτία και οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες είχε φύγει, 30 χρόνια πριν, εξαιτίας της σθεναρής αντίθεσής του στην ενθρόνιση 

                                                      
29. Επομένως, ο Henry Yeats έγραψε τις εντυπώσεις του από την παραμονή στο Πήλιο το 1858. 
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του Όθωνα. Αναγκάστηκε να αποδράσει και επικηρύχθηκε, από τις Αρχές, για να συλ-
ληφθεί ζωντανός ή νεκρός. Και είναι αξιομνημόνευτο το γεγονός ότι την ημέρα της άφι-
ξής του στην Αθήνα ο Όθωνας εγκατέλειψε το παλάτι. Αυτό το συμβάν, για εκείνους 
που το γνώριζαν πολύ καλά, ήταν άξιο προσοχής.  

Έτσι επέστρεψε ο κ. Γατσώτης σ’ αυτήν την συγκεκριμένη ώρα και αμέσως έγινε 
γνωστό στους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν και λίγοι από τους παλιούς 
συντρόφους του και φίλους, οι οποίοι τον γνώριζαν καλά τα παλαιότερα χρόνια. Υπό 
αυτές τις συναρπαστικές συνθήκες, τον καλωσόρισαν εγκάρδια. Οι προηγούμενες πρά-
ξεις του, για τις οποίες είχε γίνει φυγάς, φαινόταν τώρα ως πράξεις γενναιότητας και 
πατριωτισμού, τις οποίες άξιζε να εκτελέσει ένας τολμηρός άνδρας που είχε το θάρρος. 
Μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσέτρεξαν στη βοήθειά του. ∆έχτηκαν πρόθυμα να κα-
λύψουν τα έξοδα της νοσηλείας του επειδή ήταν φτωχός. Σύντομα τον διόρισαν διοικη-
τή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, με έναν πολύ καλό μισθό. Και αν ζούσε θα 
είχε απολυτρωθεί ή, για να χρησιμοποιήσω τα δικά του λόγια, «θα είχε τακτοποιήσει 
τις πολλές του δυσμένειες», αφού έτσι θεωρούσε την δύσκολη κατάστασή του. Επέμενε 
να κάνει την εγχείρηση. Οι γιατροί επιλέχτηκαν και ορίστηκε ο χρόνος της επέμβασης. 
Η εγχείρηση ήταν επιτυχής και για οχτώ μέρες μετά αυτός τα πήγαινε καλά αλλά, δυ-
στυχώς, νόμισε ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και αγνόησε τις οδηγίες των ιατρικών συμ-
βούλων του. 

Καλεσμένος για δείπνο με μία παρέα ανδρών, που ήθελαν να γνωρίσουν την πολι-
τεία του και να συζητήσουν μαζί του, και με την αναστάτωση που επικρατούσε τότε 
στην Αθήνα, τον έκανε να ξεχάσει τον κίνδυνο και δέχθηκε να παραβρεθεί στο δείπνο 
με τους άνδρες που κατείχαν κυβερνητικές θέσεις και είχαν συγκεντρωθεί εκεί, παρα-
βιάζοντας τις αυστηρές εντολές του γιατρού. Ως συνέπεια αυτού εκδηλώθηκε μια φλεγ-
μονή. ∆ύο από τις αρτηρίες, που είχαν σπάσει κατά την εγχείρηση, επηρεάστηκαν σο-
βαρά και η εξέλιξη της φλεγμονής, μέχρι το άλλο πρωί, ήταν τόσο σοβαρή που η κατά-
στασή του θεωρήθηκε απελπιστική. Κάθε ιατρική πρακτική, που μπορούσε να εφαρμο-
στεί, ήταν ανώφελη. Το τέλος του ήταν προδιαγεγραμμένο: σε 24 ώρες ήταν νεκρός. Έ-
τσι έληξε το επίγειο ταξίδι του Αναστασίου Γατσώτη, στην ηλικία των 63 ετών. Η κη-
δεία του συνοδεύτηκε αξιοπρεπώς από μεγάλο πλήθος. Το καθετί είχε γίνει με τον πιο 
καθαρό ελληνικό στρατιωτικό τρόπο, πράγμα το οποίο συμβάδιζε με το πνεύμα και την 
επιθυμία του νεκρού. 

Η σορός του αναπαύεται συνδεόμενη με μια πόλη, την ιστορική φήμη της οποίας αυ-
τός συνήθιζε να εγκωμιάζει τόσο εύγλωττα. Οι αρχαίοι ήρωές της και οι άνδρες ασύ-
γκριτου ήθους ζωντάνευαν στα χείλη του μέχρι που οι σκέψεις του συνέλαβαν την φλό-
γα που του ενέπνευσαν το εθνικό μεγαλείο. Και ο ενταφιασμός αυτός ήταν αρκετά μο-
ναδικός καθώς, μετά από την πολύχρονη εκκεντρική του περιπλάνηση ανάμεσα στα 
θεσσαλικά βουνά, θα μπορούσε επιτέλους, μετά από έναν συνδυασμό περιστάσεων, να 
αναπαύεται τώρα το σώμα του, δίπλα σ’ αυτούς, ακολουθώντας τον μεγάλο ύπνο της 
σιωπής του τάφου. 
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ 

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
ΛΓ΄ 

Τα εν λόγω σύμμεικτα αναφέρονται στα εξής θέματα: 
 
     Ι. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
    ΙΙ. ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

1. Γεώργιος (1800) 
2. Βασίλειος Κωνσταντίνου (1859) 
3. Πανάρετος Μιχ. Αθανάσιος (1859) 
4. Πανάρετος Αθαν. Γεώργιος (1859) 
5. ∆ημήτριος (1880-1885) 
6. Κωνσταντίνος (1880-1885) 

  ΙΙΙ. ΚΤΙΣΤΕΣ 
1. Γιώργης (1792) 
2. Ηλίας (1792) 
3. Θεοδώρου ∆ημήτριος (1859-1863) 
4. Θεοδώρου Στεφανής (1859-1863) 

   ΙV. ΓΑΡ∆ΙΚΙ 
1. Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας 
2. Εφημέριοι 

 
Ι. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Στο Περτούλι έφτασε το αυτοκίνητο στις 17 Ιουνίου 1937, με οδηγό τον Γαρδι-

κιώτη αυτοκινητιστή Ιωάννη Όντρια,1 σύμφωνα με την παρακάτω πεντάστιχη μι-
κρογράμματη ενθύμηση σε μία Παρακλητική (Ενετίησιν 1851) του ναού της Αγίας 
Κυριακής του Περτουλίου (5.7.1993): 

(1) 
1937 17ην Ιουνίου ἦλθε εἰς τό 
χωρίον αυτοκίνητον πρῶτος σοφέρ  
Ἰοάννης Ὄντρας ἡμέραν Παρασκευή 
Γράφω διά ἐνθύμισιν 
Γ. Παλουκης ιερεῦς 
 
Ο ίδιος οδηγός, πριν από δύο χρόνια (1935), είχε ανέβει με αυτοκίνητο, πάλι 

πρώτος, στην Τύρνα (Ελάτη), 11 χλμ. πριν από το Περτούλι, καταχειροκροτούμενος 
και χαρακτηριζόμενος ως «ἐπιδέξιος καί γνωστότατος διά τήν ψυχραιμίαν του σω-

                                                      
1. Καρανάσιος 1979, 110. 
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φέρ».2 Ο δρόμος συνεχίστηκε τα επόμενα τρία χρονια, «διά προσωπικῆς ἐργασίας», 
μέχρι το Νεραϊδοχώρι, όπου, στις 20.6.1940, «ἐπιβατικόν αὐτοκίνητον ὁδηγούμενον 
ὑπό τοῦ σωφέρ Ἀχιλλέως Χασιώτη ἀφίχθη καί ἐστάθμευσεν εἰς τήν ὡραίαν πλα-
τείαν Νεραϊδοχωρίου, ἐν μέσῳ θερμοτάτης ὑποδοχῆς καί ἐκδηλώσεων ἁπάντων 
τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου ζητοκραυγαζόντων διά τήν θεμελίωσιν τῆς συγκοινωνί-
ας ταύτης ….».3 

 «Στους πρώτους αυτούς αυτοκινητόδρομους», παρατηρεί ο Ν. Κατσόγιαννος, 
«αν μπορούν να χαρακτηρισθούν δρόμοι, ήθελε πολύ τόλμη και κουράγιο για να 
αποφασίσει κανείς να ταξιδέψει με αυτοκίνητο. Συνήθως, για καλό και για κακό, 
στα ταξίδια τους, στα ορεινά χωριά, είχαν μαζί τους και έναν εργάτη για να διορ-
θώνει τον δρόμο και να αφαιρεί τις μεγάλες πέτρες».4 Ακόμη: «Θα πρέπει εδώ να 
προσθέσουμε ότι στο πρώτο δρομολόγιο προς το Περτούλι ο οδηγός είχε και δύο 
εργάτες μαζί του, οι οποίοι στη διάρκεια του ταξιδιού διόρθωναν, συνέχεια, το 
δρόμο για τη συνέχιση του δρομολογίου».5 

 
ΙΙ. ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

1. Γεώργιος (1800) 
Υπογράφει ως χρυσοχός, αναφέρει με υπερηφάνεια το χωριό του, αλλά και την 

ευρύτερη περιοχή, «Ἀσπροποταμίτου Βιτερνίκου χωρίον»,6 έτος 1800. Μοναδικό 
του γνωστό έργο μία «ἐπίχρυση ἐπένδυση εἰκόνας τῆς Θεοτόκου στό νησί τοῦ 
Τρικεριοῦ: « Ἡ παροῦσα εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου εὐρέθη κατά τούς ΑΩ ἐν 
ὁράματι τοῦ γέροντος τοῦ νομα ∆αμιανός εἰς νησί Τρίκερ ἐν μηνί Σεπτεβρίου 10 
διά δαπάνης τῶν φιλοχρίστων χριστηανῶν ἐπιτροπεύοντος Ἀθανασίου Χαλκέως 
∆ρακιότου διά χειρός Γεωργίου Χρυσοχοῦ Ἀσπροποταμίτου Βιτερνίκου χωρίον».7 

2. Βασίλειος Κωνσταντίνου (1859) 
Από το Περτούλι του Ασπροποτάμου, παιδί του Κωνσταντίνου, χρυσοχως, έ-

τους 1859. Με την συνεργασία των χωριανών του Αθανασίου Μιχ. Παναρέτου και 
του γιου του Γεωργίου, κατασκευάζουν την 1.1.1859 ένα επάργυρο ιερό κιβώτιο, σε 
σχέδιο λειψανοθήκης, για την τοποθέτηση της ιερής εικόνας της Παναγίας Ελεού-
σας στη Μονή της Παναγίας Φανερωμένης στο Καλλιφώνι της Καρδίτσας.8 Πρόκει-
ται για ένα αργυρό ναόσχημο κουτί με τρούλο, που αποτελείται από τη βάση και 
το κάλυμμα με ανάγλυφες παραστάσεις και χαραγμένες επιγραφές. 

                                                      
2. Αναγέννησις, Τρίκκαλα, 4.8.1935, σ. 2. Ιδέ: α) Κατσόγιαννος 2003, 113-114. β) Λώλης 2008, 

299. 
3. Αναγέννησις, Τρίκαλα, 23.6.1940, σ. 1. Ιδέ: Κατσόγιαννος 2003, 116. 
4. Κατσόγιαννος 2003, 114. 
5. Κατσόγιαννος 2003, 116. 
6. Το Βετερνίκο του τέως ∆ήμου Αιθίκων (ΦΕΚ 126/2.4.1883) μετονομάστηκε σε Νεραϊδοχώρι 

(ΦΕΚ 251 Α/24.7.1930), αργότερα σε Χατζηπέτριο (ΦΕΚ 16 Α/19.2.1960), τέλος, πάλι σε 
Νεραϊδοχώρι (ΦΕΚ 25 Α/8.2.1979). 

7. Μακρής Κ. 1976, 255. Ιδέ και: α) Κουτελάκης 1996, 117. β) Κορρέ-Ζωγράφου 2002, 76. 
8. Πολλές ευχαριστίες προς την γυναικεία αδελφότητα της μονής, τον ιερομόναχο Κύριλλο και 

τον καλό φίλο Γ. Κλήμο. 
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Εικ. 1. Το επάργυρο κιβώτιο του 1859, έργο της συντροφιάς του Περτουλιώτη  

Βασιλείου Κωνσταντίνου (3.8.2008). 

 

 
Εικ. 2. Λεπτομέρεια του επάργυρου κιβωτίου του 1859, έργο της συντροφιάς  

του Περτουλιώτη Βασιλείου Κωνσταντίνου (3.8.2008). 



 148 

Α) Η ΒΑΣΗ 

Τέσσερις κιονίσκοι στηρίζουν τις ισάριθμες πλευρές, οι οποίες εναλλάσσονται 
μεγάλες (πλάγια)-μικρές (μπρος-πίσω), όπου απεικονίζονται σκηνές από τη ζωή της 
Θεοτόκου και ολόσωμοι άγιοι. Από μπροστά (δυτικά) και προς τα δεξιά (νότια): 

1. ἡ κύμησις τῆς θεοτόκου. 

Η Παναγία παρουσιάζεται νεκρή, ξαπλωμένη σε στρωμένο κρεβάτι. Επάνω από 
το θεοδόχο σώμα της ο Υιός της, ανάμεσα σε δύο αγγελικές κεφαλές, κτήρια και 
εκκλησίες, κρατάει με το αριστερό χέρι την αγία ψυχή της μητέρας του σε μορφή 
εσπαργανωμένου βρέφους, ενώ με το άλλο ευλογεί. Το λιπόσαρκο σκήνωμα της 
Παναγίας περιστοιχίζουν οι δώδεκα απόστολοι, ο ένας θυμιατίζει, άλλοι κλίνουν 
ευλαβικά προς το σκήνωμα, σε όλα τα πρόσωπα διακρίνεται η θλίψη, συγκερασμέ-
νη, όμως, με την γλυκιά ελπίδα της εκ νεκρών αναστάσεως (χαρμολύπη, χαροποιό 
πένθος). Στο κάτω μέρος εικονίζεται το επεισόδιο του αγγέλου, που απέκοψε τα 
ασεβή χέρια του Εβραίου Ιεφωνία, ο οποίος προσπάθησε να ρίξει κάτω στο έδαφος 
το ιερό λείψανο της Θεοτόκου. 

2. ὁ εὐαγγε(λισμός) της Θεοτόκου. 
Ο αρχάγγελος Γαβριήλ, με ιερατική στολή, βηματίζει, κρατώντας ανθισμένο 

κλαδί, προς την Θεοτόκο, που κάθεται ταπεινά δίπλα σε ανοιχτό κώδικα, το Άγιο 
Πνεύμα, με μορφή περιστεριού, κατέρχεται μέσα από μία δέσμη ακτίνων. Το θέμα 
συμπληρώνουν αρχιτεκτονήματα. Στο αριστερό άκρο, όπως βλέπουμε, και ξεχωρι-
στά εικονίζεται ο ἅγι(ος) Μόδιστο. Μπροστά σε ναό, ολόσωμος και ενδεδυμένος 
την αρχιερατική στολή, ευλογεί με το ανασηκωμένο δεξιό χέρι, με το άλλο κρατάει 
κλειστό ευαγγέλιο. 

3. Ἡ Ζωοδόχος Πηγή. 

Ψηλά στο κέντρο η Παναγία, πλαισιούμενη από δύο αγγελικές κεφαλές, εικονί-
ζεται μισή, με ελαφρά κλίση προς τα δεξιά και με ανασηκωμένα τα χέρια της. Ο μι-
κρός Χριστός βλέπει κατά μέτωπο, με το αριστερό χέρι βαστάζει την σφαίρα του 
κόσμου, με το άλλο ευλογεί. Η Παναγία βρίσκεται μέσα σε μία ημικυκλική κολυμ-
βήθρα με ψηλό στήριγμα και δύο κρουνούς, από τους οποίους ρέει το αγίασμα σε 
κυκλική με φυτικό διάκοσμο δεξαμενή, όπου πλέουν τρία ψάρια. Γύρω της διάφο-
ροι ασθενείς περιμένουν τη θεραπεία τους (κληρικοί και λαϊκοί, επίσημοι και απλοί 
πιστοί), στο κάτω μέρος ξαπλωμένος νεκρός,που αναστήθηκε με το αγίασμα. Το 
θέμα συμπληρώνουν διάφορα αρχιτεκτονήματα (ναοί, κτήρια). 

4. Ἡ Γένησις τῆς θεοτόκου 
Η αγία Άννα εικονίζεται στο αριστερό, όπως βλέπουμε, άκρο, ανασηκωμένη στο 

κρεβάτι και με τεντωμένα τα χέρια, στην άλλη άκρη ο Ιωακείμ προσβλέπει προς την 
Άννα με απλωμένο χέρι. Η μαία κρατάει στην αγκαλιά της το σπαργανωμένο βρέ-
φος, μία δούλη βαστάζει δίσκο με τροφή για την Άννα, μία άλλη ριπίδιο για αέρα. 
Η παράσταση πλουτίζεται με τη σαρμανίτσα (λίκνο) και διάφορα αρχιτεκτονήμα-
τα. Στο δεξιό άκρο και μπροστά σε κτίσματα παριστάνεται ξεχωριστά ολόσωμος ὁ 
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ἅγιος στυλιανός, με το δεξιό χέρι ευλογεί, στο άλλο βαστάζει ένα σπαργανωμένο 
νήπιο.  

Στο εσωτερικό της βάσης είναι τοποθετημένη μικρή επάργυρη εικόνα: ΜΗΡ ΘV 
/ H EΛΕΗCΑ. Η Παναγία κρατάει στο αριστερό χέρι τον μικρό Χριστό.  

Β) ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ  

Εσωτερικά γλύφεται η ΜΡ ΘΟΥ / ἡ φανερω-/μένη. Στο αριστερό της ο ΙΣ ΧΣ, 
που κρατάει κλειστό βιβλίο, ενώ με το δεξιό χέρι ευλογεί. Εξωτερικά στις τέσσερες 
τετράπλευρες βαθμίδες του καλύμματος εικονίζονται έκτυπα εξαπτέρυγα, φυλλο-
φόροι και ανθοφόροι κλάδοι, που καταλήγουν σε οχτάπλευρο τρουλίσκο, στην 
κορυφή του σταυρός. 

Εξωτερικά στο κάλυμμα και στη βάση του είναι χαραγμένη μικρογράμματη επι-
γραφή 7 στίχων (3.8.2008): 

(2)9 
Μπροστινή πλευρά (δυτικά): 
1859: Ἱανουαρ(ίου): 1 : Τρίκκαλα. Εγινενεν τό Ἰερόν κοτίων τῆς / φανερομένης 

ἐκ χόρ(ας): Καλιφώνι.  
Νότια πλευρά: 
∆ιά δαπάνης τοῦ πανοσιοτάτου Κυρίου θεοκλήτου ηγουμένου, τῆς Ἱερᾶς 

ταῦτης Μονῆς, καί διά συνδρο/μῆς τῶν αἰδεσημωτάτων δημητρί(ου) καί κωνςα-
ντίνου τῶν ἱερέων, καί τῶν κυρίων, κωνςαντίνου,  

Πίσω πλευρά (ανατολική):  
Γεωργί(ου), κωνςαντίνου Ἰωάννου, καί τῶν λοιπών, εἴη εἰς μνημόσινον αὐτῶν 

αἰώνιον: 
Βόρεια πλευρά: 
Γέγονεν δέ διά χειρός Βασιλ:[είου] Κωνς:[αντίνου] χρυσοχως Παναρέτου 

Μ(ι)χ(αήλ):  Ἀθανασίου, σύν: 
καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Γεωργίου ἐκ περτούλι ασπροποτάμου.  

3. Πανάρετος Μιχ. Αθανάσιος (1859) 
Από το Περτούλι του Ασπροποτάμου, πατέρας του αμέσως επόμενου Γεωργίου 

(1859). Συνεργάζονται με τον χωριανό τους Βασίλειο Κωνσταντίνου (1859) για την 
κατασκευή μιας επάργυρης θήκης για εικόνα της Παναγίας (ιδέ αμέσως παραπάνω: 
1. Βασίλειος Κωνσταντίνου). 

4. Πανάρετος Αθαν. Γεώργιος (1859) 
Παιδί του αμέσως προηγούμενου Αθ. Μιχ. Πανάρετου (1859). Βοηθούν τον συ-

μπατριώτη τους Βασίλειο Κωνσταντίνου (1859) για την κατασκευή ενός επάργυρου 
κιβωτίου για εικόνα της Παναγίας (ιδέ αμέσως παραπάνω: 1. Βασίλειος Κωνστα-
ντίνου). 

5. ∆ημήτριος (1880-1885) 
Με τον συμπατριώτη του Κωνσταντίνο συνεργάζονται στα Τρίκαλα και κατα-

                                                      
9. α) Ιεζεκιήλ 1928-29, 30. β) Βλάχος 2007, 155. Στον προτελευταίο στίχο, μετά το Βασιλ:[είου], 

προσθέτουν το: καί, το χρυσοχως, διαβάζουν: χρυσοχῶν. 
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σκευάζουν καμπάνες (τέσσερες γνωστές) και μπρούντζινα μανάλια (γνωστά τρία), 
κατά τα έτη 1880-1885. Χαρακτηρίζονται ως τεχνίτες, αναφέρουν με καμάρι την 
πατρίδα τους Περτούλι (Περτουλιῶται) και υπογράφουν ομοιόμορφα: 

α) Καμπάνες 
Έχω καταγράψει τέσσερες καμπάνες στα χωριά των Τρικάλων: Βαλτινό (1880), 

Ταξιάρχες (1880), Λαγκαδιά (1882) και Νομή (1885). 
(1). Βαλτινό, ναός του Αγίου Αθανασίου, στην καμπάνα ανάγλυφη μεγαλο-

γράμματη επιγραφή ενός στίχου (22.5.1993): 

(3) 
ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΑΙ 

ΤΡΙΚΚΑΛΑ    1880  
 
(2). Ταξιάρχες, ναός των Ασωμάτων Ταξιαρχών, μονόστιχη ανάγλυφη μεγαλο-

γράμματη επιγραφή της καμπάνας (5.3.1988): 

(4)10 
ΟΙ ΤΕΧΝΗΤΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΑΙ 

ΤΡΙΚΚΑΛΑ 1880 
 
(3). Λαγκαδιά, Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου, ανάγλυφη μεγαλογράμματη 

επιγραφή ενός στίχου στην καμπάνα (27.2.2002): 

(5) 
ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΑΙ 

ΤΡΙΚΚΑΛΑ 1882 
 
(4). Νομή, ναός της Αγίας Παρασκευής, μονόστιχη μεγαλογράμματη επιγραφή 

στην καμπάνα (27.4.1991): 

(6) 
ΟΙ ΤΕΧΝΗΤΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΩ<Τ>ΑΙ 

ΤΡΙΚΚΑΛΑ 1885 
 

β) Μανάλια μπρούντζινα 
Τρία γνωστά έργα των Περτουλιωτών ∆ημητρίου και Κωνσταντίνου, του έτους 

1882, στην Πολυθέα του Ασπροποτάμου. 
(1). Ναός της Γέννησης της Θεοτόκου, δύο μπρούντζινα μανάλια, στο καθένα 

χαραγμένη εξάστιχη μεγαλογράμματη επιγραφή (7.9.1994): 
 

(7) 
1882 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ: 9: ΤΡΙΚ 
ΚΑΛΑ: ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΑΙ : 

                                                      
10. Καλούσιος 1991, 20. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : ΚΑΙ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΠΕΡ 
ΤΟΥΛΙΩΤΑΙ 

(8) 
1882 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9 ΤΡΙΚ 
ΚΑΛΑ ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΑΙ  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΚΑΙ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : 
ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΑΙ  
(2). Ναός του Αγίου ∆ημητρίου, σε μπρούντζινο μανάλι χαραγμένη μεγαλο-

γράμματη επιγραφή έξι στίχων (22.7.1989): 

(9) 
1882 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ : 9 : ΤΡΙΚ 
ΚΑΛΑ : ΟΙ ΤΕΧΝΗ 
ΤΑΙ : ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΚΑΙ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΑΙ 

6. Κωνσταντίνος (1880-1885) 
 

     Ιδέ αμέσως παραπάνω : 5. ∆ημήτριος (1880-1885). 
 

III. KTIΣTEΣ 
 

1. Γιώργης (1792)11 
Μάστορας για το κτίσιμο του καθολικού της Αγίας Παρασκευής στην Τσιούκα 

του Νεραϊδοχωρίου (7.6.1792), βοηθούμενος από κάποιον Ηλία. Η Λ. Γουργιώτη 
παρατήρησε: «Ο Γιώργης πρέπει να ήταν ο αρχηγός της συντροφιάς των μαστόρων 
που έκτισαν την εκκλησία το 1792, πιθανόν και ο πελεκάνος που σκάλισε το λιθό-
γλυπτο θύρωμα».12  

Όλη η λιθανάγλυφη επιγραφή στο εξωτερικό νότιο υπέρθυρο του κυρίως ναού 
(9.7.1988): 

(10)13 
ΕΤΟS ΑΨϞΒ 1792 ΙΟΥΝΙΟΥ Ζ. ΚΕΠΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩS ϚAΓON 
KYΡ ΠΑΙCΙΟΥ ΚΕ ΚΤΙΤΩΡ ∆ΑΜΑC[Κ]ΗΝΟΥ ΙΕΡΟΜ[ΟΝ]ΑΧΟΥ 
ΚΤΙΤΩΡΕ[S] Χ[ΑΤΖΗ]ΜΑΚΑΡΙΟC X[ATZH]ΠA[NA]ΓΙΩT[H]S KYΡ 

ΓΕΩΡΓΙΟS Χ[ΑΤΖΗ] ΠΕΤΡΟΥ 

                                                      
11. Καλούσιος 1991α, 140. Ιδέ και Γουργιώτη 2001, 23, 38-41. 
12. Γουργιώτη 2001, 23. 
13. α) Καλούσιος 1991α, 140. β) Γουργιώτη 2001, 41. γ) Παπαζήσης 1996, 306. 
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ΜΑϚΩΡΑS ΓΙΩΡΓΙS KE Ω IΛH[AS] ΚΤΙΤΟΡΕS 

2. Hλίας (1792) 
Ιδέ αμέσως παραπάνω: 1. Γιώργης. 

3.∆ημήτριος Θεοδώρου (1859-1863)14 
Κατάγεται από την Κόνιτσα (Κονσιώτης), συγκεκριμένα από την Μπλίστανη 

(ΠΛΗΣΤΗΑΜΗ, η σημερινή Λαγκάδα), αρχικτίστης και πρωτομαΐστωρ, γιος κά-
ποιου Θεοδώρου, με τον αδερφό του Στεφανή κτίζουν στις 30 Αυγούστου 1863 τον 
ναό της Μεταμόρφωσης του Χριστού στο Περτούλι των Τρικάλων, σύμφωνα με την 
λιθανάγλυφη επιγραφή του (26.5.1991): 

(11)15 
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
∆Ι ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΙΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ: Π : ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ<Τ>ΩΝ ΤΗΣ ΧΩ 
ΡΑΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩι ΑΩΞΓ : <ΑΥΓ>ΟΥΣΤΟΥ Λ 
Χείρ <δ>έ τοῦ Ἀρχηκτίστου 
∆ημ<η>τρίου Κονσιώ 
του.  
 
Πιο κάτω και αριστερά από τα πόδια του αρχαγγέλου, λιθανάγλυφα και το ό-

νομα του πελεκάνου: 

(12)16 
 ∆ΗΑ   ΧΙ 
ΡΟS  
ϚΕΦΑΝΙ 
ΘΕΟ 
∆[Ω]Ρ[ΟΥ]   
Την ίδια συντροφιά των αδερφών ∆ημητρίου και Στεφανή Θεοδώρου συναντά-

με και στην ανοικοδόμηση του ναού της Γέννησης της Θεοτόκου στο Γοργογύρι των 
Τρικάλων, 21 Μαΐου 1857: «Ο ΠΡΟΤΟΜΑΙCΤΩΡ ∆Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟC ΘΕΟ∆ΟΡΟΥ 
ΕΚ ΚΟΜΗC ΠΛΗΣΤΗΑΜΗ ΧΕΡΑC ΤΥ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΟ∆ΟΡΥ».17 

 

                                                      
14. Γουργιώτη 2001, 23-24, 31, 111. 
15. α) Χατζηγάκης 1961, 135. β) Χατζηγάκης 1963, 14. γ) Χατζηγάκης 1965, 113. δ) Καλούσιος 

1993, 180. Κατά τον Χατζηγάκη (1965, 113), «Ἡ παλαιά ἐκκλησιά κάηκε τό 1823 ἀπό τόν 
Τουρκοαρβανίτη ∆ερβέναγα Σελιχτάρ Μπόδα. Ὁ ἀρχιτεκτονικός τύπος εἶναι βασιλική 
τρίκλιτη». Ο σημερινός ναός «κτίστηκε το 1963 στο μέρος του παλιού ομώνυμου (1863), που 
γκρεμίστηκε το 1963 ως ετοιμόρροπος από τον σεισμού του 1954. Πρόκειται για ωραιότατο 
ολοπέτρινο κτίσμα, σκεπασμένο με πλάκα Πηλίου, τρίκλιτη βασιλική με διπλή στέγη» 
(Καλούσιος 1993 α, 256· ιδέ και Καλούσιος 1993, 200-201). 

16. Γουργιώτη 2001, 23-24, 31, 110-111. 
17. α) Καλούσιος 1990, 179. Ιδέ και Γουργιώτη 2001, 23. 
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Εικ. 3. Γοργογύρι. Ο ναός της Γέννησης της Θεοτόκου από τα νοτιοανατολικά, 

κτίσμα του 1857 της συντροφιάς του ∆ημητρίου Θεοδώρου (21.5.2004). 

 
 
 

 
Εικ. 4. Η 15η ενθύμηση στην οποία αναφέρεται ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος της Αγίας 

Τριάδας του Γαρδικίου (6.6.1998). 
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Όλη η λιθανάγλυφη επιγραφή στο εξωτερικό νότιο θύρωμα του κυρίως ναού 
(26.8.1989): 

(13)18 
ΕΠΙ ΤΗC ΒΑCΙΛΕΙΑC TOY ΓAΛHNOTATOY ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟC ΣΟΥΛ-

ΤΑΝ ΑΒΤΟΥΛ 
ΜΕΤCIT  ΧΑΝ ΓΑΖΗ ΕΦΕΝΤΙ ΠΑC[Α] 
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑ 
ΘΡΟΝ Ο ΘΕΙΟC KAI ΠANCΕ 
ΠΤΟC  ΟΥΤΟC NAOC ΤΩΝ ΓΕ 
ΝΕΘΛΙΩΝ ΤΗC ΥΠΕΡΑΓΙΑC ΕΝ∆ΟΞΟΥ ∆ΕC 
ΠΟΙΝΗC HMΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡ 
ΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑC O ΠΡΟΤΟΜΑΙC 
ΤΩΡ ∆Ε ∆ΗΜΗΤΡΙΟC ΘEO∆ΟΡΟΥ 
ΕΚ ΚΟΜΗC ΠΛΗCTHAMH 
XEΡΑC ΤΥ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΟ∆ΟΡΥ 
ΑΩΝΖ ΜΑΙΟΥ ΚΑ ΙΝ∆[ΙΚΤΙΩΝΟC] ΙΕ 
∆ΙΑ CΥΝ∆ΡΟΜΗC ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΗC  
ΤΗC ΙΕΡΟCCΕΒΑCΜΙΑC ΚΑΙ ΑΥΤΟ 
ΝΟΜΟΥ ΜΟΝΗC ΤΟΥ ∆ΟΥΣΙΚΟΥ ΗΓΟΥ 
ΜΕΝΕΥΟΝΤΟC ΕΙC ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΜΟΝΗΝ  
Ο ΠΑΝΟCΙΟΤΑΤΟC ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗC ΚΥ 
ΡΙΟC KYPΙΟC  KYΠPANOC ΑΡΧΙΕΡΑ 
ΤΕΥΩΝ Ο ΘΕΟΦΕΙΛΟCΤΑΤΟC Ε 
ΠΙCΚΟΠΟC AΓIOC TΡΙΚΚΙC ΚΥΡΙΟC  
ΚΥΡΙΟC ΑΝΘΙΜΟC ΑΓΙΟΡΙΤΗC  
ΦΛΟΓΙΝ  
 
∆ύο χρόνια αργότερα (31 Μαρτίου 1859) ο ∆ημήτριος Θεοδώρου κτίζει μία α-

ραβοσιταποθήκη για τη γειτονική Μονή του ∆ουσίκου στο ομώνυμο χωριό (σήμερα 
Άγιος Βησσαρίωνας), σύμφωνα με την λιθανάγλυφη επιγραφή της: 

(14)19 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΚ/ΤΗΣΤΗΣ 
ΜΠΛΗΣΤΑ/ΝΙ ΑΥΤΟΥ ΠΑΤΡ[ΙΣ] 
ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΙΣ ΗΝ Α[Υ]/ΤΗΣ 

Η Λ. Γουργιώτη παρατήρησε: «Εδώ παραλείπεται το επώνυμό του, αλλά όχι και 
το τοπωνύμιο καταγωγής. Το λάξευμα της επιγραφής πρέπει να έγινε από τον πε-
λεκάνο Στεφανή, ο οποίος δεν μνημονεύεται στην επιγραφή, ίσως διότι, εκτός από 
τα γράμματα, δεν υπάρχει διάκοσμος στο λιθόγλυπτο, κάποια παράσταση που να 
προϋποθέτει την αναφορά του πελεκάνου ως δημιουργού της».20  
                                                      

18. Καλούσιος 1990, 179. 
19. Σοφιανός 1984, 55. 
20. Γουργιώτη 2001, 23. 
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Αξίζει να σημειώσουμε ότι την ίδια εποχή (β΄ μισό του 19ου αιώνα) συναντάμε 
στην περιοχή των Τρικάλων και άλλους μαστόρους, τόσο από την Κόνιτσα (Ηπει-
ρώτες),21 όσο και ∆υτικομακεδόνες: από το ∆οτσικό των Γρεβενών22 και το Ζουπά-
νι (Πεντάλοφος) της Κοζάνης.23 

 

4. Στεφανής Θεοδώρου (1859-1863) 
Ιδέ αμέσως παραπάνω: 3. ∆ημήτριος Θεοδώρου. 
 

IV. ΓΑΡ∆ΙΚΙ 

1. Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας24 
Νότια του Γαρδικίου και πολύ κοντά του βρίσκεται ο ναός της Αγίας Τριάδας, 

που ήταν άλλοτε μοναστήρι. Χαρακτηρίζεται ως μικρό, σε αντίθεση με την άλλη 
μεγάλη μονή του Γαρδικίου, της Παναγίας.25 Μήπως ήταν μετόχι της; Ήδη, το 1935, 
η Μονή της Αγίας Τριάδας είναι ερειπωμένη, «σώζεται ἡ ἐκκλησία καί τινα κελ-
λιά»,26 που δεν υπάρχουν σήμερα. Ως κτίτορας της μονής παραδίδεται ο ιερομόνα-
χος Ιωαννίκιος.27 Τούτο επιβεβαιώνει και σχετική μικρογράμματη ενθύμηση 2 στί-
χων, σε ένα μηναίο του Απριλίου, Ενετίησιν 1790 (6.6.1998): 

(15) 
Κ(αι) τοδε συν τοις αλις Ιωανικίου Ιερομονάχου υπαρ 
χη. τη αγίας Τριαδος. τζουλερα γαρδίκι. 
 
Ο εν λόγω ιερομόναχος υπογράφει και στις παρακάτω περιπτώσεις:  
α. Μηναίο του Ιανουαρίου, Ενετίησιν 1795, δίστιχη μικρογράμματη ενθύμηση: 

(16) 
κε τόδε συν τοις άλης Ιὠανικίου ιερομονάχου ὐπάρχη 
γαρδικι τζουκλέρα 
β. Τριώδιο, Ενετίησιν 1793, ενθύμηση ενός μικρογράμματου στίχου: 

(17) 
καί τοδε συν τοις αλοις. Ιωανικίου. Ιέρομονάχου. ὐπάρχη 
γ. Μηναίο του ∆εκεμβρίου, Ενετίησιν 1795, δίστιχη μικρογράμματη ενθύμηση: 
 
 

                                                      
21. Καλούσιος 1990, 192. 
22. α) Καλούσιος 1990, 192. β) Καλούσιος 1992, 202. 
23. Καλούσιος 1995, 96, 112. 
24. α) Παπασωτηρίου 1935, 310. β) Χατζηγάκης 1948, 64. γ) Μακρής 1956, 33. δ) Καρανάσιος 

1979, 54. ε) Μαντζανά 1990, 228. στ) Γοργογέτας 1994, 12.3.1994. ζ) Παπαζήσης 1996, 318. η) 
Φίλος 2000, 428. θ) Καλούσιος 2005, 166. ι) Γοργογέτας 2007, 31, 41, 207. 

25. Καλούσιος 1996. 
26. Παπασωτηρίου 1935, 310. 
27. α) Παπασωτηρίου 1935, 310. β) Χατζηγάκης 1948, 64. γ) Καρανάσιος 1979, 54. δ) 

Παπαζήσης 1996, 318 (Ιωάννη Γαρδικιώτη). ε) Γοργογέτας 2007, 39, 207. 
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(18) 
Και τοδε συν της αλης υπαρχη Ιωανικιου Ιερομοναχου 
τζουκλέρα γαρδήκιον 
 
δ. Μηναίο του Σεπτεμβρίου, Ενετίησιν 1791, μικρογράμματη ενθύμηση ενός στί-

χου: 

(19) 
Και τώδε συν τοις άλλης. Ιωανικίου. Ιερομοναχου ἡπαρχη 
 
ε. Μηναίο του Μαΐου, Ενετίησιν 1797, μονόστιχη μικρογράμματη ενθύμηση: 

(20) 
κε τοδε συν της αλης Ιωανικίου Ιερομοναχου 
  
Ο ιδρυτής της Αγίας Τριάδας ιερομόναχος Ιωαννίκιος αναφέρεται ως καταγόμε-

νος από το Γαρδίκι.28 Όσον αφορά το έτος ίδρυσής της μας είναι άγνωστο. ∆ύο ση-
μερινές εικόνες του εν λόγω ναού ανήκουν στον 17ο και18ο αιώνα: 

α) Ιωάννης ο Πρόδρομος του τέμπλου, 1686: 

(21) 
δεησῖς τον δοὐ 
λον σου ιω(άννου) του 
διμου 
ΑΧΠϚ  

β) Η Αγία Θεαρχική Τριάς, επίσης στο τέμπλο, χρονολογείται 17.7.1798.29  
Μερικοί αναφέρουν ως έτος ίδρυσης της μονής το 1750 (περίπου), αλλά αμάρτυ-

ρα.30   
Όλες οι ενθυμήσεις του κτίτορα της μονής Ιωαννικίου δεν έχουν, δυστυχώς, έτος. 

Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα εκκλησιαστικά βιβλία, στα οποία είναι γραμμένες, χρο-
νολογούνται στο διάστημα 1790-1797, επομένως η Αγία Τριάδα ιδρύθηκε μετά το 
1790.  

Μία ενθύμηση 18 μικρογράμματων στίχων, σε ένα Μηναίο του Φεβρουαρίου του 
Γαρδικίου (Ενετίησιν 1760), χρονολογημένη αυτή (11.2.1790), γράφει ο εφημέριος 
του Γαρδικίου παπα-Στέριος προς κάποιον ιερομόναχο Σάββα, σχετική με το δέσι-
μο εκκλησιαστικών βιβλίων: 

(22) 
+ οσιοτατε εν ιερομοναχης πα(πα) κυρ σαβα 
αςπαζομεν σε εν αγιο φιληματι ηδιοπ[οι]ω <να> 
φερης τα μηνεα κε το τρηοδη κε την παρακλη 
τικη κε λαβιτα κε να τα δεσις πιδεξια οτι αμφο 

                                                      
28. Ιδέ υποσ. 27. 
29. Καλούσιος 2005, 166. 
30. α) Καρανάσιος 1979, 54. β) Γοργογέτας 1994, 12.3.1994. γ) Παπαζήσης 1996, 318. δ) 

Γοργογέτας 2007, 39, 207. 
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τια ινι στο λιμον σου κε καμε παζαρι μι το θεοδο 
ρο κε να τα δεσης απο τρηα τρηα κε προτα τον μαρ 
τιον μινα με τον απρηληον κε το μαη κε υστιρον τον  
ηουνιον με τον ιουλιον κε με τον αυγουστον κιστερις τον 
σεμτεμβριονον με τον οκτομβριον κε νοεμβριον 
κε ιστερις τον δεκεμβριον τον ιουναρηον κε τον 
φευρουαριον κε να τα επιμιλιθης καλα κε αγλιγορα 
κε σε δεκα πεντι μερες να τα χαζιροσης κε αν μπο 
ρεσης να τα φκιασης ολα το μαρτη κε τον απρηλη 
κε το μαη αβολτο να τα βρο σε δεκα πεντε ημε 
ρες να τα παρο στο αργαστιρι του μαστορο θαναση κε 
μαστορο κοστα μπουταλα χορις αλο κε η ευχι σου μα<ζι> 
μου παπ(α) στεριος γαρδικιοτης γονικλιτος σου γραφο 
1790 φευρουαριου -11  
 
Το ερώτημα είναι, σε ποια μονή ανήκει ο ιερομόναχος Σάββας; Στη μικρή Μονή 

της Αγίας Τριάδας ή στη μεγάλη Μονή της Παναγίας, η οποία γνωρίζουμε ότι ιδρύ-
θηκε το 1775;31 ∆εδομένου ότι η Αγία Τριάδα ιδρύθηκε, όπως προαναφέραμε, ο-
πωσδήποτε μετά το 1790, έπεται ότι ο ιερομόναχος Σάββας του 1790 ανήκει στη 
Μονή της Παναγίας. 

Από τη Μονή της Αγίας Τριάδας σώζεται σήμερα μόνο το καθολικό, μία μονό-
κλιτη πέτρινη τετράκλινη βασιλική, σκεπασμένη με πλάκες, που καταλήγει ανατο-
λικά σε ημικυκλική κόγχη με σχισμή. Σώζεται μία παλιότερη τοιχογραφία στην α-
νατολική πλευρά του Ιερού και λίγη στην βόρεια του κυρίως ναού. Τα σωζόμενα 
τμήματα του παλιού ξυλόγλυπτου τέμπλου έχουν χαμηλό ανάγλυφο με παραδοσι-
ακή διακόσμηση (πτηνά ραμφίζουν σταφύλια, καρποφόροι και φυλλοφόροι κλά-
δοι, ανθοδοχεία). Στην επίστεψη ο Εσταυρωμένος ανάμεσα στις κεφαλές δύο δελφι-
νιών, στις ουρές τους τα λυπηρά. Μία φορητή εικόνα της αγίας Τριάδας δυτικού 
τύπου: 

(23) 
 ∆εησις του ∆ουλου του θεου νασιου χολεβα 1842 
 

2. Εφημέριοι 
 
α. 1790, Φεβρουαρίου 11: Παπα-Στέριος, Γαρδικιώτης (ενθ. 22). 
β-γ. 1876, Απριλίου 20: Παπα-Θανάσης και παπα-Αποστόλης, οικονόμος (επ. 24, 

25). 
Σε ένα επάργυρο δισκοπότηρο της Κοίμησης της Θεοτόκου του Γαρδικίου χα-

ράσσονται: 
 
 

                                                      
31. Καλούσιος 1996, 139. 
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(24) 
ΓΛΗΓΟΡΙΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙS 

(25) 
1876 AΠΡ 20 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙ ΣΟΤΙΡΙS 
ΧΒ: ΚΟΣΤΟΥΛΑS: ΧΡΙΣΤΟΥ: ΓΙΟΡΓΙΟΥ: ∆ΗΜΟΥ 
ΣΟΤΙΡΙ ΙΩ: ΚΟΣΤΑΝΤΙ ΤΖΗΜΟ Γλιγορις 
ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΦΗΛΙΠΟΥ ΙΩ ΓΙΑΝΝΟΥ_ 
ΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗS  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΙS HKONOMOY 
 
δ. 28.7.1959 - † 22.12.2007: Νικόλαος Μπουντούρης, Γαρδικιώτης (ενθ. 26, 27, 

28):32 
 
(1). Πεντηκοστάριο, Αθήναι, έκδοση Μ. Σαλιβέρου (χωρίς έτος), εξάστιχη μι-

κρογράμματη ενύμηση (σ. 213): 

(26) 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρα Κυριακή τῆς 
Πεντηκοστῆς καί ἡμερομηνία 21-6-1959 
ἡμέρα τῆς χειροτονίας εἰς ∆ιάκονον τοῦ 
ἱερέως καί ἐφημερίου Γαρδικίου πατρός 
Νικολάου ∆ημ. Μπουντούρη εἰς τήν 
Ἱερα Μονήν Ἁγιας Τριάδος Μετεώρων 
(σ. 215): 

(27) 
Νικόλαος ∆ημ. Μπουντούρης Ἱερεύς σήμερον ἡμέραν Πεντηκοστήν 
τήν 21ην Ἰουνίου 1959 τήν εἰς ∆ιάκονον χειροτονίαν μου  
  
(2). Πεντηκοστάριο, ακέφαλο (ίσως του 18ου αιώνα), δίστιχη μικρογράμματη 

ενθύμηση: 

(28) 
Νικόλαος ∆ημ. Μπουντούρης Ἱερεύς ἐφημέριος Γαρδικίου ἐχει  
ροτονίθη τό ἔτος 28 Ἰουλίου 1959 
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ΘΩΜΑΣ  Ι. ΜΠΟΥΜΠΑΣ 

Η  ΜΟΝΗ  ΣΠΑΡΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ 

ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ1 

Στη μεταβυζαντινή Μονή του Σπαρμού Ολύμπου, που η ίδρυσή της πιθανολο-
γείται στα μέσα του ΙΣΤ΄ αιώνα, υπάρχουν σήμερα έξι επιγραφές, άλλες χαραγμένες 
και άλλες γραμμένες στην κοινή νεοελληνική γλώσσα σε μνημεία του μοναστηρια-
κού συγκροτήματος, καθώς και τέσσερα επιγράμματα σε ομηρική γλώσσα. Σώζο-
νται ακόμη μία έντυπη σε θυσιαστήριο (αντιμήνσιο) και άλλες δεκαπέντε χαραγμέ-
νες ή γραμμένες σε ιερά σκεύη, Ευαγγέλιο, εικόνες και αντικείμενά της, μεταλλικά ή 
ξύλινα, ορισμένα από τα οποία εντοπίσθηκαν στην Ελασσόνα. Σ’ αυτήν μεταφέρ-
θηκαν το 1928 από τον τότε μητροπολίτη της Καλλίνικο, λόγω ερημώσεως της μο-
νής, και τοποθετήθηκαν σε εκκλησιαστικά μνημεία αυτής, στη Μονή της Παναγίας 
Ολυμπιώτισσας και στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου ∆ημητρίου. Συνολικά σώζο-
νται 22 επιγραφές και 4 επιγράμματα. Οι επιγραφές αυτές και τα επιγράμματα χρο-
νολογούνται από το έτος 1633 μέχρι το 1912. Σε όλα αυτά αναφέρομαι συνοπτικώς. 

Οι επιγραφές αυτές και τα επιγράμματα αποτελούν πηγές της ιστορίας της μο-
νής. Οι περισσότερες απ’ αυτές (εκτός από την επιγραφή της σφραγίδας) διασώζουν 
πληροφορίες για ανεγέρσεις, ανακαινίσεις και τοιχογραφήσεις μνημείων του μονα-
στηριακού συγκροτήματος και ιερών κινητών μνημείων της μονής. ∆ιασώζουν την 
καθιέρωση της μονής στην Παναγία Τριάδα, την επωνυμία της επισκοπικής περιφέ-
ρειας (Επισκοπή Πέτρας), στην οποία υπαγόταν η μονή, τουλάχιστον μέχρι το 1759. 
∆ιασώζουν ονόματα επισκόπων, ηγουμένων, μοναχών, μοναζουσών, αρχιτεχνιτών - 
πρωτομαστόρων, μεταλλοτεχνιτών, ιερωμένων και λαϊκών χορηγών έργων κ.ά., ενώ 
τα επιγράμματα δείχνουν την καλλιέργεια της παιδείας από ευπαίδευτους δασκά-
λους. Γενικώς οι πληροφορίες τις οποίες διασώζουν είναι πολλές. 

Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑΣ  ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ 

Πρόσθετες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Μονή Σπαρμού υπάρχουν και 
στην επιγραφή της παλαιάς σφραγίδας της. Η γνώση μας για τη σφραγίδα προέρχε-
ται από αποτυπώματά της σε κώδικες της μονής, ευρισκομένους σήμερα στην Βιβλι-
οθήκη της Ολυμπιώτισσας. Στον υπ’ αρ. 224 υπάρχουν, μεταξύ των άλλων στοιχεί-
ων, δύο κατάλογοι χωραφιών της μονής, συνταγμένοι το Νοέμβριο του 1801 με δι-
αφορά λίγων ημερών και σφραγισμένοι στο τέλος τους με τη σφραγίδα της. Ο πρώ-
τος κατάλογος ευρίσκεται στη σ. 363 και ο τίτλος του έχει ως εξής: «1801: νοεμβρί-

                                                      
1. Θωμάς Μπούμπας, «Οι επιγραφές και τα επιγράμματα της μεταβυζαντινής Μονής του 

Σπαρμού Ολύμπου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 57./2010/241-268.  
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ου: 15: τα όσα χωράφια εμοιράσαμεν εις το καραούλι2 με τον χασάν μαντάρ από 
μπαρακάδες3 διά το ζευγάρι οπού αγοράσαμεν από το γαμπρόν του οσμάν αγά». 
Στο τέλος, μετά τα καταγραμμένα χωράφια, υπάρχει το αποτύπωμα της σφραγίδας. 
Ο δεύτερος ευρίσκεται στις σελίδες 365-366 και ο τίτλος του είναι: «1801: Νοεμβρί-
ου 3‧ Κατάλογος των χωραφίων, οπού είναι εις το σέλος4 του ζευγαρίου, οπού είχε 
ο ιμίν αγάς, και το ξαναγοράσαμεν». Και στο τέλος τούτου, μετά τα καταγραμμένα 
χωράφια, υπάρχει το αποτύπωμα της σφραγίδας, σ. 366. Τα δύο αποτυπώματα, σ. 
363 και 366, συγκρινόμενα φαίνονται ότι είναι όμοια, κυκλικά, διαιρεμένα το κα-
θένα σε τρία μέρη, και εσωτερικώς φέρουν ανάγλυφη παράσταση της Αγίας Τριά-
δος. 

Με τη βοήθεια μεγεθυντικού φακού διαβάζουμε κυκλικώς «+ ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΕΝ 
ΟΛΥΜΠΩι ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ Κ[ΑΙ] ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ Κ[ΑΙ] ΤΖΙΜΠΙΝΟΥ» και εσωτερικώς, 
στο μέσον και οριζοντίως, «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» μεταξύ των προσώπων της Πανα-
γίας Τριάδος. Οι δύο τελευταίοι όροι «Παναγία Τριάς» δεν αποτελούν όρους της 
επιγραφής, αλλά επιγραφή της απεικονιζόμενης τριαδικής θεότητας, της Παναγίας 
Τριάδος. 

Ίδιο αποτύπωμα της σφραγίδας της μονής, με την ίδια ακριβώς επιγραφή ευρί-
σκεται στον κώδικα 43 (1801), φ. 3 της Βιβλιοθήκης Ολυμπιώτισσας, προερχόμενο από  

  
Η σφραγίδα της Μονής του Σπαρμού, 

εκ του κώδ. 43, φ.3 (αριστερά) και εκ του κώδ. 224, σ. 366 (δεξιά),  
της Βιβλιοθήκης της Μονής Ολυμπιώτισσας Ελασσόνας. 

τη Μονή Σπαρμού.5 Τα αποτυπώματα είναι διαφορετικού μεγέθους αισθητού. Η 
διάμετρός τους είναι 0,040 μ. του υπάρχοντος στον κώδ. 43 και 0,043 στον κώδ. 224. 
Σαφώς, λοιπόν, προέρχονται από δύο σφραγίδες διαφορετικών χρονολογιών. Η 

                                                      
2. Καραούλι· η σημερινή Σκοπιά της Ελασσόνας. 
3. Μπαρακάδες· το σημερινό Ασπρόχωμα της Ελασσόνας. 
4. Σέλος· το σημερινό Πύθιο της Ελασσόνας. 
5. Eυάγγ. Σκουβαράς, Ολυμπιώτισσα, ΚΕΜΝΕ, Αθήναι 1967, 251· πρωτοπρ. Κων.  Ε. 

Κωστάκης, Ανέκδοτο πατριαρχικό σιγίλλιο (1834) της Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού της 
Επισκοπής Πέτρας (Θεσσαλονίκης), ανάτυπο από το περ. Γρηγόριος Παλαμάς, 769 (1997) 575.  
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επιγραφή τους είναι ίδια και χωρίς διαφορές. Οι σφραγίδες δεν σώζονται. Τα στοι-
χεία αυτά της επιγραφής της σφραγίδας συμπληρώνουν τα της επιγραφής του κα-
θολικού, διότι στην επιγραφή της σφραγίδας περιλαμβάνονται άλλα ιστορικά στοι-
χεία της μονής, τα οποία δεν υπάρχουν στην κτιτορική επιγραφή του καθολικού. 
Έτσι στην επιγραφή της σφραγίδας υπάρχουν τα εξής ιστορικά στοιχεία: 

α) ο τόπος στον οποίο κείται η μονή, «εν Ολύμπω». 
β) η υπαγωγή και η εξάρτηση της μονής από το Οικ. Πατριαρχείο, είναι δηλαδή 

«πατριαρχική και σταυροπηγιακή». 
γ) η καθιέρωση της μονής στην «Παναγία Τριάδα». 
δ) η προσωνυμία της μονής επιλεγομένης «του Σπαρμού και Τζιμπίνου». 
ε) η κυριότητα της σφραγίδας. 
Η μονή κείται στο νοτιοδυτικό Όλυμπο, στη θέση Σκαμνιώτικες Μαγούλες, και 

σε ύψος 1000 μ. περίπου· από τη θέση αυτή ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του περ-
ραιβικού οροπεδίου. 

Η σφραγίδα είναι κτήμα της Μονής Σπαρμού και Τζιμπίνου. Στην επιγραφή της 
είναι χαραγμένα κυκλικώς όλα τα προηγούμενα στοιχεία, τα οποία αποτελούν το 
περιεχόμενό της και προσδιορίζουν την τάξη της μονής, «πατριαρχική και σταυρο-
πηγιακή». Γενικώς, η επιγραφή της σφραγίδας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα 
οποία ξεχωρίζουν τη μονή από άλλη με το ίδιο όνομα. Μ’ αυτή σφραγίζονται όλα 
τα βιβλία και τα έγγραφά της και εξασφαλίζεται η κυριότητα, η εγκυρότητα και η 
γνησιότητά τους κατά περίπτωση. Η καθιέρωση της μονής στην Παναγία Τριάδα 
ήταν επιθυμία του ιδρυτή της. Με αφορμή αυτό αναφέρουμε ότι στον Όλυμπο υ-
πάρχουν και άλλες μονές: Μονή Κανάλων, Μονή Αγίου ∆ιονυσίου και Μονή Πέ-
τρας. Η υπαγωγή και η εξάρτηση της μονής από το Οικ. Πατριαρχείο είναι πολύ 
σημαντικό στοιχείο, στο οποίο αναφέρομαι διεξοδικώς στη συνέχεια. 

Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ.  
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ 

Από τα ιστορικά στοιχεία ιδιαίτερη σημασία έχει η διοικητική υπαγωγή της 
Μονής Σπαρμού στο Οικ. Πατριαρχείο και η εξάρτησή της απ’ αυτό. Στη Θρησκευ-
τική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία,6 αναφέρεται ότι η Μονή Σπαρμού αρχικώς υπα-
γόταν στην Επισκοπή Πέτρας και ότι αργότερα ανακηρύχθηκε πατριαρχική και 
σταυροπηγιακή, αλλά δεν αναφέρεται ο χρόνος. Αυτόν θα προσπαθήσω, στη συνέ-
χεια, να προσδιορίσω στηριζόμενος στις επιγραφές της, στον κώδικά της και σε κά-
θε άλλη πληροφορία και ακολούθως να αναφέρω τα προνόμιά της. Σύμφωνα λοι-
πόν: 1) με την επιγραφή του καθολικού της, έτους 1633 (ΖΡΜΑ), η μονή υπάγεται 
στην Επισκοπή Πέτρας και Σαγοδανίας. 2) με την επιγραφή του παρεκκλησίου του 
Αγίου Χαραλάμπους, έτους 1755, υπάγεται στην Επισκοπή Πέτρας. 3) με την κάτω 
επιγραφή της εσωτερικής κρήνης της, έτους 1759 (ΑΨΝΘ), υπάγεται στην Επισκοπή 
Πέτρας, 4) με την άνω επιγραφή της ίδιας εσωτερικής κρήνης, έτους 1806 (αως΄), δεν 
αναφέρεται κανένα στοιχείο για επισκοπή και για επίσκοπο Πέτρας. και τέλος 5) 

                                                      
6. 11 (Αθήναι 1967) 354. 
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σύμφωνα με την επιγραφή της σφραγίδας της (1801) η μονή χαρακτηρίζεται «πα-
τριαρχική και σταυροπηγιακή», που σημαίνει ότι υπάγεται στο Οικ. Πατριαρχείο 
και εξαρτάται από αυτό. 

Από τις επιγραφές της Μονής Σπαρμού, όπως τις εκθέσαμε ανωτέρω με συντο-
μία, προκύπτει ότι η τελευταία μαρτυρία για την υπαγωγή της Μονής Σπαρμού 
στην Επισκοπή Πέτρας αποτελεί η κάτω επιγραφή της εσωτερικής κρήνης της, χα-
ραγμένη σε εντειχισμένη πλάκα στην κρήνη, της οποίας το σχετικό απόσπασμα α-
ναφέρει: «Αρχιερατεύοντος του θεοφιλεστάτου επισκόπου Ιονά και ηγουμενεύο-
ντος Θαναήλ ιερομονάχου εκτίσθη η παρούσα πηγή επί έτοςˏΑΨΝΘ΄(=1759)…». Με 
βάση λοιπόν τα δεδομένα στοιχεία των επιγραφών της, η Μονή Σπαρμού υπάγεται 
στην Επισκοπή Πέτρας, τουλάχιστον έως το 1759.7  

Πέρα αυτών, από τον κώδικά της, τον γνωστό 224, πληροφορούμαστε τα εξής: 
Είκοσι χρόνια αργότερα οικοδομήθηκε το μετόχι (ξενώνας) με ενέργεια του επι-
σκόπου της Ελασσόνας. Ο επίσκοπος Παρθένιος, με τη συνεργασία των δημογερό-
ντων της Τσαριτσάνης και του Πραιτωρίου, δωροδόκησε οθωμανούς αξιωματού-
χους της Ελασσόνας και τους απέσπασε, μεταξύ άλλων, άδεια οικοδομήσεως μετο-
χίου στη Μονή Σπαρμού. Έτσι, στις 4 Μαρτίου 1779, σύμφωνα με τον κώδικα, άρ-
χισε «χωρίς χοτζέτι του κατή και χωρίς φερμάνι του σουλτάνου», η ανέγερση του 
μετοχίου, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος Αυγούστου. Μετά από καταγγελία των 
οθωμανικών Αρχών της περιοχής, ο σουλτάνος με αυστηρό φερμάνι του διέταξε την 
κατεδάφισή του ως παρανόμου κτίσματος. Και στις 2 Φεβρoυαρίου 1780 οι Τούρκοι 
επτά τουρκοχωριών της Ελασσόνας επιτέθηκαν στη μονή, έκαψαν το μετόχι, άρπα-
ξαν και διασκόρπισαν πολλά πράγματά της, και ακόμη «εκάηκαν ή επάρθηκαν από 
το μετόχιον, οπού έκαυσαν, τον παλαιόν κώδικα του μοναστηρίου και όσα φερμά-
νια ήτον διά τα σύνορα· και όσα σιγίλλια σταυροπηγιακά». Παράλληλα οι Οθωμα-
νοί συνέλαβαν τον ηγούμενό της Γεράσιμο Τυρναβίτη, τον επίσκοπο Παρθένιο, 
τους προαναφερθέντες προύχοντες της Τσαριτσάνης και του Πραιτωρίου και δύο 
του Λιβαδίου και τους εξόρισαν, ενώ τους δωροδοκηθέντες οθωμανούς αξιωματού-
χους τούς έστειλαν δέσμιους στο φρούριο της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, όπου 
αποκεφαλίσθηκαν. Ο παπα-Ιωνάς της μονής πήγε στην Κωνσταντινούπολη «και 
εγλύτωσε το βγιο τού μοναστηρίου με βοήθειαν της εκκλησίας της μεγάλης». Τέλος, 
η μονή πλήρωσε πρόστιμο οκτώ πουγκιά γρόσια και αργότερα πολλά λύτρα για 
την αποφυλάκιση των φυλακισμένων.8  

Στις πληροφορίες αυτές του κώδικα, όπως βλέπουμε, περιλαμβάνεται και ανα-
φορά σε όσα σιγίλια σταυροπηγιακά υπήρχαν στη μονή και κάηκαν στο μετόχι ή 
πάρθηκαν από τους Τούρκους. Με την πληροφορία αυτή μαρτυρείται η ύπαρξη 
προγενέστερων του 1780 σταυροπηγιακών σιγιλίων, δηλαδή προγενέστερων πα-

                                                      
7. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας της Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, 1602-1877 

[Βιβλιοθήκης Ολυμπιώτισσας 224], έκδοσις Ι. Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου 2008, 17, 
231 (όπου εικ. της επιγραφής)· ο ίδιος «Οι επιγραφές...», ό. π., σ. 248, 258-260, 262-264. 

8. [Αδελφότης Μονής Σπαρμού], Η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος…, σ. 19-21· Θωμάς 
Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ. 58-59, 77-79, 105-108. 
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τριαρχικών και συνοδικών επιστολών αναφερομένων σε υποθέσεις της μονής. Με-
ταξύ αυτών πιστεύω ότι θα υπήρχε και το σιγίλιο με το οποίο η μονή ανακηρύχθη-
κε πατριαρχική και σταυροπηγιακή. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι στις επιγραφές 
τελευταία φορά αναφέρεται η υπαγωγή της μονής στην Επισκοπή Πέτρας το έτος 
1759 και πρώτη φορά στον κώδικά της αναφέρεται το έτος 1780 η ύπαρξη προγε-
νέστερων σιγιλίων αυτής, μεταξύ των οποίων και αυτό της ανακηρύξεώς της ως πα-
τριαρχικής και σταυροπηγιακής, πιστεύω ότι η Μονή Σπαρμού και Τζιμπίνου ανα-
κηρύχθηκε πατριαρχική και σταυροπηγιακή στο εικοσαετές διάστημα 1759-1780, 
άγνωστο όμως πότε ακριβώς, λόγω ελλείψεως επαρκών πληροφοριών στον κώδικα.  

Πιστεύω ακόμη ότι η ανάδειξη της μονής ως πατριαρχικής και σταυροπηγιακής 
θα υπήρχε γραμμένη σε σημείωση του παλαιού κώδικα, που κάηκε ή πήραν οι 
Τούρκοι. Αυτός περιλάμβανε τα γεγονότα της μονής από την εποχή της ιδρύσεώς 
της, μέσα του ΙΣΤ΄ αιώνα, έως το 1780 περίπου. 

∆εν υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία ότι το έτος 1780 η Μονή Σπαρμού ήταν πατρι-
αρχική και σταυροπηγιακή. Αυτό αναμφίβολα το γνώριζαν οι πάντες. Ο επίσκοπος 
Παρθένιος παρέβλεψε την υπαγωγή της μονής στο Οικ. Πατριαρχείο και την εξάρ-
τησή της απ’ αυτό. Στηριζόμενος, φαίνεται, στην εκ μέρους του εξαγορά των συνει-
δήσεων των δύο οθωμανών αξιωματούχων της Ελασσόνας και στις διαβεβαιώσεις 
αυτών ότι δεν υπάρχει περίπτωση καταγγελίας και υπολογίζοντας ότι ένεκα της 
πολύχρονης έκρυθμης καταστάσεως, που επικρατούσε στην περιοχή της Ελασσό-
νας, η ενέργειά του θα έμεινε απαρατήρητη από τις οθωμανικές Αρχές της Ελασσό-
νας και των τουρκοχωριών της περιοχής, οι οποίες άγρυπνα παρακολουθούσαν μην 
εκδηλωθεί επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων στην περιοχή του Ολύμπου, προέβη 
στην ενέργεια την οποία προαναφέραμε, τη δωροδοκία των δύο οθωμανών αξιω-
ματούχων και την απόσπαση άδειας ανεγέρσεως μετοχίου στη Μονή Σπαρμού.  

Η ΜΟΝΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ  ΚΑΙ  ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ.  ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΑ  ΠΡΩΤΑ  ΠΡΟΝΟΜΙΑ (β΄ μισό ΙΗ αι.)΄ 

Από μεταγενέστερο σιγίλιο του έτους 1834 (αωλδ΄) της μονής, ήδη δημοσιευμέ-
νο,9  πληροφορούμαστε την έκδοση δύο πατριαρχικών και συνοδικών σιγιλίων και 
«ετέρων παλαιγενεστέρων σιγιλλιωδών γραμμάτων» υπέρ αυτής κατά το δεύτερο 
μισό του ΙΗ΄ αιώνα. Σύμφωνα με το σιγίλιο αυτό, το έτος 1834 οι μοναχοί της Μο-
νής Σπαρμού υπέβαλαν ενσφράγιστη αναφορά στο Οικ. Πατριαρχείο και ζήτησαν 
μ’ αυτήν την ανανέωση των σταυροπηγιακών προνομίων της μονής τους, εμφανίζο-
ντας ταυτόχρονα συνημμένως δύο αντίγραφα παλαιών συνοδικών σιγιλίων, ενός 
τους έτους 1779 (αψοθ΄) επί οικ. πατριάρχη Σωφρονίου Β΄ και άλλου του έτους 
1781 (αψπα΄) επί Γαβριήλ ∆΄, μνημονευομένων στο σιγίλιο του έτους 1834. Στα δύο 
αντίγραφα μνημονεύεται και η έκδοση «ετέρων παλαιγενεστέρων σιγιλλιωδών 
γραμμάτων», δηλαδή προγενέστερων των ετών 1779 και 1781, τα οποία προανέφε-
ρα. Από τις πληροφορίες αυτές προκύπτει ότι η Μονή Σπαρμού ήταν προ του 1779 

                                                      
9. Γρηγόριος Παλαμάς, 769 (1997) 559-578.  
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πατριαρχική και σταυροπηγιακή.10  
Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι στην κάτω επιγραφή, έτους 1759, της εσωτερικής 

κρήνης της μονής αναφέρεται για τελευταία φορά η υπαγωγή της μονής αυτής στην 
Επισκοπή Πέτρας, όπως σημειώσαμε προηγουμένως, πρέπει να δεχτούμε ότι η Μονή 
Σπαρμού ανακηρύχθηκε πατριαρχική και σταυροπηγιακή μετά το 1759. Και ακόμη 
λαμβάνοντας υπόψη μας αφενός τα δύο σιγίλια των ετών 1779 και 1781 και τη 
μνεία σ’ αυτά «ετέρων παλαιγενεστέρων σιγιλλιωδών γραμμάτων» και αφετέρου 
την τελευταία υπαγωγή της μονής στην Επισκοπή Πέτρας το έτος 1759, εντοπίζουμε 
και περιορίζουμε το χρονικό διάστημα μεταξύ του 1759 και του 1779, κατά το ο-
ποίο εκδόθηκαν τα παλαιγενέστερα σιγίλια. Γι’ αυτό πιστεύω ότι μετά το 1759 και 
προ του 1779, άγνωστο όμως πότε ακριβώς, εκδόθηκαν αυτά και ανακηρύχθηκε η 
μονή πατριαρχική και σταυροπηγιακή. Η διερεύνηση, λοιπόν, των επιγραφικών 
δεδομένων και των πληροφοριών του κώδικα και του πατριαρχικού σιγιλίου, κα-
θώς και ο συσχετισμός αυτών οδηγούν στο αυτό συμπέρασμα. 

Με βάση τα προεκτεθέντα, η χρονολογική σειρά των προηγούμενων πατριαρχι-
κών σιγιλίων είναι: 

α. έτερα παλαιγενέστερα σιγιλιώδη γράμματα· άγνωστο πότε ακριβώς εκδόθη-
καν, οπωσδήποτε όμως μετά το 1759 και προ του 1779, 

β. σιγίλιο έτους 1779 (αψοθ΄) επί οικ. πατριάρχη Σοφρωνίου Β΄ και 
γ. σιγίλιο έτους 1781 (αψπα΄) επί οικ. πατριάρχη Γαβριήλ ∆΄. 
Στα δυο τελευταία σιγίλια (1779 και 1781), σύμφωνα με την προηγούμενη χρο-

νολογική σειρά, για τη Μονή Σπαρμού, κατά περιληπτική απόδοση του περιεχομέ-
νου τους, περιλαμβανόμενη στο πατριαρχικό σιγίλιο του 1834, αναφέρεται «ότι 
άνωθεν και εξ αρχής υπήρξε, και διετέλεσε πατριαρχικόν και σταυροπηγιακόν μο-
ναστήριον ελεύθερόν τε πάντη, και αδούλωτον, και μηδενί άλλω υποκείμενον, ει μη 
μόνον τω καθ’ ημάς αγιωτάτω οικουμενικώ θρόνω».11 Προστίθεται ακόμη σ’ αυτό 
του 1834, λίγο παρακάτω, περιληπτικά και «η ενούσα αυτώ σταυροπηγιακή αρ-
χαία τάξις αδούλωτος, και ακαταπάτητος» και τέλος υπενθυμίζονται από τον οικ. 
πατριάρχη «τα προεπικεχορηγημένα τω ιερώ (…) μοναστηρίω σταυροπηγιακά τής 
αδουλωσίας προνόμια».12  

Συμπερασματικά, λοιπόν, παρατηρούμε ότι το μοναστήρι του Σπαρμού μετά το 
1759 και προ το 1779 (δεύτερο μισό του ΙΗ΄ αιώνα) ανακηρύχθηκε και έκτοτε συ-
νεχώς διετέλεσε πατριαρχικό και σταυροπηγιακό μέχρι το 1834, κατοχυρωμένο με 
«σταυροπηγιακά της αδουλωσίας προνόμια» καθοριζόμενα με τους όρους «ελεύθε-
ρον, αδούλωτον, ακαταπάτητον» και διασφαλιζόμενα με την πατριαρχική και συ-
νοδική επικύρωση. Επιπλέον αναφέρεται ότι διοικητικώς υπαγόταν στον οικουμε-
νικό θρόνο.   

Αυτά αναφέρονται το 1834 για τα προνόμια και τη διοικητική υπαγωγή της μο-
νής κατά το δεύτερο μισό του ΙΗ΄ αιώνα. ∆εν είναι μόνο άγνωστο πότε ακριβώς η 
μονή ανακηρύχθηκε πατριαρχική και σταυροπηγιακή. Άγνωστοι παραμένουν και 
                                                      

10. Κων. Ε. Κωστάκης, ό. π., σ. 559-578. 
11. Γρηγόριος Παλαμάς, 769 (1997) 569-570. 
12. Γρηγόριος Παλαμάς, 769 (1997) 570.  



167 

οι λόγοι ανακηρύξεώς της ως πατριαρχικής και σταυροπηγιακής. Πάντως, από τις 
αρχές του ΙΗ΄ αιώνα, η μονή απέκτησε μεγάλη περιουσία και πλούσιο μετόχι στην 
εμπορικότατη παρολύμπια κωμόπολη Τσαριτσάνη και πολλή κτηνοτροφία, και 
από τα μέσα του αιώνα αυτού ήκμασε περισσότερο. Φαίνεται ότι η ακμή αυτή προ-
σείλκυσε τις βλέψεις και αρπακτικές διαθέσεις πολλών και ίσως προκάλεσε επεμβά-
σεις ορισμένων. Πιθανόν, λόγω αυτής της ανθηρής οικονομίας της, εκδόθηκε, μετά 
το 1759, το πατριαρχικό και συνοδικό σιγίλιο, με το οποίο ανακηρύχθηκε για πρώ-
τη φορά πατριαρχική και σταυροπηγιακή και κατοχυρώθηκε με προνόμια. Πότε 
όμως, είναι άγνωστο. Αυτό αναζητούμε, το χρόνο εκδόσεως του πρώτου πατριαρ-
χικού σιγιλίου, με την έρευνά μας αυτή. Και σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα (μετά 
το 1759), στα 1779 και 1781, εκδόθηκαν άλλα δύο με το αναφερόμενο ανωτέρω 
προνομιακό περιεχόμενο υπέρ της μονής. Το πρώτο από τα δύο συμπίπτει με το 
χρόνο ολοκληρώσεως της κατασκευής του μετοχίου (ξενώνα) της μονής από τον 
ηγούμενό της Γεράσιμο Τυρναβίτη ή με άλλο άγνωστο γεγονός μέχρι αυτή τη στιγμή 
και το δεύτερο, δηλαδή του έτους 1781, εκδόθηκε μετά την επιδρομή των Τούρκων 
στη μονή (1780), το κάψιμο του μετοχίου, την αρπαγή, το διασκορπισμό και τη δή-
μευση πολλών πραγμάτων της και σχετίζεται με τη μετάβαση του παπα-Ιωνά της 
ίδιας μονής στην Κωνσταντινούπολη, μετά τα γεγονότα αυτά, όπου «και εγλύτωσε 
το βγιο τού μοναστηρίου με βοήθειαν της εκκλησίας της μεγάλης», σύμφωνα με τον 
κώδικά της. Πάντως, εμείς αναζητούμε το πρώτο πατριαρχικό σιγίλιο, με το οποίο η 
μονή αναδείχθηκε, για πρώτη φορά, πατριαρχική και σταυροπηγιακή.13  

ΟΙ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ  ΤΗΣ  ΜΟΝΗΣ  
ΤΟ  ΣΙΓΙΛΙΟ  ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  ΣΑΜΟΥΗΛ  ΧΑΝΤΖΕΡΗ (1766) 

Ο  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΗΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΣ 

Οι σημερινοί πατέρες της Μονής Σπαρμού ενδιαφερόμενοι για την ιστορία και 
την αναδημιουργία του κατεστραμμένου αρχείου της, απευθύνθηκαν στο Οικ. Πα-
τριαρχείο. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής υπήρξε η χορήγηση φωτοαντιγρά-
φων εγγράφων, σιγιλίων και πατριαρχικών γραμμάτων από το αρχείο του.14 Μετα-
ξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα σιγίλιο του έτους 1766 και ένα του 1781, τα οποία 
περιέχουν αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες.15 Το σιγίλιο του έτους 1766 περιέ-
χει σπουδαία ιστορικά στοιχεία αναζητούμενα από την έρευνά μας. Αυτά αναφέ-
ρονται: α) στην απόσπαση της Μονής Σπαρμού από την Επισκοπή Πέτρας και στην 
ανάδειξή της σε πατριαρχική. β) κυρίως στην επαναφορά της στην προηγούμενη 
οικεία τάξη και στην Επισκοπή Πέτρας. και γ) στην έκδοση του παρόντος σιγιλίου 
στις 15 Οκτωβρίου 1766 («κατά μήνα Οκτώμβριον επινεμήσεως ιε΄»), επί οικ. πα-
τριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή και επί επισκόπου της Πέτρας Ιωνά κ.λπ. 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του σιγιλίου: Α) Στην Επισκοπή Πέτρας υπάρχει ιε-

                                                      
13. Για τα προαναφερόμενα γεγονότα βλ. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ. 58-59, 77-79. 
14. Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, 2006, 132-147, 152-154. 
15. Θωμάς Μπούμπας, «Ένα σιγίλιο της Μονής Αγ. Τριάδος Σπαρμού (1766)», Θεσσαλικό 

Ημερολόγιο, 56 (2009) 257-264. 
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ρά μονή τιμώμενη στο όνομα της Αγίας Τριάδος, επιλεγόμενη του Τζιμπίνου, η ο-
ποία υπήρξεν ανέκαθεν ενοριακή της Επισκοπής Πέτρας. Η μονή αυτή αποσπάστη-
κε από την Επισκοπή Πέτρας βιαίως και παραλόγως από τους προηγούμενους από 
το Σαμουήλ οικουμενικούς πατριάρχες και αναδείχθηκε σταυροπηγιακή «προ χρό-
νων ήδη ον[των] έξ» προ του 1766. 

Β) Καταργείται στις 15 Οκτωβρίου 1766 η σταυροπηγιακή τάξη της και επανα-
φέρεται από την πατριαρχική σύνοδο στην παλαιά και οικεία ενοριακή τάξη της 
και στην Επισκοπή Πέτρας. 

Γ) Εκδίδεται στις 15 Οκτωβρίου 1766 σιγιλιώδες γράμμα, σε ένδειξη ασφαλείας 
και επικυρώσεως της ενοριακής τάξεως της μονής και επιδίδεται στον επίσκοπο Πέ-
τρας Ιωνά υπογραμμένο από τον οικ. πατριάρχη Σαμουήλ και τα μέλη της πατρι-
αρχικής Συνόδου. 

Όσον αφορά την απόσπαση της μονής από την ενοριακή τάξη και από την Επι-
σκοπή Πέτρας, η έρευνά μου διαπίστωσε ότι αυτή έγινε από τον σπάταλο οικ. πα-
τριάρχη Ιωαννίκιο Γ΄ Καρατζά, τον Μάιο του 1761 ή 1762.16 Η Μονή Σπαρμού την 
εποχή αυτήν ήταν ευκατάστατη, όπως προαναφέραμε. Γι’ αυτό πιστεύω ότι, λόγω 
της σπατάλης του και της εξασφαλίσεως οικονομικών πόρων από τη μονή, ο Ιωαν-
νίκιος προέβη στην απόσπασή της από την ενοριακή τάξη και από την περιφέρεια 
της Επισκοπής Πέτρας και στην ανάδειξή της σε πατριαρχική και σταυροπηγιακή. 
Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό από αυτά ότι η βίαιη και παράλογη απόσπαση της μο-
νής σχετίζεται με τον σπάταλο χαρακτήρα του Ιωαννικίου Γ΄ και με την εξασφάλι-
ση οικονομικών πόρων για την ικανοποίηση των ακόρεστων επιθυμιών του. Τα 
πρώτα προνόμιά της, όμως, παραμένουν άγνωστα διότι δεν εντοπίσθηκε ακόμη το 
σιγίλιο της πρώτης αναδείξεώς της. 

Πέρ’ απ’ αυτά, η έρευνά μου διαπίστωσε ότι ο Ιωνάς ήταν επίσκοπος της Πέ-
τρας, όταν η Μονή της Αγίας Τριάδος Σπαρμού αποσπάστηκε από την Επισκοπή 
Πέτρας και αναδείχθηκε πατριαρχική και σταυροπηγιακή, καθώς και όταν επανα-
φέρθηκε ως ενοριακή στην ίδια Επισκοπή. Ο Ιωνάς, σύμφωνα με διάσπαρτες πλη-
ροφορίες, καταγόταν από το Λιβάδι της Ελασσόνας και διετέλεσε επίσκοπος της 
Πέτρας επί μία εικοσαετία (1759-1779, η οποία έδρα της είχε αυτήν την εποχή το 
Λιβάδι. Ο Ιωνάς πέθανε στις 24 Μαρτίου 1779, την Παρασκευή του Λαζάρου.17  

ΤΟ  ΣΙΓΙΛΙΟ  ΤΟΥ  ΟΙΚ.  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ (1779) 

Μετά την επαναφορά της στην ενοριακή τάξη, η Μονή της Αγίας Τριάδος του 
Σπαρμού διετέλεσε ενοριακή δεκατρία χρόνια (1766-1779), οπότε εκ νέου ανακη-
ρύχθηκε σταυροπηγιακή, επί οικ. πατριάρχη Σωφρονίου Β΄ το 1779, μετά τον θάνα-
το του επισκόπου Ιωνά. Φαίνεται, λοιπόν, πολύ πιθανόν ότι για χάρη του επισκό-
που Ιωνά επαναφέρθηκε στην ενοριακή τάξη και στην Επισκοπή Πέτρας, και μάλι-
στα κατόπιν εισηγήσεως του μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης Θεοδοσίου, στη δικαι-
οδοσία του οποίου ανήκε η Επισκοπή Πέτρας. Ένεκα, λοιπόν, συμπόνιας του Θεο-

                                                      
16. Θωμάς Μπούμπας, «Ένα σιγίλιο…», ό. π., σ. 260-262. 
17. Θωμάς Μπούμπας, «Ένα σιγίλιο…», ό. π., σ. 260, 262.  
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δοσίου προς τον Ιωνά. Ο Σωφρόνιος στηριζόμενος, πιστεύω, στην πρώτη ανάδειξή 
της σε πατριαρχική επί Ιωαννικίου Γ΄ Καρατζά και στην υπαγωγή και εξάρτησή της 
από το Οικ. Πατριαρχείο επί έξι ολόκληρα χρόνια, απέσπασε και ανέδειξε αυτήν εκ 
νέου πατριαρχική μετά το θάνατο του επισκόπου Ιωνά. Το σιγίλιο αυτό δεν εντοπί-
σθηκε μέχρι σήμερα και γι’ αυτό δεν γνωρίζουμε άλλους λόγους της αποσπάσεώς της. 

ΤΟ  ΣΙΓΙΛΙΟ  ΤΟΥ ΟΙΚ.  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  ΓΑΒΡΙΗΛ (1781). ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΤΟΝ  ΣΩΦΡΟΝΙΟ 

∆ύο χρόνια αργότερα, το 1781, επί οικ. πατριάρχη Γαβριήλ ∆΄, εκδόθηκε άλλο 
σιγίλιο, το οποίο εντοπίσθηκε στη Βιβλιοθήκη της Μονής της Παναγίας Ολυμπιώ-
τισσας στην Ελασσόνα. Αντίγραφο αυτού έχει στο αρχείο της η Μονή Σπαρμού. Το 
σιγίλιο τούτο περιλαμβάνει και πληροφορίες για το σιγίλιο του οικ. πατριάρχη 
Σωφρονίου (1779) με το οποίο χορηγήθηκαν «προνόμια» στη μονή. Ιδού η σχετική 
περικοπή: «Ἐπειδή γάρ οἱ ἐξ αὐτοῦ πατέρες ἐνεφάνισαν ἡμῖν σιγγιλιῶδες ἐν μεμ-
βράναις γράμμα, ἐκδεδομένον μέν αὐτοῖς ἐπί τοῦ πρό ἡμῶν ἤδη π(ατ)ριαρχεύσαν-
τος ἀοιδήμου σωφρονίου, περιέχον δ’ ὡς τό μοναστήριον αὐτοῖς τοῦτο μετά πάντων 
τῶν κτημάτων καί ἀφιερωμάτων αὐτοῦ ἀνέκαθεν, καί ἐξ ἀρχῆς σταυροπηγιακῇ 
ἐσεμνύνετο ἀξίᾳ κατά δέ παλαιγενές τι σιγγίλιον γράμμα καί ἑτέρων σιγγιλίων ἀρ-
χαιοτέρων ἀναμιμνῆσκον, μαρτυρίᾳ τε ἄλλων ἀξιοπίστων προσώπων, καί τοῦ 
τοῦδε ἁγίου Θεσσαλονίκης ἐν ἁγίῳ πν(εύματ)ι συναδελφοῦ ἡμῶν ἀγαπητοῦ κύρ 
δαμασκηνοῦ κυριάρχου τότε ὄντος τῆς εἰρημένης ἐπισκοπῆς πέτρας. Ἐπειδή οὖν οἱ 
ρηθέντες πατέρες ἐνεφάνισαν ἡμῖν τό ῥηθέν σιγιλλιῶδες γράμμα σαφῶς παριστῶν-
τες, καί ἀποδεικνύοντες τήν ἀρχαιότητα τῆς σταυροπηγιακῆς ἀξίας τοῦ ἱεροῦ τού-
του μοναστηρίου, καί ὅτι ἀνέκαθεν, καί ἐξ ἀρχῆς ἀσύδοτον ἦν, ἀδούλωτον καί 
ἀνενόχλητον, ἐξαιτούμενοι θερμῶς ἀνακαινισθῆναι καί τούτοις ὡς ἔθος, τά εἰρημέ-
να προνόμια». Από την περικοπή αυτήν προκύπτει ότι η Μονή Σπαρμού έχει πολυ-
χρόνια (παλαιά) σταυροπηγιακή παράδοση και ότι επί Σωφρονίου αναδείχθηκε 
και πάλι σταυροπηγιακή και κατοχυρώθηκε με προνόμια καθοριζόμενα με τους 
όρους «ασύδοτον, αδούλωτον, ανενόχλητον»· και ότι η ανανέωση των προνομίων 
της έγινε συνήθεια (έθος).  

ΤΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΤΟΥ 1780  ΣΤΗ  ΜΟΝΗ  ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΣΙΓΙΛΙΟ  ΤΟΥ  1781 

α. Τα γεγονότα του 1780 

Το σιγίλιο του 1781 εξαπολύθηκε, όπως προαναφέραμε, δύο χρόνια μετά το σι-
γίλιο του οικ. πατριάρχη Σωφρονίου (1779). Το χρονικό αυτό διάστημα είναι μι-
κρό. Γι’ αυτό κρίνω σκόπιμο να αναφέρω τα γεγονότα του διετούς αυτού διαστή-
ματος. Σύμφωνα με τον κώδικά της, η Μονή Σπαρμού έκτισε το 1779 «χωρίς χοτζέτι 
τού κατή και χωρίς φερμάνι τού σουλτάνου» το μετόχι (ξενώνα) της. Ακολούθησε 
καταγγελία των οθωμανικών Αρχών στο σουλτάνο για το κτίσμα. Με τη σειρά του 
ο σουλτάνος με φιρμάνι διέταξε την κατεδάφιση του μετοχίου ως παράνομου κτί-
σματος. Οι Τούρκοι επτά τουρκοχωριών της επαρχίας Ελασσόνας επιτέθηκαν στη 
μονή, στις 2 Φεβρουαρίου 1780, και άρπαξαν, σκόρπισαν και δήμευσαν πολλά 
πράγματά της και την κατέκαψαν. Ο ηγούμενός της Γεράσιμος συνελήφθη και εξο- 
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Το σιγίλιο του  οικ. πατριάρχη Γαβριήλ (1781). Από το αρχείο της Μονής Σπαρμού. 
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ρίσθηκε και ο παπα-Ιωνάς της ίδιας μονής μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, μετά τα 
γεγονότα αυτά, όπου «και εγλύτωσε το βγιο τού μοναστηρίου με βοήθειαν της εκ-
κλησίας της μεγάλης».18  

β. Το σιγίλιο του οικ. πατριάρχη Γαβριήλ (1781) 

Η ανωτέρω πληροφορία του κώδικα εκφράζει το ενδιαφέρον των μοναχών της 
Μονής Σπαρμού και του Οικ. Πατριαρχείου, για τη διάσωση της μονής και της πε-
ριουσίας της. Το ενδιαφέρον αυτό των μοναχών της, όπως εκφράζεται στην πληρο-
φορία του κώδικα, εκδηλώθηκε αμέσως μετά την καταστροφή της και επιβεβαιώνε-
ται από το προηγούμενο απόσπασμα του σιγιλίου, τους οδήγησε στη σύνταξη κοι-
νής αιτήσεως, την οποία υπέβαλε ο Ιωνάς στο Οικ. Πατριαρχείο, και, εμφανίζοντας 
ταυτόχρονα σ’ αυτό και το σιγίλιο του Σωφρονίου (1779), πέτυχαν την ανανέωση 
των προνομίων τής μονής με νέο σιγίλιο που εκδόθηκε επί Γαβριήλ ∆΄, το έτος 1781 
(«αψπα΄ κατά μήνα Ιανουάριον επινεμήσεως ιδ΄». Ιδού το σχετικό απόσπασμα: «διά 
ταῦτα τήν αἴτησιν τούτων εὔλογον, δικαίαν καί ἀναγκαίαν οὖσαν ὁρῶντες, 
ἔγνωμεν ἐπιδοῦναι αὐτοῖς εἰς ἐπιβεβαίωσιν, καί ἐπικύρωσιν τῆς σταυροπηγιακῆς 
ἀξίας καί τό παρόν ἡμέτερον π(ατ)ριαρχικόν συνοδικόν σιγίλιον. Ὅθεν καί γρά-
φοντες ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς μετά τῶν περί ἡμᾶς ἱερωτάτων ἀρχιερέων, καί 
ὑπερτίμων τῶν ἐν ἁγίῳ πν(εύματ)ι ἀγαπητῶν ἡμῶν ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν, 
ἵνα τό ἐν τῇ εἰρημένῃ ἐπισκοπῇ πέτρας ἱερόν, καί σεβάσμιον μοναστήριον, 
ἐπώνυμον μέν τῆς ἁγίας καί ὁμοουσίου καί ζωοποιοῦ τριάδος, ἐπιλεγόμενον δέ τοῦ 
σπαρμοῦ, μετά πάντων τῶν κτημάτων, καί ἀφιερωμάτων αὐτοῦ τῶν τε ἤδη προσό-
ντων, καί τῶν εἰς ἔπειτα προσγενομένων ἄν ὥσπερ ἄνωθεν καί ἐξ ἀρχῆς, οὕτω καί 
τοῦ λοιποῦ ἐς ἀεί ὑπάρχῃ, καί λέγηται, καί παρά πάντων γνωρίζηται πατριαρχικόν, 
σταυροπηγιακόν, ἐλεύθερον, ἀδούλωτον, ἀσύδοτον καί ἀκαταπάτητον, ἀνενόχλη-
τόν τε καί ἀνεπηρέαστον παρ’ οὑτινουσοῦν προσώπου, ἀρχιερατικοῦ ἤ ἄλλου, μη-
δενί ἑτέρῳ ὑποκείμενον ἤ μόνῳ τῷ καθ’ ἡμᾶς ἀποστολικῷ, π(ατ)ριαρχικῷ καί οἰ-
κουμενικῷ θρόνῳ, πρός ὅν καί τήν ἀναφοράν ἀμέσως ἔσχηκε, παρ’ αὐτοῦ μόνον 
κρινόμενον, καί ἀνακρινόμενον, ἐξεταζόμενόν τε καί διακυβερνώμενον, μηδενός 
ἄλλου, μήτε τοῦ κατά τόπον ἀρχιερέως, μήτε π(ατ)ριαρχικοῦ παριόντος ἐξάρχου, ἤ 
ἄλλου τινός ἔχοντος ἄδειαν καταφρονεῖν τῆς σταυροπηγιακῆς αὐτοῦ ἀξίας καί 
παρενοχλεῖν πως, ἤ βιάζεσθαι αὐτό, ἤ τούς ἐν αὐτῷ ἐνασκουμένους ὁσιωτάτους πα-
τέρας, οὗτοι δέ σωφρόνως τε καί εὐτάκτως βιοῦντες, καί κατά τόν τύπον τοῦ 
μοναστικοῦ βίου ἀσκούμενοι προσευχῇ τε καί νηστείᾳ, ὁμονοίᾳ τε καί πάσῃ ἄλλῃ 
ἀρετῇ καί φυλάττοντες τάς ἀρχαίας σεμνάς τάξεις, καί συνηθείας τοῦ μοναστηρίου 
τούτου, ὀφείλουσιν ἐπιμελεῖσθαι ἀόκνως τῆς αὐξήσεως καί βελτιώσεως τοῦ μονα-
στηρίου καί τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μνημονεύοντες κατ’ ὀφειλήν ἀπαραίτητον τοῦ 
κανονικοῦ π(ατ)ριαρχικοῦ ὀνόματος ἐν πάσαις ταῖς Ἱεραῖς τελεταῖς καί ἀκολου-
θίαις, ἐν στερήσει δέ ἡγουμένου γενόμενοι, ἔχωσιν ἄδειαν αἱρεῖσθαι καί ἐκλέγειν 
ἡγούμενον ἕνα τῶν συγκοινοβιατῶν τόν προέχοντα τῶν ἄλλων τῇ ἀρετῇ καί ἄξιον 
ἀναφανέντα. Ἐπάν δέ χρεία συμβῇ χειροτονίας, ἔχωσιν ἄδειαν ἐπί τῇ ἐκτελέσει 
ταύτης μετά τῆς κανονικῆς παρατηρήσεως, ὡς νενόμισται, ἐπάγειν καί προσκαλεῖν 
                                                      

18. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ. 58, 77-79. 
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τόν κατά καιρούς ἐπίσκοπον πέτρας, ἐπί ἐκτελέσει δέ μνημοσύνου μόνου, ἀλλά μή 
καί ἄλλου τινός δύνωνται προσκαλεῖν καί εἴ τις ἄλλος τύχοι παριών ἀρχιερεύς. 
προεδωρήθη δέ ἡ ἐξαρχία αὕτη κατά π(ατ)ριαρχικήν φιλοτιμίαν τῷ μουσικολο-
γιωτάτῳ διδασκάλῳ πρωτοψάλτῃ τῆς καθ’ ἡμᾶς τοῦ χ(ριστο)ῦ μεγάλης ἐκκλησίας 
υἱῷ ἡμῶν κατά πνεῦμα ἀγαπητῷ κύρ δανιήλ, ὥστε λαμβάνειν ἀπό τοῦ μοναστηρίου 
τούτου κατ’ ἔτος ἀνά εἴκοσι γρόσια ἀναντιρρήτως καί ἀπροφασίστως ἐφ’ ὅρῳ ζωῆς 
αὐτοῦ........ἐπί τούτοις οὖν ἅπασιν ἐγένετο καί τό παρόν ἡμέτερον π(ατ)ριαρχικόν 
συνοδικόν ἐν μεμβράναις γράμμα εἰς διηνεκῆ μνήμην, καί ἀσφάλειαν, καί κατα-
στρωθέν καί ἐν τῷ ἱερῷ κώδικι τῆς καθ’ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας, 
ἐδόθη τοῖς ρηθεῖσι πατράσι τοῦ εἰρημένου μοναστηρίου. αψπα΄ κατά μῆνα Ἰανου-
άριον ἐπινεμήσεως ιδ΄». 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η Σύνοδος του Οικ. Πατριαρχείου έλαβε 
υπόψη της την αίτηση των μοναχών της Μονής Σπαρμού, το παρουσιασθέν αντί-
γραφο παλαιού σιγιλίου του Σωφρονίου (1779), καθώς και τα περιλαμβανόμενα σ’ 
αυτό προχορηγημένα προνόμια της μονής και στις 14 Ιανουαρίου 1781 (αψπα΄) δι-
ακήρυξε και επικύρωσε συνοδικώς «ίνα το εν τη ειρημένη επισκοπή πέτρας ιερόν, 
και σεβάσμιον μοναστήριον, επώνυμον μεν της αγίας και ομοουσίου και ζωοποιού 
τριάδος, επιλεγόμενον δε του σπαρμού, μετά πάντων των κτημάτων, και αφιερωμά-
των αυτού των τε ήδη προσόντων, και των εις έπειτα προσγενομένων αν ώσπερ άνω-
θεν και εξ αρχής, ούτω και του λοιπού ες αεί υπάρχῃ, και λέγηται, και παρά πάντων 
γνωρίζηται πατριαρχικόν, σταυροπηγιακόν, ελεύθερον, αδούλωτον, ασύδοτον και 
ακαταπάτητον, ανενόχλητόν τε και ανεπηρέαστον παρ’ ουτινουσούν προσώπου, αρ-
χιερατικού ή άλλου». Έτσι διακηρύχθηκε και επικυρώθηκε συνοδικώς (1781), όπως 
ήταν ανέκαθεν και εξαρχής έτσι να είναι και στο εξής το μοναστήρι της Αγίας Τριά-
δος, επιλεγόμενο του Σπαρμού, «πατριαρχικόν και σταυροπηγιακόν» και κατοχυρώ-
θηκε με πατριαρχικά και σταυροπηγιακά προνόμια, καθοριζόμενα με τους όρους «ε-
λεύθερον, αδούλωτον, ασύδοτον, ακαταπάτητον, ανενόχλητον, ανεπηρέαστον» και 
διασφαλιζόμενα με την πατριαρχική και συνοδική επικύρωση. 

Πέρα αυτών, στο σιγίλιο καθορίζονται η διοικητική υπαγωγή της μονής στο 
Οικ. Πατριαρχείο και οι υποχρεώσεις των μοναχών. Η μονή υπόκειται μόνο στο 
Οικ. Πατριαρχείο διοικητικώς, δικαστικώς, λειτουργικώς και οικονομικώς. Οι μο-
ναχοί της υποχρεώνονται να ζουν με σωφροσύνη και ευταξία, να διαφυλάττουν τις 
παλαιές σεμνές παραδόσεις και συνήθειες της μονής, να φροντίζουν για την αύξηση 
και τη βελτίωσή της, να μνημονεύουν απαραιτήτως σε όλες τις ιερές τελετές το όνο-
μα του κανονικού οικ. πατριάρχη. Παρέχεται σ’ αυτούς το δικαίωμα να εκλέγουν 
ηγούμενο τον αξιότερο από τους συγκοινοβιάτες. Σε περίπτωση χειροτονίας να κα-
λούν τον επίσκοπο της Πέτρας. 

Το εντελώς νέο στοιχείο του σιγιλίου είναι ο ορισμός ως πατριαρχικού εξάρχου 
της Μονής της Αγίας Τριάδος του Σπαρμού, «κατά πατριαρχικήν φιλοτιμίαν», του 
πρωτοψάλτη «της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (...) κυρ ∆ανιήλ». Του παρα-
χωρήθηκε ως δωρεά εκ των προτέρων η «εξαρχική δεσποτεία»,19 για να εισπράττει 
                                                      

19. Θρησκευτική κα Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 5 (1964) 716, λ. «έξαρχος – πατριαρχικοί 
έξαρχοι». 
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από την μονή αυτή ετησίως είκοσι γρόσια, αναντιρρήτως και απροφασίστως ισοβί-
ως.  

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ  ΣΦΡΑΓΙ∆ΩΝ 

Επανερχόμενος στο θέμα χρονολογήσεως των δύο παλαιών σφραγίδων της Μο-
νής Σπαρμού επισημαίνω τα εξής: Λαμβάνοντας υπόψη την τάξη της μονής, «πατρι-
αρχικής και σταυροπηγιακής», η οποία σημειώνεται στην επιγραφή της σφραγίδας 
της, την πρώτη ανάδειξή της ως πατριαρχικής και σταυροπηγιακής, τον Μάιο του 
1761 ή 1762, από τον οικ. πατριάρχη Ιωαννίκιο Γ΄ Καρατζά, την επαναφορά της 
στην ενοριακή τάξη και στην Επισκοπή Πέτρας το 1766 επί Σαμουήλ Χαντζερή και 
επί επισκόπου Πέτρας Ιωνά, τη δεύτερη ανάδειξή της ως πατριαρχικής και σταυρο-
πηγιακής το 1779 επί Σωφρονίου Β΄, την ανανέωση των προνομίων της το 1781 επί 
Γαβριήλ ∆΄ και ακολούθως την ανανέωσή τους το 1834, πιστεύω ότι η μία, η πρώτη, 
σφραγίδα της μονής ανάγεται στην πρώτη ανάδειξή της σε πατριαρχική το 1761 ή 
1762, επί Ιωαννικίου Γ΄ Καρατζά και η δεύτερη στην ανάδειξή της το 1779 επί Σω-
φρονίου Β΄. Το 1801 σώζονταν και οι δύο αυτές σφραγίδες της και τις χρησιμοποί-
ησαν οι τότε μοναχοί της στους δύο κώδικές της, στον 43, φ. 3, και στον 224, σ. 363 
και 366, όπως προαναφέραμε. Έτσι σώθηκαν τα αποτυπώματά τους, τα οποία ε-
ντόπισα στους κώδικες αυτούς. Οι παλαιές αυτές σφραγίδες της μονής δεν σώζονται 
σήμερα. 

ΑΛΛΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΟΥ  ΚΩ∆ΙΚΑ.  ΝΕΟ  ΣΙΓΙΛΙΟ 

Στη συνέχεια θα παραθέσω τις πληροφορίες που υπάρχουν στον κώδικα και 
αναφέρονται στον πατριαρχικό και σταυροπηγιακό χαρακτήρα της μονής. Σε ση-
μείωση του έτους 1797 του κώδικα 224 (σ. 2) αναφέρεται ότι ο ηγούμενος της μονής 
Ζαχαρίας (1791-1806) και ο παπα-Παρθένιος της ίδιας μονής πήγαν στη Θεσσαλο-
νίκη και πλήρωσαν τον λογαριασμό της μονής στον επίτροπο του μητροπολίτη της 
Θεσσαλονίκης άγιον Πουλιανής και στον άρχοντα Ιωάννη Καυταντζόγλου, κατό-
πιν εντολής της Μεγάλης Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή του Οικ. Πατριαρχείου. 
Επομένως στα 1797, δεκαεπτά χρόνια μετά την καταστροφή του μετοχίου (ξενώνα) 
της, η μονή υπαγόταν στο Οικ. Πατριαρχείο, ήταν δηλαδή πατριαρχική και σταυ-
ροπηγιακή. Και στα 1801 οι δύο κατάλογοι των χωραφιών της είναι σφραγισμένοι 
με τη σφραγίδα της, στην επιγραφή της οποίας αναγράφεται η πατριαρχική και 
σταυροπηγιακή τάξη της, όπως είπαμε σε προηγούμενο μέρος.20  

Για την ιστορία της μονής και την ολοκλήρωση του θέματος αναφέρω και τα ε-
ξής: Από το 1801 έως το 1829 δεν υπάρχουν στον κώδικα ιστορικές σημειώσεις, διό-
τι έχουν κοπεί τρία φύλλα. Οι σημειώσεις επαναλαμβάνονται το έτος 1830 και τε-
λειώνουν στα 1877. Σε μία απ’ αυτές αναφέρεται η έκδοση ενός νέου σιγιλίου, το 
έτος 1835, επί ηγουμένου ∆ιονυσίου. Το σχετικό χωρίο, από το οποίο πληροφορού-
μαστε αυτό, έχει ως εξής: «1835 (...) εις το γομενίον τιχόντας διονύσιος εκ χοράς κο-
κινοπλού· ευγαλαμέν κε ενά σήνγκιληόν κενούριον δια 1100 να έχυ την εξουσιάν το 
                                                      

20. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ. 33 και στις σ. 57, 236 ( όπου εικ. του αποτυπώματος). 
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μοναστήρι όλει το οπείον να μην έχυ εξοσιάν κάνας αρχιερέας».21 Από το περιεχό-
μενο της σημειώσεως φαίνεται ότι ο ∆ιονύσιος με ενέργειά του και των μοναχών 
στο Οικ. Πατριαρχείο πέτυχε την έκδοση του νέου σιγιλίου, για το οποίο οι δαπά-
νες έφθασαν τα 1.100 γρόσια. Με το νέο σιγίλιο παραχωρείται, αναγνωρίζεται και 
κατοχυρώνεται το δικαίωμα της μονής να αποφασίζει, να ενεργεί και να διεκπε-
ραιώνει όλες τις υποθέσεις και απαγορεύεται η επέμβαση και ανάμιξη παντός αρχι-
ερέα τοπικής ή άλλης επισκοπικής περιφέρειας στις υποθέσεις της.22  

Ο ∆ιονύσιος και οι μοναχοί ασφαλώς γνώριζαν τα σταυροπηγιακά προνόμια 
της μονής, τα οποία παραχωρήθηκαν σ’ αυτήν με τα σιγίλια του 1779 και 1781, από 
αντίγραφα αυτών ευρισκόμενα στο αρχείο της μονής. Αν δεν σώθηκαν αντίγραφα, 
τα γνώριζαν εκ παραδόσεως. Αλλά από τότε (1781) έως το έτος 1835 πέρασαν 54 
χρόνια, κατά το διάστημα των οποίων συνέβησαν πολλά. Γι’ αυτό φαίνεται πιθανό 
ότι, ένεκα παρελεύσεως πολλών χρόνων από τότε, πολλοί άνθρωποι λησμόνησαν 
τα προνόμια και, ίσως λόγω της ευημερίας της μονής, παρατηρήθηκαν επεμβάσεις σ’ 
αυτήν κάποιων. Όπως και αν έχει το ζήτημα, οι μοναχοί φαίνεται ότι ήθελαν την 
διατήρηση της σταυροπηγιακής αξίας της μονής και της μη αναμίξεως σ’ αυτήν κα-
νενός, ιερωμένου ή λαϊκού. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι ζήτησαν την εκ νέου κατοχύ-
ρωση της μονής με σταυροπηγιακά προνόμια, πράγμα που πέτυχαν με την έκδοση 
ενός νέου σιγιλίου, σύμφωνα με τον κώδικα (σ. 7).23 Στο νέο σιγίλιο θα αναφερθώ 
κατωτέρω, αφού πρώτα θα αναφερθώ στα αποτελέσματα των προνομίων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ  ΤΩΝ  ΣΙΓΙΛΙΩΝ  ΤΟΥ 1779  ΚΑΙ  1781 

Τα αποτελέσματα των προνομίων της Μονής Σπαρμού, του δεύτερου μισού του 
ΙΗ΄ αιώνα, διαπιστώνονται στον κώδικά της, τον κατ’ επανάληψη αναφερθέντα 224 
της Βιβλιοθήκης Ολυμπιώτισσας, αλλά προκύπτουν και από επιγραφές έργων της 
και κρίνονται ευεργετικά γι’ αυτήν. Μετά την καταστροφή του μετοχίου της, το 
1780, από τους Τούρκους, η μονή περιέπεσε σε υπέρογκα χρέη και γι’ αυτό πέρασε 
δύσκολα χρόνια επί μία δεκαετία. Αλλά με τα προνόμια της ελευθερίας και αδου-
λωσίας της, του 1779 και 1781, έλειψαν οι καταπιέσεις, οι επεμβάσεις και απαιτή-
σεις άλλων προσώπων και η μονή περιέσωσε τα περισσεύματα των εσόδων και α-
ποπλήρωσε έως το 1792 τα χρέη της. Κατόπιν, ένεκα των περισσευμάτων, άρχισε η 
ανάκαμψή της από τη δύσκολη κατάσταση, όπως διαπιστώνει κανείς μελετώντας 
τις σημειώσεις του κώδικά της και τις επιγραφές έργων της. Η ανάκαμψη αυτή αρ-
χίζει από το έτος 1792 και συνεχίζεται ως το 1833. Από τότε κυρίως αρχίζει επί η-
γουμένου Ζαχαρία (1791-1806) και συνεχίζεται επί των διαδόχων του μία ανακαι-

                                                      
21. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ. 62· Ο ίδιος, «Η επιγραφή της φορητής εικόνας της Αγ. 

Τριάδας της Ι. Μονής Αγίας Τριάδας Σπαρμού Ολύμπου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 32 (1997) 312-
314, 316. 

22. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας …, σ. 62· Ο ίδιος, «Η επιγραφή της φορητής εικόνας…», ό. π., 
σ. 312-314, 316. 

23. Για τον ηγούμενο της μονής ∆ιονύσιο και τις ενέργειές του, βλ. Θωμάς Μπούμπας, «Η 
επιγραφή της φορητής εικόνας…», ό. π., σ. 312-314, 316. 
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νιστική και κατασκευαστική δραστηριότητα της μονής, στην ίδια τη μονή και σε 
κτίσματά της στην Τσαριτσάνη, στο Μιτζιούνι,24 στο Καραούλι και στον Κοκκινο-
πλό και μία παράλληλη αγοραστική τακτική χωραφιών στην Τσαριτσάνη, στo 
Kαραούλι, στους Μπαρακάδες, στο Σέλος και στον Κοκκινοπλό. Στις ενέργειές της 
αυτές πολλές φορές σημειώνονται και οι δαπάνες. 

Σχετικώς με τα προηγούμενα, από τον κώδικα και τις επιγραφές έργων της πλη-
ροφορούμαστε ότι: 

Στα 1790 η μονή επί ηγουμένου Γερασίμου κατασκεύασε το προσκυνητάρι, έργο 
των αυταδέλφων Ιωάννη και Γεωργίου του Χρίστου, καταγομένων από τον Κλινο-
βό25 της Καλαμπάκας βάσει επιγραφής του. Το προσκυνητάρι, αριστούργημα της 
ξυλογλυπτικής τέχνης, μεταφέρθηκε το 1928 επί μητροπολίτη Ελασσόνας Καλλινί-
κου από τη Μονή Σπαρμού στον ιερό ναό του Αγίου ∆ημητρίου της Ελασσόνας και 
από αυτόν στη Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας, όπου και φιλοξενείται σήμε-
ρα.26 

Στα 1792 αγόρασε τρία ζευγάρια χωράφια στην Τσαριτσάνη αντί επτά πουγκιά 
(3.500) γρόσια, σ. 4-5. 

Στα 1793 ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του καμένου μετοχίου και δίπλα του έ-
κτισε καρουτοστάσι, σ. 5. 

Στα 1794 κατασκεύασε δωμάτια, αχυρώνα και αχούρι (στάβλο), σ. 5. 
Στα 1795 κατασκεύασε το τέμπλο της εκκλησίας - καθολικού και το μπουντρού-

μι (υπόγειο) της, καθώς και την καρούτα του μύλου στο Μιτζιούνι, σ. 5. 
Στα 1795 έγινε ένα μαγαζί και ένα δωμάτιο· επίσης άλλο μαγαζί και κιόσκι στο 

αλώνι (άγνωστο το χωριό στο οποίο έγιναν), σ. 5-6 
Στα 1799 ανασυγκρότησε τη βιβλιοθήκη, σ. 356-358, της οποίας σώζεται ο κατά-

λογος. 
Στα 1799 έγινε ο μεσιανός μύλος και τα δύο δωμάτιά του στους Χεροστάδες 

(Κυροστάδες) Κοκκινοπλού αντί τρία πουγκιά (1.500) γρόσια και αγόρασε χωρά-
φια αντί είκοσι δύο πουγκιά (11.000) γρόσια. Συνολική δαπάνη όλων αυτών 25 που-
γκιά (12.500 γρόσια), σ. 6. 

Στα 1801 Ιουνίου 4 αγόρασε πέντε ζευγάρια χωράφια στο Καραούλι, στους 
Μπαρακάδες και στο Σέλος από τούρκους αγάδες αντί 3.247 γρόσια, σ. 6. 

Στα 1801 Νοεμβρίου 3 ξαναγόρασε 45 τεμάχια χωράφια στο Σέλος από τον Ιμίν 
(Εμίν) αγά, σ. 365-366. 

Στα 1801 Νοεμβρίου 15 αγόρασε 27 τεμάχια χωράφια στο Καραούλι από τον 
Οσμάν αγά, σ. 363. 

Στα 1801 ∆εκεμβρίου 10 έγινε ο αχυρώνας και το χαγιάτι του στο αλώνι στην 
Τσαριτσάνη αντί 410 γρόσια. 

Στα 1806 ανακαίνισε την εσωτερική κρήνη, βάσει επιγραφής της. 
Στα 1812 Οκτωβρίου 5 αγόρασε ζεύγος κηροπηγίων, τα οποία μεταφέρθηκαν 

                                                      
24. Μητζιούνι· το σημερινό Φλάμπουρο της Ελασσόνας. 
25. Κλινοβός· το σημερινό Κλεινό της Καλαμπάκας. 
26. Στέφανος ∆αλαμπύρας, Επιγραφαί και χαράγματα εκ βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
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περί το 1930 από τη Μονή Σπαρμού στον ιερό ναό του Αγίου ∆ημητρίου της Ελασ-
σόνας, όπου και παραμένουν μέχρι σήμερα.27  

Στα 1815 αγόρασε 40 στρέμματα χωράφια στην Τσαριτσάνη, από τον Ζήση 
Χονδρό, σ. 9 και 368 δεύτερο μέρος. 

Στα 1830 Μαρτίου 15 αγόρασε άλλο ζευγάρι από τον Καρά Αλή αντί 800 γρό-
σια, σ. 7. 

Στα 1833 κατασκεύασε ή επισκεύασε δυο σπίτια και το αχούρι (στάβλο) στο 
Καραούλι αντί 340 γρόσια, σ. 7. 

ΤΟ  ΣΙΓΙΛΙΟ  ΤΟΥ  1834.  ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ  ΜΟΝΗΣ 

Όσον αφορά την πληροφορία του κώδικα ότι στα 1835, επί ηγουμένου ∆ιονυσί-
ου, εκδόθηκε νέο σιγίλιο με το οποίο κατοχυρώνεται η εξουσία της μονής στις υπο-
θέσεις της και απαγορεύεται η επέμβαση παντός αρχιερέα, όπως σημειώσαμε ανω-
τέρω, διαπιστώσαμε ότι το νέο σιγίλιο είναι αυτό το οποίο προαναφέραμε και εκ-
δόθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1834 επί οικ. πατριάρχη Κωνσταντίου Β΄, κατόπιν υπο-
βολής «ενσφραγίστου μοναστηριακής αναφοράς» των μοναχών της στο Οικ. Πα-
τριαρχείο συνοδευόμενης και με δύο αντίγραφα προηγούμενων πατριαρχικών σιγι-
λίων, των ετών 1779 και 1781. Η απαγόρευση επεμβάσεως παντός αρχιερέα στις 
υποθέσεις της μονής, που σημειώνεται περιληπτικά στον κώδικα 224 (σ. 7), περι-
λαμβάνεται και στο σιγίλιο του 1834 ως διοικητική υπαγωγή της μονής μόνο στον 
οικουμενικό θρόνο «και μηδενί άλλω» και ως απαγόρευση ικανοποιήσεως οποιασ-
δήποτε απαίτησης των πλησιόχωρων αρχιερέων. Πέραν αυτού, ο ολιγογράμματος 
∆ιονύσιος χρησιμοποίησε στις σημειώσεις του κώδικα τον όρο «ευγαλαμέν» (εβγά-
λαμεν), που δηλώνει πραγματικό γεγονός στο παρελθόν και κοινή ενέργεια. Η κοι-
νή αυτή ενέργεια συμπίπτει με την κοινή ενέργεια των μοναχών της μονής κατά το 
έτος 1834 (βλ. ανωτέρω). Και ο χρόνος που μεσολαβεί από την ημέρα συζητήσεως 
και λήψης της αποφάσεως, γραφής και υπογραφής του σιγιλίου μέχρι την αρχή του 
νέου – επόμενου – έτους είναι 4 μήνες, που με τα δεδομένα της εποχής εκείνης κρίνε-
ται εύλογος για την αποστολή του από την Κωνσταντινούπολη στη Μονή Σπαρμού. 
Έτσι έφθασε σ’ αυτήν στα τέλη του έτους 1834 ή στις αρχές του έτους 1835. Γι’ αυτό 
ο ηγούμενος ∆ιονύσιος το σημείωσε στον κώδικα της μονής στις σημειώσεις του έ-
τους 1835. Άλλο σιγίλιο δεν ήταν δυνατό να εκδοθεί μετά από 4 μήνες για το ίδιο 
θέμα. Για τους λόγους αυτούς ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι το αναφερόμενο στον 
κώδικα νέο σιγίλιο (1835) είναι αυτό του έτους 1834.28  

Από το 1781, που εκδόθηκε το δεύτερο ρητώς προαναφερόμενο σε αντίγραφο 
πατριαρχικό σιγίλιο της Μονής Σπαρμού, έως το 1835, που αναφέρεται στον κώδι-
κα ότι εκδόθηκε νέο, πέρασαν 54 χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβησαν 
πολλά και διάφορα γεγονότα (επανάσταση του παπα-Θύμιου Μπλαχάβα 1808, ί-
δρυση και εξάπλωση της Φιλικής Εταιρίας 1814, επανάσταση του 1821, επανάστα-
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ση στον Όλυμπο 1822, σφαγή στην Ελασσόνα προεστών του καζά της 1822, ίδρυση 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 1832, λειτουργία σχολής στην Ολυμπιώτισσα 
1798-1809, λειτουργία διαφωτιστικού κύκλου στην Τσαριτσάνη 1799-1802, πανώ-
λης στην Τσαριτσάνη κ.λπ.). Στο διάστημα αυτό 1781-1835, η εφαρμογή των προ-
νομίων της μονής είχε ευεργετικά γι’ αυτήν αποτελέσματα, όπως αναφέραμε ανωτέ-
ρω. Αυτό ήταν κοινή πεποίθηση των μοναχών της. ∆εν αποκλείεται όμως λόγω των 
προηγούμενων γεγονότων να παραβιάζονταν τα προνόμιά της. Είτε παραβιάζονταν 
είτε όχι, οι μοναχοί της, ενδιαφερόμενοι για τη διατήρηση σταθερής και απαραβία-
στης καταστάσεως της μονής και για την πρόοδό της, μετά παρέλευση 54 ετών, με 
ενσφράγιστη αναφορά τους ζήτησαν από το Οικ. Πατριαρχείο την ανανέωση των 
προχορηγημένων προνομίων, την κατοχύρωση και ασφάλειά τους με νέο πατριαρ-
χικό και συνοδικό σιγίλιο. Ταυτόχρονα παρουσίασαν και τα δυο αντίγραφα σιγι-
λίων των ετών 1779 και 1781, όπως είπαμε προηγουμένως. 

Η «συντήρησις και ευστάθεια» της μονής και η πρόοδος-βελτίωση αυτής, αλλά 
και «η χρονική περιπέτεια βυθώ λήθης τα καλώς εναρξάμενα παραδιδούσα ζημίαν 
ου την τυχούσαν τοις οψιγόνοις συνεπιφέρεται» υπήρξαν οι λόγοι που υπαγόρευ-
σαν την έκδοση πατριαρχικού και συνοδικού σιγιλίου της Μονής Σπαρμού στις 4 
Οκτωβρίου 1834 επί του οικ. πατριάρχη Κωνσταντίου Β΄. Με το σιγίλιο του 1834 
ανανεώνονται τα σταυροπηγιακά προνόμια «ου εν τη επικοπή Πέτρας, υποκειμένη 
τη αγιωτάτη Μητροπόλει Θεσσαλονίκης, κειμένου ιερού και σεβασμίου μοναστηρί-
ου κλεϊζομένου επί τω ονόματι της αγίας Τριάδος, και επιλεγομένου του Σπαρμού». 
Με τα στοιχεία αυτά της επωνυμίας της μονής ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι πρό-
κειται για τη Μονή της Αγίας Τριάδος Σπαρμού ή Μονή Σπαρμού κείμενη στη νο-
τιοδυτική πλευρά του Ολύμπου και αποκλείεται η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος της 
Επισκοπής Πέτρας (Αρετίου) του νομού Λασιθίου Κρήτης, στην οποία αποδόθηκε 
εσφαλμένως το σιγίλιο, το έτος 1974, σε καταγραφή (Register) εκδεδομένων και 
ανεκδότων εκκλησιαστικών πηγών της Εκκλησίας της Κρήτης, αλλά εντοπίστηκε το 
σφάλμα και αποδόθηκε αυτό (το σιγίλιο) στη Μονή τη Αγίας Τριάδος Σπαρμού 
από τον πρωτοπρεσβύτερο Κων. Κωστάκη με βάση αντίγραφο του σιγιλίου από 
τον υπ’ αριθμ. ΙΗ΄, σ. 1-2, κώδικα του αρχειοφυλακείου του Οικ. Πατριαρχείου.29 
Τα «σταυροπηγιακά της αδουλωσίας προνόμια» της μονής αναφέρονται λεπτομε-
ρώς στο προκείμενο πατριαρχικό σιγίλιο και περιλαμβάνονται στο ακόλουθο από-
σπασμα: «Τούτου χάριν τήν αἴτησιν αὐτῶν εὐμενῶς προσηκάμενοι, ὡς εὔλογον, καί 
δικαίαν, καί πρός συντήρησιν καί εὐστάθειαν τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου σκηνώματος 
ἀφορῶσαν, γράφοντες, ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς μετά τῶν περί ἡμᾶς ἱερωτάτων 
ἀρχιερέων καί ὑπερτίμων τῶν ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῶν ἀδελφῶν καί 
συλλειτουργῶν, ἵνα τό διαληφθέν ἱερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον, τό τιμώμενον 
ἐπ’ ὀνόματι τῆς ὑπεραγίας Τριάδος, καί ἐπιλεγόμενον τοῦ Σπαρμοῦ, ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ 
Πέτρας κείμενον, ὅπερ ἄνωθεν καί ἐξ ἀρχῆς κατά τά ἐξονομασθέντα πατριαρχικά 
καί συνοδικά σιγιλλιώδη γράμματα, οὕτω καί εἰς τό ἑξῆς ὑπάρχῃ μετά πάντων τῶν 
κτημάτων καί πραγμάτων, καί ἀφιερωμάτων αὐτοῦ, καί μετοχίων, τῶν τε ἤδη 
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ὄντων καί τῶν εἰσέπειτα προσγενησομένων, καί λέγηται, καί παρά πάντων γιγνώ-
σκηται ἡμέτερον πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν, ἐλεύθερον, ἀδούλωτον, 
ἀσύδοτον, ἀκαταπάτητον, ἀνενόχλητόν τε, καί ἀνεπηρέαστον παρ’ οὑτινοσοῦν 
προσώπου, ἱερωμένου, ἡ λαϊκοῦ, καί μηδενί ἄλλῳ ὑποκείμενον, εἰ μή μόνῳ τῷ καθ’ 
ἡμᾶς ἁγιωτάτῳ πετριαρχικῷ ἀποστολικῷ καί οἰκουμενικῷ θρόνῳ, πρός ὅν τήν 
ἀναφοράν ἀμέσως ἔσχηκε, καί ὑπ’ αὐτοῦ μόνου διεξαγόμενον, καί διακυβερνώμε-
νον, κρινόμενόν τε καί ἀνακρινόμενον, μνημονευομένου ἐν αὐτῷ ἀεννάως καί τοῦ 
κανονικοῦ πατριαρχικοῦ ὀνόματος, ὡς νενόμισται, καί μηδενί μηδέν ὀφεῖλον διδό-
ναι, εἰ μή μόνον πρός τό κοινόν τῆς καθ’ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τό 
τεταγμένον ἐτήσιον λόγῳ ὑποταγῆς γρόσιον: ἑκατόν, μηδενός τῶν ἁπάντων, μήτε 
τοῦ κατά τόπον ἀρχιερέως, μήτε πατριαρχικοῦ ποτέ ἐξάρχου, μήτε ἄλλου τινός 
προσώπου ἱερωμένου, ἤ λαϊκοῦ, ἔχοντος ἄδειαν κατεπεμβαίνειν τῇ σταυροπηγιακῇ 
ἀξίᾳ καί ἐλευθερίᾳ τοῦ ἱεροῦ τούτου μοναστηρίου, καί ἐνοχλεῖν, καί ἐπηρεάζειν 
αὐτῷ, ἤ τοῖς ἐν αὐτῷ ἀσκουμένοις πατράσι, μή δυναμένων μήτε τῶν πλησιοχώρων 
ἀρχιερέων, ἀπαιτεῖν παρ’ αὐτοῦ βοήθειαν, ἤ ἄλλην ἀπαίτησιν προβάλλειν ἐφ’ 
οἱαδήτινι προφάσει. Ὀφείλωσι δέ οἱ ἐν αὐτῷ συνασκούμενοι πατέρες διάγειν 
εὐτάκτως, καί πολιτεύεσθαι κατά τόν τύπον τοῦ μοναδικοῦ αὐτῶν ἐπαγγέλματος, 
συζῶντες ἐν ὁμονοίᾳ καί ἀγάπῃ ἀδελφικῇ, καί συντρέχοντες μετά ζήλου καί προ-
θυμίας ὑπέρ τῆς βελτιώσεως, καί ἐπί τά πρόσω αὐξήσεως τῆς μετανοίας αὐτῶν. Ἐν 
χρείᾳ δέ χειροτονίας, ἤ ἄλλων ἀρχιεροπραξιῶν γενόμενοι, ἔχωσιν ἐπ’ ἀδείας 
προσκαλεῖν, ὅν ἄν βούλωνται τῶν πλησιοχώρων ἀρχιερέων, ἐπί τῷ ἐκτελεῖν τάς 
χειροτονίας αὐτῶν. Ἀλλά καί ἐν στερήσει ἡγουμένου γενόμενοι, ἔχωσιν ἐκλέγειν 
κοινῇ γνώμῃ τόν ἐκ τῆς ὁλομελείας αὐτῶν ἀναφανέντα ἄξιον, καί ἁρμόδιον, καί 
τοῦτον ἀποκαθιστᾶν ἡγούμενον, δηλοποιοῦντες αὐτόν διά κοινῆς ἀναφορᾶς καί 
πρός τήν καθ’ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν, ἐπί τῷ ἐπικυροῦσθαι τήν 
ἡγουμενείαν αὐτοῦ. Ταῦτα ἀπεφάνθη καί κεκύρωται συνοδικῶς».30  

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η Σύνοδος του Οικ. Πατριαρχείου έλαβε 
υπόψη της την αίτηση των μοναχών της Μονής Σπαρμού, τα παρουσιασθέντα αντί-
γραφα παλαιών πατριαρχικών σιγιλίων (1779 και 1781), καθώς και τα περιλαμβα-
νόμενα σ’ αυτά προχορηγημένα «σταυροπηγιακά της αδουλωσίας προνόμια» της 
μονής και στις 4 Οκτωβρίου 1834 διακήρυξε και επικύρωσε συνοδικώς «ίνα το δια-
ληφθέν ιερόν και σεβάσμιον μοναστήριον, το τιμώμενον επ’ ονόματι της υπεραγίας 
Τριάδος, και επιλεγόμενον του Σπαρμού, εν τη επαρχία Πέτρας κείμενον, όπερ ά-
νωθεν και εξ αρχής κατά τα εξονομασθέντα πατριαρχικά και συνοδικά σιγιλλιώδη 
γράμματα, ούτω και εις το εξής υπάρχη…... και λέγηται, και παρά πάντων γιγνώ-
σκηται ημέτερον πατριαρχικόν και σταυροπηγιακόν, ελεύθερον, αδούλωτον, ασύ-
δοτον, ακαταπάτητον, ανενόχλητόν τε, και ανεπηρέαστον παρ’ ουτινοσούν προ-
σώπου, ιερωμένου, ή λαϊκού». Έτσι διακηρύχτηκε και επικυρώθηκε συνοδικώς 
(1834), όπως ήταν ανέκαθεν και εξαρχής μέχρι τώρα, έτσι να είναι και στο εξής το 
μοναστήρι της υπεραγίας Τριάδος, επιλεγόμενο του Σπαρμού, «πατριαρχικόν και 
σταυροπηγιακόν» και κατοχυρώθηκε με «σταυροπηγιακά της αδουλωσίας προνό-
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μια», καθοριζόμενα με τους όρους «ελεύθερον, αδούλωτον, ασύδοτον, ακαταπάτη-
τον, ανενόχλητον, ανεπηρέαστον» και διασφαλιζόμενα με την πατριαρχική και συ-
νοδική επικύρωση. 

Πέραν αυτών, στο σιγίλιο καθορίζονται και οι υποχρεώσεις του μοναστηριού 
και των μοναχών του. Το μοναστήρι υπόκειται μόνο στον πατριαρχικό και οικου-
μενικό θρόνο διοικητικώς, δικαστικώς, οικονομικώς και λειτουργικώς. Υποχρεώνε-
ται να μνημονεύει το όνομα τού κανονικού οικ. πατριάρχη και να καταβάλει ετη-
σίως στο Οικ. Πατριαρχείο ποσό εκατό γροσίων λόγω υποταγής. Παρέχεται η ά-
δεια-δυνατότητα στους μοναχούς α) να προσκαλούν όποιον θέλουν από τους πλη-
σιόχωρους αρχιερείς για τις χειροτονίες τους ή άλλες αρχιερατικές λειτουργικές 
πράξεις και β) να εκλέγουν από κοινού (κοινή γνώμη) τον άξιο της μοναστικής α-
δελφότητας ως ηγούμενο και να δηλώνουν την εκλογή του στο Οικ. Πατριαρχείο 
προς επικύρωση. Υποχρεώνονται οι μοναχοί του να διάγουν και να πολιτεύονται 
σύμφωνα με τους μοναχικούς κανόνες (κατά τον τύπον του μοναδικού αυτών ε-
παγγέλματος) και να συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση του μοναστηριού τους.31 Με 
αυτόν τον τρόπο ανανεώθηκαν τα προνόμια του μοναστηριού και κατοχυρώθηκε 
και πάλι η εξουσία του στις υποθέσεις του. Η υπαγωγή του στο Οικ. Πατριαρχείο 
σήμαινε τη διασφάλιση των προνομίων του και την απαγόρευση επεμβάσεως πα-
ντός αρχιερέα στις υποθέσεις του και επαληθεύεται η σύντομη πληροφορία του ο-
λιγογράμματου ηγουμένου ∆ιονυσίου, γραμμένη στον κώδικα 224 (σ. 7). Επισημαί-
νουμε ότι οι όροι «μοναστήριον πατριαρχικόν και σταυροπηγιακόν» του σιγιλίου 
και «πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή» της σφραγίδας της μονής είναι ταυτό-
σημοι. 

Τέτοια ήταν περίπου τα προνόμια της μονής και κατά το δεύτερο μισό του προ-
ηγούμενου ΙΗ΄ αιώνα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΟΥ  ΣΙΓΙΛΙΟΥ  ΤΟΥ  1834 

Τα αποτελέσματα της ανανεώσεως της πατριαρχικής και σταυροπηγιακής αξίας 
της Μονής Σπαρμού και της κατοχυρώσεώς της με σταυροπηγιακά προνόμια (1834) 
διαπιστώνονται και πάλι στον κώδικά της (το γνωστό 224 της Βιβλιοθήκης Ολυ-
μπιώτισσας), αλλά προκύπτουν και από επιγραφές και, για μια δεκαπενταετία πε-
ρίπου, είναι σχεδόν ανάλογα με αυτά των σιγιλίων των ετών 1779 και 1781. Η μονή 
εξασφάλισε και διατήρησε τα περισσεύματα των εσόδων της, τα οποία, επί ηγουμέ-
νου ∆ιονυσίου (1835-1842) και μέχρι το 1851 και επί τού διαδόχου του Φιλαρέτου 
(1842-1870), της επέτρεψαν να ανακαινίσει και να κατασκευάσει κινητά και ακίνη-
τα πράγματά της, εντός και εκτός αυτής, αλλά και να αγοράσει κινητά και ακίνητα. 
Οι επισκευές και κατασκευές ακινήτων εκτός αυτής εντοπίζονται στο Μιτζιούνι, 
στο Καραούλι και στον Κοκκινοπλό, ενώ και μία αγορά χωραφιών, απροσδιόρι-
στου αριθμού στρεμμάτων, εντοπίζεται στον Κοκκινοπλό, στις τοποθεσίες Τρίμα 
και Κολτζίδα. Στις ενέργειές της αυτές, τις περισσότερες φορές, αναφέρονται και τα 
δαπανώμενα χρηματικά ποσά. 

                                                      
31. Κων. Ε. Κωστάκης, ό. π., σ. 315. 
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Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί η ανακαίνιση και η κατασκευή ειδών μεταλλοτε-
χνίας της μονής στην Τσαριτσάνη από τον Τσαριτσανιώτη μεταλλοτεχνίτη ∆ημή-
τριο Αναστασίου. Στην Τσαριτσάνη, αυτήν την εποχή, ήκμαζε, πλην της βιοτεχνίας 
των χρωματιστών υφασμάτων, και η μικροτεχνία. Υπήρξε αυτή αξιόλογο καλλιτε-
χνικό κέντρο, του οποίου τα έργα διακρίνονταν για την καλλιτεχνική δεξιότητα. 
Στο είδος της μεταλλοτεχνίας ονομαστός ήταν ο ∆ημήτριος Αναστασίου, ο οποίος 
διακρινόταν για την καλλιτεχνική διάθεση και την ανυπέρβλητη δεξιοτεχνία· ιδίως 
στη σφυρηλάτηση των μετάλλων υπήρξε αξιοθαύμαστος. Μεταξύ των διασωθέντων 
έργων του, σε διάφορους ναούς της επαρχίας Ελασσόνας, περιλαμβάνονται και αυ-
τά της Μονής Σπαρμού.  

Με τις ανακαινίσεις και τις κατασκευές η Μονή Σπαρμού καλλιεργούσε τον πο-
λιτισμό.32 Παραθέτω κατωτέρω σύντομα, κατά χρονολογική σειρά, τις πληροφορίες 
του κώδικα αλλά και των επιγραφών, από τις οποίες πληροφορούμαστε ότι από τη 
μονή: 

Στα 1835 ανανεώθηκε η μεταλλική επένδυση του παλαιού Ευαγγελίου αντί 1500 
γρόσια, σ. 7. Το κάλυμμα έγινε στην Τσαριτσάνη από το ∆ημήτριο Αναστασίου και 
θεωρείται αριστούργημα. Επιγραφή στη ράχη του αναφέρει την κατασκευή του 
στην Τσαριτσάνη, το όνομα του τεχνίτη, τη χρονολογία 1835, καθώς και το μήνα 
Μάιο.33  

Στα 1835 αγοράστηκε ένας σταυρός αντί 550 γρόσια, σ. 7. 
Στα 1838 ανακαινίστηκε η αγία εικόνα αντί 1450 γρόσια, σ. 7.34  
Στα 1839 Μαΐου 15 ανακαινίστηκαν (γυαλίστηκαν) τα άγια (πιθανόν στην 

Τσαριτσάνη) αντί 2000 γρόσια, σ. 7.35  
Στα 1841 κατασκευάστηκε το μεταλλικό κάλυμμα της φορητής εικόνας της Αγί-

ας Τριάδος. Το κάλυμμα, βάσει επιγραφής του, φιλοτεχνήθηκε στην Τσαριτσάνη 
από το ∆ημ. Αναστασίου.36 

Στα 1843 Μαΐου 20 έγινε μία κούλα37 και άλλα τέσσερα σπίτια στο Καραούλι 
(Σκοπιά) αντί 2100 γρόσια, σ. 7 κώδ.. 

Στα 1846 Μαΐου 10 αγοράστηκαν χωράφια των Κοκκινοπλιτών στις θέσεις Τρί-
μα και Κολτζίδα του Κοκκινοπλού, απροσδιορίστου αριθμού στρεμμάτων, αντί 
4000 γρόσια, σ. 8 κώδ. 

Στα 1846 Ιουνίου 15 έγιναν (επισκευάστηκαν;) οι μύλοι στους Κροστάδες (Κυ-
ροστάδες) και σπίτια των μύλων αντί ολικής δαπάνης αυτών 8000 γρόσια, στην 
οποία συμπεριλαμβάνονταν και οικοδομικά υλικά (ασβέστης - πέτρες), σ. 8 κώδ.. 

Στα 1851 Μαΐου 5 επισκευάστηκε η καρούτα του μύλου στο Μιτζιούνι αντί 600 

                                                      
32. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ. 60· Ο ίδιος, «Η επιγραφή της φορητής εικόνας…», ό. π., σ. 

308-316, 318, 320. 
33. Θωμάς Μπούμπας, «Η επιγραφή της φορητής εικόνας…», ό. π., σ. 312, 314, 316· Ο ίδιος, Ο 

κώδικας…, σ. 62, σημ. 92, όπου και άλλες βιβλιογραφικές ενδείξεις. 
34. Θωμάς Μπούμπας, «Η επιγραφή της φορητής εικόνας…», ό. π., σ. 313- 314, 316. 
35. Θωμάς Μπούμπας, «Η επιγραφή της φορητής εικόνας…», ό. π., σ. 313-314, 316. 
36. Θωμάς Μπούμπας, «Η επιγραφή της φορητής εικόνας…», ό. π., σ. 309. 
37. Κούλια < τουρ, kule· πύργος.  
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γρόσια. Στη δαπάνη αυτή συμπεριλαμβάνεται και η εξασφάλιση των οικοδομικών 
υλικών, σ. 8, κώδ.. 

Μετά το 1851 διακόπτονται για μια εικοσαετία οι πληροφορίες του κώδικα για 
ανακαινίσεις, επισκευές, αγορές. Αναφέρονται μόνο δύο ανακαινίσεις (1871, 1873), 
τις οποίες δεν θεωρώ ως συνέχεια των αποτελεσμάτων των προνομίων του 1834, 
όπως τα έχω εκθέσει. Τι έγινε στο εικοσαετές διάστημα; Οι πληροφορίες του κώδι-
κα αναφέρονται σε άλλα ζητήματα, τα οποία εκτίθενται στην επόμενη ενότητα. 

Η  ΜΟΝΗ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ  ΚΑΙ  ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΤΟ  1834 

Από το έτος 1847 και μετέπειτα αναφέρονται στον κώδικα της μονής πέντε αφί-
ξεις σ’ αυτήν πατριαρχικών εξάρχων, ηγουμένων και επισκόπων κατά τη σειρά αυ-
τή, για να παραλάβουν τον οφειλόμενο λογαριασμό της μονής στο Οικ. Πατριαρ-
χείο (1847, 1854, 1872, 1873, 1874), και, κατόπιν πατριαρχικής εντολής, μία μετά-
βαση του ηγουμένου Φιλαρέτου στην Κωνσταντινούπολη (1865), ο οποίος παρέδω-
σε τους λογαριασμούς της μονής 25 ετών, τους οποίους επικύρωσε ο οικ. πατριάρ-
χης και η Ιερά Σύνοδος.38 Πάντως, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η εξαρχία του έ-
τους 1847, για την οποία αναφέρεται στον κώδικα 224 (σ.7) επιβολή «τζερεμέ» 
(προστίμου) στη μονή, κατά εκβιαστικό τρόπο, από τον πατριαρχικό έξαρχο αρχι-
μανδρίτη Ιωαννίκιο τον Ραψανιώτη. Ο έξαρχος Ιωαννίκιος έφυγε από τη μονή συ-
ναποκομίζοντας 6.500 γρόσια (χρέος και πρόστιμο). Το πρόστιμο, κατά συμπερα-
σμό, έφθανε τις 2.500 γρόσια.39   

Και οι τρεις εξαρχίες των τριών συνεχομένων ετών 1872, 1873, 1874 προκάλεσαν 
καθυστερήσεις και άλλα εμπόδια, όπως γράφει σε σημείωση του κώδικα ο ηγούμε-
νος Λεόντιος δυσαρεστημένος, ο οποίος στα 1874 καταλήγει: «η τρις άνοθεν εξαρ-
χίαι έβλαψαν το Μοναστήρι αρκετά ας το ενοείση ο καθίς μόνοστου. ΗΓ. Λεόντιος» 
(σ. 9). 

Πέραν αυτών για τις εξαρχίες, όπως αυτές αναφέρονται στον κώδικα, οφείλω να 
αναφέρω και τα ακόλουθα. Στον κώδικα αναφέρονται ακόμη και χρέη της μονής. 
Στα 1870 αναφέρεται ότι, μετά το θάνατό του, ο επί 28 έτη ηγούμενος Φιλάρετος 
«έβαλεν το Μοναστίρη εις χρέως χιλιάδας 100.000, και το 1873 κατά μίνα Μάιον το 
ευγαλεν το Άνοθεν χρέως ο Ηγούμενος Λεόντιος». Και στα 1875 αναφέρεται στον 
κώδικα ότι, μετά τον θάνατο του ηγουμένου Λεοντίου, διαπιστώθηκε ότι αυτός «ά-
φισεν χρέως από την Ηγουμενίαν του 47.000 σαράντα επτά χιλιάδες και το έβαλεν 
εις 11: ένδεκα μίνας. Ηγούμενος Θεόκλητος». Οι διάδοχοι, λοιπόν, ηγούμενοι του 
Φιλαρέτου Λεόντιος και τού Λεοντίου Θεόκλητος αποκαλύπτουν χρέη της μονής 

                                                      
38. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ.63-64. 
39. Επιβαρυντικές λεπτομέρειες, μεταγενέστερες όμως, για το πρόσωπο του Ιωαννικίου 

υπάρχουν στον κώδικα της Μονής του Αγίου Ελευθερίου, του επιλεγομένου του Κλήμεντος και 
ευρισκομένου στη Βιβλιοθήκη της Ολυμπιώτισσας υπ’  αριθ. 223. Βλ. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 
417· ∆ημήτρης Α. Ζυγούρης, «Το μοναστήρι των Κλημάδων», Σελίδες από την ιστορία της 
Καρυάς, Λάρισα 1995, 74 (55-113 ολόκληρος ο κώδικας)· Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ. 63,  
129, σημ. 95.  
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από τους προκατόχους τους Φιλάρετο και Λεόντιο αντίστοιχα. Τι άραγε συνέβαινε 
στη διαχείριση της μονής; Ας σημειωθεί, υπό τύπον μνείας, ότι ο ηγούμενος Λεόντι-
ος είναι αυτός που σε σημείωσή του υποστήριξε τις βλάβες της μονής από τις εξαρ-
χίες. Τι άραγε συνέβαινε στη μονή; Μήπως είχε αρχίσει η διαφθορά και οι εξαρχίες 
απέβλεπαν στη διαπίστωση αυτής; Οι σημειώσεις του κώδικα αυτό αφήνουν να εν-
νοήσουμε. 

Στα 1875 αναφέρεται κοινή σύναξη του ηγουμένου, των πατέρων και του μη-
τροπολίτη της Ελασσόνας ως επόπτη, στην οποία αποφασίστηκε η ενοικίαση του 
βοσκοτόπου (κισλά) της μονής.40 Τέλος, η Μονή του Σπαρμού διετέλεσε πατριαρχι-
κή και σταυροπηγιακή μέχρι το έτος 1928, οπότε το Οικ. Πατριαρχείο, με Συνοδικό 
Τόμο, εκχώρησε στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος τις εκκλησιαστικές περι-
οχές των «Νέων Χωρών» και η μονή μετατράπηκε σε επαρχιακή και υπήχθη στη 
δικαιοδοσία του μητροπολίτη της Ελασσόνας. Η επόμενη ιστορική φάση ήταν η 
σταδιακή εγκατάλειψη και ερήμωση (περί το 1930) και η συγχώνευσή της με την 
Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας, στην οποία συγκεντρώθηκαν τα διασωθέντα 
χειρόγραφα, έντυπα και ιερά κειμήλιά της.41  

Η  ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ 

Όσον αφορά την προσωνυμία της μονής, επιλεγομένης «του Σπαρμού και Τζι-
μπίνου», αναφέρουμε τα εξής: Ο τύπος «του Σπαρμού» δηλώνει το όνομα του χω-
ριού Σπαρμός, κείμενο κατωτέρω της μονής, στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκε-
ται αυτή, ενώ ο τύπος «Τζιμπίνου» δεν ταυτίζεται με το όνομα κανενός γειτονικού 
χωριού της μονής: Καρυά, Συκαμινέα ή Σκαμνιά, Πουλιάνα, Ντιάβα,42 Μιτζιούνι, 
Σέλος,  Κοκκινοπλός. Αυτά αναφέρονται στο δεύτερο μέρος του προαναφερόμενου 
κώδικα 224, το οποίο έγραψε, σχεδόν ολόκληρο, ο ιερέας Μιχαήλ «εκ κόμης Σαμα-
ρίνης», στα 1842 στο χωριό Μιτζιούνι, αποτελεί βιβλίο παρρησιών και προθέσεων 
και καλύπτει το χρονικό διάστημα 1602-1877.43 Εκτός της επιγραφής της σφραγί-
δας, ο τύπος «Τζιμπίνου» σημειώνεται και σε άλλο βιβλίο προθέσεως της μονής 
(κώδ. της Βιβλιοθήκης Ολυμπιώτισσας αρ. 39), του οποίου η αρχή ανάγεται στα 
1602 (σ. 86), στις προθέσεις του χωριού Τζιαρίτζανης (Τσαριτσάνης) ως εξής: «χορί-
ον Τζιαρίτζανη. Πρόθεση της μονής του τζιμπίνου» (1602).44  

Ο τύπος «Τζιμπίνου» αναγράφεται στη σ. 5 του δεύτερου μέρους του κώδικα 
224 (1602), στις παρρησίες και προθέσεις της Τσαριτσάνης, στον κώδικα 453 
(1696/1697) της Μονής Κωσταμονίτου του Αγίου Όρους, έργο του «Γερμανοῦ 
                                                      

40. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ. 64. 
41. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…,  σ. 17-18· Ο ίδιος, «Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού 

Ολύμπου», Περραιβία, 66-68 (Ελασσόνα 1998) 17-18· Αχιλλέας Λαζάρου, Κατάλογος εντύπων 
Βιβλιοθήκης Ολυμπιωτίσσης, Αθήναι 1964, 14· Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 183-184· πρβ. 
Γρηγόριος Παλαμάς, 769 (1997) 567. 

42. Η Ντιάβα-∆ιάβα είναι διαλυμένος οικισμός στις πλαγιές του Ολύμπου, πάνω από την 
Τσαριτσάνη. 

43. Βλ. τις σ. 1, 5. 25, 37, 43, 63, 82, 100, 144. 
44. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 244-245. 
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ἱερομονάχου ἐκ μονῆς Τζημπίνου»,45 και στον κώδικα 172, φ. γ΄, της Βιβλιοθήκης 
της Ολυμπιώτισσας, προερχόμενο από τη Μονή Σπαρμού, σε σημείωση του έτους 
1744 (αψμδ΄), γραμμένη από τον ιερομόναχο Ιωνά: «ετούτος ω αγιασμώς ήνε της 
αγίας τροιάδος και ει τυς το αποξοινόσι να ΐναι αφω(ρεσμένος) απω τζιμπίνου». Η 
ίδια σημείωση υπάρχει ως δοκίμιο του κονδυλίου και στα φύλλα γν και δ΄, όπου και 
η χρονολογία «έτος από Χ(ριστο)ύ: αψμδ΄» (1744).46  

Στον πολυαναφερόμενο κώδικα 224 (σ. 1), σε σημείωση του έτους 1800, η οποία 
αποτελεί την προμετωμίδα του, αναγράφεται μόνο «του Σπαρμού»: «κώδιξ του ιε-
ρού μοναστηρίου της Παναγίας Τριάδος του επιλεγομένου του σπαρμού, γενόμενος 
επί της ηγουμενείας του ταπεινού Ζαχαρίου ιερομονάχου (…)».47 Επίσης και στο 
πατριαρχικό σιγίλιο του 1834 σημειώνεται μόνο «του Σπαρμού» όχι όμως «και Τζι-
μπίνου: «(…) κειμένου ιερού και σεβασμίου μοναστηρίου κλεϊζομένου επί τω ονόμα-
τι της αγίας Τριάδος, και επιλεγομένου του Σπαρμού (…)».48 Τέλος και στον κώδικα 
224 (σ. 20, μέρος δεύτερο) σε σημείωση του έτους 1842, που αποτελεί την αρχή του 
μέρους αυτού, γραμμένη από το συντάκτη του ιερέα Μιχαήλ, σημειώνεται μόνο 
«Σπαρμού» όχι όμως «και Τζιμπίνου»: «1842: Μαΐου: 1· Μιτζιούνι: ετούτος: ο κούδι-
κας· είναι· της αγίας Μονής: Αγία: Τροιάς: Σπαρμού: και εγραύθη: υπό χειρός. Μι-
χαήλ. ιερέως εκ κόμης Σαμαρίνης (…)».49 

Συμπερασματικά, λοιπόν, περί της προσωνυμίας της μονής, επιλεγομένης «του 
Σπαρμού και Τζιμπίνου», διαπιστώνουμε ότι μόνο στην επιγραφή της σφραγίδας 
υπάρχει η διπλή προσωνυμία. Και ενώ ο πρώτος τύπος αυτής ταυτίζεται με το όνο-
μα του χωριού Σπαρμός, ο δεύτερος δεν ταυτίζεται με το όνομα κανενός γειτονικού 
χωριού. Στους κώδικες, άλλοτε σημειώνεται μόνο ο πρώτος τύπος και άλλοτε μόνο 
ο δεύτερος της προσωνυμίας, παρά το γεγονός ότι και ο δεύτερος χρησιμοποιείται 
σ’ αυτούς από το έτος 1602. Φαίνεται ότι η σύνθετη, διπλή, προσωνυμία ήταν κου-
ραστική στη χρήση της και ατόνησε, και γι’ αυτό οι γραφείς των σημειώσεων προ-
τιμούσαν μόνο τον πρώτο τύπο αυτής, δηλαδή «του Σπαρμού». Αυτό αφήνει να 
εννοήσουμε ότι μόνο ο πρώτος τύπος χρησιμοποιούνταν στα χρόνια της Τουρκο-
κρατίας και στην καθημερινή επικοινωνία των ευσεβών. Και σήμερα χρησιμοποιεί-
ται μόνο ο πρώτος τύπος, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή επικοινωνία. 

Στα 1964 εκδόθηκε ο κώδικας του Ιωάννη Οικονόμου Λαρισσαίου με φιλολογι-
κή παρουσίαση του Μ. Μ. Παπαϊωάννου, ο οποίος σε υποσημείωση γράφει τα εξής: 
«Η σχέση της ΒΑ Θεσσαλίας με την Ουγγαρία είναι σημαντική. Πολλοί δάσκαλοι 
και έμποροι των ελληνικών παροικιών της προέρχονται από αυτήν την περιοχή. 
Αλλά και το δεύτερο όνομα της Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού και Τσιμπίνου 
φαίνεται να ανήκει σε μία πόλη της Ουγγαρίας, που με τα κληροδοτήματά της (της 
ελληνικής παροικίας) βοήθησε κατά κάποιον, δεν είναι γνωστό ποιον, τρόπο το 

                                                      
45. Σπ. Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων, 

εν Αθήναις 1888, τ. Α΄, μέρος Α΄, σ. 38.  
46. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 359.  
47 . Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ. 55. 
48. Κων. Ε. Κωστάκης, ό. π., σ. 569-570., 574.  
49. Θωμάς Μπούμπας, Ο κώδικας…, σ. 66. 
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μοναστήρι αυτό». Σύμφωνα, λοιπόν, με το Μ. Μ. Παπαϊωάννου το δεύτερο όνομα 
της προσωνυμίας, δηλαδή το «Τσιμπίνου», ανήκει σε πόλη της Ουγγαρίας, στην ο-
ποία ιδρύθηκε ελληνική παροικία, η οποία βοήθησε την μονή. Χάρη στη βοήθεια 
αυτή, η Μονή της Αγίας Τριάδος Σπαρμού επονομάστηκε Μονή Αγίας Τριάδος 
Σπαρμού και Τσιμπίνου.50 Ερευνητέος, λοιπόν, ο δεύτερος όρος της προσωνυμίας 
της μονής, «Τσιμπίνου». 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Καταγράφοντας και μελετώντας τις επιγραφές της Μονής Σπαρμού, εντόπισα 
στον κώδικά της (Βιβλιοθήκης Ολυμπιώτισσας αρ. 224, σ. 363 και 366), δύο αποτυ-
πώματα της παλαιάς σφραγίδας της σε καταλόγους χωραφιών της, χρονολογιών 
1801. Όμοιο αποτύπωμα της σφραγίδας της υπάρχει και στον κώδικα 43, φ. 3 
(1801). Με τη βοήθεια μεγεθυντικού φακού ανέγνωσα την επιγραφή της σφραγίδας 
της, στην οποία η μονή χαρακτηρίζεται «πατριαρχική και σταυροπηγιακή». Συ-
γκρίνοντας τα αποτυπώματα, διαπίστωσα ότι είναι διαφορετικών διαμέτρων, αι-
σθητών. Επομένως, πρόκειται για δύο σφραγίδες με την ίδια επιγραφή αλλά διαφο-
ρετικών χρονολογιών. 

Με αφορμή την τάξη της μονής ως πατριαρχικής και σταυροπηγιακής, αναζήτη-
σα το χρόνο ανακηρύξεώς της και τα προνόμιά της και διαπίστωσα τα επόμενα: Η 
Μονή Σπαρμού, μετά την ίδρυσή της στα μέσα του ΙΣΤ αιώνα, υπαγόταν στην Επι-
σκοπή Πέτρας, τουλάχιστο ως το 1759, σύμφωνα με τις επιγραφές των μνημείων του 
μοναστηριακού συγκροτήματος. Τελευταία μνεία υπαγωγής της μονής στην Επι-
σκοπή Πέτρας αποτελεί το όνομα του αρχιερέα της επισκοπής αυτής Ιωνά, χαραγ-
μένο στην κάτω επιγραφή της εσωτερικής κρήνης της μονής (1759). Κατόπιν η μονή 
ανακηρύχθηκε πατριαρχική και σταυροπηγιακή, σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
έτους 1780 στον κώδικά της και ενός μεταγενέστερου σιγιλίου του έτους 1834. Στο 
τελευταίο αναφέρεται ότι στα 1779 και 1781 εκδόθηκαν δύο πατριαρχικά σιγίλια, 
καθώς και «έτερα παλαιγενέστερα σιγιλιώδη γράμματα». Τα τελευταία είναι προ-
γενέστερα των σιγιλίων του 1779 και 1781. Με βάση τις πληροφορίες αυτές η Μονή 
Σπαρμού ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά πατριαρχική και σταυροπηγιακή μετά το 
1759 και προ του 1779 (δεύτερο μισό του ΙΗ΄ αιώνα), άγνωστο όμως πότε ακριβώς. 
Παραμένουν άγνωστα μέχρι τώρα τα πρώτα προνόμια. 

Μελετώντας άλλες ιστορικές πηγές, για τον προσδιορισμό του χρόνου αναδεί-
ξεώς της ως πατριαρχικής και σταυροπηγιακής, διαπίστωσα ότι η μονή ήταν ανέ-
καθεν ενοριακή και υπαγόταν στην Επισκοπή Πέτρας. Αλλά το Μάιο του 1761 ή 
1762, επί επισκόπου Πέτρας Ιωνά, την απέσπασε βιαίως και παραλόγως και την 
ανέδειξε, για πρώτη φορά, πατριαρχική και σταυροπηγιακή ο σπάταλος οικ. πα-
τριάρχης Ιωαννίκιος Γ΄ Καρατζάς. Τα πρώτα προνόμιά της, όμως, παραμένουν ά-
γνωστα διότι δεν εντοπίσθηκε ακόμη το σιγίλιο αναδείξεώς της. Και στις 15 Οκτω-
βρίου 1766 ο οικ. πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής, με συνοδικό σιγίλιο την επανέ-
                                                      

50. Ιωάννης Οικονόμος Λαρισσαίος, Επιστολαί ∆ιαφόρων (1759-1824). Ανέκδοτος χειρόγρα-
φος κώδικας, μεταγραφή, παρακολούθηση, πρόλογος Γιάννη Αντωνιάδη, φιλολογική παρου-
σίαση, μελέτη, πίνακες Μ. Μ. Παπαϊωάννου, Αθήνα 1964, σ. ρδ΄.  
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φερε στην ενορικαή τάξη και στην Επισκοπή Πέτρας, επί επισκόπου και πάλι Ιωνά, 
κατόπιν εισηγήσεως του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Θεοδοσίου, μέλους της πατρι-
αρχικής Συνόδου. Ενοριακή παρέμεινε δεκατρία χρόνια (1766-1779). 

Μετά το θάνατο του επισκόπου Ιωνά (1779), ο οικ. πατριάρχης Σωφρόνιος Β΄ 
την ανέδειξε εκ νέου το έτος αυτό (1779) πατριαρχική και σταυροπηγιακή και την 
κατοχύρωσε με πατριαρχικά και σταυροπηγιακά προνόμια, τα οποία γνωρίζουμε 
περιληπτικώς: «ασύδοτον, αδούλωτον, ανενόχλητον». 

Με βάση τις προαναφερόμενες χρονολογίες αναδείξεως της Μονής Σπαρμού ως 
πατριαρχικής και σταυροπηγιακής πιστεύω ότι η μία σφραγίδα ανάγεται στην 
πρώτη ανάδειξή της, το έτος 1761 ή 1762, και η άλλη στη δεύτερη το 1779. Οι δυο 
σφραγίδες με την ίδια επιγραφή φυλάγονταν στο γραφείο της μονής και μ’ αυτές 
σφραγίζονταν τα έγγραφά της, τα βιβλία της, οι καταστάσεις, κ.λπ.. Έτσι εξηγείται 
η χρήση τους σε δύο διαφορετικούς κώδικές της το 1801. 

Το 1780 συνέβησαν δραματικά γεγονότα στη μονή: πυρπόληση, διασκορπισμός, 
αρπαγή και δήμευση πολλών πραγμάτων της από τους Τούρκους. Μετά τα γεγονό-
τα αυτά, οι πατέρες της μονής, αποβλέποντας στη διάσωση της μονής τους και της 
περιουσίας της, ζήτησαν από το Οικ. Πατριαρχείο την ανανέωση των προνομίων 
της. Και ο οικ. πατριάρχης Γαβριήλ ∆΄, με συνοδικό σιγίλιο στις 14 Ιανουαρίου 
1781 (αψπα΄ κατά μήνα Ιανουάριον επινεμήσεως ιδ΄), διατηρώντας την πατριαρχι-
κή και σταυροπηγιακή αξία, την κατοχύρωσε με προνόμια ρητώς αναφερόμενα με 
τους όρους «ελεύθερον, αδούλωτον, ασύδοτον και ακαταπάτητον, ανενόχλητον και 
ανεπηρέαστον», υποκείμενη μόνο στον αποστολικό, πατριαρχικό και οικουμενικό 
θρόνο διοικητικώς, δικαστικώς, λειτουργικώς και οικονομικώς (μηδενί ετέρω υπο-
κείμενον, ή μόνω τω καθ’ ημάς αποστολικώ, πατριαρχικώ, και οικουμενικώ θρό-
νω..... παρ’ αυτού μόνου κρινόμενον, και ανακρινόμενον, εξεταζόμενόν τε και δια-
κυβερνώμενον). 

Το εντελώς νέο στοιχείο του σιγιλίου του 1781 είναι ο εκ των προτέρων ορισμός 
ως πατριαρχικού εξάρχου του πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας 
«κυρ ∆ανιήλ», ώστε να λαμβάνει από τη Μονή Σπαρμού ετησίως είκοσι γρόσια, 
αναντιρρήτως και απροφασίστως, ισοβίως. 

Αυτά είναι τα προνόμια κατά τις διάφορες εποχές αναδείξεως της Μονής Σπαρ-
μού ως πατριαρχικής και σταυροπηγιακής, από το 1761 ή 1762 έως το 1781 (δεύτε-
ρο μισό του ΙΗ΄ αιώνα). Παρά τις περιληπτικές αναφορές των προνομίων στα προ-
αναφερόμενα σιγίλια, πιστεύω ότι από την αρχή τής αναδείξεώς της ως πατριαρχι-
κής η Μονή Σπαρμού καθ’ όλο το δεύτερο μισό του ΙΗ΄ αιώνα ήταν κατοχυρωμένη 
με προνόμια ως αυτά τα προαναφερόμενα του σιγιλίου του 1781 και υποκείμενη 
στον οικουμενικό θρόνο. Τα αποτελέσματα των προνομίων αυτών υπήρξαν επωφε-
λή για τη μονή έως το 1834, όπως διαπιστώνεται στον κώδικά της και σε επιγραφές 
έργων της. 

Μετά παρέλευση 53 χρόνων από το 1781, οι μοναχοί του Σπαρμού ζήτησαν από 
το Οικ. Πατριαρχείο την ανανέωση των προνομίων της μονής τους. Και στις 4 Ο-
κτωβρίου 1834 (ΙΘ΄ αι.) ανανεώθηκαν και επικυρώθηκαν συνοδικώς τα πατριαρχι-
κά και σταυροπηγιακά προνόμια της μονής, καθοριζόμενα και στο σιγίλιο τούτο, 
όπως στου έτους 1781, με τους ίδιους όρους «ελεύθερον, αδούλωτον, ασύδοτον, α-
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καταπάτητον, ανενόχλητον και ανεπηρέαστον» το μοναστήρι, υποκείμενο μόνο 
στον πατριαρχικό και οικουμενικό θρόνο και υποχρεούμενο στην πληρωμή εκατό 
γροσίων ετησίως λόγω υποταγής. 

Τα αποτελέσματα των προνομίων του 1834 διαπιστώνονται και πάλι στον κώ-
δικά της και σε επιγραφές έργων της και για μία δεκαπενταετία ήταν σχεδόν ανά-
λογα με αυτά των σιγιλίων των ετών 1779 και 1781. Η Μονή Σπαρμού διετέλεσε 
πατριαρχική και σταυροπηγιακή έως το 1928, οπότε μετατράπηκε σε επαρχιακή 
και υπήχθη στη δικαιοδοσία του μητροπολίτη της Ελασσόνας. Περί το 1930 η μονή 
εγκαταλείφθηκε και ερημώθηκε και ακολούθως ενσωματώθηκε με τη Μονή Ολυ-
μπιώτισσας, στην οποία μεταφέρθηκαν τα βιβλία, τα χειρόγραφα και τα κειμήλιά 
της. Αναβίωσε και επανδρώθηκε με αδελφότητα μοναχών στα τέλη του έτους 2000, 
επί μητροπολίτη Ελασσόνας Βασιλείου, και συνεχίζει το θεάρεστο έργο της. 

Όσον αφορά την προσωνυμία της μονής επιλεγομένης «του Σπαρμού και Τζιμπί-
νου», ο πρώτος όρος ταυτίζεται με το όνομα του χωριού Σπαρμός κάτω της μονής, 
ενώ ο δεύτερος δεν ταυτίζεται με το όνομα κανενός γειτονικού χωριού και παραμέ-
νει ερευνητέος.  

ΣΥΝΟΨΙΣΗ 

Η Μονή Σπαρμού υπήρξε, κατά το παρελθόν, ενοριακή και υπαγόταν στην Επι-
σκοπή της Πέτρας. Τον Μάιο του 1791 ή 1792, επί επισκόπου Ιωνά, αποσπάσθηκε 
βιαίως και παραλόγως και αναδείχθηκε πατριαρχική και σταυροπηγιακή από τον 
οικ. πατριάρχη Ιωαννίκιο Γ΄ Καρατζά. Το 1766 επαναφέρθηκε στην ενοριακή τάξη 
και στην Επισκοπή Πέτρας, επί οικ. πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή και πάλι επί 
επισκόπου Ιωνά, κατόπιν εισηγήσεως του μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης Θεοδοσί-
ου, μέλους της Πατριαρχικής Συνόδου. Ενοριακή παρέμεινε 13 χρόνια (1766-1779). 
Μετά τον θάνατο του Ιωνά, επισυμβάντα το 1779, αναδείχθηκε εκ νέου, το ίδιο έ-
τος, πατριαρχική και σταυροπηγιακή, επί οικ. πατριάρχη Σωφρονίου Β΄, κατοχυ-
ρωθείσα με πατριαρχικά προνόμια, τα οποία αναθεωρήθηκαν το 1781 επί οικ. πα-
τριάρχη Γαβριήλ ∆΄ και το 1834 επί Κωνσταντίου Β΄. Ως πατριαρχική και σταυρο-
πηγιακή διατηρήθηκε μέχρι το 1928, οπότε εκχωρήθηκε στη Μητρόπολη της Ελασ-
σόνας. Περί το 1930 εγκαταλείφθηκε και επανδρώθηκε στα τέλη του 2000, επί μη-
τροπολίτη της Ελασσόνας Βασιλείου, και συνεχίζει το θεάρεστο έργο της, σήμερα, 
με ηγούμενο τον αρχιμ. Νικάνορα Παπανικολάου. 

ΕΚ∆ΟΣΗ  ΤΟΥ  ΣΙΓΙΛΙΟΥ  ΤΟΥ  1781 

Σιγιλιώδες γράμμα του οικ. πατριάρχη Γαβριήλ. Έτος 1781 (σταυροπηγιακά 
προνόμια). Έγγραφο σε περγαμηνή, διαστάσεων 0,73 x 0,53, κατάσταση καλή, α-
ρίθμηση 2 και 18. Στο κάτω μέρος του εγγράφου υπάρχει κλωστή με τα σχήματα 
τρίγωνο, ρόμβος και κάτω τετράπλευρο . Αυτή καταλήγει σε σχετικά μεγάλου με-
γέθους μολυβδόβουλο. 

 
Γαβριήλ ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος κωνσταντινουπόλεως, νέας ῥώμης 

 καί οἰκουμενικός πατριάρχης 
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Εἰ μέν τά ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀεί οἱ αὐτοί ἦσαν ἔχοντες, καί μηδεμία συνέβαινε τού-
τοις μεταβολή, οὐκ ἄν ἔδει ἡμῖν, οὔτε γραμμάτων, οὔτε μαρτύρων, ἤ ἄλ/λής τινος 
περί ταῦτα ἀποδείξεως, νῦν δέ καθ’ ἑκάστην ἦν ἰδεῖν τούς μέν ἀποβάλλοντας, τούς 
δέ παραλαμβάνοντας, ἔστι δ’ ἅ καί οὐκ ὤφθη τις κτησάμενος, καί / ἄλλος ἐπελθῶν 
ἀφείλετο. ταύτῃ τῇ ἀνάγκῃ πάσῃ πιστωτικά περί τούτων ἐκδίδοσθαι γράμματα, 
τοῖς μέν τό ἀσφαλές της κτήσεως παρεχόμε/να, τοῖς δέ πρός τήν ἄδικον ἐπιχείρισην 
ἐμποδῶν προσιστάμενα, καί τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ περ ἄν πλείω τυγχάνῃ γ’ 
ἐκδιδόμενα. διό καί ἡ καθ’ ἡ/μᾶς τοῦ χ(ριστο)ῦ μεγάλη ἐκκλησία πρός τοῖς ἄλλοις, 
καί ὅσοι τῶν μοναστηριακῶν γράμμασι προεκδεδομένοις ἀποδείξαντες τήν ἑαυτῶν 
σταυροπηγιακήν / ἀξίαν ἐξαιτήσονται τήν τούτων ἀνακαίνισιν, οὐκ ἀπράκτους 
τούτους ἀποπέμπεται, ἀλλά προσηνῶς πάνυ καί δαψιλεύων αὐτοῖς, ὡς ἀναγκαῖον 
οὖσαν καί τήν / ἐν ἄλλοις γράμμασιν ἀσφάλειαν. ὅπερ ἤδη καί ἡ μετριότης ἡμῶν 
ποιεῖ ἐπί τοῦ Ἱεροῦ, καί σεβασμίου ἡμετέρου π(ατ)ριαρχικοῦ, καί σταυροπηγιακοῦ 
μοναστη/ρίου τοῦ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ πέτρας τῇ ὑποκειμένῃ τῇ ἁγιωτάτῃ μ(ητ)ροπόλει 
θεσσαλονίκης, τιμωμένου μέν ἐπ’ ὀνόματι τῆς ὁμοουσίου, καί ζωοποιοῦ, καί ἀδιαι-
ρέτου Τριάδος, ἐπιλεγομένου δέ τοῦ σπαρμοῦ. Ἐπειδή γάρ οἱ ἐξ αὐτοῦ ὁσιώτατοι 
πατέρες ἐνεφάνισαν ἡμῖν σιγιλλιῶδες ἐν μεμβράναις γράμμα, ἐκδε/δομένον μέν 
αὐτοῖς ἐπί τοῦ πρό ἡμῶν ἤδη π(ατ)ριαρχεύσαντος ἀοιδήμου σωφρονίου, περιέχον δ’ 
ὡς τό μοναστήριον αὐτοῖς τοῦτο μετά πάντων τῶν / κτημάτων, καί ἀφιερωμάτων 
αὐτοῦ ἀνέκαθεν, καί ἐξ ἀρχῆς σταυροπηγιακῇ ἐσεμνύνετο ἀξίᾳ κατά δέ παλαιγενές 
τι σιγίλλιον γράμμα, καί ἑτέρων / σιγιλλίων ἀρχαιοτέρων ἀναμιμνῆσκον, μαρτυρίᾳ 
τε ἄλλων τε ἀξιοπίστων προσώπων, καί τοῦ τοῦδε ἁγίου θεσσαλονίκης ἐν ἁγίῳ 
πν(εύματ)ι συναδελφοῦ ἡμῶν / ἀγαπητοῦ κύρ δαμασκηνοῦ κυριάρχου τότε ὄντος 
τῆς εἰρημένης ἐπισκοπῆς πέτρας. Ἐπειδή οὖν οἱ ῥηθέντες πατέρες ἐνεφάνισαν ἡμῖν 
τό σι/γιλλιῶδες γράμμα σαφῶς παριστῶντες, καί ἀποδεικνύοντες τήν ἀρχαιότητα 
τῆς σταυροπηγιακῆς ἀξίας τοῦ Ἱεροῦ τούτου μοναστηρίου, καί ὅτι ἀνέκαθεν, καί ἐξ 
ἀρχῆς / ἀσύδοτον ἦν, ἀδούλωτόν τε καί ἀνενόχλητον, ἑξαιτούμενοι θερμῶς ἀνα-
καινισθῆναι καί τούτοις ὡς ἔθος, τά εἰρημένα προνόμια, διά ταῦτα τήν αἴτησιν τού-
των / εὔλογον δικαίαν τε καί ἀναγκαίαν οὖσαν ὁρῶντες, ἔγνωμεν ἐπιδοῦναι αὐτοῖς 
εἰς ἐπιβεβαίωσιν, καί ἐπικύρωσιν τῆς σταυροπηγιακῆς ἀξίας καί τό πα|ρόν ἡμέτερον 
π(ατ)ριαρχικόν συνοδικόν σιγίλλιον. ὅθεν καί γράφοντες ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς 
μετά τῶν περί ἡμᾶς Ἱερωτάτων ἀρχιερέων, / καί ὑπερτίμων τῶν ἐν ἁγίῳ πν(εύματ)ι 
ἀγαπητῶν ἡμῶν ἀδελφῶν, καί συλλειτουργῶν Ἵνα τό ἐν τῇ εἰρημένῃ ἐπισκοπῇ πέ-
τρας Ἱερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον, / ἐπώνυμον μέν τῆς ἁγίας, καί ὁμοουσίου, 
καί ζωοποιοῦ τριάδος, ἐπιλεγόμενον δέ τοῦ σπαρμοῦ, μετά πάντων τῶν κτημάτων, 
καί ἀφιερωμάτων αὐτοῦ τῶν τε ἤδη προ/σόντων, καί τῶν εἰς ἔπειτα προσγενομένων 
ἄν ὥσπερ ἄνωθεν καί ἐξ ἀρχῆς, οὕτω καί τοῦ λοιποῦ ἐς ἀεί ὑπάρχῃ, καί λέγηται καί 
παρά πάντων γνωρίζηται πατριαρχικόν, / σταυροπηγιακόν, ἐλεύθερον, ἀδούλωτον, 
ἀσύδοτον, καί ἀκαταπάτητον, ἀνενόχλητόν τε καί ἀνεπηρέαστον παρ’ οὑτινοσοῦν 
προσώπου, ἀρχιερατικοῦ ἤ ἄλλου, μη/δενί ἑτέρῳ ὑποκείμενον, ἤ μόνῳ τῷ καθ’ ἡμᾶς 
ἀποστολικῷ, π(ατ)ριαρχικῷ καί οἰκουμενικῷ θρόνῳ, πρός ὅν καί τήν ἀναφοράν 
ἀμέσως ἔσχηκε, παρ’ αὐτοῦ μόνου / κρινόμενον, καί ἀνακρινόμενον, ἐξεταζόμενόν 
τε καί διακυβερνώμενον, μηδενός ἄλλου, μήτε τοῦ κατά τόπον ἀρχιερέως, μήτε 
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π(ατ)ριαρχικοῦ παριόντος ἐξάρχου, / ἤ ἄλλου τινός ἔχοντος ἄδειαν καταφρονεῖν 
τῆς σταυροπηγιακῆς αὐτοῦ ἀξίας καί παρενοχλεῖν πως, ἤ βιάζεσθαι αὐτό, ἤ τούς ἐν 
αὐτῷ ἐνασκουμένους ὁσιωτάτους πατέρας, / οὗτοι δέ σωφρόνως καί εὐτάκτως 
βιοῦντες, καί κατά τόν τύπον τοῦ μοναστικοῦ βίου ἀσκούμενοι προσευχῇ τε καί 
νηστείᾳ, ὁμονοίᾳ τε καί πάσῃ ἄλλῃ ἀρετῇ / καί φυλάττοντες τάς ἀρχαίας σεμνάς 
τάξεις, καί συνηθείας τοῦ μοναστηρίου τούτου, ὀφείλουσιν ἐπιμελεῖσθαι ἀόκνως 
τῆς αὐξήσεως, βελτιώσεως τοῦ μοναστηρίου καί / τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μνημονεύ-
οντες κατ’ ὀφειλήν ἀπαραίτητον τοῦ κανονικοῦ π(ατ)ριαρχικοῦ ὀνόματος ἐν πά-
σαις ταῖς Ἱεραῖς τελεταῖς, καί ἀκολουθίαις, ἐν στερήσει / δέ ἡγουμένου γενόμενοι, 
ἔχωσιν ἄδειαν αἱρεῖσθαι καί ἐκλέγειν ἡγούμενον ἕνα τῶν συγκοινοβιατῶν, τόν 
προέχοντα τῶν ἄλλων τῇ ἀρετῇ καί ἄξιον ἀναφανέντα. Ἐπάν δέ χρεία / αὐτοῖς 
συμβῇ χειροτονίας, ἔχωσιν ἀδείας ἐπί τῇ ἐκτελέσει ταύτης μετά τῆς κανονικῆς πα-
ρατηρήσεως, ὡς νενόμισται, ἐπάγειν, καί προσκαλεῖν τόν κατά καιρούς ἐπίσκοπον 
πέτρας, / ἐπί ἐκτελέσει δέ μνημοσύνου μόνου, ἀλλά μή καί ἄλλου τινός δύνωνται 
προσκαλεῖν καί εἴ τις ἄλλος τύχοι παριών ἀρχιερεύς. προεδωρήθη δέ ἡ ἐξαρχία 
αὕτη κατά π(ατ)ριαρχικήν φιλοτι/μίαν τῷ μουσικολογιωτάτῳ διαδασκάλῳ πρωτο-
ψάλτῃ τῆς καθ’ ἡμᾶς τοῦ χ(ριστο)ῦ μεγάλης ἐκκλησίας υἱῷ ἡμῶν κατά πνεῦμα 
ἀγαπητῷ κύρ δανιήλ, ὥστε λαμβάνειν ἀπό / τοῦ μοναστηρίου τούτου κατ’ ἔτος ἀνά 
εἴκοσι γρόσια ἀναντιῤῥήτως, καί ἀπροφασίστως ἐφ’ ὅρῳ ζωῆς αὐτοῦ. ὅς δ’ ἄν καί 
ὁποῖος τολμήσῃ ἀνατρέψαι ἤ καταθραῦσαι / τό τῆς σταυροπηγιακῆς ἐλευθερίας 
ἀξίωμα τοῦ μοναστηρίου τούτου, ἤ ἐπήρειάν τινα, καί ἐνόχλησιν ἐπενεγκεῖν αὐτῷ, 
ἤ τοῖς ἐν αὐτῷ συνασκουμένοις πατράσιν, ἀπ’ ἐναντίας κινηθείς / τοῖς ἐν τῷ παρό-
ντι ἀποφανθεῖσιν, ὁ τοιοῦτος, ὁποίας ἄν ᾖ τάξεως, καί βαθμοῦ, ὡς ἀλαζών, καί 
ἀσυνείδητος, ἀφωρισμένος εἴη, καί κατηραμένος, καί ἀσυγχώρητος, καί ἔνοχος τῷ 
αἰω/νίῳ πυρί τῆς γεένης, καί πάσαις ταῖς πατρικαῖς, καί συνοδικαῖς ἀραῖς ὑπεύ-
θυνος, καί ὑπόδικος. ἐπί τούτοις οὖν ἅπασιν ἐγένετο καί τό παρόν ἡμέτερον 
π(ατ)ρι/αρχικόν συνοδικόν ἐν μεμβράναις γράμμα εἰς διηνεκῆ μνήμην, καί 
ἀσφάλειαν, καί καταστρωθέν καί ἐν τῷ ἱερῷ κώδικι τῆς καθ’ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ με-
γάλης / ἐκκλησίας, ἐδόθη τοῖς ῥηθεῖσι πατράσι τοῦ εἰρημένου μοναστηρίου  αψπα΄ 
κατά μῆνα Ἰανουάριον ἐπινεμήσεως ιδ΄. 

Γαβριήλ ἐλέῳ θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος κωνσταντινουπόλεως, νέας ρώμης καί οἰκου-
μενικός πατριάρχης / ἐφέσου..... (ἕπονται δυσανάγνωστες ὑπογραφές καί ἄλλων 
ἀρχιερέων). 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Ο ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 1821 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΟΡΦΟΥΛΗΣ 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Ο αγωνιστής Γεώργιος Μορφούλης δεν είναι άγνωστος στη βιβλιογραφία. Ο Ιω. 
Φραγκούλας, σε ένα δημοσίευμά του με σκιαθίτες αγωνιστές του 1821, συμπεριέλα-
βε και αυτόν, μαζί με τον πατέρα του Κωνσταντίνο Μορφούλη, επειδή είχαν εγκα-
τασταθεί στη Σκιάθο.1 Kαι οι δύο, επίσης, αναφέρονται σε ένα μητρώο θεσσαλομα-
κεδόνων στρατιωτών.2 Στη σύντομη αναφορά του Κων. Μορφούλη, ο Φραγκούλας 
σημειώνει ότι καταγόταν από την Ζαγορά. Στην παρουσίαση του Γεωργίου Μορ-
φούλη παραθέτει ένα έγγραφο της Γραμματείας επί των Εσωτερικών, με χρονολο-
γία 13.9.1843, με το οποίο του απονέμεται το σιδηρούν παράσημο, για τη συμβολή 
του στον αγώνα της ανεξαρτησίας.3  

Τα έγγραφα τα οποία εντόπισα στα ΓΑΚ μας προσφέρουν περισσότερες πληρο-
φορίες για τον Γεώργιο Μορφούλη, τις οποίες αξιοποιώ στη μικρή μελέτη που ακο-
λουθεί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην αίτησή του, στις 10 Νοεμβρίου 1841, γεννή-
θηκε στη Ζαγορά και ήταν 32 ετών, οπότε γεννήθηκε το 1809. Όμως, στο δεύτερο 
έγγραφο αναφέρεται ότι το 1825 ήταν 23 ετών και επομένως είχε γεννηθεί το 1802. 
Η δεύτερη χρονολογία πρέπει να είναι η πραγματική, διότι εάν γεννήθηκε το 1809 
στη μάχη του Βόλου, στην οποία συμμετείχε, θα ήταν 12 ετών, πράγμα απίθανο. 
Προφανώς ακολούθησε τον πατέρα του στη μάχη του Βόλου, την οποία έδωσαν οι 
ελληνικές δυνάμεις στις 18 Αυγούστου 1825. 

Μετά την λήξη του αγώνα και την δημιουργία του ελληνικού κράτους, εγκατα-
στάθηκε στη Σκιάθο, όπως και ο πατέρας του, και ασχολήθηκε με το εμπόριο. Όταν 
πληροφορήθηκε ότι η Πολιτεία αποφάσισε να τιμήσει τους αγωνιστές, υπέβαλε και 
αυτός τα δικαιολογητικά του στην Επιτροπή των Αγωνιστών και του απονεμήθη-
κε, όπως προανέφερα, το σιδηρούν παράσημο. 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΦΟΥΛΗΣ»  

Στον φάκελο των Αριστείων των ΓΑΚ υπάρχουν τα παρακάτω τρία έγγραφα 
του Γεωργίου Μορφούλη: 

1. Μία αίτησή του, με χρονολογία 10.11.1841, προς τον δήμαρχο της Σκιάθου, 
στην οποία αναφέρει την συμμετοχή του στην Επανάσταση και ότι τραυματίστηκε 
στο αριστερό πόδι του «συμμαχόμενος». Με αυτήν παρακαλεί τον δήμαρχο να δια-
βιβάσει στην Επιτροπή των Αγωνιστών δύο πιστοποιητικά του, για να λάβει «το 

                                                      
1. Ιω. Ν. Φραγκούλας, Σκιαθίτικα. Β΄ Σύμμεικτα Σκιάθου, Ιωλκός, Αθήνα 1979, 150-151.  
2. Γιώργος Θωμάς, Ο Πηλιορίτης οπλαρχηγός Γιώργης Ζορμπάς (1788-1856), Βόλος 1983, 169. 
3. Ιω. Ν. Φραγκούλας, ό. π., σ. 151. 
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ανήκον εθνόσημον». 
2. Το υπ’ αρ. 408/23.4.1840 εμμάρτυρο έγγραφο του «συμβολαιογραφούντος ει-

ρηνοδικειακού παρέδρου» της Σκιάθου Αναγνώστη Φραγκούλη, στο οποίο αναφέ-
ρονται τα εξής: Ο Μακεδόνας Γαρόφαλος Αντωνίου, κάτοικος της Αταλάντης, «υ-
πολοχαγός του 16ου τάγματος της γραμμής», ομολόγησε ότι στην εκστρατεία του 
Βόλου,4 στις 18.8.1825, είχε υπό τις διαταγές του τον 23χρονο στρατιώτη Γεώργιο 
Κωνσταντή Μορφούλη, στην οποία τραυματίστηκε στο δεξιό πόδι του.5  

3. Μία βεβαίωση του εμπειρικού χειρουργού Γεωργίου Πρασσόπουλου, στην 
οποία αναφέρεται ότι ο Γεώργιος Μορφούλης, ως στρατιώτης του Γαρόφαλου Α-
ντωνίου συμμετείχε στην εκστρατεία του Βόλου και των Τρικέρων και ότι μετά τον 
τραυματισμό του στο αριστερό πόδι μετέβη στη Σκόπελο και τον περιέθαλψε ο 
Πρασσόπουλος. Το τραύμα στο πόδι του ήταν πολύ σοβαρό και ο «ιατροχειρουρ-
γός» σκέφθηκε, προς στιγμή, να το κόψει κάτω από το γόνατο. Τελικά, ο Μορφού-
λης δεν ακρωτηριάσθηκε, έμεινε όμως για πάντα χωλός.  

Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΡΦΟΥΛΗ 

1ο/10.9.1841 
 

Πρός τήν ∆ημαρχίαν Σκιάθου                               040 
 

Τήν 10= 9βρίου 1841 
Ἐν Σκιάθῳ 
 
Ὁ ὑποσημειούμενος Γεώργιος Μορφούλης, ἐτῶν 32, γεννημένος εἰς Ζαγοράν, 

κάτοικος ἤδη καί δημότης Σκιάθου, συντελέσας εἰς τόν ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς 
Ἑλλάδος ἀγῶνα καί συμμαχόμενος ἐπληγώθην εἰς τόν ἀριστερόν πόδαν, καί ἐπειδή 
ἐφάνην κᾀγώ ἀγωνιστής καί συνεργός ἐπισυνάπτω δύω πιστοποιητικά τῶν 
ἐκδουλεύσεών μου, καί παρακαλῶ νά τά διευθύνετε Κύριε ∆ήμαρχε ὅπου δεῖ, διά 
νά λάβω δυνάμει τούτων τό ἀνῆκον μοι ἐθνόσημον κατά τήν δικαιοσύνην καί 
ἀπόφασιν τῆς Α. Μ. τοῦ τρισεβάστου ἡμῶν ἄνακτος. 

Ταῦτα ἐξαιτούμενος ὑποσημειοῦμαι. 
Ὁ ∆ημότης καί κάτοικος Σκιάθου 

Γεοργιος μορφλι 
 
σιδηροῦν 

                                                      
4. Ο Κορδάτος δεν κάνει λόγο για εκστρατεία στο Βόλο, στα 1825. Αναφέρει μόνο ότι η 

ελληνική κυβέρνηση «μη μπορώντας να οργανώσει μεγάλη εκστρατεία, κρατούσε τα παράλια της 
Ζαγοράς και Τρίκερι σε αποκλεισμό, για να εμποδιστεί ο τουρκικός στόλος να κατέβει προς τα 
μέρη αυτά και μπει στον Παγασιτικό». Βλ. Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και 
Αγιάς, Αθήνα 1960, 786.  

5. Στην αίτησή του αναφέρει ότι τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι του, το οποίο είναι το 
σωστό. 
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Ν. Καν….. 
Εἰς ἀρχεῖα 
ἐν Ἀθήναις τήν 23 Ἰουνίου 1842 
 
∆έν φέρεται. 

                                 2ο/23.4.1840                                           041 

Σήμερον τήν εἰκοστήν τρίτην τοῦ μηνός Ἀπριλλίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιο-
στοῦ τεσσαρακοστοῦ ἔτους, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τρίτην πρό μεσημβρίαν, παρό-
ντος ἐμοῦ τοῦ συμβολαιογραφοῦντος εἰρηνοδικιακοῦ παρέδρου Σκιάθου Ἀναγνώ-
στου Φραγκούλη, κατοίκου Σκιάθου, ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ εἰρηνοδίκου εἰς τό ὑπ’ ἀριθ-
μόν 9. κατάστημά μου, ἐμφανισθείς ὁ κύριος Γαρόφαλος Ἀντωνίου, Μακεδών, κά-
τοικος ἤδη εἰς Ἀταλάντη, ὑπολοχαγός τοῦ στρατιωτικοῦ δεκάτου ἕκτου τάγματος 
τῆς γραμμῆς, καί ὁμολόγησεν ὅτι κατά τό ἔτος χίλια ὀκτακόσια εἴκοσι πέντε, 
αὐγούστου δέκα ὀκτώ, εὑρέθη ὁ ἴδιος πάλιν ἐδῶ εἰς τήν ὑπηρεσίαν ὡς λοχαγός εἰς 
τήν ἐκστρατίαν Βώλου, ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ ὡς στρατιώτην τόν γεώργιον Κωνσταντῆ 
Μορφούλη ἐτῶν εἰκοσιτριῶν, κάτοικος ἤδη εἰς Σκίαθον, τό ἐπάγγελμα ἔμπορος, καί 
μαχόμενος ἔκτοτε εἰς τήν ῥηθεῖσαν ἐκστρατίαν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ὀθομανῶν διά 
πατρίδος ἐπληγόθη εἰς τόν δεξιόν του πόδα ἀπό ὅπλον παρά τῶν ἐχθρῶν. διό καί 
πιστοποιεῖ καί βεβαιεῖ ἐπισήμως ὁ εἰρημένος Γαρόφαλος ἀντονίου λοχαγός ἔκτοτε, 
καί νῦν ἐπί παρουσίᾳ καί τῶν προσυπογραφομένων ἐνηλίκων δύο μαρτύρων, τῶν 
κυρίων κυρίων Ἰωάννου Ἀντωνίου Παυλίνη, ἰδιοκτήμονος τό ἐπάγγελμα, κάτοικος 
Σκιάθου, καί Ἰωάννου παπᾶ ∆ημοπούλου, ἐμπόρου, κατοίκου Στυλίδος, ἵνα χρησι-
μεύση τό παρόν πιστοποιητικόν ὅπου ἀνήκει. μετά ταῦτα συνετάχθη ἡ παροῦσα 
πράξις, ἥτις ἀναγνωσθεῖσα εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως ὑπεγράφη παρ’ αὐτοῦ ἰδιο-
χεῖρος, καί ἐμοῦ, καί σφραγισθεῖσα παρακατετέθη εἰς τά ἀρχεῖα μου, δοῦς αὐτῷ 
ἀντίγραφον εἰς ἔνδειξιν.   

 » Γαρόφαλος Ἀντωνίου                                                           (Ἀκολουθεῖ) 
                                                 Ἀ. Φραγκούλης 
   σ. 2 
                                                                                   Οἱ Μάρτυρες 
                                                                                   » Ἰωάννης παπᾶ ∆ημόπουλος 
                                                                                   » Ἰωάννης παυλίνης 
 

Ὁ Συμβολαιογραφῶν ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ εἰρηνοδίκου Σκιάθου 
Ὁ πάρεδρος 

(τ. σ) Ἀ. Φραγκούλης 
 

διά τό ἀκριβές τῆς ἀντιγραφῆς  αὐθημερόν ἐν Σκιάθῳ 
ὁ Συμβολαιογραφῶν ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ εἰρηνοδίκου Σκιάθου 

Ὁ Πάρεδρος 
(τ. σ) » Ἀ. Φραγκούλης 

 



 192 

                                          3ο/31.8.1841                                             042 
 

Ὁ ὑποφαινόμενος Γεώργιος Πρασσόπουλος, ἀναγνωρισμένος παρά τῆς Κυβερ-
νήσεως ἐμπειρικός Ἰατρός, πιστοποιῶ ὅτι κατά τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1825 ἔτους, ὁ 
κύριος Γεώργιος Κωνσταντίνου Μουρφούλη, στρατιώτης τοῦ καπετάν Γαρόφαλου 
ἀντωνίου τρωθείς ἀπό πυροβόλον ὅπλον ἐχθροῦ εἰς τόν ἀριστερόν πόδα κατ’ 
ἐκείνην τήν ἐποχήν τῆς ἐκαστρατείας τοῦ Βώλου καί τῶν Τρικέρων καί ἐπισκεφθείς 
παρ’ ἡμίν ὡς ἰατροχειρουργόν τῶν τότε διαφόρων ὁπλαρχηγῶν εἰς Σκόπελον καί 
Σκιάθον ἐθεραπεύθη μέν, ἀλλ’ ἔμεινε χωλός, ὡς ὦν εἰς τοιαύτην κατάστασιν, ὥστε 
ἔμμελε νά ἀποσπασθῆ ὁ ποῦς του ἀπό τό γόνυ. 

Εἰς ἔνδειξιν τῆς ἀληθείας τῷ δίδεται τό παρόν πιστοποιητικόν διά νά τῷ χρησι-
μεύση ὅπου καί ὅπως ἀνήκει. 

Ἐν Σκοπέλῳ τήν 30 8βρίου 1841. 
Ὁ ἐμπειρικός ἰατρός καί χειροῦργος 

γ. πρασόπουλος 
Ἐπικυροῦται τό γνήσιον τῆς ὑπογραφῆς τοῦ ἐμπειρικοῦ ἰατροῦ Γ. Πρασοπού-

λου, κατά τήν προσωπικήν αὐτοῦ ὁμολογίαν. 
ἐν Σκοπέλῳ τήν 31 8βρίου 1841. 

(τ. σ) Ἰω. Γεωργάρας 
 
ΠΗΓΗ: ΓΑΚ, Αρτιστεία, αρ. 40-42. 
 
Για να είναι πλήρης η παρουσίαση του Γεωργίου Μορφούλη, αναδημοσιεύουμε 

από την μελέτη του Ιω. Φραγκούλα6 το έγγραφο απονομής του σιδηρούν παρασή-
μου. 

 
                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
Ἀφοῦ ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεύς ἐπεφόρτισεν τήν ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν 

Γραμματείαν νά ἀπονείμῃ εἰς τόν Γεώργιον Μορφούλην ὡς ἐντίμως μεθέξαντα τοῦ 
ὑπέρ ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος ἡρωϊκοῦ ἀγῶνος, τό συστηθέν τήν 30 Σεπτεμβρίου 
1835 Σιδηροῦν παράσημον παραδίδεται τοῦτο εἰς αὐτόν μέ τήν ἄδειαν τοῦ νά τό 
φέρῃ εἰς πᾶσαν περίστασιν καί πρός πιστοποίησιν τούτου τῷ ἐγχειρίζεται συγχρό-
νως καί τό παρόν δίπλωμα. 

                              Ἐν Ἀθήναις τήν 13 9βρίου 1843 
            Ἡ ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματεία τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος 
                                               Ρήγας Παλαμήδης 
 

                                                      
6. Ιω. Ν. Φραγκούλας, ό. π., σ. 151. 
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ΘΑΝΑΣΗΣ  ∆ΟΥΜΑΚΗΣ 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 
ΤΟΥ ΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΕΛΛΗΝΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ∆ΟΥΜΑΚΗ (1869-1952) 

O ραψανιώτης ελληνοδιδάσκαλος Ιωάννης Αθ. ∆ουμακής (1869-1952) υπήρξε 
εξαίρετη φυσιογνωμία ως εκπαιδευτικός, υπηρετώντας τη δημόσια εκπαίδευση επί 
40 και πλέον έτη. Ο ζήλος του, η ακάματη θέλησή του και το ήθος του τον ανέδει-
ξαν ως έναν εκ των καλυτέρων δασκάλων του Ελληνικού Σχολείου της Ραψάνης.1 
Στο Ημερολόγιον το οποίο μας άφησε2 ξετυλίγεται με σεμνότητα η απόλυτη προ-
σήλωσή του στο παιδευτικό και παιδαγωγικό του έργο. Ο ήπιος χαρακτήρας και η 
επιμέλεια στην ενάσκηση των καθηκόντων του αναγνωρίστηκαν πολύ γρήγορα. 
Όταν το 1894 οι επίτροποι της Μανιαρείου Σχολής των Αμπελακίων βρέθηκαν 
στην ανάγκη να καλύψουν τη θέση ενός ελληνοδιδασκάλου, απευθύνθηκαν στον 
πρωτοβάθμιο ελληνοδιδάσκαλο Ιωάννη Αθ. ∆ουμακή. Τον χαρακτηρίζουν μάλιστα 
«ησυχώτατο και επιμελέστατο» και τον θεωρούν, προφανώς, κατάλληλο να καλύ-
ψει την ανωτέρω θέση, την οποία, μάλιστα, κατείχε ο ελληνοδιδάσκαλος και υπό-
τροφος της Σχολής Κ. Κρασούλης.3 Εξάλλου, τέσσερα χρόνια πριν, η εφημερίδα της 
Λάρισας Σάλπιγξ αναφέρει, σε δημοσίευμά της, ότι ο Ιω. Αθ. ∆ουμακής θήτευσε 
επιτυχώς στο Σχολαρχείο της Λάρισας τα σχολικά έτη 1887-1889, ότι το επόμενο 
σχολικό έτος (1889-1890) άσκησε καθήκοντα διευθυντή στο Σχολαρχείο της Ραψά-
νης, επιδεικνύοντας ζήλο στην άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου.4 

                                                      
1. Τα Ελληνικά Σχολεία ή Σχολαρχεία θεσμοθετήθηκαν το 1836 (∆ιάταγμα της 31.12.1836). 

Ήταν τριτάξια και λειτούργησαν μέχρι το 1929. Το Ελληνικό Σχολείο της Ραψάνης ιδρύθηκε το 
Νοέμβριο του 1882 (Β.∆. 8.11.1882, ΕτΚ, φ. 164/12.11.1882]. Βλ. Νίκος Ζδάνης, «Το Ελληνικό Σχο-
λείο Ραψάνης», Πρακτικά Α΄ Ιστορικού Συνεδρίου Ραψάνης, (Ραψάνη, 24 Νοεμβρίου 1996), 
Λάρισα 1997, 92-114. 

2. Και από τη θέση αυτή ευχαριστώ το Μίλτο ∆. Χατζησωτήρη, ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο μη-
χανικό, εγγονό του Ιω. Αθ. ∆ουμακή, που μου εμπιστεύτηκε  το Ημερολόγιόν του, αλλά και για 
τις πληροφορίες που μου έδωσε γύρω από τη ζωή του παππού του και της οικογένειάς του. Με 
την ευκαιρία ευχαριστώ και τη συνάδελφο Ιουλία Κανδήλα, φιλόλογο, για τις χρήσιμες συμβου-
λές της στην επεξεργασία του θέματος.  

3. Αρχείο Μανιαρείου Σχολής, Αλληλογραφία, Επιστολή 6478/13.10.1814. «Τον διορισμόν τoύ 
εκ Ραψάνης πρωτοβαθμίου ελληνοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Α. ∆ουμακή, νέου, ησυχωτάτου και 
επιμελεστάτου, του οποίου έλαβον και την συγκατάθεσιν ότι έρχεται ενταύθα, είναι ήδη διορι-
σμένος εις  δημοσίαν  θέσιν, ο δε μισθός του κατά μήνα τον οποίον εδέχθη είναι 130 δρχ.». Όπως, 
όμως, φαίνεται από τα υπηρεσιακά του έγγραφα, που σας  παρουσιάζουμε, δεν υπηρέτησε τελικά 
στην ανωτέρω θέση (έγγραφα12, 13). 

4. Σάλπιγξ, φ. 41 (Λάρισα 10.7.1890). Η ίδια εφημερίδα (φ. 11.7.1892), σε ανταπόκρισή της 
από τη Ραψάνη, αναφέρεται και πάλι στο Ελληνικό Σχολείο και στις εξετάσεις των μαθητών, που 
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία ενώπιον του κοινού. Όλοι οι παρευρισκόμενοι εντυπωσιάστη-
καν από τις απαντήσεις των μαθητών που «υπερέβησαν παν όριον και αι οποίαι υπερβαλλόντως 
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Το Ημερολόγιόν του είναι ένα καλαίσθητο σημειωματάριο 80 γραμμωτών φύλ-
λων, διαστάσεων 15-21 εκ., με εξώφυλλα πανόδετα, ερυθρού χρώματος. Το εμπρο-
σθόφυλλο φέρει διακόσμηση διαγωνίως στα δύο άκρα και ένα γυναικείο πορτρέτο, 
στο άνω αριστερό μέρος, ενώ στο μέσο και με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «ΕΞΗ-
ΓΗΣΕΙΣ». Στο οπισθόφυλλο αναγράφεται το όνομα του καταστήματος από το ο-
ποίο αγοράστηκε. Πρόκειται για ένα χειρόγραφο κείμενο με μπλε μελάνη, άκρως 
επιμελημένο και σε άψογη καθαρεύουσα. Αν και ορισμένα σημεία του έχουν ξεθω-
ριάσει, μπορεί, ωστόσο, κανείς να προχωρήσει στην ανάγνωση με σχετική ευκολία. 
Oι 34 πρώτες σελίδες αποτελούν το Α΄ Μέρος και περιλαμβάνουν «τα υπηρεσιακά 
αντίγραφα» της εκπαιδευτικής του πορείας με ενδιάμεσες σημειώσεις. Μετά την 
παρεμβολή 40 άγραφων φύλλων, ακολουθεί το Β΄ Μέρος το οποίο αναφέρεται στα 
«απομνημονεύματα επιστρατείας και πολέμου του έτους 1897».5 

ΤΟ Α΄  ΜΕΡΟΣ6 

Το πρώτο μέρος του Ημερολογίου περιέχει 34 αριθμημένα έγγραφα, τοποθετη-
μένα κατά χρονολογική σειρά, τα οποία προκαλούν το ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή 
αναφέρονται στην εξέλιξη του Ιωάννη Αθ. ∆ουμακή, ως εκπαιδευτικού, αλλά και 
επειδή διασώζουν πληροφορίες που φωτίζουν άγνωστες πτυχές του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος, του τέλους του 19ου και των τριών πρώτων δεκαετιών του 20ού 
αιώνα. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζουν και οι παρένθετες μεταξύ των εγγρά-
φων πληροφορίες, οι αναφερόμενες στην οικογενειακή του κατάσταση,7 στον πα-
τέρα του Αθανάσιο και στη μητέρα του Χαμαϊδή, στον αδελφό του Κωνσταντίνο 
και στις αδελφές του Ελένη Β. Χρυσού, Αικατερίνη Ράμμου, Μαρία Ρεντιζέλα, στη 
σύζυγό του Αγγελική, το γένος Παπαοικονόμου και στα επτά παιδιά του, βαπτι-
σμένα, κατά το πλείστον, με αρχαιοπρεπή ονόματα.8 ∆εν παραλείπει ακόμη να α-
ναφερθεί στους ανεψιούς και στις ανεψιές του, αλλά και στον πρόωρο θάνατο με-
ρικών εξ αυτών.9 

Όπως γράφει ο ίδιος, το Ημερολόγιον αναφέρεται στα «σπουδαιότατα περιστα-
τικά του βίου» του, όπως αυτά αναδεικνύονται από τα «υπηρεσιακά αντίγραφα 
της υπηρεσίας» του, αρχίζοντας από το 1882. Το έτος αυτό, και σε ηλικία μόλις δε-
κατριών ετών, κατέβηκε στη Λάρισα για να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις στο 
Ελληνικόν Σχολείον της Λάρισας,10 όπου θα εγγραφεί στη Γ΄ τάξη. Από έρευνα, 

                                                          
ετίμησαν τον κ. ∆ουμακήν», διδάσκαλο και διευθυντή του σχολείου. Ευχαριστώ τoν κ. Θανάση 
Μπετχαβέ που έθεσε υπόψη μου τα φύλλα της εν λόγω εφημερίδας.   

5. Στη μεταγραφή του κειμένου ακολουθήσαμε σχολαστικά την ορθογραφία του συγγραφέα.  
6. Το Β΄ Μέρος θα δημοσιευθεί στον επόμενο τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου.  
7. Ο Ιωάννης ΑΘ. ∆ουμακής ήταν γόνος ευκατάστατης γεωργοκτηνοτροφικής  οικογένειας, 

όπως αυτό καταδεικνύεται από την κτηματική περιουσία του πατέρα του Αθανασίου και της 
μητέρας του Χαμαϊδής, το γένος Αθανασίου Γαγάρα, επίσης ευκατάστατου γεωργοκτηνοτρόφου. 

8. Τη Θάλεια (1905-1983), τον Αθανάσιο (1906-1966), το Νικόλαο (1908-1942), την Αριάδνη 
(1911-1936), την Κλεονίκη (1912-2009), το Μενέλαο (1914-1946) και τον Τηλέμαχο (1916-1918). 

9. Αναφέρεται στον πρόωρο θάνατο πέντε βρεφών εξαιτίας  παιδικών ασθενειών, της ιλαράς 
και του κοκκύτη. 

10. Το Ελληνικό Σχολείο της Λάρισας ιδρύθηκε βάσει του Β.∆. της 31ης Αυγούστου 1881 (Ε 
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που διενεργήσαμε στο μαθητολόγιο του ανωτέρω σχολείου, διαπιστώσαμε, πράγ-
ματι, ότι το σχολικό έτος 1882-1883 ο Ιωάννης Αθ. ∆ουμακής είναι εγγεγραμμένος 
στη, Γ΄ τάξη, με τίτλο εγγραφής «Ενδεικτικόν Ελληνικού Σχολείου Ραψάνης».11 Το 
Ελληνικό Σχολείο της Ραψάνης, όμως, ιδρύθηκε επισήμως το έτος 1882.12 Από πού, 
λοιπόν, προκύπτει η ανωτέρω σημείωση; Πρόκειται για αβλεψία κάποιου εκ των 
διδασκόντων; ∆ε φαίνεται πιθανό, δεδομένου ότι το ίδιο σχολικό έτος, 1882-1883, 
στο αυτό μαθητολόγιο είναι εγγεγραμμένοι τέσσερις ακόμη μαθητές, κάτοχοι ενδει-
κτικού του Ελληνικού Σχολείου της Ραψάνης, γεγονός που αποκλείει την περίπτω-
ση λάθους.13 Η απάντηση, ωστόσο, στο ερώτημα μπορεί να δοθεί, αν λάβουμε υπό-
ψη την εν γένει πολιτική κατάσταση της εποχής και τη ρευστότητα στα εκπαιδευτι-
κά πράγματα, καθώς η Θεσσαλία ελευθερώθηκε μόλις ένα χρόνο πριν [1881]. Φαί-
νεται, δηλαδή, ότι στη Ραψάνη (όπως και σε άλλες κωμοπόλεις του θεσσαλικού χώ-
ρου),14 λειτουργούσε και πριν από το 1882 Ελληνικό Σχολείο, ως συνέχεια της Σχο-
λής της Ραψάνης.15 Και επειδή αυτό δεν είχε θεσμοθετηθεί ακόμη από το ελληνικό 
κράτος, ο Ιωάννης Αθ. ∆ουμακής, όταν το Σεπτέμβριο του 1882 κατέβηκε στη Λά-
ρισα, έπρεπε να υποστεί και κατατακτήριες εξετάσεις, όπως σημειώνει στο Ημερο-
λόγιον.16 

Τον επόμενο χρόνο (1883) έκανε την εγγραφή του στο Γυμνάσιο της Λάρισας,17 

                                                          
τΚ, 87/26.9.1881). Βλ. Ν. Ζδάνης, «Η Μέση Εκπαίδευση στη Λάρισα στα τέλη του 19ου αι.», Πρα-
κτικά του 5ου και 6ου Συνεδρίου Λαρισαϊκών  Σπουδών, Λάρισα 2010, 106. 

11. ΓΑΚ  Ν. Λάρισας, Μαθητολόγιον  του Ελληνικού Σχολείου εν Λαρίση, τάξις Γ΄, έτος σχο-
λαστικόν 1882-1883. 

12. Νίκος Ζδάνης, «Το Ελληνικό Σχολείο…», ό. π., σ. 97.    
13. Πρόκειται για τους μαθητές: Αγγελή Βλασσόπουλο, ετών 13, Α΄ τάξη, Ιωάννη Μέγα, ετών 

13, Β΄ τάξη, Βασίλειο Παππαϊωαννικίου, ετών15, Γ΄ τάξη και Αντώνιο Α. Παρίση, ετών 14, Γ΄ 
τάξη. Βλ. ΓΑΚ Λάρισας, Μαθητολόγιον, ό. π. 

14. Στην Αγιά π. χ. λειτουργούσε το Ελληνικό Σχολείο της από το 1841. Βλ. Αρχ. Νεκτάριος 
∆ροσος, «Το Ελληνικό Σχολείο της Αγιάς, 1841 - 1920, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 42 (2002) 197- 
208 

15. Στη Ραψάνη, από τα μέσα του 18ου αιώνα λειτουργούσε, εκτός του σχολείου της κατώτε-
ρης βαθμίδας, και ένα σχολείο του πρώτου κύκλου της δεύτερης βαθμίδας, η λεγόμενη Σχολή της 
Ραψάνης. Κατά την Επανάσταση του 1821 η Σχολή έπαψε να λειτουργεί. Με την επαναλειτουρ-
γία της, όμως, ίσως μετά το 1833, η Σχολή πρέπει να συνέχισε να λειτουργεί ως Ελληνικό Σχολείο. 
Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει την παράλληλη λειτουργία και ενός αλληλοδιδακτικού σχολείου. Η 
πληροφορία που μας δίνει ο Ιω. Αθ. ∆ουμακής, στο Ημερολόγιόν του, ενισχύει την άποψη αυτή. 
Βλ. Βασίλης Παρίσης, «Η Σχολή της Ραψάνης (1750-1833), Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 5 (1983) 81-
85. 

16. Οι κατατακτήριες εξετάσεις ήταν συχνό φαινόμενο της εποχής, διότι εξασφάλιζαν την έ-
νταξη των μαθητών σε μία τάξη, ανάλογη με το επίπεδό τους, καθώς τα σχολεία δε λειτουργού-
σαν με ομοιόμορφο πρόγραμμα μαθημάτων και δεν υπήρχε επίσημη κατάρτιση και εκπαίδευση 
των δασκάλων και ελληνοδιδασκάλων που υπηρετούσαν σε σχολεία κυρίως των περιοχών οι 
οποίες βρίσκονταν ακόμα υπό οθωμανική κατοχή. 

17. Το Α΄ Γυμνάσιο της Λάρισας άρχισε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 1882-1883, βάσει 
του Β.∆. της 25ης Μαρτίου 1882 (ΕτΚ, 28/24.4.1882). Βλ. Ν. Ζδάνης, «Η Μέση Εκπαίδευση στη 
Λάρισα….», ό. π., σ. 106. 



 196 

από το οποίο έλαβε το απολυτήριο τέσσερα χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 1887. Μέ-
χρις εδώ δε γνωρίζουμε για την επίδοσή του ως μαθητή, πέραν του γεγονότος ότι σε 
ηλικία μόλις δεκατριών ετών είναι μαθητής της Γ΄ τάξης του Ελληνικού Σχολείου 
Λάρισας, και αυτό βέβαια έχει τη σημασία του. Η καλή όμως, κατά τα φαινόμενα, 
επίδοσή του στο Γυμνάσιο του έδωσε τη δυνατότητα να διοριστεί, αμέσως μετά την 
αποφοίτησή του, το ∆εκέμβριο του 1887, βοηθός ελληνοδιδάσκαλος στο Ελληνικό 
Σχολείο της Λάρισας (έγγραφο 1).18 Και αυτό πάλι μαρτυρεί την επιμέλεια και το 
ήθος του, όπως θα αποδειχθεί από την εν συνεχεία ενασχόλησή του με την εκπαί-
δευση και την ανάδειξή του σε έναν εκ των καλυτέρων εκπαιδευτικών της εποχής 
του.  

Ως βοηθός ελληνοδιδάσκαλος εργάστηκε στο ανωτέρω σχολείο επί διετία και με 
μισθό 75 δραχμές μηνιαίως,19 είχε δε συναδέλφους το σχολικό έτος 1887-1888 τον 
Πάτροκλο Γεωργίου, το Ζήση Σούρλα και σχολάρχη τον Π. Παπαγιαννόπουλο.20 
Στις 26 Νοεμβρίου του 1889 απολύθηκε προσωρινά και, λίγους μήνες μετά, διορί-
στηκε και πάλι ως βοηθός ελληνοδιδάσκαλος στο Ελληνικό Σχολείο Ραψάνης, στο 
οποίο υπηρέτησε ως τον Αύγουστο του 1890 (έγγραφα 6, 7).21 Από την 1η Οκτω-
βρίου του ίδιου έτους και μέχρι τον Ιανουάριο του 1891 κατατάχτηκε ως κληρωτός 
στο 5o Πεζικό Σύνταγμα στη Λάρισα, ενώ μετά την απόλυσή του επέστρεψε στη 
Ραψάνη, όπου εργάστηκε ως βοηθός έως το τέλος του σχολικού έτους (έγγραφα 8, 
9). Όπως, όμως, σημειώνει ο ίδιος, το έτος εκείνο (1891), η θέση των βοηθών καταρ-
                                                      

18.  Έως το 1850 το Ελληνικό Σχολείο στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι τε-
λειόφοιτοι Γυμνασίου και διορίζονται στην εκπαίδευση κατόπιν προφορικών και γραπτών εξε-
τάσεων (Β. ∆. 31.12.1837/12.1.1837, ΦΕΚ 87/31.12.1836), ενώ μετά το 1850 απαιτούνται διετείς 
τουλάχιστον σπουδές στο Φιλολογικό  τμήμα της Φιλοσοφικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης του μορφωτικού επιπέδου της βαθμίδας αυτής. Η πραγμα-
τικότητα είναι διαφορετική. Ο νόμος δεν τηρείται πιστά και για κάποια χρόνια το υπουργείο 
διορίζει «βοηθούς» προκειμένου να πληρωθούν οι κενές θέσεις των ελληνοδιδασκάλων και προά-
γει στη θέση του καθηγητή σχολάρχες και ελληνοδιδασκάλους. Βλ. Βασίλης Α. Φούκας, «Η παι-
δαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά το τελευταίο 
τέταρτο του 19ου και την πρώτη  δεκαετία του 20ού αιώνα: Πρόσωπα και προσπάθειες, πρό-
γραμμα και πραγματικότητα», 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστή-
ριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και ∆ιεθνούς Εκπαίδευσης του Π.Τ.∆.Ε., Πάτρα 2004.  

19. Ο κατώτερος μισθός των ελληνοδιδασκάλων, την περίοδο 1846-1879, κυμαινόταν από 100 
έως 160 δραχμές το μήνα, ανάλογα με τη μισθολογική βαθμίδα στην οποία ανήκαν. Ο μισθός αυ-
ξανόταν κάθε 5 χρόνια, αλλά έως το τέλος του 19ου αιώνα δεν υπερέβη τις 250 δραχμές. Η μισθο-
δοσία γινόταν από το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσεως. Βλ. Α-
ποστόλης Ανδρέου, «Κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση (1849-1880)», Θέσεις, 18 (1987). 

20. ΓΑΚ Λάρισας, Μαθητολόγιο…, ό. π. 
21. Έως το 1901 ο Ιωάννης Αθ. ∆ουμακής δεν είναι μόνιμος. Προσλαμβάνεται και απολύεται 

κατ’ έτος. Η μονιμότητα των  δημοσίων υπαλλήλων κατοχυρώθηκε ουσιαστικά με το Σύνταγμα 
της 1.6.1911 (άρθρα 88, 90, 102). Μέχρι τότε ίσχυε ο νόμος ΑΚΑ/1883 « περί προσόντων  των δη-
μοσίων υπαλλήλων»,  ο οποίος προστάτευε βέβαια  το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα από αυθαίρετες 
πράξεις της κυβέρνησης, δεν εξασφάλιζε, ωστόσο, τη γενική μονιμότητα. Βλ. Κωνσταντίνος Σβο-
λόπουλος, «Η είσοδος του Ελ. Βενιζέλου στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος και οι εσωτερικές εξε-
λίξεις από το τέλος του 1909 ως το 1912», ΙΕΕ, 14 (1977) 276.  
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γήθηκε και για τούτο αναγκάστηκε να μεταβεί στην Αθήνα, όπου σε ειδική επιτρο-
πή του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσεως έδωσε 
εξετάσεις, πήρε τον πρώτο βαθμό «άριστα» μεταξύ 90 συνεξετασθέντων,22 και «α-
νεγνωρίσθη πρωτοβάθμιος ελληνοδιδάσκαλος».23 Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο 
καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Μι-
στριώτης.24  

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους επέστρεψε στη Ραψάνη, όπου εργάστηκε αυτή τη 
φορά ως πρωτοβάθμιος ελληνοδιδάσκαλος επί διετία, 1891-1893 (έγγραφα 10, 11). 
∆εν μπόρεσε, όμως, να εργαστεί στη συνέχεια, διότι το Ελληνικό Σχολείο της Ρα-
ψάνης, εξαιτίας του μικρού αριθμού των μαθητών, δε λειτούργησε για πέντε χρόνια 
(18993-1898), όπως βεβαιώνει και ο επίσκοπος Πλαταμώνος Αμβρόσιος Κασσά-
ρας.25 Το κλείσιμο του σχολείου προκάλεσε τότε τη δυσαρέσκεια των κατοίκων και 
αυτό φαίνεται από τις διαμαρτυρίες Ραψανιωτών στο λαρισαικό Τύπο της εποχής.26  

Λόγοι ανωτέρας βίας, λοιπόν, ανάγκασαν τον Ιωάννη ΑΘ. ∆ουμακή να αναζητή-
σει εργασία σε άλλα σχολεία της Θεσσαλίας. Έτσι, τη διετία1893-1895, δίδαξε στο 
Ελληνικό Σχολείο Φαναρίου (έγγραφα 12, 13). Όμως, το Φεβρουάριο του 1895 ανα-
γκάστηκε να διακόψει την εργασία του, προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα για τις 
«διδασκαλικές εξετάσεις», στο «Φιλολογικό Φροντιστήριο» του Πανεπιστημίου Α-
θηνών, καθώς είχε αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής, μετά την διετή φοίτηση σ’ αυ-
τό.27 Ο ίδιος γράφει ότι δεν του δόθηκε η απαιτούμενη άδεια απουσίας από το σχο-
λείο, επειδή η αίτησή του δεν είχε την απαραίτητη πολιτική υποστήριξη, καθώς την 
περίοδο εκείνη η κυβέρνηση του Τρικούπη είχε παραιτηθεί.28 Στις 3 Φεβρουαρίου 
                                                      

22. Βλ. Πιστοποιητικό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσεως 
με χρονολογία 30.11.1891. 

23. Οι εκπαιδευτικοί των Ελληνικών Σχολείων, με την ονομασία ελληνοδιδάσκαλοι, ήταν 
τριών βαβμίδων (Α΄ κατώτερη, Β΄ μέση, Γ΄ ανώτερη) και κατατάσσονται σ’ αυτήν ανάλογα με τη 
μόρφωσή τους. Βλ. Αποστόλης Ανδρέου, «Κρατικές δαπανες…», ό. π.      

24. Ο Γεώργιος Μιστριώτης (1840-1916), καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οπαδός της 
αρχαΐζουσας καθαρεύουσας, ήταν ο κύριος υποκινητής των «γλωσσικών» αγώνων των αρχών 
του 20ού αιώνα. Βλ. Αλέξης ∆ημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Β΄1895-1967, Αθήνα 1984, 
σ. κη΄. 

25. «Νῦν [Iανουάριος 1896] ἡ μέν Ραψάνη ἅπαξ ἤ δίς ἠξιώθη ἄχρι τοῦδε νά ἀποκτήση 
Ἑλληνοδιδάσκαλον, ἀλλά καί τοῦτον ἀπολυθέντα, λόγῳ ὅτι οἱ μαθηταί ἦσαν 23 καί ὄχι 25». Bλ. 
Aμβρόσιος, επίσκοπος Πλαταμώνος, H Eπισκοπή Πλαταμώνος υπό του αυτού ιεράρχου, εν Αθή-
ναις 1896, 261.  

26. Νίκος Ζδάνης, «Το Ελληνικό Σχολείο Ραψάνης…», ό. π., σ. 98. 
27. Το Φιλολογικό Φροντιστήριο  (έτσι αποδόθηκε η λατινική ονομασία του Seminarium), στο 

οποίο η  φοίτηση ήταν διετής,  συστήθηκε το 1842 «κατά το παράδειγμα των γερμανικών πανεπι-
στημίων». Σ’ αυτό μπορούσαν να φοιτούν οι «μέλλοντες να επιδοθούν εις την κλασικήν φιλολο-
γίαν», αλλά και για να αποκτήσουν «μόρφωσιν  διδασκάλων αξίαν». Οι φοιτώντες, δηλαδή, σ’ 
αυτό αποκτούσαν τα εφόδια εκείνα για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα των διδασκάλων στα 
Ελληνικά Σχολεία αλλά και στα Γυμνάσια. Βλ. ∆αυίδ Αντωνίου, ∆ιαδρομές και στάσεις στη Νε-
οελληνική Εκπαίδευση, 19ος-20ός αι., εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2008, 493-499.  

28. Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι ο Ιω. Αθ. ∆ουμακής ήταν οπαδός του Χαρίλαου Τρικούπη. 
Στο Β΄ Μέρος του Ημερολογίου  θα τοποθετηθεί με επιχειρήματα υπέρ των πολιτικών απόψεων 
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υπέστη, πράγματι, με επιτυχία τις εξετάσεις και αναγνωρίστηκε δευτεροβάθμιος ελ-
ληνοδιδάσκαλος, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 35/7.2.1895 πτυχίο που έλαβε. 

 

 
Το πιστοποιητικό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας 

Εκπαιδεύσεως με το οποίο ο Ιω. Α. ∆ουμακής αναγνωρίσθηκε, στις 30.11.1891, 
πρωτοβάθμιος ελληνοδιδάσκαλος. 

 «Η πολιτική του καταδίωξη», όμως, συνεχίστηκε, καθώς επί ένα χρόνο δεν κα-
τόρθωσε να διοριστεί σε κάποια θέση. Το Σεπτέμβριο του 1896 διορίστηκε και πάλι 
στο Ελληνικό Σχολείο του Φαναρίου για να ματατεθεί αμέσως στο Ελληνικό Σχο-

                                                          
του Τρικούπη.  
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λείο των Φαρσάλων (έγγραφα 14, 15, 16). Στις ανωτέρω θέσεις, τελικά, δε θέλησε να 
υπηρετήσει και παραιτήθηκε. Είτε επειδή έπασχε από κάποια ασθένεια του στομά-
χου είτε επειδή ανέμενε την επαναλειτουργία του Ελληνικού Σχολείου της Ραψά-
νης,29 όπως γράφει ο ίδιος, παρέμεινε στη γενέτειρά του, απασχολούμενος με την 
προετοιμασία των υποψηφίων για το Σχολαρχείο μαθητών.30 Τελικά, το Φεβρουά-
ριο του 1897 επιστρατεύτηκε ως έφεδρος, λόγω του ελληνοτουρκικού πολέμου, πή-
ρε μέρος στις εχθροπραξίες, το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους απολύθηκε των τάξεων 
του στρατεύματος και το ∆εκέμβριο επέστρεψε στη Ραψάνη. Kατά τη διάρκεια της 
επιστράτευσής του, όμως, είχε διοριστεί στη Ραψάνη, αλλά λόγω του πολέμου στά-
θηκε αδύνατο να ορκισθεί, παρά τις προσπάθειες του θείου του βουλευτή Ιω. Πα-
παδόπουλου. Η κατάσταση ήταν ρευστή, το Ελληνικό Σχολείο στη Ραψάνη ανασυ-
στήθηκε, αλλά λόγω του πολέμου δεν ήταν δυνατό να επαναλειτουργήσει αμέσως 
και ο Ιωάννης Αθ. ∆ουμακής παρέμεινε χωρίς εργασία. Τον Οκτώβριο του 1898, 
όμως, ανέλαβε κανονικά τα καθήκοντά του ως δευτεροβάθμιος ελληνοδιδάσκαλος 
στη Ραψάνη (έγγραφο 17), ενώ από το Σεπτέμβριο του 1901 φαίνεται ότι κατέστη 
μόνιμος υπάλληλος, καθώς πλέον δεν απολύεται κατ’ έτος. Έτσι, δύο χρόνια μετά 
(25.9.1903) πήρε την πρώτη πενταετία με μηνιαίο μισθό 156 δραχμές (έγγραφο 20). 
Το 1908 του απονεμήθηκε η δεύτερη πενταετία, με μηνιαίο μισθό 182 δραχμές (έγ-
γραφο 21) και το 1913 η τρίτη, με μηνιαίο μισθό 208 δραχμές (έγγραφο 22). Ακο-
λούθησε τον Αύγουστο του 1918 η διαβάθμισή του σε δευτεροβάθμιο διδάσκαλο 
(έγγραφο 23), ενώ το Φεβρουάριο του 1924 του απονέμεται ο βαθμός του γραμμα-
τέως β΄ τάξεως (έγγραφο 26).31 Τον Ιούλιο του 1924 συμπλήρωσε 25ετή δημόσια 
υπηρεσία με μηνιαίο μισθό 712,5 δραχμές (έγγραφο 28). Το Σεπτέμβριο του 1926 
διαβαθμίστηκε σε δευτεροβάθμιο καθηγητή, με το βαθμό και το μισθό του εισηγητή, 
καθώς είχε πτυχίο του Φιλολογικού Φροντιστηρίου και συμπλήρωνε 30ετή υπηρε-
σία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67029/23.12.1926 απόφαση του Υπουργείου Παι-
δείας (έγγραφο 30). Φαίνεται ότι με την ίδια υπουργική απόφαση αναγνωρίστηκε η 
προϋπηρεσία του από 14.12.1891, όταν πρωτοδιορίστηκε πρωτοβάθμιος ελληνοδι-
δάσκαλος στο Ελληνικό Σχολείο της Ραψάνης (έγγραφο 10). 

Από το αρχείο του Ελληνικού Σχολείου της Ραψάνης, το οποίο δημοσίευσε ο 
Νίκος Ζδάνης στα Πρακτικά του Α΄Ιστορικού Συνεδρίου Ραψάνης, προκύπτει ότι 
ο Ιωάννης Αθ. ∆ουμακής, από το έτος 1917 και μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας 
του (1930), παράλληλα με το διδακτικό του έργο εκτελούσε και καθήκοντα διευθυ-
ντή και υπήρξε, μάλιστα, ο μακροβιότερος διευθυντής.32 To σχολικό έτος 1929-1930 
                                                      

29. Το Ελληνικό Σχολείο της Ραψάνης ανασυστήθηκε το 1897, αλλά δε λειτούργησε το χρόνο 
εκείνο λόγω του ελληνοτουρκικού πολέμου. Επαναλειτούργησε τον επόμενο χρόνο. Βλ. Νίκος 
Ζδάνης, «Το Ελληνικό Σχολείο Ραψάνης..», ό. π., σ. 98. 

30. Η εισαγωγή των μαθητών στο  Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο) εξασφαλιζόταν με τη λήψη 
του απολυτηρίου του ∆ημοτικού Σχολείου και την επιτυχή εξέτασή τους. Βλ. Νίκος Ζδάνης, «Η 
Μέση Εκπαίδευση στη Λάρισα…,», ό. π., σ. 103.  

31. Οι συχνές διαβαθμίσεις των υπαλλήλων, οι οποίες παρατηρούνται και επί των ημερών μας, 
είναι ίδιον της ελληνικής διοίκησης και, συνήθως, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, πέρα από μία 
πιθανή μικρή, συνήθως, αύξηση των αποδοχών τους. 

32.  Νίκος Ζδάνης, «Το Ελληνικό Σχολείο Ραψάνης…», ό. π., σ. 102, 117. 
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το Ελληνικό Σχολείο λειτούργησε ως ημιγυμνάσιο και τον επόμενο χρόνο καταργή-
θηκε με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929.33 Μαζί με το σχολείο καταργή-
θηκαν και οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατείχαν οι ελληνοδιδάσκαλοι και μεταξύ 
αυτών και η θέση του Ιω. Αθ. ∆ουμακή (έγγραφο 33), ο οποίος και απολύθηκε από 
την υπηρεσία, στις 26 Αυγούστου του 1930 (έγγραφο 34). 

Οι πληροφορίες που αντλούμε από το Ημερολόγιον για το υπόλοιπο της ζωής 
του περιορίζονται στα πλέον σημαντικά περιστατικά της οικογένειάς του, όπως 
είναι ο θάνατος της συζύγου του Αγγελικής (+1932) και της θυγατέρας του Αριάδ-
νης (+1936). Η τελευταία εγγραφή στο Ημερολόγιον έχει ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 
1939· η εύθραστη υγεία του δε θα του επιτρέψει να συνεχίσει. Το υπόλοιπο της ζωής 
του ο ελληνοδιδάσκαλος Ιωάννης ΑΘ. ∆ουμακής θα το περάσει μεταξύ της Ραψά-
νης και της Λάρισας και στο διάστημα αυτό θα υποστεί τη σκληρή δοκιμασία του 
θανάτου δύο ακόμη προσφιλών προσώπων του: των γιων του Νικολάου (+1942) 
και Μενελάου (+1946), και θα πεθάνει ειρηνικά το καλοκαίρι του 1952 στη Ραψά-
νη, σε ηλικία 83 ετών.  

 

ΤΟ HMEΡΟΛOΓΙΟΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ∆ΟΥΜΑΚΗ 

Ἡμερολόγιον 

τῶν σπουδαιοτάτων περιστατικῶν τοῦ βίου μου [ἀντι]γράφων ὑπηρεσιακῶν τῆς 
ὑπηρεσίας μου δῆλ. ὅ[τι].34 Κατά τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 188[2 μετέβην εἰς] Λάρι-
σαν καί ἐξετασθείς κατετάχθην εἰς τήν [Γ΄ τάξιν τοῦ]35 αὐτόθι Ἑλληνικοῦ Σχολείου 
καί μετά [πενταετῆ] φοίτησιν36 ἔλαβον τό ἀπολυτήριoν τοῦ Γυμνασίου τόν Ἰούνιον 
τοῦ ἔτους 1887. 

Κατά τόν ∆εκέμβριον τοῦ ἔτους 1887 διωρίσθην εἰς τό ἐν Λαρίσῃ Ἑλλην. Σχο-
λεῖον ἀναλαβών τήν [διδασκα]λίαν τοῦ Βου τμήματος τῆς Α΄ τάξεως, ὡρκίσθην δέ 
τήν 31ην ∆εκεμβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους μέ μισθόν δραχ. ἐνενήκοντα. 

 
 
 
 

                                                      
33. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 βασίστηκε στο νόμο 4373/13 Αυγούστου 1929 

«περί διαρρυθμίσεως των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως» επί υπουργίας Κ. Γόντικα. Tα βασικά 
χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης ήταν: εξάχρονο δημοτικό,  εξάχρονη  υποχρεωτική  εκπαί-
δευση, εξάχρονο γυμνάσιο με διακλάδωση των σπουδών μετά τη Β΄ τάξη (κλασική, πρακτική, 
γεωργική κατεύθυνση), φροντίδα για την προσχολική ηλικία κ. ά. Βλ. Αλέξης ∆ημαράς, ό. π., τ. 
Β΄, 169. 

34. Εννοεί δηλονότι. 
35. Τούτο φαίνεται και από την εγγραφή του στο  Μαθητολόγιον  του Ελληνικού Σχολείου 

της Λάρισας κατά το σχολ. έτος 1882-1883. Bλ. Μαθητολόγιον του Ελληνικού Σχολείου εν Λαρί-
ση, έτος σχολαστικόν 1882-1883, ΓΑΚ, Ν. Λάρισας. 

36. Το Γυμνάσιο έως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 ήταν τετραετές· αν υπολογί-
σουμε και τη Γ΄ τάξη του Ελληνικού Σχολείου της Λάρισας, τότε η φοίτησή του στα ανωτέρω 
σχολεία διήρκησε 5 έτη. 
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1ον ἔγγραφον διορισμού 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.37 

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 ∆/βρίου 1887 
Ἀριθ. Πρωτ. 19615      

Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 20 τοῦ λήγοντος ἐκδοθέντος 
καί τῇ 22 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 34 φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος 
τῆς Κυβερνήσεως διωρίσθητε βοηθός εἰς τό ἐν Λαρίσῃ [Ἑλλην. Σχολ]εῖον ἐπί 
μηνιαίῳ μισθῷ δραχμῶν ἐνενήκοντα. 

 [Ὅθεν] προσκαλεῖσθε νά μεταβῆτε εἰς τήν θέσιν ὑμῶν ἀφ[οῦ ὀμόσητε τόν 
ὅρκον τῆς] ὑπηρεσίας ἐνώπιον τοῦ Νομάρχου Λαρίσης. 

                                                 Ὁ ὑπουργός                                                                
                                                Π. Μανέτας38                                 Σ. Μ. Παρίσης39      

 
                Μετ’ ὀλίγας ἡμέρας ὑπεβιβάσθη ὁ μισθός εἰς δρ. 75 κατά μῆνα. 
 

Ἔγγραφον 2ον   
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
[Τό Ὑπ]ουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

 
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 30 Ἰανουαρίου 1888 
Ἀριθ. Πρωτ. 1158 

 
Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν, βοηθόν τοῦ ἐν Λαρίσῃ Ἑλλην. Σχολείου. 

 
Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 26 τοῦ λήγοντος ἐκδοθέντος 

καί τῇ 28 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 2 [φύλλῳ] τῆς Ἐφημερίδος 
τῆς Κυβερνήσεως ὡρίσθη ἀπό τῆς 3ης Ἰανουαρίου ὁ μισθός ὑμῶν εἰς δραχμάς 
ἑβδομήκοντα πέντε (75) κατά μῆνα, πρός τόν Αχ 113 νόμον τῆς 20 ∆/βρίου 1887. 

             
 Ὁ ὑπουργός                                                                

                                                           Π. Μανέτας                                  Σ. Μ. Παρίσης   
 
 
 

                                                      
37. Ο πλήρης τίτλος είναι: Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσεως. 
38. Ο Παν. Μανέτας διετέλεσε υπουργός των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσε-

ως την περίοδο 9.5.1886 -15.2.1889.  
39. Ο Σ. Μ. Παρίσης πρέπει να ήταν κάποιος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου  των Εκ-

κλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσεως. 
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Ἔγγραφον 3ον 
               

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

  
        Ἐν  Ἀθήναις τῇ 28 Ἰουνίου 1888 

       Ἀριθ. Πρωτ. 8493 
                ∆ιεκπ. 5800  
     
Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν ἄχρι τοῦδε βοηθόν τοῦ ἐν Λαρίσῃ Ἑλ. Σχολείου. 

 
Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 23 τοῦ λήγοντος ἐκδοθέντος 

καί τῇ 27 τοῦ αὐτοῦ  καταχωρισθέντος ἐν τῷ  ὑπ’ ἀριθ. 164 φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος 
τῆς Κυβερνήσεως ἀπελύθητε τῆς ὑπηρεσίας.             

 
                                Ὁ ὑπουργός                                                               

Π. Μανέτας                      Γ. Α. Οἰκονόμου40 
                                                                                       
 
                Χρόνος  ὑπηρεσίας μῆνες 6, ἡμέραι 5.                                      

 
Ἔγγραφον 4ον 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 
 

 Ἐν  Ἀθήναις τῇ 16 Σ/βρίου 1888 
Ἀριθ. Πρωτ. 12171 
           ∆ιεκπ.  8190 
                                             Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν  
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 10 τοῦ λήγοντος ἐκδοθέντος 
καί τῇ 12 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 23 φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος 
τῆς Κυβερνήσεως διωρίσθητε βοηθός εἰς τό ἐν Λαρίσῃ Ἑλλην. Σχολεῖον, ἐπί τῷ 
νενομισμένῳ μισθῷ δραχμῶν ἑβδομήκοντα πέντε κατά μῆνα. 

Ὅθεν προσκαλεῖσθε νά μεταβῆτε εἰς τήν θέσιν ὑμῶν ἀφ’ οὗ [ὀμ]όσητε τόν ὅρκον 
τῆς ὑπηρεσίας ἐνώπιον τοῦ εἰρηνοδίκου Λαρίσης. 
                                                      Ὁ ὑπουργός                                                                
                                                      Π. Μανέτας                                         Σ. Μ. Παρίσης 
 
 

                                                      
40. Ο Γ. Α. Οικονόμου πρέπει να ήταν κάποιος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου των Εκ-

κλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσεω.  
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Ἔγγραφον 5oν 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κ.τλ. 

Ἐν  Ἀθήναις τῇ 29 Ἰουλίου 1889 
 Ἀριθ. Πρωτ. 9865 
          ∆ιεκπ.  6278 
 
Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν ἄχρι τοῦδε βοηθόν τοῦ ἐν Λαρίσῃ Ἑλλην. Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 24 τοῦ [ἱστα]μένου ἐκδο-
θέντος καί τῇ 26 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ [ὑπ’] ἀριθ. 191 φύλλῳ τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἀπελύθητε τῆς ὑπηρεσίας. 
                                                           Ὁ ὑπουργός                                                                
                                                         Γ. Ν. Θεοτόκης41                              Σ. Μ. Παρίσης 
      

 [Χρόνος] ὑπηρεσίας μῆνες 10, ἡμέραι 13. Τήν 29ην Ἰουλίου 1889 μετέβην εἰς 
Ῥαψάνην ὅπου ὑπανδρεύσαμεν τήν ἀδελφήν μου Ἑλένην μετά τοῦ Βασιλείου 
Χρυσοῦ, ἀλλά με[τ’ ὀλίγας ἡμ]έρας ἀπό τοῦ γάμου τούς ἔδιωξαν οἱ γονεῖς των καί 
ἦλθον καί κατῴκησαν εἰς τήν οἰκίαν μας. Ἐκ τούτου δέ καί ἐγώ ἠναγκάσθην καί 
ἦλθον εἰς Ῥαψάνην, ὅπου μένω καί διαρκῶς σχεδόν ἔκτοτε διορισθείς εἰς τό αὐτόθι 
Ἑλ. Σχολεῖον. 

Ἔγγραφον 6ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
                                                         Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 
 
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 17η Νοεμβρίου 1889                                                        
 Ἀριθ. Πρωτ. 16.955 

Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 14 τοῦ [ἱσ]ταμένου ἐκδο-
θέντος καί τῇ 16 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος [ἐν τῷ] ὑπ’ ἀριθ. 279 φύλλῳ τῆς Ἐφη-
μερίδος τῆς Κυβερνήσεως διωρίσθ[ητε] βοηθός ἐπί τῷ νενομισμένῳ μισθῷ τοῦ ἐν 
Ῥαψάνῃ Ἑλ. Σχ[ολείου]. 

Ὅθεν προσκαλεῖσθε νά μεταβῆτε εἰς τήν θέσιν ὑ[μῶν ἀφ’ οὗ ὀ]μόσητε τόν ὅρκον 
τῆς ὑπηρεσίας ἐνώπιον τοῦ κ. εἰρηνοδίκου [Ὀλύ]μπου. 
                                                               Ὁ ὑπουργός                                                                
                                                             Γ. Ν. Θεοτόκης                             Σ. Μ. Παρίσης      
                                    
 

                                                      
41. O Γ. Ν. Θεοτόκης διετέλεσε πρωθυπουργός καί ὑπουργός τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς 

∆ημοσίας Ἐκπαιδεύσεως κατά την περίοδο 14.3.1900 -27.5.1900. 
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Ἔγγραφον 7ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

 
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 24 Αὐγούστου 1890 
 Ἀριθ. Πρωτ. 11381 
           ∆ιεκπ. 7959 
 
Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν ἄχρι τοῦδε βοηθόν τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 19 τοῦ ἱσταμένου μηνός 
ἐκδοθέντος καί τῇ 23 τοῦ αὐτοῦ  καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 213 φύλλῳ τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἀπελύθητε τῆς ὑπηρεσίας.             
                                              Ὁ ὑπουργός 

                               Θ.Κανακάρης42                            Σ. Μ. Παρίσης 
      

Ὑπηρεσία μῆνες 9, ἡμέραι 7. Τήν 1η Ὀκτωβρίου 1890 μετέβην εἰς Λάρισαν καί 
κατετάχθην εἰς τό 5ον Πεζ. Σύνταγμα ὡς κληρωτός τῆς ἀπογραφῆς τοῦ ἔτους [1890] 
ὡς γεννηθείς κατ’ Ἰανουάριον τοῦ ἔτους 1869 ἡμέραν ∆ευτέραν. Τήν 2 Ἰανουαρίου 
1891 ἐπανῆλθον εἰς Ῥαψάνην μετά τρίμηνον ἐν τῷ στρατῷ ὑπηρεσίαν καθ’ ὅ διαθέ-
σιμος καί πάλιν μετ’ ὀλίγον διωρίσθην βοηθός εἰς τό ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλ. Σχολεῖον. 
                                                     

Ἔγγραφον 8ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

 
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 16 Ἰανουαρίου 1891  
Ἀριθ. Πρωτ. 779 
∆ιεκπ. 768 
                                                               Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 8 τοῦ ἱστάμενου ἐκδοθέντος 
καί τῇ 12 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 14 φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος 
τῆς Κυβερνήσεως διωρίσθητε βοηθός ἐπί μηνιαίῳ μισθῷ δρ. ἑβδομήκοντα πέντε εἰς 
τό ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχολεῖον.  

Ὅθεν προσκαλεῖσθε νά μεταβῆτε εἰς τήν θέσιν ὑμῶν, [ἀφ’οὗ] ὀμόσητε τόν ὅρκον 
τῆς ὑπηρεσίας ἐνώπιον τοῦ εἰρηνοδίκου Ὀ[λύμ]που καί ἀναλάβητε τά καθήκοντά 
σας. 

                                                      
42. Ο Θ. Κανακάρης διετέλεσε ὑπουργός των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσε-

ως την περίοδο 30.6.1890 -24.10.1890. 
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                                                              Ὁ ὑπουργός                                                                
                                                     (τ. σ) Ἀχ. Γεροκωστόπουλος43           Σ. Μ. Παρίσης 
      

Ἔγγραφον 9ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

 
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 17 Ἰουλίου 1891  
Ἀριθ. Πρωτ. 13693                                
          ∆ιεκπ. 9526 

 
Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν ἄχρι τοῦδε βοηθόν τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχολείου. 
 

Γνωστοποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 12 τοῦ ἱσταμένου ἐκδοθέντος 
καί τῇ 15 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 201 φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος 
τῆς Κυβερνήσεως, ἀπελύθητε τῆς ὑπηρεσίας.             

                                                           Ὁ ὑπουργός 
                            (τ. σ) Ἀχιλλέας Γεροκωστόπουλος            Γ. Α. Οἰκονόμου 

 
Ὑπηρεσία μῆνες 6 ἡμέραι 7. Ἐπειδή ἡ θέσις τῶν βοηθῶν κατηργήθη μετέβην κα-

τά Σεπτέμβριον εἰς Ἀθήνας ὅπως ὑποστῶ ἐξετάσεις ἐνώπιον τῆς ἐπί τοῦτο συστάσης 
ἐπιτροπείας ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Γ. Μιστριώτου, 
τόσον δέ ἐπέτυχον εἰς [ταύτας] ὥστε μεταξύ 90 συνεξετασθέντων ἔλαβον τόν 
πρῶτον ἀριθμόν μετά τοῦ βαθμοῦ «Ἄριστα». Ἔλαβον δέ τό ὑπ’ ἀριθ. 20821 πτυχί-
ον καί ὑπό χρονολογίαν 30 Νοεμβρίου 1891. 

Κατά τήν 22 Ὀκτωβρίου ἀνεχώρησα ἐπί τοῦ ἀτμοπλοίου «Ἑλλάς» τῆς ἀτμο-
πλοΐας Γουδῆ ἀλλά μόλις ἐξήλθομεν τοῦ λιμένος Πειραιῶς παρά τόν «Κάβον Κρά-
καρη», κατά λάθος τοῦ πλοιάρχου, τό πλοῖο μας ἐξώκειλεν καί ἠναγκάσθην νά 
ἐπιστρέψω εἰς Ἀθήνας καί τήν 24 ἀνεχώρησα φθάσας εἰς Βῶλον τήν 26ην. 
 

Ἔγγραφον 10ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

  
Ἐν Ἀθήναις τῇ 14 ∆εκεμβρίου 1891 
Ἀριθ. Πρωτ. 25470 
          ∆ιεκπ. 18793 
                                                 Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν 
 

                                                      
43. Ο  Αχ. Γεροκωστόπουλος  διετέλεσε υπουργός των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκ-

παιδεύσεως την περίοδο 24.10.1890 -18.2.1892. 
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Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμίν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 7 τοῦ ∆εκεμβρίου μηνός ἐκ-
δοθέντος καί τῇ 10 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 347 φύλλῳ τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως διωρίσθητε πρωτοβάθμιος διδάσκαλος εἰς τό ἐν Ῥα-
ψάνῃ Ἑλλην. Σχολεῖον.   

Ὅθεν προσκαλεῖσθε νά μεταβῆτε εἰς τήν θέσιν ὑμῶν καί ἀναλάβητε τά καθήκο-
ντά σας ἀφοῦ ὀμόσητε τόν νενομισμένον ὅρκον τῆς ὑπηρεσίας ἐνώπιον τοῦ κ. 
Ἐπάρχου Τυρνάβου. 
                                                            Ὁ ὑπουργός 

                 (τ. σ) Ἀχ. Γεροκωστόπουλος       Σ. Μ. Παρί[σης] 
                                                                                                                    

 
Ἔγγραφον 11ον 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.  
 

Ἐν  Ἀθήναις τή 30  Ἰουνίου 1893  
 Ἀριθ. Πρωτ. 13647 
           ∆ιεκπ. 13742 
 
Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν ἄχρι [τοῦδε] διδάσκαλον τοῦ καταργηθέντος ἐν 
Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 27 τοῦ φθίνοντος μηνός 
ἐκδοθέντος καί τῇ 28 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 121 φύλλῳ τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἀπελύθητε τῆς ὑπηρεσίας.             

Ὁ ὑπουργός 
   Ἀθ. Εὐταξίας44  

        
Ὑπηρεσία μῆνες 18, ἡμέραι 16. Παραλειφθέν. Κατά τήν 20 Μαρτίου 1890 ἔτεκε 

προώρως καί μετά πολλῶν ὀδυνῶν ἡ ἀδελφή μου Ἑλένη Χρυσοῦ θῆλυ, ὀνομασθέν 
Ἀφροδίτη.                                                     
 

ἔγγραφον 12ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

  
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 4 ∆εκεμβρίου 1893 
Ἀριθ. Πρωτ. 29212 
          ∆ιεκπ. 27629 

                                                      
44. Ο Αθ. Ευταξίας διετέλεσε υπουργός των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσεως 

τις περιόδους 3.5.1893-30.10.1893 και 2.4.1899 -14.3.1900. 
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                                                Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 30 τοῦ πα[ρελθ]όντος μηνός 
ἐκδοθέντος καί 2 τοῦ ἱστάμενου καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 254 φύλλῳ τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως διωρίσθητε διδάσκαλος ἐφ’ ᾧ καί πρότερον μισθῷ 
καί βαθμῷ εἰς τό ἐν Φαναρίῳ Ἑλλην. Σχολεῖον.  

Ὅθεν προσκαλεῖσθε νά μεταβῆτε εἰς τήν θέσιν ὑμῶν ἀφ’ οὗ ὀμόσητε τόν ὅρκον 
τῆς ὑπηρεσίας ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου Εἰρηνοδίκου καί ἀναλάβητε τά καθήκοντά 
σας. 
                                                               Ὁ ὑπουργός                                                                
                                                           (τ. σ) ∆. Καλλιφρονᾶς45                                                    
      

Ἔγγραφον 13ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

  
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 27 Ἰανουαρίου 1895 
Ἀριθ. Πρωτ. 1502 
          ∆ιεκπ. 1025 
 

Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν ἄχρι τοῦδε διδάσκαλον τοῦ ἐν Φαναρίῳ Ἑλλην. 
Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 25 τοῦ ἱσταμένου μηνός ἐκ-
δοθέντος καί τῇ 26 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 19 φύλλῳ τῆς Ἐφη-
μερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἀπελύθητε τῆς ὑπηρεσίας ὡς ἐγκαταλιπόντως τήν θέσιν 
σας. 
                                                                 Ὁ ὑπουργός 
                                                         (τ. σ) Ἄγ. Βλάχος46  
        

Ὑπηρεσία μῆνες 13, ἡμέραι 23. Εὑρισκόμενος ἐν Φαναρίῳ ἔλαβον ἐπιστολήν ὅτι 
ἡ ἀδελφή μου [ Ἑλένη Χρυ]σοῦ τήν 10 Φεβρουαρίου 1894 ἔτεκε θῆλυ, τήν Καλλιό-
πην. Τήν 8ην Ἰανουαρίου 1895 ἀναχωρήσας ἐκ Φαναρίου μετέβην εἰς Ἀθήνας μέ 
τόν σκοπόν νά λάβω ἄδειαν, ἀλλά πεσόντος τοῦ ὑπουργείου Τρικούπη47 καί δια-
λυθείσης τῆς Βουλῆς, μή ἔχων βουλευτήν τινά πρός ὑποστήριξην τῆς αἰτήσεώς μου 
ἀπελύθην τῆς ὑπηρεσίας. Σκοπός τῆς εἰς Ἀθήνας μεταβάσεώς μου ἦτο νά δώσω 

                                                      
45. Ο ∆. Ν. Καλλιφρονάς διετέλεσε υπουργός των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαι-

δεύσεως την περίοδο 30.10.1893 -12.1.1895. 
46. Ο Άγγ. Βλάχος διετέλεσε υπουργός των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσεως 

την περίοδο 12.1.1895 -31.5.1895. 
47. Αναφέρεται στην παραίτηση του  Χαρ.Τρικούπη ως πρωθυπουργού. Ο Χαρ. Τρικούπης 

(1832 -1896) εκλέχτηκε  πρωθυπουργός επτά φορές,  από το 1882 έως το 1895. 
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ἐξετάσεις εἰς τό Φιλολογ. Φροντιστήριον τοῦ Πανεπιστημίου ὡς συμπληρώσας διετῆ 
φοίτησιν ἐν αὐτῷ καί ἔχων δικαίωμα εἰς διδασκαλικάς ἐξετάσεις ἅς ὑπέστην τήν 
3ην Φεβρουαρίου 1895, γενόμενος δευτεροβάθμιος Ἑλληνοδιδάσκαλος. Ἀριθμός 
πτυχίου 352, ἡμέρα ἐκδόσεως 7 Φεβρουαρίου 1895.                                                     
 

Ἔγγραφον 14ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

  
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 21 Σ/βρίου 1896 
Ἀριθ. Πρωτ. 13727 
          ∆ιεκπ. 8760 
                                      Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 19 τοῦ φθί[νοντο]ς μηνός ἐκ-
δοθέντος καί τῇ 20 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 219 φύλλῳ τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, διωρίσθητε διδάσκαλος εἰς τό ἐν Φαναρίῳ Ἑλλην. 
Σχολεῖον.   

Ὅθεν προσκαλεῖσθε νά μεταβῆτε εἰς τήν θέσιν ὑμῶν ἀφ’ οὗ ὀμόσητε τόν ὅρκον 
τῆς ὑπηρεσίας ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου Εἰρηνοδίκου καί ἀναλάβητε τά καθήκοντά 
σας. 
  
                                                  Ὁ ὑπουργός                                                                
                                       (τ. σ)   ∆.  Πετρίδης48                           Γ. Α. Οἰκονομόπουλος         
      

Ἔγγραφον 15ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

 
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 24 Ὀκτωβρίου 1896 
Ἀριθ. Πρωτ. 15446 
 
Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν ἄχρι τοῦδε διδάσκαλον τοῦ ἐν Φαναρίῳ Ἑλλην. Σχο-
λείου. 
 

Γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι διά Β.∆ιατάγματος τῇ 15 τοῦ ἱστάμενου μηνός ἐκδοθέντος 

                                                      
48. Ο ∆. Γ. Πετρίδης (1838 -1896), ως «γενικός επιθεωρητής των ∆ημοτικών Σχολείων» (1878-

1882) εἶχε συντάξει την εργασία Στοιχειώδεις πρακτικαί ὁδηγίαι περί διδασκαλίας μαθημάτων ἐν 
τοῖς δημοτικοῖς σχολείοις, που θεωρείται σημαντικός σταθμός στην ιστορία του ∆ημοτικοῦ Σχο-
λείου. Βλ. Αλ. ∆ημαράς, ό. π., τ. Β΄, σ. κα΄. Ο ∆. Γ. Πετρίδης διετέλεσε και υπουργός των Εκκλησι-
αστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσεως την περιοδο 31.5.1895 -23.11.1896. 
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καί τῇ 19 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 244 φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος 
τῆς Κυβερνήσεως μετετέθητε τῆ αἰτήσει σας εἰς τό ἐν Φαρ[σάλοις] Ἑλλην. Σχολεῖον.  

Ὅθεν προσκαλεῖσθε νά μεταβῆτε εἰς τήν νέαν θέαν ὑμῶν [καί ἀνα]λάβητε τά 
καθήκοντά σας ἅμα τῇ λήψει τῆσδε τῆς κοινοποιήσεως. 

                                                                 Ὁ ὑπουργός                                                   
                                                                  ∆. Πετρίδης                         Γ. Α. Οἰκονόμου   
                                                     

ἔγγραφον 16ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

  
 Ἐν  Ἀθήναις τῇ 14 Ἰανουαρίου 1897   
 Ἀριθ. Πρωτ. 361 
           ∆ιεκπ. 473 

Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν  ἄχρι τοῦδε διδάσκαλον τοῦ ἐν Φαρσάλοις Ἑλλην. 
Σχολείου. 

Γνωστοποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 4 τοῦ μεσοῦντος μηνός ἐκδο-
θέντος καί τῇ 10 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ  ὑπ’ ἀριθ. 7 φύλλῳ τῆς Ἐφη-
μερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἐγένετο δεκτή ἡ ἀπό τῆς ὑπηρεσίας παραίτησις ὑμῶν.   

                                                      Ὁ ὑπουργός                                                                
                                                  Θ. ∆εληγιάννης49                               Σ. Μ. Παρίσης  

 
Ὑπηρεσία μῆνες 3, ἡμέραι 20. Μετά τήν ἐκ Φαναρίου ἀναχώρησίν μου, δούς 

ἐξετάσεις, ἐπέστρεψα ἐξ Ἀθηνῶν εἰς Ῥαψάνην ὅπου ὡς ἐκ τῆς πολιτικῆς καταδιώ-
ξεως διέ[μ]εινα μή δυνηθείς νά διορισθῶ εἴς τινα θέσιν μέχρι τόν Σεπτέμβριον τοῦ 
1896, ὅποτε διωρίσθην καί πάλιν εἰς Φανάριον. Ἀλλ’ ἀφενός διότι ἤμην ἀδύνατος 
[εἰσέτι;], ὡς ἐκ τῆς παθήσεως τοῦ στομάχου μου, ἥν ἐπαθον εἰς Φανάριον ἕνεκα τῆς 
μεγάλης καταχρήσεως κονιάκ, ἀφ’ ἑτέρου δέ διότι ἀνέλαβον ἐν Ῥαψάνῃ τήν διδα-
σκαλίαν τῶν μαθητῶν τῶν ἀπολυθέντων ἐκ τοῦ ∆ημ. Σχολείου ἐπί τῇ ὑποσχέσει 
διορισμοῦ μου εἰς τό ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλ. Σχολεῖον, ὅπερ ἔμελλε νά συσταθῇ κατ’ 
Ἰανουαρίον χωρίς νά ὑποβληθῶ εἰς παρακλήσεις πρός τούς πολιτικούς, δέν μετέβην 
εἰς ἥν διωρίσθην θέσιν οὔτε δέ καί εἰς ἥν μετετέθην. Ἐν ᾧ δέ κατ’ Ἰανουάριον 1897 
ἀνασυνέστη τό Σχολεῖον καί ἀνέμενον ἀπό ἡμέρας εἰς ἡμέραν τόν διορισμόν μου, 
αἴφνης τήν 24η Φεβρουαρίου προσεκλήθην ὡς ἔφεδρος ἕνεκα τῶν μετά τῆς Τουρκί-
ας ἀνωμάλων διεθνῶν σχέσεών μας. Γενομένου δέ τοῦ πολέμου ἀπελύθην τῶν τάξε-
ων τοῦ στρατοῦ τήν 30 Σ/βρίου 1897 καί μετέβην εἰς Ἀθήνας ὅπου διέμεινα μέχρι 
τέλους σχεδόν τοῦ ἔτους, ὁπόταν τήν ἑσπέραν τῆς 31 ∆/βρίου 1897 ἔφθασα ἐνταῦθα 
σῷος ἐν μέσῳ τῶν Τούρκων. Τήν 27ην Ἰανουαρίου 1898 ἔτεκεν ἡ ἀδελφή μου 

                                                      
49. Ο Θ. Π. ∆εληγιάννης διετέλεσε πρωθυπουργός και υπουργός των Εκκλησιαστικών και της 

∆ημοσίας Εκπαιδεύσεως την περίοδο 23.11.1896 -18.4.1897. 
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Ἑλένη Β. Χρυσοῦ ἄρρεν, τόν Κωνσταντῖνον. Ἐπειδή καθ’ ὅν χρόνον διετέλουν 
ἔφεδρος διωρίσθην εἰς τό ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλ. Σχολεῖον, ἀλλά δέν ἠδυνήθην νά 
ἀναλάβω τά καθήκοντά μου, ὁ θεῖος μου βουλευτής κ. Ι. Παπαδόπουλος50 μοί 
ἔγραψεν ἐξ Ἀθηνῶν κατά τάς ἀρχάς Μαρτίου νά μεταβῶ εἰς Ἀθήνας καί ὁρκισθῶ, 
καθ’ ὅσον συνεννοήθη περί [τούτου μετά] τοῦ ὑπουργοῦ, μεταβάς δέ ἐκεῖ δέν 
ἠδυνήθην νά ὁρκισθῶ καί [τήν Με]γάλην Τρίτην ἐπιστρέφων διά τοῦ ἀτμοπλοίου 
«Ἤπειρος» [ἠναγκά]σθην νά ἀποβιβασθῶ εἰς Ἁγίαν Μαρίναν51 ἕνεκα τῆς ἐν αὐτῷ 
[ἐπισυμ]βάσης πυρκαιᾶς κατά τό μεσονύκτιον εἰς ἥν μεγάλως ἐκινδύνευσα. ∆ιερχο-
μένου δέ ἑτέρου ἀτμοπλοίου τῆς αὐτῆς ἑταιρείας ἐπέβην αὐτοῦ καί τήν Μεγάλην 
Τετάρτην ἀπέβην εἰς Βῶλον, ὀπόθεν τήν ἑσπέραν ἔφθασα εἰς Λάρισαν καί τήν Με-
γάλη Πέμπτην εἰς Ῥαψάνην. 

Κατά τόν Μάϊον τοῦ 1898, ἐκκενωθείσης τῆς Θεσσαλίας ὑπό τοῦ τουρκικοῦ 
στρατοῦ καί ἐπανελθουσῶν τῶν Ἑλλην. ἀρχῶν διωρίσθην εἰς τό ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. 
Σχολεῖον.  
                                                     

Ἔγγραφον 17ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.  

 
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 15 Ὀκτωβρίου 1898 
Ἀριθ. Πρωτ. 15285 
          ∆ιεκπ. 9630 
 
                                               Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 9 τοῦ ἱστάμενου μηνός ἐκδο-
θέντος καί τῇ 12 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 241 φύλλῳ τῆς Ἐφη-
μερίδος τῆς Κυβερνήσεως διωρίσθητε δευτεροβάθμιος διδάσκαλος εἰς τό ἐν Ῥαψάνῃ 
Ἑλλην. Σχολεῖον. 

Ὅθεν προσκαλεῖσθε νά μεταβῆτε εἰς τήν θέσιν ὑμῶν, ἀφ’οὗ ὀμόσητε τόν ὅρκον 
τῆς ὑπηρεσίας ἐνώπιον του ἁρμοδίου Εἰρηνοδίκου καί ἀναλάβητε τά καθήκοντά 
σας . 
 
                                               Ὁ ὑπουργός                                                                
                                 (τ. σ) Α. Παναγιωτόπουλος52                     Γ. Α. Οἰκονομόπουλος              

Κατά τόν Ἰούνιον τοῦ ἔτους 1899 ἐμνηστεύσαμεν τήν ἀδελφήν μου Μαρίαν μετά 

                                                      
50. Ο Ιω. Παπαδόπουλος εκλέχτηκε βουλευτής της επαρχίας του Τυρνάβου τα έτη 1881, 1885, 

1887 και 1895. Βλ. Φοίβος ∆ημ. Καζάκης, ∆ημήτριος Αστερ. Καζάκης, βουλευτής και γερουσια-
στής και οι θεσσαλοί βουλευταί – γερουσιασταί, 1881-1946, Λάρισα 2006, 11-13, 15.  

51. Πρόκειται για τον όρμο της Αγίας Μαρίνας της Αττικής. 
52. Ο Ανδρ. Παναγιωτόπουλος διετέλεσε υπουργός των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας 

Εκπαιδεύσεως  την περίοδο 18.1.1900-31.5.1901. 
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τοῦ Γ. Ρεντιζέλα ἥν καί ἐνυμφεύσαμεν τήν 22αν Ἀπριλίου 1901. Τήν 21 Ἰουνίου ἡ 
ἀδελφή μου Ἑλένη Χρυσοῦ ἔτεκε θῆλυ, τήν Μελπομένην. 

 
ἔγγραφον 18ον 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 
 

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Αὐγούστου 1901 
Ἀριθ. Πρωτ. 14254 
 

Πρός τόν ἄχρι τοῦδε διδάσκαλον τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχολείου κ. Ἰωάν. 
∆ουμακῆν. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 4 τοῦ ἱσταμένου μηνός ἐκδο-
θέντος καί τῇ 5 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 179 φύλλῳ τῆς Ἐφημε-
ρίδος τῆς Κυβερνήσεως ἀπελύθητε τῆς ὑπηρεσίας ὡς μή ἀναλαβόντως τά καθήκοντά 
σας. 

Ὁ ὑπουργός 
                                                         (τ. σ) Σ. Στάης53 
      
  Χρόνος ὑπηρεσίας μῆνες 34, ἡμέραι 6. 
 

Ἔγγραφον 19ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

  
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 4 Σ/βρίου 1901 
Ἀριθ. Πρωτ. 15487 
          ∆ιεκπ. 13979 
                                           Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 30 τοῦ παρελθόντος μηνός 
ἐκδοθέντος καί τῇ 1 τοῦ ἱστάμενου ἐν τῷ ἀριθ. 202 φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυ-
βερνήσεως διωρίσθητε διδάσκαλος εἰς τό ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχολεῖον.  

Ὅθεν προσκαλεῖσθε νά μεταβῆτε εἰς τήν θέσιν σας καί ἀναλάβητε τά καθήκοντά 
σας, ἀφοῦ ὀμόσητε τόν ὅρκον τῆς ὑπηρεσίας ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου Εἰρηνοδίκου. 

                                                  Ὁ ὑπουργός                                                                
                                                (τ. σ)  Σ. Στάης                                 Σ. Μ. Παρίσης 
 

                                                      
53. Ο Σ. Στάης διετέλεσε υπουργός των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκπαιδεύσεως τις 

περιόδους 27.5.1900 -12.11.1902, 6.12.1903 -14.6.1904 καί  21.6.1908 -7.7.1909. 
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Τήν 9ην Φεβρουαρίου 1902, μετά τριετῆ νόσον, ἀπεβίωσεν ὁ πατήρ μου Ἀθα-
νάσιος. Κατ’ Ἀπρίλιον τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐμνηστεύσαμεν τήν ἀδελφήν [μου] Αἰκατε-
ρίνην μετά τοῦ Ἰωάν. Ἀβρ. Ῥάμμου. Τήν 8ην ∆εκεμβρίου 1902 μεταβάς εἰς Λάρισαν 
ἀντήλλαξα δακτύλιον ἀρραβῶνος μετά τῆς Ἀγγελικῆς Ν. Παπαοικονόμου πρός πα-
τρός μέν ἐκ Βλαχολειβάδου,54 πρός μητρός δέ ἐκ Χίου. Τήν 5ην Ἰανουαρίου 1903 
ἐμνηστεύσαμεν τόν ἀδελφόν μου Κωνσταντῖνον μετά τῆς Εὐανθίας Α. Βλάχου. Τήν 
25ην Ἰανουαρίου 1903 ἀπεβίωσεν ὁ πρός μητρός πάππος μου Ἀθανάσιος Γαγάρας 
ἐτῶν 98. Τήν 27ην Μαρτίου 1903 ἡ ἀδελφή μου Ἑλένη Χρυσοῦ ἔτεκεν θῆλυ, τήν 
Φωτεινήν. Τήν 3ην Ἀπριλίου 1902 ἡ ἀδελφή μου Μαρία Ρεντιζέλα ἔτεκε θῆλυ, τήν 
Βασιλικήν.                                                     

                                                
Ἔγγραφον 20όν 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 
 

Ἐν  Ἀθήναις τῇ 3 Ὀκτωβρίου 1903  
Ἀριθ. Πρωτ. 16679 
∆ιεκπ. 15982 

 
Τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν δευτεροβάθμιον διδάσκαλον τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. 

Σχολείου. 
Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 25 τοῦ παρελθόντος μηνός 

ἐκδοθέντος καί τῇ 29 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 250 φύλλῳ τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως αὐξάνεται κατά τό πεμπτημόριον, ἤτοι κατά δραχ. 
(26) εἴκοσιν ἕξ τόν μῆνα ἀπό τῆς 16ης Ἰουλίου 1903, λόγῳ συμπληρώσεως πρώτης 
πενταετίας, [ἐν ᾧ ἔ]χετε βαθμῷ, ὁ μισθός ὑμῶν, ἀνερχόμενος οὕτως εἰς δρ. ἑκατόν 
[πεν]τήκοντα ἕξ μηνιαίως. 

                                            Ὁ ὑπουργός                                                                
                             (τ. σ) Θ. Κ. Φαρμακόπουλος55                             Σ. Μ. Παρίσης 

 
Τήν 26ην Ὀκτωβρίου 1903 ἐνυμφέφθην τήν Ἀγγελικήν Νικ. Παπαοικονόμου. 

Τήν 26ην Φεβρουαρίου 1904 ἡ ἀδελφή μου Μαρία Ρεντιζέλα ἔτεκεν ἄρρεν, τόν 
Ἀθανάσιον, βαπτισθέντα τήν 15 Ἀπριλίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους. Τήν 11 Ἀπριλίου ὑπαν-
δρεύσαμεν τήν ἀδελφή μου Αἰκατερίνην μετά τοῦ Ἰωάννου Ῥάμμου. Τήν 25 
Ἀπριλίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐνυμφέφθη ὁ ἀδελφός μου Κώστας μετά τῆς Εὐανθίας 
Ἀντ. Βλάχου. Τήν 2 Φεβρουαρίου 1905 ἡ ἀδελφή μου Αἰκ. Ῥάμμου ἔτεκεν ἄρρεν, 
τόν Ἀβραάμ, βαπτισθέντα τῇ 1η Μαΐου τοῦ αὐτοῦ ἔτους. Τήν 4 Ἀπριλίου 1905 
ἀπέκτησεν ὁ ἀδελφός μου Κωνσταντῖνος θῆλυ, τήν Ἀθηνᾶν καί Χαμαϊδήν, 

                                                      
54. Βλαχολείβαδο· το Λιβάδι της Ελασσόνας. 
55. Ο Θ. Κ. Φαρμακόπουλος διετέλεσε υπουργός των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Εκ-

παιδεύσεως την περίοδο  28.6.1903-6.2.1903. 
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βαπτισθεῖσαν τῇ 28 Αὐγούστου 1905. Τήν 14 Ἰουλίου 1905 ἀπεκτήσαμεν τήν θυγα-
τέρα μας Θάλειαν, βαπτισθεῖσαν τῇ 4 Σεπτεμβρίου 1905. Τήν 7 ∆εκεμβρίου ἔτεκεν ἡ 
ἀδελφή μου Ἑλένη Β. Χρυσοῦ θῆλυ, τήν Αἰκατερίνην, βαπτισθεῖσαν τῇ 4 Φεβρουα-
ρίου 1906. Τήν 1ην Ἰανουαρίου 1906 ἡ ἀδελφή μου Μαριγούλα Γ. Ῥεντιζέλα ἔτεκεν 
θῆλυ, τήν Χαμαϊδήν, βαπτισθεῖσαν τῇ 2 Φεβρουαρίου 1906. Τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 
1906, ἡμέραν Σάββατον καί ὥραν 10ην Π. Μ. ἀπεκτήσαμεν τόν υἱόν μας Ἀθα-
νάσιον, βαπτισθέντα τῇ 3η ∆/βρίου 1906, ἡμέρᾳ Κυριακῇ. Τῇ 5 ∆εκεμβρίου 1906 
ἀπεβίωσεν ἐξ ἰλαρᾶς ἡ ἀνεψιά μου Αἰκατερίνη Β. Χρυσοῦ. Τῇ 6 ∆εκεμβρίου 1906, 
ἡμέρᾳ Τετάρτῃ, ἀπέκτησεν ἡ ἀδελφή μου Αἰκατερίνη Ῥάμμου υἱόν, τόν Ἀθανάσιον, 
βαπτισθέντα τῇ 29 Ἀπριλίου 1907. Τῇ 2 Ἰανουαρίου 1907 ἀπεβίωσεν ἐξ ἱλαρᾶς ἡ 
ἀνεψιά μου Χαμαϊδή Γ. Ῥεντιζέλα. Τῇ 31 Ἰανουαρίου ἀπέκτησεν ὁ ἀδελφός μου 
Κωνσταντῖνος υἱόν, τόν Ἀθανάσιον, βαπτισθέντα τῇ 19 Αὐγούστου 1907. Τῇ 29 
Φεβρουαρίου 1908 ἀπέκτησεν ἡ ἀδελφή μου Ἑλένη. Β. Χρυσοῦ υἱόν, βαπτισθέντα 
τήν 3 Μαρτίου καί ὀνομασθέντα Ἀθανάσιον.  

 
ἔγγραφον 21ον 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 
  

Ἐν Ἀθήναις τῇ 1 Σεπτεμβρίου 1908 
Ἀριθ. Πρωτ. 12627 
          ∆ιεκπ. 13368 

Τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν δευτεροβάθμιον διδάσκαλον τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχο-
λείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 7 τοῦ παρελθόντος μηνός 
ἐκδοθέντος καί τῇ 13 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 180 φύλλῳ τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως αὐξάνεται κατά τό πεμπτημόριον, ἤτοι κατά δραχ-
μάς εἴκοσι ἕξ τόν μῆνα ἀπό τῆς 17 Ἰουλίου 1908, λόγῳ συμπληρώσεως δευτέρας πε-
νταετίας, ἐν ᾧ ἔχετε βαθμῷ, ὁ μισθός ὑμῶν ἀνερχόμενος οὕτως εἰς δραχμάς ἑκατόν 
ὀγδοήκοντα δύο μηνιαίως. 
                                                Ὁ ὑπουργός                                                                
                                             (τ. σ.) Σπ. Στάης                                    Γ. Βενθύλος 
 

Τήν 17 Νοεμβρίου 1908, ἡμέραν ∆ευτέρα, ἀπεκτήσαμεν τόν υἱόν μας Νικόλαον, 
βαπτισθέντα τῇ 12 Ἀπριλίου 1909. Τήν 8ην Ἰανουαρίου 1909 ἡμέρᾳ Πέμπτῃ 
ἀπέκτησεν ἡ ἀδελφή μας Κατήγκω Ῥάμμου τήν θυγατέρα Ἑλένην, βαπτισθεῖσαν τῇ 
1 Ἀπριλίου 1909. Την 7ην Φεβρουαρίου 1909 ἡμέρᾳ Σαββάτῳ ἀπέκτησεν ὁ ἀδελφός 
μου Κωνσταντῖνος τήν θυγατέρα Μαρίαν, βαπτισθεῖσαν τῇ 25 Μαρτίου. Τήν 14ην 
Ἀπριλίου ἡμέραν Τρίτην ἀπεβίωσεν ἡ θυγάτηρ τῆς ἀδελφῆς μου Κατήγκως Ἑλένη 
ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ κοκκύτου. Τήν 18ην Ἀπριλίου 1910 ἀπεβίωσεν ὁ υἱός τῆς 
ἀδελφῆς μου Ἑλένης Χρυσοῦ Ἀθανάσιος. Τήν 27ην Ἀπριλίου 1910 ἀπέκτησεν ἡ 
ἀδελφή μου Αἰκατ. Ῥάμμου υἱόν, βαπτισθέντα τήν 20ήν Αὐγούστου καί ὀνομα-
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σθέντα Χρῆστον. Τήν 4ην Ἰουλίου Κυριακήν ἀπεκτήσαμεν θυγατέρα βαπτισθεῖσαν, 
την 31 Ἰανουαρίου 1911 καί ὀνομασθεῖσαν Ἀριάδνην. Τήν 1ην Αὐγούστου 1912, 
Τετάρτην, ἀπεκτήσαμεν θυγατέρα βαπτισθεῖσαν τήν 10ην Σ/βρίου 1912 καί ὀνο-
μασθεῖσαν Κλεονίκην. 
 

Ἔγγραφον 22ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

  
Ἐν Ἀθήναις τῇ 5 Σεπτεμβρίου 1913  
Ἀριθ. Πρωτ. 17333 
         ∆ιεκπ. 17650 
 
Προς τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν δευτεροβάθμιον διδάσκαλον τοῦ  ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. 
Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά Β. ∆ιατάγματος τῇ 16 τοῦ παρελ. μηνός ἐκδο-
θέντος καί τῇ 21 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 145 φύλλῳ τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως αὐξάνεται κατά τό πεμπτημόριον ἤτοι κατά δράχ. 
εἴκοσιν ἕξ τόν μῆνα ἀπό τῆς 17ης Ἰουλίου 1913, λόγῳ συμπληρώσεως τρίτης πεντα-
ετίας, ἐν [ᾧ] ἔχετε βαθμῷ, ὁ μισθός ὑμῶν, ἀνερχόμενος οὕτως εἰς δραχμάς διακοσίας 
ὀκτώ μηνιαίως. 

Ἐντολή τοῦ ὑπουργοῦ 
Ὁ τμηματάρχης 

Φίλ. Ἀγγ. Γεωργαντᾶς 
 

Τήν 10ην Μαΐου 1914, ἡμέραν Σάββατον, ἀπεκτήσαμεν υἱόν, βαπτισθέντα τῇ 4 
Ἰουλίου 1914 καί ὀνομασθέντα Μενέλαον. Τήν 4ην Φεβρουαρίου 1916, ἡμέραν Πέ-
μπτην, ἀπεκτήσαμεν υἱόν, βαπτισθέντα τῇ 16 Ἀπριλίου καί ὀνομασθέντα Τηλέμα-
χον.                                        
       

Ἔγγραφον 23ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ. 

  
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 4 Ἰουλίου 1918  
Ἀριθ. Πρωτ. 22488 
Προς τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν διδάσκαλον τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι’ ἡμετέρας πράξεως τῇ 26 τοῦ παρελθόντος μηνός 
ἐκδοθείσης καί τῇ 29 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθείσης ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 427 φύλλῳ τῆς 
Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως διαβαθμίζεσθε ἀπό 1ης Μαΐου ἐ. ἔ. ὡς δευτεροβάθμι-
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ος διδάσκαλος μέ μηνιαῖον μισθόν ἐκ δραχ. 258. 
Ἐντολῇ τοῦ ὑπουργοῦ 

Ὁ τμηματάρχης 
Ι. Ν. Βαϊανόπουλος 

                                                     
Ἔγγραφον 24ον 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.  
 

Ἐν  Ἀθήναις τῇ 22 Ἰουλίου 1920 
Τμῆμα ∆΄ 
Ἀριθ. Πρωτ. 32705 
Προς τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν δευτεροβάθμιον διδάσκαλον τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. 
Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι’ ἡμετέρας πράξεως τῆς 15 τοῦ ἱσταμένου μηνός 
ἐκδοθείσης καί τῇ 21 τοῦ αὐτοῦ καταχωρισθείσης ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 160 φύλλῳ τῆς 
ἐφημερίδας τῆς κυβερνήσεως κανονίζεται ὁ μηνιαῖος ὑμῶν μισθός ἀπό 1ης Ἰουνίου 
1920 εἰς δραχμάς 450, ὡς ἔχοντος πλέον τῶν εἴκοσιν ἐτῶν συντάξιμον ὑπηρεσίαν. 

Ἐντολῇ τοῦ ὑπουργοῦ 
Ὁ τμηματάρχης 

Ι. Ν. Βαϊανόπουλος                                                 
 

Ἔγγραφον 25ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.  

 
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 20 Ἰουνίου 1923 
Ἀριθ. Πρωτ. 25802 
 
Προς τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν  Βον διδάσκαλον τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι’ ἡμετέρας πράξεως τῇ 19 τοῦ Ἰουνίου μηνός ἐ. ἔ. 
ἐκδοθείσης κανονίζεται ὁ μηνιαῖος μισθός ὑμῶν εἰς δραχ. τετρακοσίας ὀγδοήκοντα 
(480) ἀπό 1 Ἰουνίου 1923. 

Ἐντολῇ τοῦ ὑπουργοῦ 
Ὁ τμηματάρχης 

(τ. σ.) Εὐάγ. Κακοῦρος56 

                                                      
56. Ο Ευάγγελος Κακούρος, τμηματάρχης του Ὑπουργείου των Εκκλησιαστικών και της ∆η-

μοσίας Εκπαιδεύσεως, από το 1913, υπήρξε ο κύριος συντάκτης των νομοσχεδίων της εκπαιδευτι-
κής μεταρρύθμισης του 1929. Βλ. Αλ. ∆ημαράς, ό. π., τ. Β, σ. μστ΄. 



 216 

Ἔγγραφον 26ον 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.  

 
Ἐν Ἀθήναις τῇ 8 Φεβρουαρίου 1924 
 Ἀριθ. Πρωτ. 47131 

Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν μέχρι τοῦτε Β/θμιον διδάσκαλον τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ 
Ἑλλην. Σχολείου. 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι’ ἡμετέρας πράξεως τῇ 10 τοῦ Ἰουλίου μηνός π. ἔ. 
ἐκδοθείσης καί τῇ 11 Ὀκτωβρίου ἰδίου ἔτους καταχωρισθείσης ἐν τῷ ὑπ’ ἀρ. 254 
φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 2 τοῦ Ν. ∆ιατάγμα-
τος τῆς 18 Μαΐου 1923 «περί διαβαθμίσεως τοῦ ἐποπτικοῦ καί διδακτικοῦ 
προσωπικοῦ τῶν σχολείων τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως» ἀπονέμεται ὑμῖν ὁ βαθμός 
τοῦ γραμματέως β΄ τάξεως ἀπό τῆς ἰσχύος τοῦ μνημονευθέντος Ν. ∆., ἤτοι ἀπό 22 
Μαΐου 1923. 

Ἐντολῇ τοῦ Ὑπουργοῦ 
Ὁ τμηματάρχης 
Εὐάγ. Κακοῦρος 

 
Ἔγγραφον 27ον 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.  
 

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Ἰουνίου 1924 
Ἀριθ. Πρωτ. 25349 
 

Προς τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν γραμματέα β΄ τάξεως τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχο-
λείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι’ ἡμετέρας πρά[ξεως] τῇ 12 τοῦ ἱστάμενου μηνός 
ἐκδοθείσης αὐξάνεται κα[τά] 20% ὁ μηνιαῖος ὑμῶν μισθός ἀπό 1ης Ἀπριλίου 1924, 
λόγῳ συμπληρώσεως δύο τριετιῶν ἐν τῷ αὐτῷ βαθμῷ ἀνερχόμενος οὕτως εἰς δραχ. 
570. 

Ἐντολῇ τοῦ ὑπουργοῦ 
Ὁ τμηματάρχης 
Εὐάγ. Κακοῦρος 

 
Ἔγγραφον 28ον 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.  
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Ἐν Ἀθήναις τῇ 30 Σεπτεμβρίου 1924  
Ἀριθ. Πρώτ. 42561 
 

Προς τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν δευτεροβάθμιον διδάσκαλον γραμματέα β΄ τάξεως 
τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι’ ἡμετέρας πράξεως τῇ 17 τοῦ ἱστάμενου μηνός 
ἐκδοθείσης κανονίζεται ὁ μηνιαῖος ὑμῶν μισθός ἀπό 1ης Ἰουλίου 1924 εἰς δραχ. 
712,50, λόγῳ συμπληρώσεως εἰκοσιπενταετοῦς δημοσίας ἐν γένει ἐμμίσθου ὑπηρε-
σίας. 

Ἐντολῇ τοῦ ὑπουργοῦ 
Ὁ τμηματάρχης 
Εὐάγ. Κακοῦρος 

 
Ἔγγραφον 29ον 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.  
 

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Νοεμβρίου 1924  
Ἀριθ. Πρώτ. 49662 
 

Προς τόν κ. Ι. ∆ουμακῆν δευτεροβάθμιον διδάσκαλον γραμματέα β΄τάξεως τοῦ 
ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι’ ἡμετέρας πράξεως τῇ 17 τοῦ παρελθόντος μηνός 
ἐκδοθείσης προσαυξάνεται κατά 25% ὁ μηνιαῖος ὑμῶν μισθός από 1ης Αὐγούστου 
1924, ἀνερχόμενος οὕτως εἰς δραχ. μεταλλικάς57 237,50, λόγῳ συμπληρώσεως 
εἰκοσιπενταετούς δημοσίας ἐμμίσθου πολιτικῆς ὑπηρεσίας. 

Ἐντολῇ τοῦ ὑπουργοῦ 
Ὁ τμηματάρχης 
Εὐάγ. Κακοῦρος 

  
Εἰς τάς 5 Ἰουλίου 1926 ἤρχισα τήν οἰκοδόμησιν τῆς νέας οἰκίας μου εἰς ἥν 

ἐγκατεστάθην τήν 22 ∆/βρίου 1926.58  
                  Ἐξόδευσα δέ μέχρι ἐγκαταστάσεως     δραχ. [ - ] 

                                                      
57. Από τα έγγραφα 28, 29, 31 και 32 προκύπτει ότι την περίοδο αυτή μία μεταλλική δραχμή 

αντιστοιχούσε προς τρεις 3 χάρτινες. ∆εν γνωρίζουμε, ωστόσο, την πρακτική σκοπιμότητα των 
δραχμών αυτών· τα σχετικά ΦΕΚ, άλλωστε τα οποία θα μας διεφώτιζαν επί του θέματος αυτού 
δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθούν. 

58. Εντύπωση, όντως, προκαλεί το γεγονός ότι σε χρονικό διάστημα ολίγων μηνών κτίστηκε η 
νέα του κατοικία. 
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                         »         διά τήν τελειοποίησιν             »     [ - ]     
                   Ἐν    ὅλω                                                  »     [ - ] 
               

Ἔγγραφον 30όν 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
Τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κτλ.  

 
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 23 ∆εκεμβρίου 1926  
Ἀριθ. Πρώτ. 67029 
 

Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν διδάσκαλον τῶν θεωρητικῶν μαθημάτων τοῦ ἐν 
Ραψάνῃ Ἑλλην. Σχολείου.   
 

Ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι’ ἡμετέρας ταυταρίθμου πράξεως τῇ 14η τοῦ τρέχοντος 
μηνός ἐκδοθείσης ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 259 φύλλῳ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως διε-
βαθμίσθητε εἰς δευτεροβάθμιον καθηγητήν ἐπί βαθμῷ καί μισθῷ εἰσηγητοῦ ἀπό τῆς 
20ῆς Σεπτεμβρίου 1926, συμφώνως πρός τό ἀπό 17 Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. Ν. ∆., ὡς ἔχων 
πτυχίον τοῦ Φιλολογικοῦ Φροντιστηρίου καί συμπληρωμένην τριακονταετῆ ἐκ-
παιδευτικήν ὑπηρεσίαν. 

Ἐντολῇ τοῦ ὑπουργοῦ 
Ὁ τμηματάρχης 

(τ. σ) ὑπογραφή δυσανάγνωστος 
 

Ἔγγραφον 31ον 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
Ὑπουργεῖον Παιδείας και Θρησκευμάτων   

 
Ἐν Ἀθήναις τῇ 26 Ἰανουαρίου 1927  

Ἀριθ. Πρωτ. 2268 
 
Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν δευτεροβάθμιον καθηγητήν τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. 

Σχολείου. 
 

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τήν ἀπό 12ης λήγοντος μηνός ὑποβληθεῖσαν ὑμετέραν αἴτησιν 
γνωρίζουμεν ὑμίν, ὅτι ὁ μηνιαῖος ὑμῶν μισθός εἶναι χάρτιναι δραχμαί 1012,50 ἀφ’ 
ἧς διαβαθμισθείς ἤρξασθε μισθοδοτούμενος ὡς τοιοῦτος μή ἀπαιτούμενης ἰδιαιτέ-
ρας πράξεως κανονισμοῦ αὐτοῦ. 

Ἐντολῇ τοῦ ὑπουργοῦ 
Ὁ ∆ιευθυντής 

Εὐάγ. Κακοῦρος                                                  
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Ἔγγραφον 32ον 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
Ὑπουργεῖον Παιδείας και Θρησκευμάτων   

  
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 31 Ἰανουαρίου 1927 
Ἀριθ. Πρωτ. 3723 
 
Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν δευτεροβάθμιον καθηγητήν τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ Ἑλλην. 
Σχολείου. 
 

Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι δι’ ἡμετέρας πράξεως [τῇ - ] τοῦ λήγοντος μηνός 
ἐκδοθείσης προσαυξάνεται [κανονικῶς;] ὁ μηνιαῖος ὑμῶν μισθός, λόγῳ συμπληρώ-
σεως εἰκοσ[ιπεντα]ετοῦς59 δημοσίας ἐμμίσθου πολιτικῆς ὑπηρεσίας ἀνερχόμενος 
οὕτως εἰς δραχ. μεταλλικάς 350 ἀφ’ ἧς [διαβαθμ]ισθείς ἤρξασθε μισθοδοτούμενος ὡς 
τοιοῦτος. 

Ἐντολῇ τοῦ Ὑπουργοῦ 
Ὁ τμηματάρχης 

(τ. σ.) ὑπογραφή δυσανάγνωστος 
      
 

Ἔγγραφον 33ον 
 

Πρᾶξις 17 
Συνελθόν εἰς συνεδρίαν τό Σ. ∆. Σ. Μ. Ε60 σήμερον 8 Ἰουλίου 1930 ὑπό τήν προ-

εδρίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἰ. Ῥωμανοῦ συνεσκέφθη καί ἀπεφάσισε τά ἑξῆς (…): 
Ἀποφασίζει νά ἀπολυθοῦν τῆς ὑπηρεσίας οἱ κάτωθι ὑπολειπόμενοι190 διδά-

σκαλοι τῶν θεωρητικῶν μαθημάτων61 ὡς μή κατέχοντες ὀργανικάς θέσεις καί ὡς 
κατηργουμένων τῶν ἡμιγυμνασίων ἐν οἷς οὗτοι ὑπηρετοῦσιν, βαῖνον κατά σειράν 
ἀρχαιότητος αὐτῶν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ. 

        19)  Ι. ∆ουμακῆς τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ ἡμιγυμνασίου. 
                    Ὁ πρόεδρος                                       Τά μέλη 
                     Ἰ. Ῥωμανός                                       Γ. Καψάλης 
                                                                             ∆. Τσαμασφύρος 
                                                                             Ι. Χαντέλης  
                                                                             ∆. Μισυρλής 

Ἀκριβές ἀντίγραφον 
Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Ἰουλίου 1930 

                                                      
59. Μάλλον πρόκειται περί λάθους. Την 1η Ιουλίου1924 ο Ιω. ∆ουμακής συμπλήρωσε ήδη 

25ετή δημόσια υπηρεσία (έγγραφο 28/30.9.1924), ενώ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 30/23.12.1926 
έγγραφο διαβαθμίστηκε σε δευτεροβάθμιο καθηγητή με 30ετή υπηρεσία. 

60. Το Σ.∆.Σ.Μ. Ε. είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας. 
61. Ο Ιω. ∆ουμακής υπήρξε ελληνοδιδάσκαλος θεωρητικών μαθημάτων.  



 220 

Ἐντολῇ τοῦ Προέδρου 
 Ὁ ∆ιευθυντής τοῦ γραφείου 

Ἐπεδόθη νομίμως (ὑπογραφή δυσανάγνωστος) 
Ἐν Ῥαψάνῃ τῇ 20 Ἰουλίου 1930 

Ὁ ἐκπαιδευτικός 
Ι. ∆ουμακῆς 

 
Ἔγγραφον 34ον 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

Τό  Ὑπουργεῖον Παιδείας και Θρησκευμάτων    
 

Ἐν  Ἀθήναις τῇ 23 Σεπτεμβρίου 1930 
Ἀριθ. Πρωτ. 54466 
 
Πρός τόν κ. Ἰωάν. ∆ουμακῆν ἄχρι τοῦδε δευτεροβάθμιον καθηγητήν  ἐκ διαβαθ-

μίσεως τοῦ ἐν Ῥαψάνῃ καταργηθέντος ἡμιγυμνασίου. 
 
Γνωστόν ποιοῦμεν ὑμῖν, ὅτι διά ∆ιατάγματος τῇ 26ῃ τοῦ μηνός Αὐγούστου 

ἐκδοθέντος καί τῇ 3ῃ τοῦ ἱσταμένου καταχωρισθέντος ἐν τῷ ὑπ’ ἀριθ. 166 φύλλῳ 
τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἀπελύθητε τῆς ὑπηρεσίας.  

Ἐντολῇ τοῦ Ὑπουργοῦ   
Ὁ τμηματάρχης    

 (τ.σ) ὑπογραφή δυσανάγνωστος 
Παρελήφθη σήμερον      

Ἐν Ῥαψάνῃ τῇ 30 Σεπτεμβρίου 1930 
Ὁ παραλαβών                                   ὁ παραδούς 

                      Ι. ∆ουμακῆς                                  Ματθαῖος Ζαρκινός  
                              Προϊστάμενος τοῦ γραφείου ΤΤΤ Ῥαψάνης 

 
Τήν 14ην Αὐγούστου 1932 ἀπεβίωσεν ἡ σύζυγός μου Ἀγγελική ἐκ καρκίνου. Την 

3 Σ/βρίου 1933 ἐνυμφέφσαμεν τήν θυγατέρα μου Θάλειαν μετά τοῦ ∆ημ. Χατζησω-
τήρη. Τήν 2 Ν/βρίου 1934 ἀπέκτησεν ἡ Θάλεια θῆλυ, τήν Ἀγλαΐαν. Τήν 11ην 
Ν/βρίου 1936 ἀπεβίωσεν καί ἐτάφη ἡ θυγάτηρ μου Ἀριάδνη ἐκ δηλητηριάσεως τοῦ 
αἵματος. Τήν 24ην Ἀπριλίου 1938 ἡ θυγάτηρ μου Κλεονίκη ἔδωκεν ὑπόσχεσιν γά-
μου μετά τοῦ Χριστοφόρου Λαζ. Ῥαπτοπούλου ἐν Νέῳ Φαλήρῳ. Τήν 4η ∆εκεμβρί-
ου 1938 ἐτέλεσαν τούς γάμους των ἐν Νέῳ Φαλήρῳ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ Ἁγ. ∆ημητρίου. 
Τήν 4ην Σεπτεμβρίου 1939 ἀπέκτησαν ἄρρεν, ὀνομάσαντες αὐτό Λάζαρον. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ 1878 
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι - ΑΝΑΘΕΜΑ  

ΣΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΗΣΗ ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

Όσοι ασχολήθηκαν με την επανάσταση της Θεσσαλομαγνησίας του 18781 δεν 
έλαβαν υπόψη τους ένα τραγούδι το οποίο αναθεματίζει, στην αρχή του, τον ίδιο 
τον αρχηγό της, τον Ζαγοριανό Ζήση ή Ζήσιμο Μπασδέκη. Προηγήθηκε η δημοσί-
ευση ενός άλλου τραγουδιού,2 το οποίο ρίχνει επίσης ανάθεμα στον Μπασδέκη, μα 
δεν απλώνεται σε λεπτομέρειες, όπως αυτό που παρουσιάζω εδώ. 

Το τραγούδι μας δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1881, από τον τότε φοιτητή 
της Ιατρικής Αθανάσιο Κ. Οικονομίδη,3 έμεινε όμως άγνωστο στη βιβλιογραφία του 
Πηλίου και της Μαγνησίας ευρύτερα. Φέρνει τον τίτλο «Του Μπασδέκη (1878)» και 
παρουσιάζει, αρχικά, μία ματωμένη εικόνα από το τέλος της επανάστασης, ύστερα 
από τη μεγάλη μάχη της Μακρινίτσας, στις 16 και 17 Μαρτίου 1878. Κουφάρια, 
λέει, που κείτονται χωρίς κεφάλια στο σταυροδρόμι. Τι είχε συμβεί; 

Εκείνη την πρώτη μέρα, αξημέρωτα ακόμα, χιλιάδες Οθωμανοί, από το Κάστρο 
του Βόλου, ανέβηκαν να καταπνίξουν το κίνημα στην περιοχή της Μακρινίτσας και 
να εισέλθουν στην πολίχνη. Άλλες δυνάμεις των Οθωμανών πάλι είχαν τραβήξει 
κατά την Κάπουρνα (Γλαφυρές) στο Β. Α Πήλιο, όπου είχε απλωθεί, επίσης, η φλό-
γα της επανάστασης. Οι επαναστάτες, βέβαια, κατασκόπευαν τους Οθωμανούς κι 
άρχισαν να πιάνουν καίριες θέσεις, κυρίως στην περιοχή της Μακρινίτσας και της 
Πορταριάς. Μεγαλύτεροι και μικρότεροι καπεταναίοι με τους άντρες τους χωρίζο-
νταν και οχυρώνονταν σε στρατηγικά σημεία για να αποκρούσουν τον εχθρό. Οι 
Έλληνες ήταν κατά πολύ λιγότεροι μα, ωστόσο, αποφασισμένοι να πολεμήσουν και 
να μην αφήσουν τους Οθωμανούς να προχωρήσουν και να εισέλθουν στη Μακρινί-
τσα και στην Πορταριά. 

Από την παραμονή, λοιπόν, ο αναβρασμός ήταν μεγάλος στην περιοχή. Ταμπού-
ρια πρόχειρα κατασκευάζονταν, τρεχάματα και συνεννοήσεις πάνω σε συνεννοή-
σεις των οπλαρχηγών, συνέθεταν μία πολεμική ατμόσφαιρα με τον εχθρό να ανε-
βαίνει προς την Μακρινίτσα. Πρώτα τότε άρχισε το πυροβολικό των Οθωμανών. 

                                                      
1. Μιλτιάδης Σεϊζάνης, Η πολιτική της Ελλάδος και η επανάστασις του 1878 εν Μακεδονία, 

Ηπείρω και Θεσσαλία, εν Αθήναις 1878· Νικόλαος Γαντζόπουλος, Ιστορικαί σελίδες της εν 
Πηλίω επαναστάσεως του 1878, εν Βόλω 1906· Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της επαρχίας Βόλου 
και Αγιάς, Αθήνα 1960, 885-939.    

2. Αντ. Κεραμόπουλος, Ο Αποτυμπανισμός, Αθήναι 1923, 50-51. Τέτοιο τραγούδι, καταγγελ-
τικό της στάσης του Ζήσιμου Μπασδέκη, κατά την επανάσταση του 1878, έχει στα χέρια του ο 
βολιώτης  δικηγόρος και συγγραφέας Απόστολος Παπαθανασίου. 

3. Αθανάσιος Κ. Οικονομίδης, Τραγούδια του Ολύμπου, έκδοση της Λαογραφικής –Αρχαιο-
λογικής Εταιρίας Ελασσόνος, Ελασσόνα 19792, 76-77. Ο Οικονομίδης γεννήθηκε στην Καρυά του 
Ολύμπου το 1865 και πέθανε στους Γόννους το 1936.  
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Χτυπούσε τις γραμμές των επαναστατών, αλλά κι αυτοί δεν το έβαζαν κάτω. Σιγά-
σιγά εξουδετέρωσαν τους πυροβολητές, οπότε οι οθωμανοί πεζοπόροι, αγριεμένοι, 
χύθηκαν στα αντίπαλα ταμπούρια. 

Η σύγκρουση κράτησε μία περίπου ώρα, με τους Έλληνες να επικρατούν σιγά-
σιγά. Χιλιάδες, όμως, οι Οθωμανοί στράφηκαν προς άλλη τοποθεσία, χτυπώντας κι 
εκεί. Έτσι η μάχη γενικεύθηκε σ’ εκείνα τα βράχια της Μακρινίτσας. Βροντές και 
αλαλαγμοί και μάχες σώμα με σώμα, κι αλλού οι Έλληνες να κυνηγούν τους Οθω-
μανούς, αλλού οι Οθωμανοί να κυνηγούν τους Έλληνες. Μεγάλος χαλασμός και 
στα δυο στρατόπεδα. Πολυπληθέστεροι, όμως, οι εχθροί είχαν αρχίσει να επικρα-
τούν. Έτσι στο μέρος των αγωνιστών έπεφτε, σιγά-σιγά, απελπισία και το ηθικό 
τους ατονούσε. Καβγάδες, ύστερα, και φασαρίες και φωνές, ανάμεσα στους καπε-
ταναίους, επέτειναν το κλίμα. Μεγάλη ακαταστασία στην πλευρά των επαναστα-
τών.4  

Οι Οθωμανοί, ωστόσο, δεν βιάζονταν να εισέλθουν στη Μακρινίτσα. Φοβούνταν 
τους επαναστάτες. Έτσι δόθηκε καιρός στους Έλληνες ώστε να προβούν σε κάποια 
αναδιοργάνωση. Όσοι παρέμειναν εκεί, έπιασαν πάλι θέσεις μάχης για να προστα-
τέψουν τη Μακρινίτσα. Ξανά, λοιπόν, οι μάχες έως το βράδι της 16ης Μαρτίου. Την 
άλλη μέρα το πρωί, πρώτοι οι Οθωμανοί πάλι έκαμαν γιουρούσι (έφοδο) κι άναψε 
η μάχη. Οι αγωνιστές κρατούσαν γερά στην αρχή, μα όσο περνούσε η ώρα σώνο-
νταν τα πολεμοφόδια. ∆εν είχαν προνοήσει να κρατήσουν σφαίρες και τουφέκια 
για τον ανεφοδιασμό τους κι από παντού ακουγόταν το σύνθημα για κάποια οικο-
νομία στις σφαίρες. Πόλεμος, όμως, με τέτοιες συνθήκες δεν κερδίζεται. Μολαταύτα, 
τα βασικά τμήματα των Ελλήνων κρατούσαν και τη δεύτερη μέρα, με χέρια και με 
δόντια. «Στα βουνά της Μακρινίτσας, παρατηρεί ο Κορδάτος, ο αγώνας αυτή την 
ημέρα είναι αληθινή εποποιία».5 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας όλα είχαν τελειώσει, αφού οι Οθωμανοί επικράτη-
σαν παντού. Είχαν, όμως, μεγάλες απώλειες, πολύ μεγαλύτερες από τους Έλληνες, 
αλλά πέτυχαν το στόχο τους: εισήλθαν νικητές στη Μακρινίτσα κι έκαναν μεγάλη 
χαλάστρα. Αυτό ήταν και το τέλος της επανάστασης στο Πήλιο, το 1878. 

ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ 

Το βάρος για την αποτυχία του κινήματος έπεσε πάνω στον αρχηγό Ζήσιμο 
Μπασδέκη. Τι δεν του έψαλαν τότε! Από κοντά, όμως, και η λαϊκή μούσα σκάρωσε 
ένα τραγούδι, ρίχνοντας το ανάθεμα στον ίδιο. Συγκεκριμένα, συνθέτει μία ψεύτι-
κη, όπως φαίνεται, εικόνα εξαγοράς του από τους Οθωμανούς και αναπτύσσει έναν 
φανταστικό διάλογο μέσα στο Κάστρο του Βόλου, μεταξύ του Μπασδέκη και του 
Χόβαρτ πασά, ενός από τους αρχηγούς των Οθωμανών. Το τραγούδι αυτό πρέπει, 
νομίζω, να αρμολογήθηκε στην περιοχή του Πηλίου, αλλά κανείς από τους ντόπι-
ους καταγραφείς εκείνων των συγκρούσεων δεν το συμπεριέλαβε στις δημοσιεύσεις 
του. Από στόμα σε στόμα, ωστόσο, το τραγούδι έφτασε και στον Όλυμπο, για να 

                                                      
4. Μία εικόνα των συγκρούσεων δίνει ο Κορδάτος (ό. π., σ. 904-908). 
5. Γιάννης Κορδάτος, ό. π., σ. 930. 
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γίνει κι αυτό αντικείμενο προσοχής από τον φοιτητή της Ιατρικής Αθανάσιο Κ. Οι-
κονομίδη, ώστε να προστεθεί στη συλλογή του, το 1881. Το μεταφέρω εδώ, λοιπόν, 
όπως το δημοσίευσε: 

 
ΤΟΥ ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ (1878) 

 
Τα παλληκάρια τα καλά, αδίκως τα σκοτώνουν 
με μπέσα6 και με πλάνημα και με βαρύ σικλέτι.7 
Στο σταυροδρόμι κείτονται κορμιά δίχως κεφάλια, 
κι όσοι διαβάται κι αν περνούν, στέκουν και τα ρωτάνε: 

- Κορμιά, πούν’ τα κεφάλια σας, πούν’ και τ’ άρματά σας; 
- Ανάθεμα τον αρχηγό, τον καπετάν Μπασδέκη, 
που πάησε κι αγοράσθηκε8 στο Βόλο μέσ’ στο Κάστρο. 

- Πολλά τα έτη Χοβάρτ πασά. 
- Καλώς τον τόν Μπασδέκη. 

Για βάλτε φκιάστ’ έναν καφφέ κ’ ένα μακρύ τζιμπούκι, 
φέρτε και δυο χανούμισσες για να τον γλεντίσουν, 
για να μας πει τα ντέρτια9 του και τα παράπονά του. 
Πόσοι αντάρται ήσαστον και πόσοι μπουλουκτζήδες;10 

- Σαράντα αντάρτες ήμαστον και δέκα μπουλουκτζήδες 
και κάνας11 δεν αρρώστησεν από την συντροφιά μας. 
Ήρθε καιρός κι αρρώστησεν ο πρώτος αδερφός μας. 
Σαράντα ’μέραις τον τραβούν στους ώμους φορτομένον. 
Σαπίσανε οι ώμοι μας και τα φορέματά μας 
κι ένας τον άλλον έλεγε κ’ ένας τον άλλο λέγουν:  

- Παιδιά να τον αφήσουμε μέσα σε τούτ’ τη λάκκα. 
Αυτός ο δόλιος τ’ άκουσε κι αρχίνησε να κλαίη: 

- Παιδιά μ’, να μη μ’ αφήσητε μέσ’ σ’ αυτήν τη λάκκα.  
Για πάρτε με και σύρτε με απάν’ σ’ εκείν’ τη ράχη, 
να ’χω τ’ αηδόνια συντροφιά, με τα πουλιά κουβέντα, 
όσο να ρθη η άνοιξις του Μάϊ το καλοκαίρι, 
να πρασινίσουν τα βουνά, να σκιάσουν τα λημέρια, 
να βγουν οι αντάρτες στα βουνά κι οι Βλάχοι με τα λάια.12  
 
Όπως παρατηρούμε στη σύνθεση, οι περισσότεροι στίχοι έχουν τη γνησιότητα 

του δημοτικού τραγουδιού, και στη μορφή και στο περιεχόμενο. Κάποιοι άλλοι 

                                                      
6. Μπέσα < αλβ. bese· εμπιστοσύνη. 
7. Σεκλέτι < τ. siklet· βάρος, στενοχώρια. 
8. Αγοράσθηκε· πουλήθηκε. 
9. Ντέρτι < τ. dert· καημός, βάσανο.  

10. Μπουλουκτσής < τ. böluk (όμιλος, λόχος)· ο επικεφαλής του μπουλουκιού (λόχου). 
11. Κάνας· κανένας. 
12. Λάια < λάιος < λάγιος· μαύρος. Εδώ η λέξη λάια σημαίνει πρόβατα. 
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όμως, όπως και οι δύο πρώτοι, χαλούν την αρμονία κι είναι ωμοί χωρίς να έχουν 
το αισθητικό αποτέλεσμα των άλλων, ενώ μερικοί αποτελούν δάνειο από άλλες 
δημοτικές συνθέσεις και, επομένως, διατηρούν τη χάρη του ύφους τους.  

Ο Μπασδέκης, βέβαια, δεν πήγε στο Κάστρο του Βόλου για να συνομιλήσει με 
τον Χόβαρτ πασά. Κάποιοι άλλοι προύχοντες του Βόλου ήρθαν σε επικοινωνία με 
τον πασά αυτό, με δική του πρωτοβουλία, για να βρουν μία λύση και να σταματή-
σει ο πόλεμος.13 Ωστόσο όμως, η λαϊκή μούσα επιμένει για τον Μπασδέκη. Πιστεύ-
ω, λοιπόν, πως σ’ αυτές τις διαπραγματεύσεις μπλέχτηκε άδικα το όνομα του 
Μπασδέκη από το γεγονός της παλαιότερης συνεργασίας των Μπασδεκέων με τους 
Οθωμανούς, όταν οι πρώτοι υπηρετούσαν ως αρματολοί στο Πήλιο, διορισμένοι 
από την οθωμανική διοίκηση. Είχαν, επομένως, σχέσεις με τον κατακτητή κι έπαιρ-
ναν μισθό για τις υπηρεσίες τους στα χωριά τα οποία φύλαγαν από τους ληστές 
κυρίως. Στο πλαίσιο αυτό των σχέσεων, πρέπει, νομίζω, να αποδώσουμε το μοτίβο 
της υποταγής του Ζήσιμου Μπασδέκη στους Οθωμανούς του Κάστρου του Βόλου. 
Ίσως και γι’ αυτόν το λόγο περιφρονήθηκε και δεν καταγράφτηκε το τραγούδι 
από κάποιον λόγιο της Μαγνησίας. Ευτυχώς, όμως, που πέρασε στον Όλυμπο για 
να διασωθεί από έναν ανύποπτο συλλογέα.  

 

                                                      
13. Γιάννης Κορδάτος, ό. π., σ. 926-927. 
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΛΗ 

Ο TOIXOΓΡΑΦΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

Η Μονή των Εισοδίων και του Αγίου Παντελεήμονος είναι ένα από τα δεκάδες 
εκκλησιαστικά μνημεία της επαρχίας Αγιάς, τα οποία έχουν κτισθεί στο τέλος του 
16ου αιώνα και μία από τις οκτώ μονές που αναφέρονται στην οθωμανική απο-
γραφή του 1569/1570.1 Η εξαιρετική αρχιτεκτονική του καθολικού της, ο πλούσιος 
τοιχογραφικός διάκοσμος και το αξιόλογο ξύλινο τέμπλο του 1579, της αποδίδουν 
ιδιαίτερη θέση στην τέχνη της περιοχής και υποδηλώνουν την ανάπτυξη της τοπι-
κής κοινωνίας που τα δημιούργησε.  

Η περιοχή της Αγιάς, τον 17ο και 18ο αιώνα, ήταν μία σχετικά ευημερούσα πε-
ριοχή,2 η οποία αναπτύχθηκε οικονομικά εξαιτίας της γεωργίας, βυρσοδεψίας και 
σηροτροφίας. Ως επακόλουθο υπήρξε ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας, 
για τα οποία όμως οι υπάρχουσες πληροφορίες ξεκινούν από τα μέσα του 18ου 
αιώνα. Η ύπαρξη πλήθους μνημείων του 16ου και του 17ου αιώνα, τα οποία στην 
πλειοψηφία τους δεν έχουν δημοσιευθεί, καθώς και το άφθονο υλικό που προσφέ-
ρουν οι επιγραφές και η τέχνη τους, θα μπορέσουν μετά τη μελέτη τους να ανασυ-
στήσουν αυτή την εποχή για την οποία δεν υπάρχουν αρκετές ιστορικές πληροφο-
ρίες. 

Η μελέτη συντήρησης της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος αφορά το καθολικό 
της, το οποίο αρχικά ήταν αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου και ακολούθως 
προστέθηκε η λατρεία του αγίου Παντελεήμονος. Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσ-
διορισμός και η καταγραφή των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στις τοιχο-
γραφίες του καθολικού της μονής, με σκοπό τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτά-
σεων για τη συντήρησή τους.3 
                                                      

1. M. Kiel - ∆ημ. Κ. Αγραφιώτης- Σ. Γουλούλης, «Επίσημες τουρκικές πηγές για τη μονα-
στηριακή ζωή και τα μοναστήρια της Ανατολικής Θεσσαλίας κατά τον 16ο αιώνα», Αγιά. 
Ιστορικά - Αρχαιολογικά. Πρακτικά του Α΄ Ιστορικού - Αρχαιολογικού Συνεδρίου για την Αγιά 
και την επαρχία της (3-4 .4.1993), Αγιά Λάρισας 2002, 251-254. 

2. Για ιστορικές πληροφορίες για την Αγιά την περίοδο αυτή, βλ. αρχιμ. Νεκτάριος ∆ρόσος, Η 
ενορία των Αγίων Αντωνίων Αγιάς, Αγιά 2003· Ο ίδιος, «Ιστορική-Εκκλησιαστική τοπογραφία 
της επαρχίας Αγιάς (9ος-19ος αι.)», Περιφέρεια Θεσσαλίας, 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ιστορίας και 
Πολιτισμού της Θεσσαλίας, Πρακτικά Συνεδρίου, Λάρισα 2006, ΙΙ, 583.     

3. Η μελέτη συντήρησης εκπονήθηκε από την υπογράφουσα και εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού, ενώ το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση του καθολικού της Ι. Μ 
Παντελεήμονος  Αγιάς Λάρισας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδος-Ηπείρου 2007-2013» και θα υλοποιηθεί από την 7η ΕΒΑ της Λάρισας. Θερμές ευχαρι-
στίες για την στήριξη στην προσπάθεια αυτή οφείλονται στους μοναχούς της μονής, στον αρχιε-
ρατικό επίτροπο της Αγιάς αρχιμ. Νεκτάριο ∆ρόσο, στην κ. Σταυρούλα Σδρόλια, αρχαιολόγο της  
7ης ΕΒΑ, στην προϊσταμένη της υπηρεσίας κ. Ασπασία Ντίνα και στον φύλακα κ. Αντώνη ∆ημη-
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Η  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, το «μοναστήρι των Αγιωτών», βρίσκεται σ’ 
ένα καταπράσινο φυσικό τοπίο στα Β. Α. της επαρχίας Αγιάς, σε απόσταση 4 χλμ. 
από την Αγιά, κοντά στην επαρχιακή οδό Αγιάς–Μελίβοιας. Το καθολικό της μονής 
ανεγέρθηκε ή ανακαινίσθηκε μεταξύ των ετών 1568 και 1579/1580,4 σύμφωνα με 
σωζόμενες επιγραφές, και τοιχογραφήθηκε το 1724, από τον Γαβριήλ τον Πελοπον-
νήσιο. Το 1970-1972 διεξήχθησαν έρευνες στη μονή, στα πλαίσια ενός προγράμμα-
τος εγκεκριμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού, με τη συνεργασία του επιμελητή 
των Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της περιοχής και την επιχορήγηση του Ball State 
University, με επικεφαλής τον καθηγητή Ιωάννη Κουμουλίδη. Τότε αποκαταστάθη-
κε η στέγη του ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου, η τράπεζα, ο πύργος του ηγουμέ-
νου και η αυλή της μονής. Στη δυτική πλευρά, έχει ανεγερθεί ένα σύγχρονο συγκρό-
τημα για την εξυπηρέτηση των μοναχών.  

Το συγκρότημα της μονής ακολουθεί την συνηθισμένη βυζαντινή διάταξη, κατά 
την οποία η κύρια είσοδος οδηγεί στο προαύλιο της μονής, με το καθολικό στο κέ-
ντρο και την τράπεζα απέναντί του, τα οποία περιστοιχίζονται από τις πτέρυγες 
των κελιών, που περιέχουν το ησυχαστήριο του ηγουμένου, τα κελιά των μοναχών, 
τον ξενώνα και τη βιβλιοθήκη. Στη Μονή Παντελεήμονος η νότια πτέρυγα των κε-
λιών δεν σώζεται και στην πλευρά αυτή υπάρχει μόνον ο κλειστός περίβολος. 

Το καθολικό της μονής χρονολογείται τον 16ο αιώνα. Είναι εγγεγραμμένος 
σταυροειδής ναός με τρούλο, τετρακιόνιος. Στα πλάγια της εγκάρσιας κεραίας του 
σταυρού προστίθενται ημικυκλικές κόγχες, οι χοροί, που εντάσσουν το ναό στον 
αθωνίτικο τύπο, τον κύριο αρχιτεκτονικό τύπο των μεταβυζαντινών καθολικών 
που διαδόθηκε υπό την επίδραση του Αγίου Όρους. Το κύριο χαρακτηριστικό του 
ναού είναι οι δύο μεγάλες πλευρικές κόγχες, στις άκρες της βόρειας και νότιας κε-
ραίας του σταυρού, οι οποίες και αποτελούν τις θέσεις των ψαλτών, και η τοποθέ-
τηση των τεσσάρων κιόνων στις γωνίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία που δημιουργούν 
ένα σοφά διαρθρωμένο χώρο ο οποίος επιστεγάζεται από ένα μεγάλο τρούλο. Στα 
τέσσερα σημεία του ορίζοντα δημιουργούνται τέσσερα τοξωτά γωνιακά ανοίγματα. 
Ανατολικά της σταυροειδούς δομής υπάρχουν τρία διαμερίσματα που καλύπτονται 
από θόλους, το κυρίως Ιερό, η Πρόθεση και το ∆ιακονικό. Στα δυτικά υπάρχει η 
λιτή, μία απλή ορθογώνια αίθουσα με λειτουργικό χαρακτήρα και δύο εισόδους να 
διαπερνούν τους τοίχους, ανατολικά και δυτικά αντίστοιχα. Στη νότια και στη δυ-
τική πλευρά του καθολικού, υπάρχει ένα συγκρότημα από διώροφα κελιά και ξε-
νώνες όπως και ένας διώροφος πύργος με παρεκκλήσι. Ο πύργος έχει τετράγωνη 
                                                          
ρούλη, ο οποίος με καθοδήγησε, στην αρχή της θητείας μου στην υπηρεσία, στα μέχρι τότε 
άγνωστα για μένα μνημεία της επαρχίας Αγιάς. Παράλληλα, συντάχθηκε από τον αρχιτέκτονα 
της 7ης ΕΒΑ Γιάννη Βλαχοστέργιο μελέτη επισκευής της στέγης και της τοιχοποιίας του μνημείου. 

4. John Koumoulides, Byzantine and Post-byzantine Monuments at Aghia in Thessaly Greece:  
The Art and Architecture of the Monastery of Saint Panteleimon, London 1975, 17, εικ. 16 (η 
επιγραφή του 1579)·  ∆ημ. Κ. Αγραφιώτης, α) «Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονα της Αγιάς», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 15 (1989) 69 κ. ε.· β) «Προσθήκες και συμπληρώσεις για τη Μονή Αγ. 
Παντελεήμονα της Αγιάς», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 17 (1990) 92 κ. ε. 
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κάτοψη και ξύλινη εσωτερική κλίμακα. Το ισόγειο δεν έχει κανένα παράθυρο, ενώ 
ο επάνω όροφος έχει δύο παράθυρα και δύο πόρτες που οδηγούν σε εξώστες.  

 

 

Κάτοψη του καθολικού. J. Koumoulides, σχέδ. ΙΙΙ.6 (αποτύπωση Π. Θεοχαρίδης). 

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

Το κύριο ενδιαφέρον του μνημείου εντοπίζεται στον τοιχογραφικό του διάκο-
σμο. Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες του 1724, ενώ στους τοίχους της 
τράπεζας υπάρχουν τοιχογραφίες του 1613. Τοιχογραφίες της ίδιας εποχής, ή λίγο 
παλιότερες, διασώζονται στο μικρό παρεκκλήσι του πύργου.5  

 
 
 

                                                      
5. J. Koumoulides, ό. π., σ. 12, εικ.13 κ. ε. 
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Εξωτερική άποψη της Μονής του Αγ. Παντελεήμονος. 

∆υτική και νότια πλευρά του καθολικού. 
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Οι πολλές χρονολογημένες επιγραφές, που διασώθηκαν, δηλώνουν την μεγάλη 
ανακαινιστική διάθεση που επικρατούσε στη μονή μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες 
του 17ου αιώνα. Η πρώτη επιγραφή βρίσκεται στο νότιο τοίχο, έξω από το καθολι-
κό, στην οποία αναγράφεται η χρονολογία 1579/1580.6 Η χρονολογία αυτή αναφέ-
ρεται στην ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ναού, για τον οποίο υπάρχουν μαρ-
τυρίες ότι είχε βυζαντινή φάση. Η δεύτερη επιγραφή βρίσκεται στη δυτική πλευρά 
του νάρθηκα:  

 

 
Η κτιτορική επιγραφή της ιστόρησης του καθολικού  

της Μονής Αγίου Παντελεήμονος. 

 
ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ∆Ε-

ΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ/ ΜΑΡΙΑΣ…ΚΑΙ  ΚΛΑ-
∆ΙΟΤΗΣΕΙΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΩΓΙΩΤΑΤΟΥ 
ΗΜΩΝ ΑΥΘΕΝΤΟΣ / …ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΒΟΝΤΕΣ Ο Α-
ΓΙΟΣ ΕΙΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΠΑ ΚΥΡ ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΣ ΠΑ-
ΠΑ ΚΥΡ ΣΤΕΡΓΙΟΣ /…. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΙΤΡΗ ΚΑΙ ΚΥΡ ΘΕΟΧΑΡΗΣ…. ΑΝΑΓΝΟ-
ΣΤΙΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΗΑΝΩΝ / ∆ΙΑ ΨΥ-
ΧΙΚΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΝ ΕΤΙ ΑΠΟ Α∆ΑΜ ΖΣΛΒ ΑΠΟ ∆Ε ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΨΚ∆ ΕΝ 
ΜΙΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑ / Ἱστορήθη παρ’ ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς Γαβριήλ μοναχοῦ τῆς 
ἐν τῇ Πελοποννήσῳ. 

 
Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή επιγραφή7 αναφέρει, για πρώτη φορά, την επωνυ-

μία της μονής ως Θεοτόκου Κλαδιωτίσσης, άγνωστη από αλλού, καθώς και σειρά 
ονομάτων εκκλησιαστικών αξιωματούχων της Αγιάς, οι οποίοι επιμελήθηκαν του 
μεγάλου έργου της αγιογράφησης του ναού. Η χρονολογία 1724, που αναγράφεται  

                                                      
6. ∆ημ. Κ. Αγραφιώτης, «Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονα…», ό. π., σ. 69 κ. εξ.· Ο ίδιος, 

«Προσθήκες και συμπληρώσεις…», ό. π., σ. 92 κ. εξ. 
7. J. Koumoulides, ό. π., σ. 17 ( εικ. 17 και 17α), 38. 
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.  
Παλαιότερο τοιχογραφικό στρώμα, στην πρόθεση του καθολικού της Μονής 

του Αγίου Παντελεήμονος. 

  
στην επιγραφή, αναφέρεται πιθανότατα τόσο στη ζωγραφική του νάρθηκα όσο και 
του κυρίως ναού. Μετά από μακροσκοπική παρατήρηση, στην Πρόθεση του ναού 
διαπιστώθηκε ένα παλαιότερο τοιχογραφικό στρώμα το οποίο επικαλύπτεται από 
τις υπάρχουσες τοιχογραφίες. Αυτό επιβεβαιώνει τις αναφορές του περιηγητή J. J. 
Björnståhl και του ∆. Αγραφιώτη,8 ότι πιθανόν να υπήρξαν προηγούμενες τοιχο-
γραφίες οι οποίες καλύφθηκαν από τις παρούσες διακοσμήσεις. 

Η τρίτη επιγραφή βρίσκεται στην Τράπεζα και σ’ αυτήν αναγράφεται ως χρονο-
λογία της τοιχογράφησης το 1613.9 

Στο βιβλίο του, ο Κουμουλίδης αναφέρει ότι υπάρχουν ίχνη των καταστροφών 
των παλαιότερων κτιρίων. Από τα υπάρχοντα κτίρια μόνον ο πύργος και η τράπε-
ζα εκτός από τον ναό είναι στέρεες οικοδομήσεις, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια έχουν 
υποστεί μεταγενέστερες επεμβάσεις. Για παράδειγμα, ο βόρειος τοίχος, ο οποίος ε-
νώνει τον ναό με την τράπεζα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει στην αρχική μορφή της 
μονής και να παίζει ταυτόχρονα τον ρόλο του περιβόλου. Στη βόρεια πλευρική 
κόγχη του καθολικού υπήρχε ένα δίλοβο παράθυρο, αντίστοιχο του υπάρχοντος 
στη νότια κόγχη. Το παράθυρο στη βόρεια κόγχη έκλεισε και η επιφάνεια τοιχο-
γραφήθηκε. Την ίδια εποχή θα πρέπει να έκλεισαν και τα δύο δυτικά παράθυρα 
του νάρθηκα. Οι επεμβάσεις αυτές έγιναν πριν από την υπάρχουσα τοιχογράφηση 
του ναού.  

                                                      
8. ∆ημ. Κ. Αγραφιώτης, «Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονα…»…, ό. π., σ. 69 κ. ε. 
9. J. Koumoulides, ό. π., σ. 17,  εικ. 18. 
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Η νότια κόγχη του καθολικού με το δίλοβο παράθυρο 
και την παράσταση του «Επί Σοι Χαίρει». 

 
Στις εκτεταμένες επιφάνειες και στη σύνθετη θολοδομία του καθολικού απλώνε-

ται ένα πλούσιο εικονογραφικό πρόγραμμα, το οποίο αντλεί τις βασικές του γραμ-
μές από τον βυζαντινό σταυροειδή τύπο, όπως διαμορφώθηκε στα μεγάλα αθωνίτι-
κα καθολικά του 16ου αιώνα. Οι καμάρες είναι αφιερωμένες στη διήγηση της χρι-
στολογικής ιστορίας που αρχίζει από την νοτιοανατολική άκρη του ναού, αφού 
προηγηθεί τμήμα του βίου της Θεοτόκου στο ιερό. Στη συνέχεια προεκτείνεται προς 
τα δυτικά, ούτως ώστε οι σκηνές του Πάθους καταλαμβάνουν τη δυτική καμάρα, 
εκείνες των Εμφανίσεων μετά την Ανάσταση την βόρεια καμάρα και καταλήγουν 
πάλι στο Ιερό με την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. 

Οι κάθετοι τοίχοι του ναού περιλαμβάνουν τέσσερες ζώνες, από τις οποίες στην 
κατώτερη εικονίζονται μεμονωμένοι άγιοι, ενώ στη συνέχεια μαρτύρια αγίων, σκη-
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νές του Ακαθίστου Ύμνου και χριστολογικές σκηνές στην ανώτερη ζώνη που επε-
κτείνονται στις καμάρες. Στο δυτικό τοίχο κυριαρχεί, ως συνήθως, η Κοίμηση της 
Θεοτόκου, μαζί με σκηνές του βίου της και επιστέφεται από τη Σταύρωση. Τα μαρ-
τύρια των αγίων είναι επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε τα περισσότερα αντιστοι-
χούν στους ολόσωμους αγίους της κατώτερης ζώνης. ΄Ετσι, ανάμεσά τους περιλαμ-
βάνονται και τα μαρτύρια των αποστόλων, των στρατιωτικών αγίων και των κυ-
ριότερων ασκητών, οι οποίοι απεικονίζονται, συνήθως, στα μεγάλα καθολικά αυ-
τού του τύπου. 

 

 

Η βόρεια κόγχη του καθολικού όπου το δίλοβο παράθυρο έχει τοιχογραφηθεί. 
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

 

 
Οι Αίνοι. 

 
Η πρωτοτυπία του προγράμματος είναι ότι οι δύο εξέχουσες επιφάνειες του τε-

ταρτοσφαιρίου των πλάγιων χορών καταλαμβάνονται από την Σκηνή της Σαμαρεί-
τιδας και τους Αίνους, αντίστοιχα, με σκοπό την προβολή του έργου του Χριστού 
ως ∆ημιουργού και ∆ιδασκάλου. Οι Αίνοι (Ψαλμός 148) με την πλούσια απόδοση 
του συνόλου της ∆ημιουργίας (Αινείτε τον Κύριον πάσαι αι δυνάμεις αυτού), κα-
θώς και η παράσταση του ύμνου προς τιμήν της Θεοτόκου «Επί σοι Χαίρειν», που 
βρίσκεται δίπλα του, στο νότιο χορό, αποτελούν τις κυριότερες παραστάσεις του 
διακόσμου. 

Στο ιερό βήμα υπάρχει πλούσιο, επίσης, πρόγραμμα με τη Θεοτόκο κυρίαρχη 
στην κόγχη και τα λειτουργικά θέματα στις αψίδες. Ο Χριστός εικονίζεται δύο φο-
ρές στην κεντρική κόγχη, τόσο στην Κοινωνία των Αποστόλων όσο και στην Αγγε-
λική Λειτουργία, ενώ κυριαρχεί επίσης και στις πλάγιες κόγχες, ως Αρχιερέας σε 
εκείνη της Προθέσεως και Αναπεσών σε εκείνη του ∆ιακονικού. Ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικός είναι ο διάκοσμος της Προθέσεως με τις διαδοχικές παραστάσεις του 
Χριστού στο Μελισμό, στην Άκρα Ταπείνωση και στον ένθρονο Αρχιερέα. Οι χώ-
ροι αυτοί επιστέφονται από προφητικά οράματα του Χριστού Εμμανουήλ και τoυ 
Μεγάλης Βουλής Αγγέλου. Στην κάτω ζώνη υπάρχουν πολυάριθμοι ιεράρχες, πολ-
λοί από τους οποίους κρατούν ειλητά με κείμενα από τη λειτουργία. 
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Ο Χριστός Αναπεσών στην κόγχη του ∆ιακονικού. 

 
Στο νάρθηκα απλώνεται μία μεγάλη παράσταση της ∆ευτέρας Παρουσίας στον 

ανατολικό τοίχο, καθώς και σκηνές από το Ευαγγέλιο της Κρίσεως (κατά Ματθαί-
ον, κεφ. 25), όπου ο Χριστός εμφανίζεται ως ζητιάνος και καταφρονεμένος, για να 
τονίσει τις αρετές της αγάπης και της ελεημοσύνης. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν και 
άλλες σκηνές διδασκαλίας του Χριστού με κυριότερες τον Χορτασμό των Πεντακι-
σχιλίων και την Παραβολή του Ασώτου, που πλαισιώνονται από μοναχούς αγίους. 
Στους θόλους υπάρχει μία παράσταση του Τριαδικού Θεού ως Παλαιού των Ημε-
ρών, Παντοκράτορα και Αγίου Πνεύματος. Τέλος, πάνω από τις δύο εισόδους, του 
ναού και του νάρθηκα, εικονίζονται σκηνές προς τιμήν της Θεοτόκου, στην οποία 
είναι αφιερωμένος ο ναός, τα Εισόδια στην πρώτη και η Θεοτόκος ένθρονη με τους 
προφήτες στη δεύτερη. Οι σκηνές αυτές είναι και οι μόνες που διακρίνονται από 
τον αρχικό διάκοσμο του τέλους του 16ου αιώνα, ενώ οι υπόλοιπες ανήκουν στο 
πρόγραμμα το οποίο εφάρμοσε ο μοναχός ζωγράφος Γαβριήλ. 

Ο ζωγράφος αυτός είναι γνωστός από άλλα δύο έργα του στην Πελοπόννησο, 
σύμφωνα με τον Χατζηδάκη,10 ένα στο ναό Κοιμήσεως στο Πουρνάρι της Γορτυνίας 
(1715) και ένα στο παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδας στη Μονή Αιμυαλών της Γορ-
τυνίας (1715/1716). 

                                                      
10. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση, Αθήνα 1987, Ι, 207. 
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Η Βρεφοκτονία. 

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Μία τοιχογραφία, γενικά, αποτελείται από τη ζωγραφική επιφάνεια, το υπό-
στρωμα και την τοιχοδομή που λειτουργεί ως υποστήριγμα. Το υπόστρωμα των 
τοιχογραφιών της Μονής Παντελεήμονος, αποτελείται από δύο στρώματα κονιά-
ματος και τη ζωγραφική, η οποία εκτελείται με την τεχνική της τέμπερας (πιθανώς 
με την ανάμειξη των χρωμάτων με κάποιο συνδετικό υλικό, γόμα ή ζελατίνα ή κα-
ζεΐνη). Τα πάχη των στρωμάτων κονιάματος διαφέρουν μεταξύ τους. Στο νάρθηκα 
είναι ιδιαίτερα λεπτό και λείο, ενώ στο καθολικό είναι πιο παχύ.  

Η τεχνική ζωγραφικής των τοιχογραφιών, είναι secco. Στο secco11 η χρωστική 
χρειάζεται συνδετικό υλικό, (όπως η καζεΐνη, το αβγό, δυτικές γόμες) για να επι-
τευχθεί ανθεκτική ζωγραφική επιφάνεια). Στις τοιχογραφίες του καθολικού είναι 
σημαντική η παρουσία των αποχρώσεων του αιγυπτιακού μπλε, του μπλε της Πρω-
σίας, του πράσινου, κυρίως στο φόντο, οι οποίες εξισορροπούνται με την πορτοκα-
λοκόκκινη χρωστική, το κίτρινο οξείδιο του μολύβδου, το κόκκινο κιννάβαρι στους 
μανδύες, στα οικοδομήματα και στα βουνά. Στα χρώματα γενικά, την εποχή του 
16ου αιώνα μέχρι την Επανάσταση δεν παρατηρούνται αλλαγές. Ο 17ος και 18ος 
αιώνας12 χαρακτηρίζονται από την αντικατάσταση του κίτρινου μολύβδου με το 

                                                      
11. P. Mora κ. ά., Conservation of Wallpaintings, Bytterworth’s, ICCROM, 1984, 12-13.   
12. Αθηνά Αλεξοπούλου Αγοράνου - Γιάννης Χρυσουλάκης, Θετικές επιστήμες και έργα τέ-

χνης, εκδόσεις Γκόνη, Αθήνα 1993, 27. 
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κίτρινο της Νάπολης και την παραγωγή συνθετικών χρωμάτων όπως το μπλε της 
Πρωσίας. Τα χρώματα που αλλοιώνονται από το Ca(OH)2 είναι το λευκό του μολύ-
βδου που μαυρίζει, το μπλε azurite που μαυρίζει ή πρασινίζει και ο πράσινος μαλα-
χίτης CuCO3 . Cu(OH)2 που επίσης μαυρίζει. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, για 
την παρατήρηση της ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογραφιών και των φθορών 
της, είναι η μέθοδος της μακροφωτογράφησης. 

 

 
 Ο θόλος του νάρθηκα. Το έντονο μπλε χρώμα 

 χαρακτηρίζει τις τοιχογραφίες του θόλου. 
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Η τοιχογραφία του θολίσκου.Τα άλατα και η απώλεια 
 χρωστικής δυσχεραίνουν την ανάγνωση της ζωγραφικής. 

 

 

Η νότια καμάρα με τους Αίνους, με δείγματα αλάτων, υγρασίας  
και αλλοίωση των χρωστικών ουσιών. 
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ΟΙ ΦΘΟΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ 

Ο χρόνος, ως αμείλικτος καταστροφικός παράγοντας, έχει αφήσει εμφανέστατα 
τα σημάδια στην επιφάνεια των τοιχογραφιών που κοσμούν το εσωτερικό του 
ναού. Σκοπός της μελέτης συντήρησης είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των 
φθορών και η όσο το δυνατόν καλύτερη εκτίμηση και ερμηνεία όλων των μεταβο-
λών των υλικών κατασκευής. Κατά την διεξαγωγή της μελέτης έγινε καταγραφή 
των περιβαλλοντικών συνθηκών του μνημείου με θερμοϋδρογραφικά όργανα. Ο 
τύπος της υγρασίας που παρατηρήθηκε είναι η ανερχόμενη υγρασία από τα θεμέλια 
και η εισερχόμενη από την προβληματική στέγη. Τα υψηλά ποσοστά υγρασίας που 
καταγράφηκαν, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, επιτείνουν τους 
μηχανισμούς φθοράς των τοιχογραφιών και των δομικών στοιχείων κατασκευής 
του μνημείου. Η παρουσία υγρασίας επηρέασε τα υγροσκοπικά υλικά του μνημεί-
ου, προκαλώντας εξασθένιση του κονιάματος, απόσπαση αυτού από την τοιχοδο-
μή, απολέπιση της ζωγραφικής επιφάνειας, ανάπτυξη μικροοργανισμών, συσσώ-
ρευση και κρυσταλλοποίηση αλάτων στην επιφάνεια των τοιχογραφιών. Αποτέλε-
σμα αυτών είναι η αλλοίωση των χρωστικών, η απώλεια των ζωγραφικών παρα-
στάσεων, η δυσκολία ανάγνωσης των εικόνων 

 

Ο θόλος της Πρόθεσης με τον Χριστό Εμμανουήλ, 
όπου παρατηρούνται άλατα και απώλεια της ζωγραφικής. 
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Στις περιοχές των θολωτών επιφανειών στους τρούλους, εξαιτίας της μεγάλης 
αγωγιμότητας που παρουσιάζουν τα τμήματα αυτά της στέγης, από κατασκευαστι-
κές πιθανόν ατέλειές της και εξαιτίας του έντονου πορώδους των υλικών, παρατη-
ρούνται οι μεγαλύτερες απώλειες της ζωγραφικής επιφάνειας, απώλειες κονιάματος 
και εμφάνιση της τοιχοδομής. Αναφέρεται από τους μοναχούς ότι τους χειμερινούς 
μήνες μαζεύουν με το φαράσι τρίματα ζωγραφικής επιφάνειας στο χώρο του ιερού. 
Περιμετρικά του ναού, στο ύψος του εδάφους, παρατηρείται απώλεια του κονιά-
ματος και εμφάνιση της τοιχοδομής. 

 

Ο θόλος του ∆ιακονικού με τον Χριστό ως Μεγάλης Βουλής Άγγελος. 
Τα άλατα έχουν αλλοιώσει τις χρωστικές ουσίες. 

 
Στο βόρειο τοίχο του νάρθηκα παρατηρούνται ρωγμές και έντονα δείγματα αυ-

ξημένης υγρασίας. Στην περίοδο ανακαίνισης της μονής, όπως προαναφέρθηκε, ο 
βόρειος τοίχος του νάρθηκα επεκτάθηκε και ενώθηκε με την τράπεζα. Αυτή τη 
στιγμή ο βόρειος τοίχος της τράπεζας, του νάρθηκα και του κυρίως ναού παίζουν 
και το ρόλο του περιβόλου και είναι άμεσα εκτεθειμένοι στο βοριά και στην υγρα-
σία. 
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Παρατηρήθηκαν ακόμη εκδορές, χτυπήματα, χαράξεις των μορφών καθώς και 
νεότερες επεμβάσεις με τσιμεντοκονίαμα στους κίονες, σε κιονόκρανο, στον κεντρι-
κό τρούλο, στα τόξα, αλλοιώνοντας την αισθητική των τοιχογραφιών. Μόρια σκό-
νης και αιθάλης έχουν επικαθήσει στην επιφάνεια των τοιχογραφιών σχηματίζο-
ντας μία γκρίζα ή μαύρη μεμβράνη. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πιο έντονα 
πάνω από τα καλοριφέρ που τοποθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια.  

      
 

 
 

Η ανατολική καμάρα με την Παράδοση των 10 Εντολών στον Μωυσή.  
(Νεότερες επεμβάσεις με τσιμέντο στο κιονόκρανο και επικαθήσεις αλάτων  

στη ζωγραφική). 



16.  ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 241 

 

  

Ο βόρειος τοίχος του καθολικού. (Τα άλατα έχουν επικαθήσει  
στην τοιχογραφία, αλλοιώνοντας τις χρωστικές ουσίες). 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Η κατάσταση διατήρησης των τοιχογραφιών ενός μνημείου είναι άμεσα συνδε-
δεμένη με την κατάσταση του κτίσματος. Οι επεμβάσεις συντήρησης και αποκατά-
στασης των τοιχογραφιών αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος επεμ-
βάσεων στο μνημείο. Στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα της τοιχοποιίας και 
της σκεπής  θα αντιμετωπιστούν πριν από την εφαρμογή της συστηματικής συντή-
ρησης των τοιχογραφιών. 

Οι προτάσεις συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών της Μονής του 
Αγ. Παντελεήμονος στηρίχθηκαν στην εκτίμηση της ιστορικής αξίας, της κατάστα-
σης διατήρησης και στις αρχές που διέπουν τη συντήρηση για ήπιες αναστρέψιμες 
επεμβάσεις. Oι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν: τη στερέωση του σαθρού και 
αποκολλημένου υποστρώματος της ζωγραφικής επιφάνειας, τη στερέωση του κονι-
οποιημένου ή απολεπισμένου ζωγραφικού στρώματος, την αφαίρεση νεότερων ε-
πεμβάσεων, όπως τσιμέντα και επιχρίσματα ασβέστη, «το άσπρισμα» που γινόταν 
για λόγους καθαριότητας και για να καλυφθούν οι φθαρμένες τοιχογραφίες. Στη 
συνέχεια θα ακολουθήσει ο καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας των τοιχογρα-
φιών από τα άλατα, την αιθάλη, τη σκόνη και τους μικροοργανισμούς, που έχουν 
επικαθήσει στη ζωγραφική επιφάνεια αλλοιώνοντας την αισθητική των τοιχογρα-
φιών. 

Γενικά τα κριτήρια επιλογής των στερεωτικών υλικών είναι η ευκολία εφαρμο-
γής τους, οι οπτικές και φυσικομηχανικές ιδιότητες, καθώς και η διατήρηση των 
ιδιοτήτων στο χρόνο.13 Η αφαίρεση των νεότερων κονιαμάτων και επιχρισμάτων 
ασβέστη θα γίνει με μηχανικά μέσα, ενώ για την αφαίρεση των κρυσταλλοποιημέ-
νων αλάτων, αιθάλης και μικροοργανισμών θα γίνει, επίσης, χρήση απορρυπαντι-
κών και βιολογικών αντιδραστηρίων (ένζυμα).  

Τέλος θα εφαρμοσθεί αισθητική αποκατάσταση της ζωγραφικής, σε λίγες επι-
λεγμένες περιοχές, ώστε να δοθεί πληρέστερη εικόνα του συνόλου. 

                                                      
13.  P. Mora κ. ά.,  ό. π., σ. 216-222. 



243 

ΓIΩΡΓΟΣ Θ. ΜΠΛΑΝΤΑΣ 

ΕΝΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΚΤΗΜΑΤΩΝ  
ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
(10.7.1924) 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ  

O Ευαγγελισμός (υψ. 210 μ.) της Ελασσόνας, πρώην Κουνιατσή, βρίσκεται νοτι-
οδυτικά της Ελασσόνας, στην ποταμιά του Ελασσονίτικου. Ο οικισμός ιδρύθηκε 
πριν από το έτος 1454/1455, έτος της πρώτης σωζόμενης οθωμανικής απογραφής 
του σαντζακίου (περιφέρειας) των Τρικάλων. Οι οθωμανοί ιδρυτές του οικισμού 
πρέπει να ήρθαν εδώ από την περιοχή της Κόνιας (Ικονίου) της Μ. Ασίας, όπως το 
δείχνει το όνομά του. Στην προαναφερόμενη απογραφή αναφέρεται ότι στον οικι-
σμό κατοικούσαν 102 οικογένειες, από τις οποίες οι 12 είχαν ως αρχηγό τους μία 
χήρα γυναίκα, δηλαδή ο πληθυσμός του ανερχόταν γύρω στα 500 άτομα. Οι κάτοι-
κοι του οικισμού καλλιεργούσαν σιτηρά, λινάρι, αμπέλια, κηπευτικά, οπωροφόρα 
δέντρα και εξέτρεφαν πρόβατα, χοίρους και μελίσσια. Το καλοκαίρι του 1455, ο 
τιμαριούχος της Κονιατσής είσπραξε από τους καλλιεργητές της τα εξής χρηματικά 
ποσά:1 

 
Από έναν μύλο ιδιοκτησίας του                                                                   100 άσπρα 
Από τις αχλαδιές                                                                                             10 άσπρα 
Από τις καρυδιές                                                                                             50 άσπρα 
Από το σιτάρι                                               183 κοιλά2 Χ 8 άσπρα         1.464 άσπρα 
Από το κριθάρι και λοιπά δημητριακά        50 κοιλά Χ 5 άσπρα              250 άσπρα 
Από το λινάρι                                                                                               175 άσπρα 
Από τον φόρο των μύλων                                                                               30 άσπρα 
Από τον φόρο των κηπευτικών                                                                    520 άσπρα 
Από τον φόρο των φρούτων                                                                            4 άσπρα 
Από τον φόρο των κυψελών                                                                          50 άσπρα 
Από την δεκάτη των αμπελιών και των κήπων                                        1.008 άσπρα 
Από τον φόρο των προβάτων3                                                                     106 άσπρα 

                                                      
1. Melek Delilbasi - Muzaffer Arikan, Hicri 859 tarihli. Suret-i defter-i sancak-i Tirhala, Ankara 

2001, I, 80-81. Ευχαριστώ τον κ. Κώστα Σπανό για τις πληροφορίες αυτές. 
2. To κοιλό των Τρικάλων, τον 15ο αιώνα, ζύγιζε 51,312 σημερινά κιλά και της Λάρισας 

102,624. Βλ.Beldiceanu-P. S. Nastourel (μετ. Αλ. Αγγελοπούλου), «Η Θεσσαλία στην περίοδο 
1454/1455-1506», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 19 (1991) 98-99. 

3. Eπειδή για κάθε 3 πρόβατα αναλογούσε φόρος 1 άσπρου, συμπεραίνουμε ότι στην Κονιατσή  
του 1454/1455 υπήρχαν 318 πρόβατα και ότι κάθε οικογένεια διέθετε, κατά μέσον όρο, 3 πρό-
βατα. 
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Από τον φόρο των χοίρων                                                                            190 άσπρα 
Από τον φόρo των γάμων                                                                             200 άσπρα 
Από την ισπέντζα4                                                                                      2.322 άσπρα 
--------------------------------                                                                             ------------------ 
Σύνολο                                                                                                         6.304 άσπρα 

 
Στις ελληνικές πηγές η Κονιατσή αναφέρεται κυρίως σε μοναστηριακές προθέ-

σεις με ονόματα κατοίκων της αφιερωτών. Η αρχαιότερη αναφορά γίνεται στην 
πρόθεση 401 του Μεγ. Μετεώρου (1520-1540).5 Στο φ. 65α της πρόθεσης αυτής α-
ναφέρονται 5 ονόματα αφιερωτών κατοίκων της. Στην πρόθεση 421 του Μεγ. Με-
τεώρου (1592/1593) 6 και στο φ. 62α είναι καταχωρισμένα 12 ονόματα αφιερωτών 
της αρχικής γραφής και άλλα 24 μεταγενέστερων εποχών. Το 1612 ο οικισμός ανα-
φέρεται ως Κονιτζί στη σελίδα 201 του κώδικα 39 της Ολυμπιώτισσας.7 Στην πρό-
θεση 215 της Μονής του Βαρλαάμ των Μετεώρων (1613/1614) 8 και στο φ. 73 ανα-
φέρονται 5 αφιερωτές της Κονιατζής. Το 1709, ο οικισμός αναφέρεται ως Κονιατζή 
στη σελίδα 147 του κώδικα 44 της Ολυμπιώτισσας.9 Στα μέσα, περίπου του 18ου 
αιώνα, στο κατάστιχο 100 του Μεγ. Μετεώρου αναφέρεται στο φ. 7α το «χωρίω 
Κονιατζή», με 6 ονόματα αφιερωτών και στο φ. 19β το «χωρίω Κονιατζή, αδερφά-
το», με 7 ονόματα αφιερωτών.10 Επίσης ο οικισμός αναφέρεται ως Κονιατζί στη σε-
λίδα 210 του κώδικα 224 της Ολυμπιώτισσας.11 

Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κονιατζής, στην περίοδο της οθωμανικής κα-
τοχής και μέχρι το 1818, δεν γνωρίζουμε πολλά, αν όλη η κτηματική περιοχή του 
ήταν τσιφλίκι ή αν αποτελούνταν από πολλές μικρότερες ιδιοκτησίες. Η Κονιατσή 
δεν αναφέρεται στον κατάλογο του Φιλητά12 με τα τσιφλίκια του Αλή πασά και 

                                                      
4. Η ισπέντζα ήταν ο φόρος τον οποίο πλήρωναν μόνο οι έλληνες γεωργοί. Το γεγονός αυτό μας 

οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι στην οθωμανική Κονιατσή εγκαταστάθηκαν, πολύ πριν από 
το 1454/1455, έλληνες καλλιεργητές και μάλιστα αρκετοί, καθώς το ποσό της ισπέντσας  είναι 
μεγάλο.   

5. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην 
πρόθεση 401 του Μεγ. Μετεώρου (1520-1540)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 43 (2003) 114 και 44 
(2003) 151. 

6. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην 
πρόθεση 421 του Μεγ. Μετεώρου 1592/1593-19ος αιώνας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 32 (1998) 31 
και 33 (1998) 140.  

7. Ευάγγ. Σκουβαράς,  Ολυμπιώτισσα, ΚΕΜΝΕ, Αθήνα 1967, 245.   
8. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην 

πρόθεση 215 της Μονής Βαρλαάμ  1613/1614 -19ος αιώνας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 23 (1993) 23 
και 24 (1993) 174.  

9. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 252.  
10. Κώστας Σπανός, «Ένα μετεωρίτικο χειρόγραφο του 18ου αιώνα», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,  

8 (1985) 29, 36. 
11. Θωμάς Ι. Μπούμπας,  Ο Κώδικας της Ιερά Μονής Αγίας Τριάδας Σπαρμού (1602-1877), 

Μονή Σπαρμού 2008, 67. Για τον κώδικα 224, βλ. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 417.  
12. Σπ. Αραβαντινός, Ιστορία του Αλή πασά του Τεπελενλή, Αθήναι 1895, 604 και εξής·  ∆. Κ. 
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των γιων του στη Θεσσαλία. Από τον κώδικα 220 της Ολυμπιώτισσας πληροφο-
ρούμαστε ότι ο Βελή πασάς, από το 1813, άρχισε να ιδιοποιείται τσιφλίκια στην 
περιοχή της Ελασσόνας με βίαιο τρόπο. Προσπάθησε, επίσης, να ιδιοποιηθεί και τα 
τσιφλίκια της Ολυμπιώτισσας (Βουβάλα και άλλα) χωρίς επιτυχία.13 Όπως είναι 
γνωστό, ο Αλή πασάς και οι γιοι του προέβαιναν διαρκώς σε παράνομες πράξεις 
και διαχειρίστηκαν ληστρικά την γαιοκτησία των υποδούλων τους, Χριστιανών 
και Μουσουλμάνων.14    

Στα 1918 η Κονιατσή αναφέρεται ως τσιφλίκι του Βελή πασά, σε ένα γράμμα 
του (Τύρναβος 21 ∆εκεμβρίου 1818)15 το οποίο έστειλε στον πατέρα του Αλή πασά. 
Στο γράμμα αυτό, ο Βελή πασάς, απαντώντας σε κατηγορίες που του προσάπτει ο 
πατέρας του, ότι επεμβαίνει σε πέντε χωριά–τσιφλίκια του, στον καζά (επαρχία) της 
Ελασσόνας, (από τα οποία τρία είναι κοντινά της Κονιατσής), αναφέρει ότι αγό-
ρασε με άσπρα του (χρήματά του), χωρίς να προσδιορίζει το πότε έγινε αυτό, χισέ-
δες16 (τσιφλικομερίδια) στα χωριά Πραιτώρι, Αμούρι, Συκιά και Κονιατσή και επι-
συνάπτει ένα δεφτέρι με τους αλιακάδες (τσιφλικομερίδια) που κατείχε στα εν λό-
γω χωριά, πόσους και από ποιους τους αγόρασε.17 Το δεφτέρι αυτό, δυστυχώς, δεν 
διασώθηκε και έτσι στερούμαστε σήμερα σημαντικών πληροφοριών. Σε ένα άλλο 
έγγραφο του Αρχείου του Αλή πασά (χρονολογείται γύρω στα 1819), στο οποίο 
καταγράφονται τα εισοδήματα του Βελή πασά από τα τσιφλίκια του στο βιλαέτι 
(περιφέρεια) της Ελασσόνας,18 η Κονιατσή αναφέρεται ως τσιφλίκι μαλκιανές,19 
δηλαδή ως κτήμα του οποίου είχε εκμισθώσει ισοβίως τις δημόσιες γαιοπροσόδους. 

Τα τσιφλικομερίδια του Βελή πασά ήταν εκτάσεως 10 ζευγαριών και απέδιδαν ε-
τήσια πρόσοδο 5.000 γρόσια.20 Τα κτήματα των 10 ζευγαριών (περίπου 1000 στρέμ-

                                                          
Τσοποτός, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία, Αθήνα 19742, 269-272. 

13. Στη σελίδα 38 του κώδικα 220 αναφέρονται τα εξής: «(…) εἰς τούς 1813: ἐβιάσθηκα χωρίς 
εὐχαρίστησιν ἐξανάγκης νά δόσω τόπον τῇ ὀργῇ, ἐπειδή ὁ βελή πασιᾶς, υἱός τοῦ ἀλῆ πασιᾶ, ἦτον 
εἰς λάρισσαν ἡγεμών, ὅςτις κατεγίνετο εἰς τό νά ἁρπάζη τά χωρία μέ τρόπους ἀπειλυτικούς 
κολακευτικούς, βιαστικούς καί μέ διαφόρων λογιῶν αἰτιολογιῶν προδοσίας νά τά πέρνη καί νά 
τά κάμη ἐδικά του κτήματα (…)». Βλ. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό.π., σ. 441. 

14. Βασίλης Γ. Παναγιωτόπουλος, Αρχείον Αλή πασά, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2007, ∆, 20, 22. 
15. Βασίλης Γ. Παναγιωτόπουλος, ό. π., τ. Γ, 173 (έγγραφο 1.125).  
16. Χισέδες < χισές < τ. hisse· μερίδιο. 
17. Στο εν λόγω γράμμα, μεταξύ των άλλων, αναφέρει και τα εξής: «(…) ἐκείνους τούς χισέδες 

ὅμως ὁποῦ ἀγώρασα μέ ἄσπρα καί εἰς αὐτά τά δύω τζιφλίκια [εννοεί το Αμούρι και το Πραιτώρι 
τα οποία αναφέρει πιο πάνω ως τσιφλίκια τοῦ Χασάν μπέη Γλύνα], καί εἰς τήν Συκιά καί 
Κονκατζί  (Κονιατζή )… ». Βλ. Βασίλης Γ. Παναγιωτόπουλος, ό. π., τ. Γ, 173 (έγγραφο 1.125). 

18.  Βασίλης Γ. Παναγιωτόπουλος, ό. π., τ. Γ, 549 (έγγραφο 1.365). 
19. Μαλκιανές < τ. malikane· γαίες του κράτους ή άλλες πρόσοδοι που παραχωρούνταν σε 

κάποιον ως ιδιοκτησία εφ’ όρου ζωής, αλλά μη κληρονομούμενες, ούτε πωλούμενες ή μεταβιβα-
ζόμενες σε τρίτους. Βλ. Βασίλης Γ. Παναγιωτόπουλος, ό. π., τ. ∆, 229.  

20. Τα χωράφια σπέρνονταν σιτάρι και ο υπολογισμός της ετήσιας προσόδου γινόταν προς 5 
γρόσια και η σοδειά υπολογιζόταν με καλή απόδοση («ὁποῦ εἰς μίαν ἀνάλογον καί εὐτυχισμένην 
χρονιά,νά πουληθῆ τό σιτάρη πρός πέντε γρόσσια πόσο ἠμπορεῖ νά γίνει». Βλ. Βασίλης Γ. Πανα-
γιωτόπουλος, ό. π., τ. Γ, 549 (έγγραφο 1.365).    
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ματα), τα οποία αναφέρεται ότι κατείχε ο Βελής πασάς, είναι λίγα για να καλύ-
ψουν το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής που ανήκε στην Κοι-
νότητα της Κονιατσής. Αυτό είναι δείγμα, μάλλον, της κατάτμησης της παραγωγι-
κής γης σε πολλούς αλιακάδες (τσιφλικομερίδια) σε πολλούς ιδιοκτήτες: σε οθωμα-
νούς αξιωματούχους, κατά κύριο λόγο, σε μονές και ό,τι περίσσευε σε κοινότητες 
και σε έλληνες υπόδουλους.  

Με βάση τα προαναφερόμενα, δεν μπορούμε να πούμε ότι ολόκληρη η έκταση 
της Κονιατσής αποτελούσε τσιφλίκι του Βελή πασά και ότι αυτός ήταν εξουσιαστής 
της. Η έκταση των δέκα ζευγαριών φανερώνει την περιορισμένη γαιοκτησία του 
Βελή πασά στο χωριό, η οποία λειτουργούσε μάλλον ως εφαλτήριο διείσδυσης και 
ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας και όχι ως εργαλείο επιβολής μοντέλου 
οικονομικής ανάπτυξης. Τον Φεβρουάριο του 1822, ως γνωστόν, δημεύθηκε η περι-
ουσία του Αλή πασά και περιήλθε εξολοκλήρου στον σουλτάνο, ο οποίος την μοί-
ρασε σε διάφορους αξιωματούχους του. Έτσι, η γη της Κονιατσής, έναντι των προ-
σόδων της, παραχωρήθηκε σε κάποιον αξιωματούχο και τελικά κατέληξε στα χέρια 
κάποιων Αλβανών. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση της Κονιατσής, λίγο πριν 
από την απελευθέρωση του 1912, μεγάλα τμήματα της κτηματικής περιοχής του οι-
κισμού κατέχουν 10 αλβανοί μπέηδες από το Λεσκοβίκι της Βόρειας Ηπείρου.21 Το 
παρουσιαζόμενο εδώ πωλητήριό μας επιβεβαιώνει την τοπική παράδοση για τους 
αλβανούς γαιοκτήμονες, οι οποίοι κατάγονταν από το Λεσκοβίκι και αναφέρει ότι 
κληρονόμησαν την γη από τους πατέρες τους πριν από το 1912.  

ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1924     

Οι Αλβανοί Κιαζήμ Κοτσή, Χακή Χασίμ και Νετζήπ Μεχμέτ, κάτοικοι της Ε-
λασσόνας και οι αλβανοί υπήκοοι Χατζή Ισλιάμ, Τεφήκ Ισλιάμ, Σαμπρή Ταχήρ και 
Τζαβήτ Ταχήρ, οι οποίοι αντιπροσωπεύονταν από τους παραπάνω με πληρεξούσια, 
πούλησαν στους αδερφούς Ευάγγελο και Νικόλαο Αθανασίου Μπαλατσού, κατοί-
κους της Κονιατσής, τρία χωράφια στην περιοχή Αλωνίσματα22 συνολικής εκτάσε-
ως 63 στρεμμάτων, τα οποία είχαν κληρονομήσει από τους γονείς τους πριν από το 
1912, έναντι 12.000 δραχμών. Οι πωλητές κατάγονταν από το Λεσκοβίκι της Βόρει-
ας Ηπείρου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό ιθαγένειας της Αλβανικής Πρεσβείας 
των Αθηνών και της Υποδιοίκησης του Λεσκοβικίου, που επισυνάπτονται στο υπ’ 
αριθμ. 7.276 συμβόλαιο. Στο συμβόλαιο αναφέρεται ότι οι πωλητές κατείχαν στην 
Κονιατσή ένα αυτοτελές κτήμα μικρότερο των 200 στρεμμάτων (όπως πιστοποιεί το 
υπ’ αρ. 6.049 συμβόλαιο του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκη της Ελασσόνας ∆ιο-
νυσίου Καντζίκη). Στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας αναφέρονται και άλλοι 

                                                      
21. Παύλος Λάλος, «Εννιά τραγούδια του Ευαγγελισμού Ελασσόνας», Περραιβία, 54-55 

(Ελασσόνα 1988) 62-65. 
22. Η περιοχή Αλωνίσματα, μία έκταση γύρω στα 500 στρέμματα, βρίσκεται μεταξύ της 

κτηματικής περιοχής του Ευαγγελισμού και της Μαγούλας, όπως μας γνώρισε ο κ. Θανάσης 
∆ιαμαντής, ο οποίος κατάγεται από τον Ευαγγελισμό. 
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αλβανοί κτηματίες, οι οποίοι είναι γνωστοί ως Λεσκοβικοί.23 Άλλοι δύο Αλβανοί, ο 
Μπεντρή Γιαχιά και ο Χατζή Βέης, αναφέρονται ως συνορίτες των πωλούμενων 
κτημάτων.  

Τα κτήματα της αγοραπωλησίας είναι τα εξής: 
1) Ένας αγρός 51 στρεμμάτων, ο οποίος συνόρευε με αγρούς του Γεωργ. Γκολο-

βάγκα, του Χρ. Καζάκη, του Παν. Τσιαντούλα, της εκκλησίας του οικισμού, του 
∆ημ. Παπαστεργίου, των αδελφών Μπαλατσού και του Αλβανού Μπεντρή Γιαχία. 

2) Ένας δεύτερος αγρός εκτάσεως 8 περίπου στρεμμάτων, ο οποίος συνόρευε με 
αγρούς του Γεωρ. Φακοστέργιου, των αδερφών Μπαλατσού, με κοινοτικό δρόμο 
και με τον ποταμό.24   

3) Ένας τρίτος αγρός 4 περίπου στρεμμάτων, ο οποίος συνόρευε με αγρούς της 
εκκλησίας του οικισμού, του ∆ημητρίου Σαπλιά και του Αλβανού Χατζή Βέη, με 
κοινοτικό δρόμο και με τον ποταμό.  

Για την αγοροπωλησία συντάχθηκε το υπ’ αριθ. 7.284/10.7.1924 συμβόλαιο από 
τον ειρηνοδίκη της Ελασσόνας Σωτήρη Σταμάτη, ο οποίος αναπλήρωνε τον συμβο-
λαιογράφο της Ελασσόνας Περικλή Γαρδίκη που βρισκόταν σε άδεια. Στο πωλητή-
ριο υπέγραψαν ως μάρτυρες οι Ελασσονίτες ∆ημήτριος Ν. Φράγκος και Σπύρος ∆. 
Αλευρόπουλος. Οι αλβανοί κτηματίες μεταβίβασαν τα κτήματά τους κατά πλήρη 
κατοχή και κυριότητα, ελεύθερα πάντος βάρους προσημειώσεως ή υποθήκης ή δου-
λείας25 ή τρίτου εκνικήσεως,26 με όλα εν γένει τα προσωπικά και εμπράγματα δι-
καιώματά τους προς τους αδελφούς Μπαλατσού, αποξενώθηκαν από αυτά και πα-
ραιτήθηκαν από το δικαίωμα διαρρήξεως (ακύρωσης) της συμφωνίας τους αυτής 
λόγω υπέρογκης βλάβης27 καθώς και της συναφούς (σχετικής) αγωγής. Οι αγορα-
στές αποδέχθηκαν όλα τα προαναφερόμενα και κατέβαλαν στους πωλητές το τίμη-
μα των 12.000 δρχ. και στο ∆ημόσιο τον φόρο των 972,40 δρχ. Ο συμβολαιογραφών 
ειρηνοδίκης υπενθύμισε στους αγοραστές τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες 
από την μη πραγματική δήλωση του τιμήματος και την μη μεταγραφή της αγορα-
πωλησίας.  

                                                      
23. Φοίβος Καζάκης, «Η πώληση του τσιφλικίου του Κοκκινόλογγου στους κατοίκους της 

Συκιάς Ελασσόνας και του Μαυρελίου της Καλαμπάκας, 1925», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 53 
(2008) 273-288· Ο ίδιος, «Η αγορά του τσιφλικίου του Παλαιόκαστρου της Ελασσόνας από τους 
αλβανούς ιδιοκτήτες του (1.10.1925)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 59 (2010) 129-136· Γιώργος Θ. 
Μπλάντας, «Τέσσερα ανέκδοτα οθωμανικά έγγραφα απο την Κρανιά και το Λουτρό Ελασσόνας 
(1802-1803, 1844-1908)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 58 (2010) 353-366. 

24. Πρόκειται για τον Ελασσονίτικο. 
25. ∆ουλεία· το εμπράγματο δικαίωμα το οποίο περιορίζει την κυριότητα ενός ακινήτου υπέρ 

τρίτων. Την ερμηνεία των όρων των σημειώσεων 25-27 οφείλουμε στον δικηγόρο κ. Φοίβο 
Καζάκη.   

26. Eκνίκηση· η εκ τυχόν ελαττωμάτων ενός μεταβιβαζόμενου ακινήτου διεκδίκησή του από 
κάποιον τρίτο. 

27. Εάν αποδειχθεί ότι η τιμή διέφερε κατά πολύ από την πραγματική αξία του ακινήτου. 
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Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ28  

Ἀριθμός 7.284 
Πωλητήριον ἀκινήτων δραχ. 12.000 

 
Ἐν Ἐλασσῶνι καί ἐν τῷ Συμβολαιογραφείῳ τοῦ Περικλέους Γαρδίκη κειμένῳ ἐν 

τῷ παρά τήν ἀγοράν μαγαζείῳ τοῦ Γεωργίου Πάκα, ἔνθα συμβολαιογραφῶ, σήμε-
ρον τήν δεκάτην (10) τοῦ μηνός Ἰουλίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ εἰκοστοῦ 
τετάρτου ἔτους (1924), ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Πέμπτην καί ὥραν 10½ Π. Μ., 
ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ συμβολαιογραφοῦντος Εἰρηνοδίκου Ἐλασσῶνος Σωτηρίου Στα-
μάτη κατοικοῦντος ἐνταῦθα καί ἀναπληροῦντος τόν ἐπ’ ἀδείᾳ διατελοῦντα συμβο-
λαιογράφον Ἐλασσῶνος Περικλέα Γαρδίκη, παρουσίᾳ καί τῶν κάτωθι μαρτύρων, 
γνωστῶν μοι ἐνηλίκων πολιτῶν Ἑλλήνων καί μή ἐξαιρεταίων ἤτοι: 1) ∆ημητρίου 
Νικολάου Φράγκου κατοίκου Ἐλασσῶνος καί 2) Σπύρου ∆ημητρίου Ἀλευρο-
πούλου κατοίκου Ἐλασσῶνος, ἐνεφανίσθησαν ἀφ’ ἑνός μέν οἱ γνωστοί μοι καί μή 
ἐξαιρετέοι πρός με καί τούς ἄνω μάρτυρας α) Κιαζήμ Κοτσῆ, κτηματίας κάτοικος 
Ἐλασσῶνος δι’ ἑαυτόν καί ὡς πληρεξούσιος τῶν 1) Χατζῆ Ἰσλιάμ. 2) Τεφήκ Ἰσλιάμ 
δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 6.075 ἕξ χιλιάδες ἑβδομήκοντα πέντε πληρεξουσίου συμβο-
λαίου τοῦ συμβολαιογράφου Ἐλασσῶνος Περ. Γαρδίκη. καί 3) Σαμπρῆ Ταχήρ δυ-
νάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 26.976 πληρεξουσίου συμβολαίου τοῦ συμβολαιογράφου Τυρ-
νάβου Παντελῆ Χίμου προσηρτημένου εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 6.988 συμβόλαιον τοῦ συμ-
βολαιογράφου Ἐλασσῶνος Π. Γαρδίκη ἐν ἀντιγράφῳ. β) ὁ Χακῆ Χασίμ, κτηματίας 
κάτοικος Ἐλασσῶνος, δι’ ἑαυτόν καί ὡς πληρεξούσιος του Τζαβήτ Ταχήρ, δυνάμει 
τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 6.742 τῆς 15 ∆εκαμβρίου 1923 /29 πληρεξουσίου συμβολαίου. καί γ) ὁ 
Νετζήπ Μεχμέτ, κτηματίας κάτοικος Ἐλασσῶνος, καί ἀφ’ ἑτέρου οἱ ἄγνωστοι μέν 
ἐμοῦ, γνωστοί ὅμως εἰς τούς ὡς ἄνω μάρτυρας οἵτινες καί μοί ἐβεβαίωσαν περί τῆς 
ταυτότητός των καί ἄσχετοι πάσης πρός με καί τούς μάρτυρας συγγενείας ἤ νομί-
μου κωλύματος, οἱ 1) Εὐάγγελος Ἀθανασίου Μπαλατσός καί Νικόλαος Ἀθανασίου 
Μπαλατσός, ἀμφότεροι γεωργοί καί κάτοικοι Κονιατσῆς τῆς ἐπαρχίας Ἐλασσῶνος, 
οἵτινες καί αἰτησάμενοι τήν σύνταξιν τοῦ παρόντος συμφώνησαν καί συνωμολόγη-
σαν τά ἑξῆς: οἱ πρῶτοι τῶν συμβαλλομένων καθώς καί οἱ ὡς ἄνω ἐντολεῖς των, ὡς 
πληρεξούσιοι τῶν ὁποίων ἐνεργοῦσιν ἐν προκειμένῳ, τυγχάνοντες ἅπαντες Ἀλβα-
νοί ὑπήκοοι, ὡς ἐξάγεται ἐξ ἐπισήμου πιστοποιητικοῦ Ἰθαγένειας τῆς ἐν Ἀθήναις 
Ἀλβανικῆς Πρεσβείας καί τῆς ἐν Λεσκοβικίῳ Ἀλβανικῆς Ὑποδιοικήσεως, προσηρ-
τημένων ἁπάντων τῶν πιστοποιητικῶν τούτων εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 7.276 συμβόλαιόν 
μας, ἔχουσιν οὗτοι ἀποκλειστική αὐτῶν συγκατοχήν καί συγκυριότητα μετά τῶν 
ἐντολέων των κατά [τά] ὡς ἄνω ἐκτεθέντα τά κάτωθι ἀκίνητα κτήματα, κείμενα ἐν 
τῇ θέσει «ἁλωνίσματα» τῆς περιφερείας τοῦ χωρίου Κονιατσῆ τῆς ἐπαρχίας 

                                                      
28. Ένα αντίγραφο του πωλητηρίου εγγράφου μας παραχώρησε ο Λουτριώτης Βαγγέλης 

Αντωνίου Καλύβας. Βρισκόταν ανάμεσα σε άλλα ιδιοκτησιακά έγγραφά του, σχετικά με ένα 
χωράφι το οποίο αγόρασε στον Ευαγγελισμό της Ελασσόνας. Από τη θέση αυτή του εκφράζουμε 
τις ευχαριστίες μας. 

29. Τέλος της πρώτης σελίδας του πωλητηρίου. 
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Ἐλασσῶνος, συμβαλλομένων ἤτοι:  
1) Ἕναν ἀγρόν ἐκτάσεως πεντήκοντα και ἑνός (51) στρεμμάτων νέων και συνο-

ρεύοντος δέ γύρωθεν μέ ἀγρούς 1) Γεωργ. Κουρβάγκα. 2) Χρ. Καζάκη. 3) Παναγ. 
Τσιαντάλα. 4) Μπεντρῆ Γιαχία. 5) Ἐκκλησιαστικόν. 6) ∆ημητρίου Παπαστεργίου 
καί ἀδελφῶν Μπαλατσοῦ.  

2) Ἕτερον ἀγρόν ἐκτάσεως ὀκτώ ὡς ἔγγιστα στρεμμάτων καί συνορεύοντος γύ-
ρωθεν μέ ἀγρούς Γεωργ. Φακοστεργίου, ἀδελφῶν Μπαλατσοῦ, μέ δρόμον καί πο-
ταμόν. και 

3) Ἀγρόν ἐκτάσεως τεσσάρων (4) στρεμμάτων, συνορεύοντος γύρωθεν μέ ἀγρούς 
ἐκκλησίας Κονιατσῆς, Χατζῆ Βέη, ∆ημητρίου Σαπλιᾱ, μέ δρόμον και μέ ποταμόν, 
περιελθόντες αὐτοῖς ἐκ κληρονομίας τῶν πρό τοῦ ἔτους 1912 ἀποβιωσάντων γονέ-
ων των καί δι’ οὕς δέν ὀφείλεται φόρος κληρονομίας, ὡς ἐξάγεται ἐκ τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 
2.760 δύο χι/30λιάδες ἑπτακόσια ἑξήκοντα τοῦ μηνός Σ)βρίου τοῦ ἔτους 1925 πιστο-
ποιητικοῦ αὐτῶν τοῦ οἰκονομικοῦ ἐφόρου Ἐλασσῶνος συνημμένου εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. 
6.049 ἕξ χιλιάδες τεσσαράκοντα ἐννέα συμβόλαιον τοῦ συμβολαιογραφοῦντος 
εἰρηνοδίκου Ἐλασσῶνος ∆ιονυσίου Καντζίκη καί ὡς ἀνωτέρω λεπτομερῶς περι-
γραφέντας ἀγρούς, οἱ τρεῖς πρῶτοι τῶν συμβαλλομένων, 1) Κιαζήμ Κοτσῆ, 2) Χακῆ 
Χασίμ καί 3) Νετζήπ Μεχμέτ ὑπό τήν ἐκτεθεῖσαν ἰδιότητά τους πωλοῦσι σήμερον 
καί μεταβιβάζουσι κατά πλήρη κατοχήν καί κυριότητα, ἐλευθέρας πάντος βάρους 
προσημειώσεως ἤ ὑποθήκης ἤ δουλείας ἤ τρίτου ἐκνικήσεως, μεθ’ ὅλων ἐν γένει τῶν 
τε προσωπικῶν και ἐμπραγμάτων αὐτῶν δικαιωμάτων καί τῶν συναφῶν ἀγωγῶν 
πρός τούς δευτέρους τῶν συμβαλλομένων, 1) Εὐάγγελον Ἀθανασίου Μπαλατσόν 
καί 2) Νικόλαον Ἀθανασίου Μπαλατσόν, ἀμφοτέρους γεωργούς καί κατοίκους 
Κονιατσῆς ἀντί συμπεφωνημένου ὁλικοῦ δικαίου καί πραγματικοῦ τιμήματος 
δραχμῶν δώδεκα χιλιάδων (12.000) ἅς ἔλαβον οἱ πωληταί παρά τῶν ἀγοραστῶν 
πρότερον καί ἐκτός τοῦ γραφείου μου, ὡς ὡμολόγησαν οὗτοι ἐνώπιον ἐμοῦ καί τῶν 
μαρτύρων. Καί οὕτω οἱ μέν πωληταί ἀποξενοῦνται ἀπό τοῦδε καί ἀπεκδύονται πα-
ντός ἐν γένει δικαιώματός των κατοχῆς καί κυριότητος ἐπί τῶν ὡς ἄνω περιγραφέ-
ντων ἀγρῶν, παραιτούμενοι τοῦ δικαιώματος τῆς διαρρήξεως τῆς παρούσης συμβά-
σεως λόγῳ ὑπερόγκου βλάβης ὡς καί τῆς συναφοῦς ἀγωγῆς, οἱ δέ ἀγορασταί 1) Ε-
ὐάγγελος Ἀθανασίου Μπαλατσός καί 2) Νικόλαος Ἀθανασίου Μπαλατσός ἀπο-
καθίστανται τέλειοι κύριοι καί κάτοχοι αὐτῶν δυνάμενοι τοῦ λοιποῦ νά διακατέ-
χωσι, νέμονται καί διαθέτωσι τούς ἀγρούς τούτους ἐλευθέρως καί κατά βούλησιν 
καί κατά πλῆρες ἰδιοκτησίας δικαίωμα. Οἱ δέ ἀγορασταί ἐδήλωσαν προσέτι ὅτι 
καταβαλλόντες εἰς τούς πωλητάς τό ὡς ἄνω τίμημα, ἀποδέχονται καί συνομο-
λογοῦσι πάντα τά ἀνωτέρω. Γίνεται μνεία ὅτι καθ’ ἅ ἐξάγεται ἐκ πιστοποιητικοῦ 
τοῦ προέδρου Κοινότητος Κονιατσῆς, συνημμένου εἰς τό ὑπ’ ἀριθμόν 6.049 συμβό-
λαιον τοῦ συμβολαιογραφοῦντος εἰρηνοδίκου Ἐλασσῶνος ∆ιονυσίου Καντζίκη, οἱ 
ὡς ἀνωτέρω πωληταί ἔχουσιν ἐν Κονιατσῇ κτῆμα αὐτοτελές ἐκτάσεως ἐλάσσονος 
τῶν διακοσίων στρεμμάτων. 

Γίνεται μνεία ὅτι προσαρτῶνται ᾧδε 1) Τό ὑπ’ ἀριθ. 2.629 τῆς σήμερον φύλλον 

                                                      
30. Τέλος της δεύτερης σελίδας του πωλητηρίου. 
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προσδιορισμοῦ αὐτομάτου ὑπερτιμήματος τοῦ /31 οἰκονομ. ἐφόρου Ἐλασσῶνος ἐν 
ᾧ ἀναγράφεται τιμή κτήσεως τοῦ ὡς ἄνω ἀγροῦ δραχμαί 945 ἐννεακόσιαι τεσσα-
ράκοντα πέντε, ἀπαλλοτριώσεως δώδεκα χιλιάδες (12.000) καί καταβλητέοι φόροι 
(972,40) ἐννεακοσίων ἑβδομήκοντα δύο δραχμῶν καί λεπτῶν τεσσαράκοντα. 2) Τό 
ὑπ’ ἀριθ. 1.213 χίλια διακόσια δέκα τρία τῆς σήμερον διπλοτύπου εἰσπράξεως τοῦ 
ταμείου Ἐλασσῶνος ἐξ οὗ ἐμφαίνεται ὅτι κατεβλήθη ὁ φόρος ὑπερτιμήματος. Ὑπε-
μνίσθη τοῖς ἀγορασταῖς ἡ ἀλληλεγγύως αὐτῶν ὑποχρέωσις πρός τούς πωλητάς διά 
τήν τυχόν ἐλλιπῆ καταβολήν τοῦ φόρου ὑπερτιμήματος, εἰς ὅλους δέ τούς συμβαλ-
λομένους αἱ συνέπειαι τῆς ἀναληθοῦς δηλώσεως τοῦ τιμήματος, καθώς καί αἱ δια-
τάξεις τοῦ περί μεταγραφῆς Νόμου ὡς καί αἱ συνέπειαι τῆς μή τηρήσεώς των. Γίνε-
ται μνεία ὅτι διά τήν σύνταξιν τοῦ παρόντος εἰσεπράχθησαν δι’ ἐπικολληθέν χαρ-
τόσημον καί δικαιώματά μου δραχμαί (245) διακόσιαι τεσσαράκοντα πέντε.  

Ταῦτα συνομολογησάντων καί συναποδεξαμένων τῶν συμβαλλομένων εἰς πί-
στωσιν συνετάγη τό παρόν ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως εἰς ἐπή-
κοον πάντων καί παρ’ ἁπάντων, βεβαιωθέν ὑπογράφεται παρ’ ὅλων καί ἐμοῦ ὡς 
ἕπεται.  

Οἱ συμβαλλόμενοι                                                                Οἱ Μάρτυρες 
Καζήμ Κοτζῆ,   Ε.Α. Βαλατσός                                            ∆. Φράγκου 
Χακῆ Χακήμ,   Ν.Α. Βαλατσός                                            Σ. ∆ημητρίου  
Νετζήπ Μεχμέτ       
    

 Ὁ Συμβολαιογραφῶν Εἰρηνοδίκης Ἐλασσῶνος  
(τ.σ) Σ. Σταμάτης 

Ἀκριβές ἀντίγραφον, Ἐλασσών αὐθημερόν 
Ὁ Συμβολαιογραφῶν Εἰρηνοδίκης Ἐλασσῶνος 

Σ. Σταμάτης 
Μετεγράφη ἐν τόμῳ τετάρτῳ καί ὑπ’ αὔξοντ’ ἀριθμόν 70 ἑβδομήκοντα τοῦ βι-

βλίου Μεταγραφῶν τῆς περιφερείας τοῦ Εἰρηνοδικείου Ἐλασσῶνος, σήμερον τήν 
δωδεκάτην τοῦ μηνός Ἰουλίου τοῦ χιλιοστοῦ, ἐννεακοσιοστοῦ εἰκοστοῦ τετάρτου 
ἔτους (1924). 

Ὁ Συμβολαιογραφῶν Εἰρηνοδίκης Ἐλασσῶνος ὡς Μεταγραφοφύλαξ   
Σ. Σταμάτης  

 
 
 
 
   

                                                      
31. Τέλος  της τρίτης σελίδας του πωλητηρίου. 
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ΘΩΜΑΣ ZAΡΚΑ∆ΑΣ 

ΟΙ ΑΦΙΕΡΩΤΕΣ ΕΦΤΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ 37 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΟΥΣΙΚΟΥ 

(16ος ΑΙΩΝΑΣ) 

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των αφιερωτών καρδιτσιώτικων οικισμών, από 
την πρόθεση 37 της Μονής του ∆ουσίκου, στην παρούσα μικρή μελέτη θα παρου-
σιάσω τους αφιερωτές άλλων εφτά οικισμών, οι οποίοι είναι οι εξής:1  

1. Καρβουνοπουλέσι (αρ. σιβ΄-212). Το σημερινό Καροπλέσι, στο φ. 209v, με 7 
αφιερωτές, από τους οποίους 1 είναι ιερέας. 

2. Μέγα Νεοχώρι (αρ. ροε΄-175). Το σημερινό Νεοχώρι, στα φ. 165r-166v, με 221 
αφιερωτές, από τους οποίους 3 είναι ιερείς, 1 αρχιερέας, 5 μοναχοί και 21 μοναχές. 

3. Μέγα Ρέμα (αρ. ροθ΄-179). Μικρός οικισμός στην περιοχή της Καρίτσας,2 στο 
φ. 172r, με 6 αφιερωτές, από τους οποίους 1 είναι ιερέας. 

4. Μικρού Χρύσου (αρ. σια΄-211). Ο διαλυμένος οικισμός Μικροχρύσου,3 στην 
περιοχή του Καροπλεσίου, στο φ. 209r, με 4 αφιερωτές. 

5. Μπελάγια (αρ. ρξζ΄-167). ∆ιαλυμένος οικισμός της βυζαντινής εποχής μεταξύ 
της Πεζούλας και του Νεοχωρίου,4 στο φ. 160r, με 58 αφιερωτές, από τους οποίους 
4 είναι ιερείς, 1 μοναχός και 5 μοναχές.  

6. Μπελοκομίτου (αρ. ρος΄-176). Ο σημερινός Μπελοκομίτης, στο φ. 169r, με 13 
αφιερωτές, και στο φ. 215v (αρ. σλα΄-231), με 5 αφιερωτές, από τους οποίους 1 είναι 
μοναχή. 

7. Σπινάσα (αρ. σιγ΄-213). Η σημερινή Νεράιδα, στα φ. 209v-210r, με 28 αφιερω-
τές, από τους οποίους 2 είναι μοναχοί και 2 μοναχές. 

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ 

Από τους παραπάνω εφτά οικισμούς αναφέρονται τα ονόματα 342 αφιερωτών, 
από τους οποίους 191 είναι άνδρες, 113 γυναίκες, 1 αρχιερέας, 8 μοναχοί και 29 μο-
ναχές. Οι 191 άνδρες φέρουν 39 ονόματα και οι 113 γυναίκες 48. Ο μεγάλος αριθμός 
των γυναικείων ονομάτων, όπως έχω σημειώσει και άλλες φορές, οφείλεται στο γε-
γονός ότι αυτές δεν είχαν ονομαστική εορτή. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνο-

                                                      
1. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον Κώστα Σπανό για την βοήθειά του στην παρουσίαση των 

ονομάτων. 
2. Κώστας Σπανός, «Οι καρδιτσιώτικοι οικισμοί του 16ου αιώνα στην πρόθεση 37 της Μονής 

του ∆ουσίκου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 37 (2000) 116, αρ. 69. 
3. Κώστας Σπανός, «Tέσσερις διαλυμένοι αγραφιώτικοι οικισμοί της ύστερης βυζαντινής 

περιόδου: Κύφου, Μικροχρύσου, Μπέσια και Πριντζέσι»,  Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 58 (2010) 20-
24. 

4. Σταυρούλα Σδρόλια, «Αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή της Πεζούλας Καρδίτσας. 
Πρώτες διαπιστώσεις για το βυζαντινό παρελθόν των Αγράφων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 35 
(1999) 145-149· Κώστας Σπανός, «Οι καρδιτσιώτικοι οικισμοί…», ό. π., σ. 117, αρ. 82. 
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νται και μερικά σπάνια (Αυγούστω, Κρεμιζία, Ξεπτέρυγος, Στέλω, Συναδηνός, Συ-
νάδω, Συρόπουλος, Φιλανθρωπηνός, Φοινίκω).  

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

α) Τα ονόματα από την εκκλησιαστική παράδοση (22/39) 

Αγγελάκης. Ανδρέας. Αποστόλης. Γεώργιος. ∆αβίδ. ∆ημήτριος. Ευστάθιος. Θεό-
δωρος. Θετόκης < Θεοτόκης. Ιακουμής < Γιακουμής < Ιάκωβος. Ιωάννης. Λάμπος 
<Χαραλάμπος < Χαράλαμπος. Λουκάς. Μάρκος. Μιχαήλ. Νικόλαος. Ξεπτέρυγος < 
εξαπτέρυγα. Παγκράτιος. Παναγιώτης. Παρούσης < Παρουσία. Στέφανος. Στρατί-
κης < Ευστράτιος. 

β) Τα ονόματα από την λαϊκή παράδοση (7/39) 

Βρετός < Ευρετός. ∆ρόσος. Πούλος < Πουλημένος. Ρίζος. Σταμάτιος. Χαρίτος. 
Χρύσος. 

γ) Τα ονόματα από την Ιστορία (10/39) 

Αλέξανδρος. Ανδρόνης < Ανδρόνικος. Μανουήλ. Σκαρλάτος. Σίμος. Συναδηνός. 
Συρόπουλος. Σύρος. Φιλανθρωπηνός. Φράγκος.  

Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

  1) Αγγελάκης 1 
  2) Αλέξανδρος 1 
  3) Ανδρέας  7 
  4) Ανδρόνης  3 
  5) Αποστόλης  10 
  6) Βρετός  1 
  7) Γεώργιος  10 
      Γεργούσης  2 
  8) ∆αβίδ  1 
  9) ∆ημήτριος  24 
      ∆ημουλάς  4 
10) ∆ρόσος  4 
11) Ευστάθιος  6 
12) Θεόδωρος  2 
      Θεοδωρής  3 
13) Θετόκης  1 
14) Ιακουμής  2 
15) Ιωάννης  33 
      Ιωαννόπουλος  1 
16) Λάμπος  2 
17) Λουκάς   1 
18) Μανουήλ  2 
19) Μάρκος  1 

20) Μιχαήλ  3 
21) Νικόλαος  3 
22) Ξεπτέρυγος  1 
23) Παγκράτιος  1 
24) Παναγιώτης  4 
25) Παρούσης  2 
26) Πούλος  3 
27) Ρίζος  5 
28) Σίμος  3 
29) Σκαρλάτος  8 
30) Σταμάτιος  4 
      Σταμούλης  2 
31) Στέφανος  6 
       Στεφανής  3 
32) Στρατίκης  1 
33) Συναδηνός  1 
34) Συρόπουλος  3 
35) Σύρος  1 
36) Φιλανθρωπηνός  1 
37) Φράγκος  2 
38) Χαρίτος  7 
39) Χρύσος  5 
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Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

α) Τα ονόματα από την εκκλησιαστική παράδοση (11/48) 

Αγγέλω. Αικατερίνη. ∆έσπω. Θεοδώρα. Θωμαή. Μανθία < Μάνθος < Ματθαίος. 
Μαρία. Παρασκευή. Σοφία. Σταθού < Ευσταθία. Στέλω < Στυλιανή.  

β) Τα ονόματα από την λαϊκή παράδοση (24/48) 

Ανθίτζα. Αφράτω < αφράτη. Βαμπούλω < βαμπούλι < μπουμπούκι. Βαρσάμω < 
βάρσαμο-βάλσαμο. Θαλάσσω. Καλή. Κονδύλω. Κρεμιζία < κρεμεζί· κόκκινο. Κρου-
στάλλω. Μαργάρω < Μαργαρίτα. Νεράντζω. Ξανθή. Παγώνα. Πλούμπω < Πλούμω 
< μεσν. πλουμί· στολίδι. Πούλω < Πουλημένη. Ρόιδω. Σταματού. Στεριανή. Τρια-
νταφύλλω. Φοινίκω < αρχ. φοινικούς· πορφυρός. Χρυσάνθη. Χρυσάφω. Χρυσάνω. 
Χρύσω. 

γ) Τα ονόματα από την Ιστορία (8/48) 

Ανδρόνω < Ανδρόνικος. Αυγούστω < Αύγουστος. ∆άφνω < ∆άφνη. Κόμνω < 
Κομνηνή. Σίμω < Σίμος. Σκαρλάτη. Σοφιανή < Σοφιανός. Συνάδω < Συναδηνή < Συ-
ναδηνός. 

δ) Τα ονόματα από αξιώματα (4/48)  

Αρχόντω. Αφέντω < αφέντης. Κυρατζού < Κυρατσού < Κυράτσω < κυράτσα < 
κυρά. Σουλτάνα. 

 ε) Τα ακατάταχτα ονόματα (1/48) 

Σελωή. 

Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

  1) Αγγέλω  1 
  2) Αικατερίνη  1 
  3) Ανδρόνω  2 
  4) Ανθίτζα  2 
      Ανθούλα  2 
  5) Αρχόντω  4 
  6) Αυγούστω  1 
  7) Αφέντω  1 
  8) Αφράτω  1 
  9) Βαμπούλω  1 
10) Βαρσάμω   6 
11) ∆άφνω  1 
12) ∆έσπω  1 
13) Θαλάσσω  1 
14) Θεοδώρα  1 
15) Θωμαή  1 

16) Καλή  5 
      Κάλω  1 
17) Κόμνω  4 
18) Κονδύλω  9 
19) Κρεμιζία  1 
20) Κρουστάλλω  2 
21) Κυρατζού  1 
22) Μανθία  1 
23) Μαργάρω  1 
24) Μαρία   1 
25) Νεράντζω  6 
26) Ξανθή  1 
27) Παγώνα  1 
      Παγώνω  3 
28) Παρασκευή  1 
29) Πλούμπω  4 
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30) Πούλω   1 
31) Ρόιδω   1 
32) Σελωή  1 
33) Σίμω  3 
34) Σκαρλάτη  4 
35) Σοφία  2 
36) Σοφιανή  1 
37) Σουλτάνα  1 
38) Σταθού  4 
39) Σταματού  1 

            Στάμω   4 

      Σταμούλω  2 
40) Στέλω  1 
41) Στεριανή  1 
42) Συνάδω   1 
43) Τριανταφύλλω  2 
44) Φοινίκω   2 
45) Χρυσάνθη  2 
46) Χρυσάφω  7 
47) Χρυσάνω  1 
48) Χρύσω  2 

 

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 

  1) Ευθύμιος  1 
  2) Ιγνάτιος  1 
  3) Ιωακείμ  2 
  4) Νείλος  1 

  5) Παχώμιος  1 
  6) Σάββας  1 
  7) Συμεών  1 
  8) Χριστόφορος αρχ.  1 

 

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ 

  1) Αθανασία  3 
  2) Αναστασία  1 
  3) Βαρσανουφία  1 
  4) ∆ιονυσία  1 
  5) Θεοδοσία  1 
  6) Θεοπίστη  1 
  7) Θεοφανώ   1 
  8) Καλλινίκη  1 
  9) Καλλιτρόπη  1 
10) Καλλωπία  1 
11) Κασσιανή  1 
12) Κονομία  1 

13) Λαμπρινή  1 
14) Παρθενία  2 
15) Παρρησία  1 
16) Ραχήλ  1 
17) Ριψιμία  1 
18) Συγκλητική  2 
19) Σωσάννα  1 
20) Σωφονία  1 
21) Φιλοθέη  1 
22) Φωτεινή  2 
23) Χριστίνα  2 
 

H EK∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 37 ΜΕ ΤΟΥΣ 7 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

φ.  160r 
χωρίον μπελάγια ρξζ΄  
 
φιλανθρωπινοῦ. παρθενίαc μοναχῆc. δημητρίου. κονδῆλοσ. στάμοc. ἰωάννου. 

χαρίτου. δημητρίου. βαρσάμοc. σύρου. στάμοσ. ἀποστόλη ἱερέως. στεφάνου. στα-
θούσ. σκαρλάτου. βαμποῦλοσ. σταματίου. δημητρίου ποτέ ἱερέ(ως). ἰωακείμ μονα-
χοῦ. ἀθανασίαc μοναχ(ῆς). μανθίαc. παροῦσι. βαρσάμοc. συγκλητικῆc μοναχ(ῆς). 
δρόσου. χρύσου. στεφάνου. σταμούλη. κάλοc. ἀποστόλη. ἀποστόλη. σκαρλάτησ. 
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ἀναστασί(ας) μοναχ(ῆς). ἀνθίτζας. θετόκη. ῥώϊδος. Γεωργίου. ξανθῆς. στρατίκη. δι-
ονυσί(ας) μοναχ(ῆς). καλῆc. δημητρίου. βαρσάμοc. στεφάνου. κονδῆλοc. σίμου. 
χρύσου. χαρίτου. λουκᾶ. Γεωργίου. χρύσοc. νεράντζοc. ἰω(άνν)ου. χρυσάνθηc. δη-
μητρίου. ῥήζου ἱερέ(ως). ἀποστόλη ἱερέ(ως). νεράντζοc πρεσ. 

 
φ. 165r 
χωρίον μέγα νεοχώρι  ροε΄ 
 
χριστοφόρου ἀρχιερέ(ως). εὐσταθίου. καλῆc. ἀρχόντοc. ἀγγέλοc. χρύσου. δημη-

τρίου. σάββα μοναχοῦ. ἰω(άννν)ου. παχωμίου μοναχοῦ. εὐθυμίου (μον)αχοῦ. συ-
μεών μοναχοῦ. χαρίτου. ἰω(άνν)ου. ἀνδρέου. χαρίτου. σκαρλάτου. ἰωάννου. μα-
νουήλ. σκαρλάτου. δημητρίου. μαρίας. ἀποστόλη. Γεωργίου. δαῦνοc. ἰωάννου. ἰω-
άννου. ῥήζου. δημητρίου. ἰω(άννν)ου. σίμοσ. ἀθανασί(ας) μοναχ(ῆς). σταθοῦς. ἀν-
δρέου. δημητρίου. ἀνδρέου. ἰωάννου. σταμοῦλοc. αἰκατερί[νης]. ξεπτερύγου. χρυ-
σάφοc. δημητρίου. κόμνοc. πούλου. σταματίου. ἰω(άνν)ου. δημητρίου. καλλινίκηc 
μοναχ(ῆς). θεοφανῶ μοναχ(ῆς). σωσάννηc μοναχ(ῆς). σταθοῦc. ἰωακείμ μοναχοῦ. 
ἰωάννου. χρυσάνοc. κονομί(ας) μοναχ(ῆς). ἰωάννου.   

φ. 165v 
συροπούλου. πλούμποc. μαργάροc. δημητρίου ἱερέως. σταματίου ἱερέωc. καλῆc. 

στέλοc. σταμούλη. εὐσταθίου. ἀλεξάνδρου. δημουλᾶ. χρυσάφοσ. ῥήζου. δρόσου 
ἱερέ(ως). ἀποστόλη. ἰωάννου. στάμοc. στεφανῆ. κόμνοc. ἰωάννου. εὐσταθίου. εὐστα-
θίου. ἀρχόντοσ. ἀνδρέου. ἰωάννου. ῥιψιμί(ας) μοναχ(ῆς). σοφίαc. χριστίναc μο-
ναχ(ῆς). θωμαΐc. Γεωργίου. φράγκου. πλούμποc. συροπούλου. ἰωάννου. ἀποστόλη. 
ἀρχόντοc. σκαρλάτηc. σταματίου. σταμούλοc. τριανταφύλοc. χρυσάφοc. νεράντζοc. 
δημητρίου. νεράντζοc. κονδῆλοc. συναδινοῦ. κόμνοc. ἰω(άνν)ου. αὐγούστοc. μιχαήλ. 
θεοδώρας. ἰωάννου. θαλάσσοc. χαρίτου. συνάδοc. ἰωάννου. ἀφράτοc. σελωῆc. πα-
γῶνοc. νεράντζοc. χριστίναc μοναχ(ῆς). κονδῆλοc. δημουλᾶ. 

φ. 166r 
δημητρίου. χαρίτου. κονδῆλοc. ἰωάννου. ἰακουμί. θεοδώρου. χαρίτου. ἰωάννου. 

ἀνθίτζας. φοινίκοc. παγῶνοc. στεφάνου. βαρσάμοc. κρεμιζίαc. φοινίκοc. στάμοc. 
Γεωργίου. στεφανῆ. ἀγγελάκη. παγῶνοc. ἀποστόλη. φωτινῆc μοναχῆc. θεοδώρου. 
φιλοθέηc μοναχ(ῆς). χρύσου. βαρσάμοc. σουλτάναc. σκαρλάτηc. δημουλᾶ. ἰω(άν-
ν)ου. βαρσάμοc. παναγιώτου. κυρατζοῦσ. δα(βί)δ. ἀνδρόνοc. Γεωργίου. πούλου. 
πούλου. σταθοῦc. ἀρχόντοc. δημουλᾶ. ἰωαννοπούλου. κασιανήc μοναχ(ῆς). ἀν-
δρέου. ῥαχήλ μοναχ(ῆς). χρυσάφος. κονδῆλοc. λάμπου. ῥήζου. ἀποστόλη. ἰωάννου. 
πλούμποc. ἰω(άνν)ου. ἀνδρέου. ἰω(άνν)ου. σκαρλάτου. κόμνοc. μιχαήλ. καλῆσ. δη-
μητρίου. δημητρίου. κρουστάλοc. σοφιανῆc. φωτινῆc μοναχ(ῆς). σκαρλάτηc. μα-
νουήλ. στεφάνου. παρρησί(ας) μοναχ(ῆς).   

φ. 166v 
δημητρίου. χρυσάνθηc. κονδῆλοc. σωφονί(ας) μοναχ(ῆς). παγῶνοc. κονδῆλοc. 

σίμοc. ἀνθούλαc. στεριανῆc. βρετοῦ. καλλιτρόπηc μοναχ(ῆς). νεράντζοc. κονδῆλοc. 
ἀθανασί(ας) μοναχ(ῆς). Γεργοῦσι. παναγιώτου. στεφανῆ. δημητρίου. πλοῦμποc. 
ἰω(άνν)ου. μάρκου. παρθενί(ας) μοναχ(ῆς). κρουστάλοc. σκαρλάτου. συγκλητικῆc 
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μοναχ(ῆς). ἰωάννου. βαρσανουφίαc μοναχ(ῆς). καλλοπίαc. ἰακουμί. παναγιώτου. 
παναγιώτου. μιχαήλ. θεοδωρῆ. χρύσοσ. δέσποc.  

 
φ. 169r 
χωρίον μπελοκομίτου ρος΄ 
 
ευσταθίου. σίμοc. δημητρίου. δρόσου. σκαρλάτου. φράγκου. δημητρίου. δρόσου. 

θεοδωρῆ. Γεργοῦσι. χρυσάφοc. παρασκευῆc. Γεωργίου. 
 
φ. 172r  
χωρίον μέγα ῥέμα ροθ΄ 
 
σκαρλάτου ἱερέ(ως). καλῆc πρεσ. ἀνδρόνι. παροῦσι. χρυσάφοc. σταματοῦσ:  
 
φ. 209r 
χωρίον μϊκρού χρύσου σια΄ 
 
Γεωργίου. νικολάου. τριανταφύλοc. Γεωργίου. 
  
φ. 209v 
χωρίον καρβουνοπουλέσι 
 
δημητρίου. ἀνδρέου ἱερέ(ως). ἀνθούλας. ῥήζου. δημητρίου. 
 
χωρίον σπινάσα σιγ΄ 
 
νείλου μοναχοῦ. ἀνδρόνη. λαμπρινῆc (μον)αχῆc. ἰωάννου. δημητρίου. συροπού-

λου. ἰωάννου. ἀποστόληc. Θεοδοσίασ (μον)αχῆc. ἰωάννου. παγκρατίου. δημητρίου. 
νικολάου. νικολάου. ἀνδρόνοc. ἰω(άνν)ου. Γεωργίου. λάμπου. σίμου. ἰωάννου.  

φ. 210r 
σοφί(ας). εὐσταθίου. θεοδωρή. πούλοc. ἀνδρόνη. σκαρλάτου. ἱγνατίου ἱερομο-

νάχου. ἰωάννου. 
 
φ. 215v 
χωρίον μπελοκομίτου σλα΄  
 
σίμου. θεοπίστηc μοναχ(ῆς). χρυσάφοc. στεφάνου. ἀφέντοc. 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ γιατρός -  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΛΗΣ  δ.Φ. 

ΛΑΪΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΣΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ (ΝΕΑ ΤΣΙΟΥΚΑ) ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Η ανάπτυξη για αιώνες ίδιων οικονομικών δραστηριοτήτων, η επιδίωξη ίδιων ή 
και κοινών οικονομικών και πολιτιστικών στόχων οδηγεί στη δημιουργία ίδιας 
κοινωνικής συμπεριφοράς και ζωής, που εκφράζεται είτε στο επίπεδο των ατομικών 
αρετών, όπως π.χ. η εργατικότητα, είτε στο επίπεδο των συλλογικών εκδηλώσεων. 
Κι αυτές οι συλλογικές εκδηλώσεις, όταν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 
μένουν αναλλοίωτες για αιώνες, αποκρυσταλλώνονται, σταθεροποιούνται και πα-
ρουσιάζονται ως ήθη, έθιμα, παραδόσεις, τραγούδια, δρώμενα κ.λπ. Κι επειδή στο 
σύνολό τους οι ελληνικοί πληθυσμοί ζούσαν κάτω από ίδιες συνθήκες στο πλαίσιο 
των μικρών τους κοινοτήτων, ιδιαίτερα τα χρόνια της οθωμανικής κατοχής, γι’ αυ-
τό το σύνολο των παραδόσεων, ηθών και εθίμων παρουσιάζουν μια ομοιότητα. Εί-
ναι οι κοινές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού. Όμως και κάθε 
περιοχή ή κάθε κοινότητα είχε και τις ιδιαιτερότητές της, που αντανακλούσαν στη 
δική τους ζωή, στα δικά τους ήθη και έθιμα, στο δικό τους λαϊκό πολιτισμό. Αυτό 
τονίζει επιγραμματικά και η παροιμία «κάθε χώρα και ζακόνι, κάθε μαχαλάς και 
τάξη». 

Μέχρι το β΄ παγκόσμιο πόλεμο οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των ελ-
ληνικών κοινοτήτων, και συνεπώς τα έθιμα και οι παραδόσεις, παρέμειναν σχεδόν 
αμετάβλητες. Είχαν πάρει μια τελετουργικότητα, την οποία δεν τολμούσε εύκολα 
να την αλλάξει κανείς, αφού εκπροσωπούσαν τον ίδιο τρόπο ζωής, τις ίδιες ανά-
γκες που τα δημιούργησε. Η ριζική όμως αλλαγή των οικονομικών συνθηκών και 
του τρόπου ζωής και η ραγδαία αστικοποίηση του πληθυσμού, μετά το 1950, είχε 
ως αποτέλεσμα τη διάλυση του κατεξοχήν φορέα του παραδοσιακού πολιτισμού, 
του χωριού, ιδιαίτερα του ορεινού και νησιωτικού. Μέσα σε 15-20 χρόνια, λιγότερο 
δηλαδή από μία γενιά, διαλύθηκε ο τρόπος ζωής ενός λαού, ο οποίος είχε κρατήσει 
αιώνες πολλούς, για να μην πούμε  χιλιετίες.  

Από εκείνη την παραδοσιακή ζωή δε μένουν παρά ελάχιστες εκδηλώσεις φολ-
κλορικού κυρίως χαρακτήρα, που βέβαια δεν έχουν καμιά σχέση με τα παραδοσια-
κά έθιμα, τα λαϊκά δρώμενα, αφού τόσο οι εκδηλώσεις όσο και οι στόχοι αυτών 
των εθίμων είναι εντελώς διαφορετικοί. ∆εν πρόκειται για βίωμα, αλλά για παρά-
σταση, που αποσκοπεί στη δημιουργία θορύβου για την  προσέλκυση τουριστών. 
Πάρτε για παράδειγμα το μπουρανί του Τυρνάβου. Από λαϊκό τελετουργικό δρώ-
μενο κατάντησε μία πανηγυρτζίδικη εκδήλωση. 

2. ΤΑ ΛΑΪΚΑ  ∆ΡΩΜΕΝΑ 

Τι είναι όμως το λαϊκό δρώμενο; Είναι ένα έθιμο, μία πράξη ομαδική, στην ο-
ποία συμμετέχουν, παίζοντας διάφορους ρόλους ο καθένας, μία μικρή ή μεγάλη ο-
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μάδα ατόμων ή κι ένα ολόκληρο χωριό. Σε πρωτοβάθμια μορφή έχει «μία τελετουρ-
γική μορφή και μία ημερολογιακή δέσμευση».1 Το λαϊκό δρώμενο, δηλαδή το έθιμο, 
προϋποθέτει τη συναισθηματική συμμετοχή του ατόμου. Αυτός που συμμετέχει πι-
στεύει στο έθιμο και στην αξία του, χαίρεται, πάσχει, υποφέρει, βιώνει την ομαδική 
πράξη. ∆εν είναι απλά ένας θεατής, ένας παρατηρητής. Πιστεύει σ’ αυτό και συμ-
βάλλει στην εκδήλωσή του παίζοντας κάποιο ρόλο. Για εκείνον που δεν πιστεύει 
και δεν συμμετέχει συναισθηματικά, το λαϊκό δρώμενο μπορεί και να φαίνεται α-
κατανόητο.  

Τα λαϊκά δρώμενα μπορεί να χωριστούν σε δυο κατηγορίες. Σ’ αυτά που έχουν 
θρησκευτικό και σ’ αυτά που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Οι στόχοι ενός εθίμου 
προσδιορίζουν και το χαρακτήρα του. Τα θρησκευτικά δρώμενα είναι στην πραγ-
ματικότητα μία θρησκευτική τελετουργία, με την οποία αυτοί που συμμετέχουν α-
νοίγουν ένα διάλογο με το θεό ή με τις θεοποιημένες φυσικές δυνάμεις, π. χ. τη βρο-
χή, τον ήλιο κ.λπ., και προσπαθούν είτε να τον ευχαριστήσουν για κάποια ευεργε-
σία του, είτε να τον παρακαλέσουν ν’ αποτρέψει ή να σταματήσει κάποια συμφο-
ρά, όπως  μία αρρώστια, είτε να προκαλέσουν την ευεργετική παρέμβασή του. Από 
τα χριστιανικά δρώμενα άλλα έχουν προχριστιανική, ειδωλολατρική αρχαιοελλη-
νική προέλευση κι άλλα είναι χριστιανικά.  

Πολλές φορές δύο διαφορετικά δρώμενα, ένα ειδωλολατρικό κι ένα χριστιανικό, 
έχουν τον ίδιο στόχο. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι οι τελετουργίες 
που γίνονται σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας, οι οποίες σκοπό έχουν να 
προκαλέσουν τη βροχή. Χριστιανικές είναι η λιτανεία για τη βροχή και τα σίχνα, με 
ειδωλολατρικό όμως υπόβαθρο, ενώ η περπερούνα είναι καθαρά ειδωλολατρικό. 

Στα χριστιανικά θρησκευτικά δρώμενα ανήκουν και τα έθιμα εκείνα, που έχουν 
αρχαιοελληνική ειδωλολατρική προέλευση, αλλά επειδή υπηρετούσαν απόλυτα 
στόχους της χριστιανικής θρησκείας, εντάχθηκαν οργανικά στις χριστιανικές τελε-
τουργίες. Ο Επιτάφιος Θρήνος, π. χ. (Σήμερα μαύρος ουρανός), που τραγουδιέται 
τη Μ. Παρασκευή από γυναίκες και κορίτσια μπροστά στον Επιτάφιο, κι όχι από 
παπάδες και ψαλτάδες, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κανονικό μοιρολόι προσαρ-
μοσμένο στο συγκεκριμένο νεκρό, το Χριστό, με μουσική λαϊκή, δημοτική, κι όχι 
θρησκευτική. Η λαϊκή του προέλευση φαίνεται κι από το ποιητικό μέτρο του τρα-
γουδιού, που είναι το ιαμβικό 15σύλλαβο, μέτρο που δεν χρησιμοποιείται στους 
χριστιανικούς ύμνους. 

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. 
΄- ΄-   -   ΄-   -     ΄-   -   ΄-  /  -   ΄-  -   ΄-    -   ΄-  - 
όπως,  Ο Όλυμπος  κι ο Κίσαβος τα δυο βουνά μαλώνουν. 
 
Σε απόκλιση από την περίπτωση του Επιταφίου βρίσκονται τα έθιμα εκείνα, τα 

οποία είναι ενταγμένα στο εορτολόγιο της ορθόδοξης παράδοσης, αλλά είναι έξω 
από τη χριστιανική τελετουργία. Η σύνδεση με το εορτολόγιο είναι εντελώς τυπική 
και επιφανειακή. Το έθιμο ήταν αρχαιοελληνικό ειδωλολατρικό με βαθιές ρίζες στη 

                                                      
1. Βάλτερ Πούχνερ, Θεωρία του λαϊκού θεάτρου, Αθήνα 1985, 13. 
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λαϊκή παράδοση. Η επίσημη Εκκλησία, μη μπορώντας να το εξοβελίσει, εξαφανίσει, 
σοφά ενεργώντας, το συνέδεσε με κάποια χριστιανική γιορτή. ∆εν επηρέασε όμως 
καθόλου την ουσία του εθίμου. Οι στόχοι και το τελετουργικό του παρέμειναν βα-
θύτατα ειδωλολατρικά. Τέτοια π. χ. ήταν το έθιμο του «Ζαφείρη»,2 που γινόταν 
στην Ήπειρο, καθώς και το έθιμο της «Λαζαρίνας», που γινόταν μέχρι πριν από 
λίγα χρόνια στο χωριό Φωτεινό (Νέα Τσιούκα) των Τρικάλων, στα νότια Χάσια, 
και το οποίο θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.    

Οι περιπτώσεις, που μέχρι τώρα αναφέρθηκαν, ανήκουν στα θρησκευτικά λαϊκά 
δρώμενα. Στη δεύτερη κατηγορία, όπως αναφέρθηκε, ανήκουν τα δρώμενα με κοι-
νωνικό και απόλυτα κοσμικό χαρακτήρα. Έχουν όλα τους προχριστιανική, ειδω-
λολατρική, προέλευση. ∆ιατηρούν τόσο τους αρχικούς τους στόχους, όσο και την 
αρχική τους πρωτόγονη τελετουργία. Τέτοιο π. χ. είναι το αποκριάτικο φαλλικό 
έθιμο της Κρανιάς του Ολύμπου.3 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα κάθε μια από τις επιμέρους κατηγορίες εθίμων 
που αναφέρθηκαν, θα γίνει προσπάθεια να περιγραφεί και αναλυθεί με συντομία 
ένα έθιμο για κάθε περίπτωση. 

Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι κάθε έθιμο, θρησκευτικό ή μη, υπηρετεί μία ψυχική 
και κοινωνική ανάγκη, έχει ένα στόχο. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σ’ αυτό επι-
διώκουν να πετύχουν κάτι. Έτσι, όταν υπήρχε παρατεταμένη ανομβρία, οι κάτοικοι 
του χωριού, προκειμένου να προκαλέσουν βροχή, προέβαιναν σε τρεις διαφορετικές 
τελετουργικές πράξεις, που έδιναν το στίγμα της ψυχοσύνθεσης του Νεοέλληνα, 
από τη μια του χριστιανού κι από την άλλη του ειδωλολάτρη. Ως χριστιανός μέσω 
της οργανωμένης Εκκλησίας  παρακολουθεί την ειδική λιτανεία-παράκληση, με την 
οποία πιστεύει ότι ο θεός θα παρέμβει στα φυσικά φαινόμενα, θ’ ανατρέψει τους 
φυσικούς νόμους και θα στείλει τη βροχή. Λειτουργεί δηλαδή εδώ το σχήμα: παρά-
κληση (ικεσία)-απόδοση του ζητούμενου. Πρόκειται για μία πολύ βαθιά ριζωμένη 
πίστη σε όλους τους λαούς, σε όλες τις θρησκείες. Περιττό να σχολιαστεί ο μυστα-
γωγικός τρόπος, με τον οποίο παρακολουθούν όλοι οι πιστοί τη λιτανεία.  

Ειδωλολατρικό αρχικά, προσαρμοσμένο όμως στα δεδομένα του Χριστιανισμού, 
είναι και ένα άλλο έθιμο της  Κρανιάς του Ολύμπου, αλλά και άλλων περιοχών, τα 
σίχνα,4  κατά το οποίο, σε περίοδο ανομβρίας, οι κάτοικοι έβγαζαν από τις εκκλη-
σίες όλες τις εικόνες και τις γύριζαν στους δρόμους του χωριού. Μπροστά προχω-
ρούσαν τα εξαπτέρυγα, ύστερα τα εικονίσματα και τέλος όλο το χωριό, που έψελνε 
επαναλαμβάνοντας το «Κύριε ελέησον». Το έθιμο είναι βέβαια αρχαιοελληνικό. 
Μόνο που στη θέση των εικόνων οι κάτοικοι της αρχαίας πόλης είχαν το άγαλμα ή 
το ξόανο, το ξύλινο δηλαδή άγαλμα του πολιούχου θεού-θεάς, π. χ. της Αθηνάς ή 
της Άρτεμης.    

Το έθιμο όμως για την ανομβρία, το οποίο κράτησε απόλυτα την ειδωλολατρική 

                                                      
2. Margaret Alexiou (μετ. ∆. Γιατρομανωλάκης - Π. Ροϊλός), Ο τελετουργικός θρήνος στην 

ελληνική παράδοση, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002, 146-51. 
3. Γιάννης Μπασλής, «Φαλλικά έθιμα της Αποκριάς στην Κρανιά Ολύμπου», Πρακτικά Α΄ 

Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα 1992, 251-262.  
4. Γιάννης Μπασλής, Κρανιά Ολύμπου,  Αθήνα 1990, 152. 
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του μορφή για χιλιετίες, διατηρήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1960, χωρίς να επηρεα-
στεί καθόλου από τη χριστιανική θρησκεία, κάτι που δείχνει την παγανιστική, ει-
δωλολατρική ελληνική  πλευρά της ψυχής του Nεοέλληνα, είναι η «Πιρπιρούνα». 

Η Πιρπιρούνα  είναι αποκλειστικά γυναικείο έθιμο. ∆εν παίρνουν μέρος σ’ αυτό 
άντρες. Οι γυναίκες που αποφάσιζαν να φκιάξουν πιρπιρούνα  διάλεγαν ένα φτω-
χό κορίτσι του χωριού και έδεναν στη μέση του ένα σχοινί. Από το σχοινί αυτό 
κρεμούσαν βούζια (φύλλα ενός ποώδους φυτού), σκέπαζαν ύστερα με ένα μαντίλι 
το πρόσωπο του κοριτσιού, για να μη γνωρίζεται, και του φορούσαν μία μπλούζα, 
για να μη βρέχονται τα ρούχα του. Στο κεφάλι του τοποθετούσαν ένα ταψί ανάπο-
δα. Ύστερα ξεκινούσε όλος ο γυναικείος  θίασος. Μπροστά τραβούσε η Πιρπιρού-
να και ακολουθούσαν οι γυναίκες με τα κορίτσια. Γύριζαν όλο το χωριό και τρα-
γουδούσαν  το τραγούδι της πιρπιρούνας.  

                   Πιρπιρούνα πιρπατεί 
                   του Θιό παρακαλεί. 
                  -Θε μου, ρίξι μια βρουχή,  
                   μια βρουχή, μια σιγανή, 
                   στα στάρια, στα βαμπάκια,  
                  τς Γιουργουλούς5  τα καλαμ’κάκια.6 
                  Γιουργουλού μι του τσαπί 
                  Φκιάν’ αυλάκια να ντιαβεί.7  
 
Μπροστά από κάθε σπίτι η Πιρπιρούνα σταματούσε περιμένοντας να ρίξει η 

νοικοκυρά, από το μπαλκόνι ή από το παράθυρο, μία κανάτα νερό επάνω στο ταψί 
της. Μερικά κορίτσια μάζευαν από τα σπίτια χρήματα, σιτάρι, καλαμπόκι κ.λπ.  
΄Ολα αυτά τα αγαθά τα έδιναν στο τέλος στο κορίτσι-Πιρπιρούνα.  

Από τη σύντομη περιγραφή του εθίμου φαίνεται καθαρά ότι το έθιμο είναι ει-
δωλολατρικό και το τραγούδι θρησκευτικό προχριστιανικό, διότι: 

1. Η ίδια η Πιρπιρούνα, το μεταμφιεσμένο δηλαδή κορίτσι, είναι η προσωποποί-
ηση της ξηρασίας, του πυρός, που αναζητεί νερό, το οποίο θα έρθει από τον ουρα-
νό. 

2. Η Πιρπιρούνα παρακαλεί το Θεό, στην ουσία παρακαλεί τη φύση, τον ουρα-
νό, να κάνει ό,τι κάνουν οι νοικοκυρές, να ρίξει δηλαδή νερό με τον ίδιο τρόπο που 
αυτές ρίχνουν νερό πάνω στο ταψί της. Εδώ δηλαδή έχουμε την έμφυτη, κατά τον 
Αριστοτέλη,8 τάση του ανθρώπου να μιμηθεί τη φύση ή να την εκβιάσει να μιμηθεί 
αυτή τις ενέργειες του ανθρώπου. 

3. Στο τραγούδι όλοι οι καρποί της γης ανήκουν στη Γιουργουλού, η οποία απο-
τελεί προσωποποίηση της Γεωργίας, δηλαδή την άλλη ονομασία της θεάς ∆ήμητρας, 
που περιμένει τη βροχή. 

4. Το μέτρο του ποιήματος είναι το σπάνιο στη νεοελληνική ποίηση τροχαϊκό 
                                                      

5. Γιουργουλού· γεωργία. 
6. Καλαμ’κάκια < καλαμπουκάκια < καλαμπούκια < καλαμπόκια. 
7. Ντιαβεί· διαβεί, διέλθει. 
8. Περί Ποιητικής δ΄, 2-4, σ. 1448 
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εφτασύλλαβο.  
                    ΄_       _    ΄_     _       ΄_    _   _ 
                    Πίρ   πι   ρούνα     πίρπατεί 
 

Το μέτρο αυτό έχουν μόνο τα δημοτικά τραγούδια, τα οποία αναφέρονται σε 
ειδωλολατρικά έθιμα κι έχουν προχριστιανική προέλευση, π. χ.  

                   ΄_       _    ΄_     _    ΄_   _ ΄_  _  
                   Πώς το τρίβουν το πιπέρι 
                   οι διαβολοκαλογέροι9   
 

Όσοι συμμετέχουν στην τελετουργία παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, τον οποίο 
θεωρούν πολύ σημαντικό. Πιστεύουν σ’ αυτόν.  

α. Το κορίτσι που ντύνεται Πιρπιρούνα. 
β. Ο χορός των γυναικών και κοριτσιών που ακολουθεί την Πιρπιρούνα.  
γ. Οι νοικοκυρές που περιμένουν να περάσει η πομπή κάτω από το μπαλκόνι, 

για να ρίξουν το νερό και να προκαλέσουν τη φύση. 

3. ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Ένα καθαρά αρχαιοελληνικό, παγανιστικό, τελετουργικό δρώμενο, «το ξεπρο-
βόδισμα του Λάζαρου», ενσωματωμένο όμως στα έθιμα τα σχετικά με τη νεκρανά-
σταση του Λαζάρου, τα οποία διαρκούσαν τρεις μέρες, λάβαινε χώρα μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του 1960 στο χωριό Φωτεινό, στα νότια Χάσια του νομού των Τρι-
κάλων.  

Την Παρασκευή, παραμονή της γιορτής του Λαζάρου, μία ομάδα από δέκα κο-
ρίτσια του χωριού, 12-17 χρόνων, έπαιρναν ένα καλάθι και πήγαιναν στο σπίτι του 
παπά. Εκεί τραγουδούσαν το παρακάτω τραγούδι. 

  
    Πάνω στη μοσχομηλιά, κάτω στ’ άγιο κλήμα 
    εκεί κοιμάτ’ ι δέσποτας μι του χαρτί στου χέρι. 
    Κοιμάται, δε διανώνεται10  στο νου του δεν το βάζει 
    κι κάνας11 δεν αλόιασι12 να πάει να τον ξυπνήσει. 
    Κι η Παναγιά η ∆έσποινα πάει να τον ξυπνήσει. 
 – Σήκου, σήκου, βρε δέσποτα, κι μη βαριά κοιμάσι. 
    Τα μοναστήρια σήμαναν κι  ν' ικκλησιές ντιαβάζουν13 
    κι τα δασκαλοπαίδια14 σου ντιαβάζουν τα Βαγγέλια. 
 

                                                      
9.  Bλ. ∆. Πετρόπουλος, Λαογραφία, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1970, 202-

203. 
10. ∆ιανώνεται· διανοείται. 
11. Κάνας· κανένας. 
12. Αλόιασε < λόγιασε· σκέφθηκε, συλλογίσθηκε. 
13. Ντιαβάζουν· διαβάζουν, μελετούν. 
14. ∆ασκαλοπαίδια· μαθητές του σχολείου. 
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Μετά το σπίτι του παπά επισκέπτονταν και άλλα σπίτια, όσα προλάβαιναν μέ-
χρι να σουρουπώσει. Η κάθε νοικοκυρά έβαζε στο καλάθι βρασμένο καλαμπόκι, το 
οποίο είχε προετοιμάσει ειδικά για την περίπτωση, καθώς και αβγά και ξυλοκέρα-
τα (χαρούπια). Έτσι τελείωνε αυτή η μέρα. Την επόμενη μέρα το πρωί, το Σάββατο 
του Λαζάρου, ξανασυγκεντρώνονταν τα κορίτσια, χωρίς όμως το καλάθι. Έπαιρ-
ναν τα σπίτια στη σειρά πιασμένα τρία-τρία και τραγουδούσαν Λαζαριάτικα τρα-
γούδια, προσδοκώντας αυτή τη φορά όχι βρασμένο καλαμπόκι και ξυλοκέρατα, 
αλλά κάποιο νόμισμα, δεκάρα ή πενηνταράκι. Τα κορίτσια σε κάθε σπίτι τραγου-
δούσαν διαφορετικό τραγούδι, ανάλογα με το αν η οικογένεια είχε ανύπαντρο κο-
ρίτσι ή αγόρι, αρραβωνιασμένο, στο στρατό, αν σπούδαζε κ.λπ.    

1. Στο δρόμο για το σπίτι που έχει ανύπαντρη κόρη. 

Πάμε στην κόρη, πάμε, πάμε στη μαυρομάτα. 
Τη βρίσκω που κοιμάται ψηλά στο κρεβατάκι. 

2. Για ανύπαντρο κορίτσι. 

Μάνα μ’, τη θυγατέρα σου, μάνα μ’, τη μαναχιά15 σου, 
την έλουζες, τη χτένιζες, στα σύννεφα τη στέλνεις. 
Και σκόρπισαν τα σύννεφα κι φάνγκι16 αυτήν η κόρη. 
Κι φάνγκαν τα σγουρά μαλλιά, τ’ αρχοντικά πλιξίδια. 

3. Για κόρη αρραβωνιασμένη. 

Μαρή κουντουπλιγμένη, μικρή  ’ραβωνιασμένη, 
Σε κράζ’17 η πιθιρά σου, για να τη φκιάσεις γιόμα,18 
γιόμα να γιουματίσει, δείπνο, για να δειπνήσει.    

4. Στο δρόμο για το σπίτι που έχει ανύπαντρο αγόρι. 

Ως πότε νιος κι ανύπαντρος, ως πότε παλικάρι; 
Ως πότε πέτρα πελεκεί και τσίντζιλο19 κλωνάρι;   

5. Για παιδί που πάει στο σχολείο. 

Η μάνα που  ’χ’ έναν ιγιό, μικρό κι χαϊδιμένου,  
τουν έλουζι, τουν χτένιζι, στου δάσκαλου τουν στέλνει. 
Κι ου δάσκαλους τουν έδιρνι μι μια χρυσή βιργούλα. 
Κι αυτός παραπονεύτηκε,  στη μάνα του πααίνει. 
Κι η μάνα του τουν δέχουνταν όξου μακρια ’π’ την πόρτα. 
-Πιδί μ’, πού ’νι τα γράμματα, πιδί μ’ πού  ’νι ου νους σου; 

                                                      
15. Μαναχιά· μοναχή, μοναχοκόρη, μονάκριβη. 
16. Φάνγκι < φάνγκε < φάνηκε. 
17. Κράζει· καλεί, φωνάζει. 
18. Γιόμα· γεύμα, μεσημεριανό φαγητό. 
19. Τσίντζιλο· λεπτό. 
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 -Τα γράμματά  ’νι στου χαρτί κι ου νους μου περιδιάβει.20 
Περιδιαβεί, περιστρατεί πέρα στις μαυρομάτες, 
πό  ’χουν το μάτι σαν ιλιά, το φρύδι σα γαϊτάνι, 
το δόλιο το ματόκλαδο σαν κρόσσι από μαντίλι. 

6. Για γραμματιζούμενο. 

Γραμματικός εκάθονταν απάνω σι άσπρη πέτρα 
κι έγραφε και κοντύλιαζε τριόκλωνη μελάνη. 
Και σειάστηκαν21 τα χέρια του και χύθηκι η μελάνη 
κι βάψαν τα ρουχίτσια22 του, τ’ άσπρα του, τα καλά23 του. 

-Ποιος έχει σκάμα24 κι θιρμό, να πλυν’ ι νιος τα ρούχα; 
Να πλύν’ ι νιος τα ρούχα του, τ’ άσπρα του, τα καλά του.    
Κι κόρη απού τον αγαπεί, κι η κόρη απού τον θέλει, 
αυτή  έχει σκάμα κι θιρμό  να πλύν’ ι νιος τα ρούχα. 

7. Για ξενιτεμένο. 

Ξινιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, 
η ξενιτιά σε χαίρεται κι η μάνα τον καημό της. 

-Τι να σι στείλω, ξένε μου, αυτού στα ξένα που ’σαι; 
Σι στέλνου μήλου, σιέπιτι,25 κυδώνι, μαραγκιάζει,26 
σι στέλνου κι του δάκρυ  μου σι ένα λινό μαντίλι. 
Σι εννιά ποτάμια το ’ριχνι, σι δέκα δε ζιβούσε.27 
Περδίκα πάει να πιει νερό κι ανάψαν τα φτερά  της. 
Παίρνει τα πλάγια απού28 βοσκεί κι ανάψαν τα χορτάρια.       

8. Για μικρό παιδί στην κούνια. 

Ένα μικρό, μικρούτσικο,  μικρό στη σαρμανίτσα29 
έχει σαρμάντσα παρδαλιά, φασκιά30 μαλαματένια. 
Τρεις βαϊοπούλες31 το κουνούν και τρεις το κανακεύουν.  
Η μια την άλλην έλιγι, η μια την άλλη λέει: 

-Το τι να τ’ αγοράσουμε;  
                                                      

20. Περιδιάβει· περιδιαβάζει. 
21. Σειάστηκαν· σείστηκαν, κουνήθηκαν. 
22. Ρουχίτσια < ρούχα. 
23. Καλά ρούχα· η επίσημη, γιορτινή, ενδυμασία. 
24. Σκάμα· η αλισίβα για το πλύσιμο των ρούχων. 
25. Σιέπιτι < σέπεται, σήπεται, σαπίζει. 
26. Μαραγκιάζει· μαραίνεται. 
27. Ζιβούσε· έσβηνε, καθάριζε. 
28. Απού < οπού, όπου. 
29. Σαρμανίτσα < σαρμάντσα· παιδικό λίκνο, κούνια. 
30. Φασκιά· το πανί με το οποίο τύλιγαν (φάσκιωναν) το μωρό. 
31. Βαϊοπούλες < βάγιες· υπηρέτριες. 
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-Κυπράκια και κουδούνια, 
για να τ’ ακούει ι πατέρας του, να χαίρετ’ η καρδιά του,  
για να τ’ ακούει η μάνα του, να χαίρετ’ η καρδιά της. 

 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρέα των κοριτσιών επέλεγε μία για αρχηγό, την 

οποία αποκαλούσαν Πρώτη. Το απομεσήμερο όλα τα κορίτσια, έχοντας τελειώσει 
τις δουλειές του  σπιτιού τους,  συγκεντρώνονταν στο σπίτι της Πρώτης και μοιρά-
ζονταν τα καλούδια, τα χρήματα και γενικά ό,τι είχαν συγκεντρώσει. Ύστερα,  
κρατώντας το κάθε κορίτσι από ένα κάνιστρο, πήγαιναν στο χώρο, όπου οι εκκλη-
σιαστικοί επίτροποι είχαν συγκεντρώσει κλαδιά βάγιας. Συνήθως ο χώρος αυτός 
ήταν η πλατεία. Βάζοντας στο  κάνιστρο αρκετά κλαδιά, τα μετέφεραν στην εκ-
κλησία με τρόπο τελετουργικό, ενώ τραγουδούσαν το ακόλουθο τραγούδι.   

 
    Βάιες μου, βαΐτσες μου, 
    πάρτε, χαμηλώσετε, 
    να σας πάρ’ν οι όμορφες,  
    να σας παν στην εκκλησιά. 
 

Την Κυριακή των Βαΐων, μετά το τέλος της λειτουργίας, τα κορίτσια έστηναν 
χορό στο προαύλιο της εκκλησιάς, τραγουδώντας δυο τραγούδια, ενώ ο κόσμος 
ολόγυρα παρακολουθούσε. 

    Ένα πουλάκι ξέβγαινε απ’ τ’ Άραχνου32 τ’ ανάθι.33  
    Ούτε σε πέτρα ακούμπησε ούτε σε μαρμαρίτσι.34 
    Εκεί που πάει κι ακούμπησε στην εκκλησιά, στ’ αϊ-βήμα, 
    τρέχουν μανούλες να το ιδούν, να το καλορωτήσουν.  
  -Το τι καλό, πουλάκι μου, απ’ τ’ Άραχνου τ’ ανάθι; 
  -Το τι καλό γυρεύιτι απ’ τ’ Άραχνου τ’ ανάθι; 
    Εκεί χορός δε γένιτι ούτε και πανηγύρι. 
    Εκεί  ’ν’ αντάρα και βροχή κι ένα βαρύ σκοτάδι. 
    Εκεί  ’ν’ οι νύφις οι καλές σαν τις μηλιές κομμένες, 
    τα παλικάρια τα καλά σα δέντρα κλαρισμένα.    

     
Το απόγεμα της ίδιας μέρας, γύρω στις 3 μ. μ., όλες οι Λαζαρίνες συγκεντρώνο-

νταν στο μεσοχώρι (πλατεία), έχοντας ριγμένο στους ώμους τους ένα μεγάλο μαύρο 
μαντίλι με κρόσσια. Εκεί, για μισή περίπου ώρα, χόρευαν τραγουδώντας κάποια 
σχετικά λαζαριάτικα τραγούδια. Ύστερα, σχηματίζοντας πομπή, ξεκινούσαν για το 
«ξεπροβόδισμα του Λάζαρου», όπως έλεγαν, και κατευθύνονταν τραγουδώντας σε 
μία τοποθεσία, στην οποία υπήρχαν μικροί θάμνοι (βατσιουνιές), που βρίσκεται 
λίγο έξω από τον οικισμό. Στη διαδρομή έκαναν τρεις στάσεις. Σε κάθε στάση γύρι-
                                                      

32. Άραχνος · γεμάτος αράχνες, μετφ. ερειπωμένος, ελεεινός, ο κάτω κόσμος. 
33. Ανάθι· η λέξη αυτή είτε είναι σύντμηση της λέξης ανάθε(μα) > ανάθι, είτε παράκουσμα της 

φράσης τα βάθη > τανάθη > τ’ ανάθι. < ανάθημα (;). 
34. Μαρμαρίτσι· μικρό μάρμαρο. 
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ζαν το πρόσωπό τους προς το χωριό και, ανεμίζοντας τα μαντίλια με τα δυο χέρια 
πάνω από το κεφάλι, φώναζαν: 

    -Γύρνα πίσου, Λάζαρι, σι κλαιν οι Λαζαρίνις.  
Το τραγούδι που τραγουδούσαν οι Λαζαρίνες στη διαδρομή  ήταν το ακόλουθο:  
 
    - Καρδίστε,35 παλικάρια μου, να μην ξαρματωθείτε. 
      Ρίξτε τσιλίκι36 στην καρδιά και σίδερο στα στήθη. 
     Μας έφυγε ο Λάζαρος κι άλλη χρονιά δε θα ’ρθει. 
   - Γύρνα πίσου Λάζαρι, σι κλαιν οι Λαζαρίνις. 
 
Σαν έφταναν στον προορισμό τους, σχημάτιζαν έναν κύκλο, σκόρπιζαν και κάθε 

κοπέλα σταματούσε μπροστά σε μια βατσιουνιά. Εκεί, θρηνώντας και τραγουδώ-
ντας μοιρολόγια, απέθεταν πάνω στη βατσιουνιά κλωστές για τους πεθαμένους της 
οικογένειας. Μ’ αυτή την ενέργεια πίστευαν πως έστελναν χαιρετίσματα στους α-
γαπημένους τους νεκρούς. Αφού ολοφύρονταν κάμποση ώρα κι ερχόταν έτσι η κά-
θαρση, σχηματίζοντας και  πάλι πομπή, επέστρεφαν στο χωριό σιωπηλές. Έτσι ο-
λοκληρωνόταν το έθιμο. Ήταν η ώρα που σουρούπωνε.      

Τα λαζαριάτικα δρώμενα μπορούν να διακριθούν σε δύο ενότητες. Η πρώτη πε-
ριλαμβάνει τα δρώμενα της Παρασκευής και του Σαββάτου, τα οποία έχουν ένα 
χαρούμενο, θα λέγαμε, χαρακτήρα και είναι όμοια με τα Κάλαντα των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς.  Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα δρώμενα της 
Κυριακής και αποτελεί μία τελετουργία η οποία διαδραματίζεται σε τέσσερες φά-
σεις. Στην πρώτη, με το χορό στην πλατεία, οι γυναίκες προετοιμάζονται συναισθη-
ματικά για το θρήνο που θ’ ακολουθήσει. Στη β΄ φάση, κατά την πορεία προς τους 
θάμνους, έχουμε την επίκληση προς το Λάζαρο να ξαναγυρίσει στη ζωή. Στην γ΄, 
μπροστά στους θάμνους, κορυφώνεται η συναισθηματική έξαρση με τους θρήνους 
και τις κλωστές, τις οποίες κάθε γυναίκα στέλνει στους αγαπημένους της νεκρούς. 
Τέλος, η συναισθηματική εκτόνωση και η κάθαρση έρχεται με τη σιωπηλή επιστρο-
φή στο σπίτι.    

4. ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α∆ΩΝΕΙΑ 

Ο θρήνος για το νεκρό Λάζαρο, όπως αυτός διαδραματίζεται ως έθιμο στο Φω-
τεινό  των Χασίων, έχει πάρα πολλές ομοιότητες με την τελετή που γινόταν στην 
Αρχαιότητα για το νεκρό  Άδωνη, ο οποίος ήταν ένας πολύ όμορφος νέος, φίλος 
της θεάς Αφροδίτης, που σκοτώθηκε από ένα αγριογούρουνο. Η Αφροδίτη πέτυχε 
από το ∆ία ο Άδωνης να μένει τους 4 μήνες του χειμώνα στον Άδη και τους υπό-
λοιπους ν’ ανεβαίνει στη γη. Για το θάνατο και την επάνοδό του στη γη, την ανά-
στασή του, κάθε χρόνο γινόταν ειδική τελετή από γυναίκες, που μοιρολογούσαν το 
νεκρό Άδωνη και με λυμένα μαλλιά, λυσίκομες, τον καλούσαν να γυρίσει πίσω στη 
ζωή.   

 
                                                      

35. Καρδίστε· πάρτε θάρρος, κάντε κουράγιο. 
36. Τσελίκι < τ. çelik· ατσάλι, χάλυβας. 
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Ο θρήνος για το νεκρό Λάζαρο είναι στην πραγματικότητα η συνέχεια ενός ση-
μαντικού είδους αρχαίου θρήνου για το θάνατο θεών ή ηρώων, που κι αυτός είναι 
συνυφασμένος με το τελετουργικό της νεκρικής τελετής και το θρήνο για το νεκρό, 
ο οποίος επιτελούσε διπλή λειτουργία: στο αντικειμενικό επίπεδο να τιμήσει και 
εξευμενίσει το νεκρό, ενώ στο υποκειμενικό να δώσει έμφαση σ’ ένα ευρύ φάσμα 
συναισθημάτων.   

Τελετουργικοί θρήνοι στην Αρχαιότητα υπήρχαν για τρεις μυθικούς ήρωες: τον 
Άδωνη, το Λίνο και τον Υάκινθο. Ο πιο σημαντικός ήταν για τον Άδωνη. Η παλιό-
τερη μαρτυρία που αναφέρεται στον Άδωνη προέρχεται από ένα απόσπασμα 
(140aL-P) που αποδίδεται στη  Σαπφώ. ∆ιαλέγεται η Αφροδίτη με τις Νύμφες: 

    -Κατθναίσκει, Κυθέρη’, ἄβρος Ἄδωνις, τί  κε θεῖμεν; 
    -Καττύπτεσθε, κόραι, καί  κατερείκεσθε κίθωνας. 
                                                                                     
    -Κυθέρεια, ο Άδωνης ο αβρός πεθαίνει. Τι να κάνουμε; 
    -Χτυπάτε, κόρες, το στήθος σας και σχίστε τους χιτώνες σας. 
    
Τον 5ο  αι. π. Χ. τα Αδώνια ήταν μία λαϊκή γιορτή, που δεν ήταν ενσωματωμένη 

στις επίσημες λατρευτικές γιορτές και ανήκε αποκλειστικά στις γυναίκες. Στη Λυ-
σιστράτη οι γυναίκες, κρατώντας ένα ομοίωμα του Άδωνη, θρηνούν χτυπώντας το 
στήθος την ώρα που το θάβουν (στ. 387-398). «(…) ἡ γυνή ὀρχουμένη, ‘αἰαῖ Ἄδωνιν’ 
φησίν (…). ‘Κόπτεσθ’ Ἄδωνιν’, φησί». (η γυναίκα χορεύοντας «αλίμονο Άδωνη (…) 
κλάψτε τον Άδωνη»).    

Αναφορά στο λαϊκό χαρακτήρα της γιορτής γίνεται και σε άλλους κωμικούς 
ποιητές, αλλά και στον Πλούταρχο (Αλκιβιάδης, 18.5).  

 «Ἀδωνίων γάρ εἰς τάς ἡμέρας ἐκείνας καθηκόντων, εἴδωλά τε πολλαχοῦ νε-
κροῖς ἐκκομιζομένοις ὅμοια προὔκειντο ταῖς γυναιξί, καί ταφάς ἐμιμοῦντο κοπτό-
μεναι καί θρήνους ᾖδον». 

 «∆ιότι, καθώς εκείνες τις μέρες γιόρταζαν τα Αδώνια, μπροστά τους οι γυναί-
κες είχαν σε πολλά μέρη είδωλα όμοια με νεκρούς που κηδεύονται και μιμούνταν 
ταφές με κοπετούς και μοιρολόγια».   

Τα Αδώνια εξακολουθούσαν να τελούνται και στην ελληνιστική και ρωμαϊκή 
περίοδο μέχρι τον 4ο αι. μ. Χ. Ο Θεόκριτος περιγράφει τη γιορτή στο 15ο ειδύλλιό 
του, ενώ ο σύγχρονός του Βίων έγραψε τον Επιτάφιον του Αδώνιδος, ένα τραγούδι 
το οποίο έχει χαρακτήρα ερωτικό, του γάμου, αλλά και θρήνου για τον Άδωνη. Σε 
όλη την διάρκεια της Αρχαιότητας υπήρχε η πεποίθηση ότι η λατρεία του σχετιζό-
ταν με το μάζεμα των λουλουδιών και το ωρίμασμα και τη συγκομιδή των καρπών. 
Γι’ αυτό και τόσο τα λόγια του θρήνου όσο και η τελετή περιφοράς του ομοιώματός 
του, πάνω σε κλίνη στρωμένη με λουλούδια, θεωρούνταν σύμβολο της εφήμερης 
ζωής του πάνω στη γη. Θεμελιώδες και σταθερό στοιχείο του θρήνου ήταν η επω-
δός-επίκληση «Ω τον Άδωνιν», που αποτελούσε έναν ιδιαίτερο πεντασύλλαβο με-
τρικό στίχο, ο οποίος ονομάστηκε Αδώνειος ( - υ υ - -).   

Μετά την εμφάνιση του Χριστιανισμού η περιοδική επιστροφή του Άδωνη στη 
γη άρχισε ν’ αντιμετωπίζεται ως μυστηριακός θάνατος και ανάσταση. Ήταν επόμε-
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νο στη λαϊκή φαντασία να αντικατασταθεί ο Άδωνης, ένας νέος που πεθαίνει βίαια 
κι απροσδόκητα, αλλά επιστρέφει στη γη, αρχικά με το Χριστό κι αργότερα με το 
Λάζαρο. Φαίνεται ότι οι ίδιοι οι Πατέρες της Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών 
αιώνων καλλιέργησαν τη σύγχυση ανάμεσα στον Άδωνη και στο Χριστό.37  

Από τον 6ο αι. μ. Χ. άρχισε να διαμορφώνεται η παράδοση του Θρήνου της Θε-
οτόκου, που δίνει όμως έμφαση στη μορφή της ολοφυρόμενης Παναγίας, αγνοώ-
ντας το Χριστό. Το πιο παλιό ελληνικό παράδειγμα προέρχεται από το κοντάκιο 
του Ρωμανού του Μελωδού Εις τον θρήνον της Θεοτόκου, το οποίο έχει τη μορφή 
δραματικού διαλόγου ανάμεσα στην Παναγία και στο Χριστό.38 Μέσα από την πα-
ράδοση αυτή ξεπήδησε τον 14ο αι. μ.Χ. ο Επιτάφιος Θρήνος, άγνωστου ποιητή, 
που αποτελεί σήμερα μέρος της ακολουθίας της Μ. Παρασκευής. Στο θρήνο αυτό 
προβάλλεται η ίδια η Παναγία κι όχι ο Χριστός. Το μοιρολόι της Παναγίας και του 
«χορού» των γυναικών για το Χριστό θυμίζει το θρήνο της Αφροδίτης για τον Ά-
δωνη στον Επιτάφιο του Βίωνα, που καλεί τα βουνά, τις κοιλάδες και τα ποτάμια 
να θρηνήσουν μαζί τον Άδωνη. Το ίδιο και η Παναγία αναφωνεί: 

  Ὤ βουνοί καί νάπαι39 καί ἀνθρώπων πληθύς, κλαύσατε 
   καί πάντα θρηνήσατε σύν ἐμοῖ τῇ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μητρί.  
 
  Ὤ γλυκή μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τό κάλλος;     
................................................................................................................................................. 
Στους στίχους είναι ολοφάνερη η αρχαία πίστη ότι ακόμα και η φύση συμμετέχει 

στο θρήνο για το θεό που πεθαίνει. Η χαμένη άνοιξη και ο θεός ταυτίζονται.  
Παράλληλα όμως με τον Επιτάφιο Θρήνο, που ενσωματώθηκε στην ακολουθία 

της Μ. Παρασκευής, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, ένας άλλος επιτάφιος θρήνος 
τραγουδιέται μέσα στο ναό το πρωί της ίδιας μέρας όχι από τους ψαλτάδες, αλλά 
από τις γυναίκες του χωριού. Ο επιτάφιος αυτός, ένα μοιρολόι της Παναγίας, έχει 
τα ίδια χαρακτηριστικά με τον επίσημο Επιτάφιο Θρήνο. ∆ιατηρεί όμως το βασικό 
στοιχείο των Αδωνίων, το γυναικείο και λαϊκό του χαρακτήρα.  

Η προοδευτική ταύτιση του Άδωνη με το Χριστό και η ένταξη του θρήνου της 
Αφροδίτης για τον Άδωνη στη χριστιανική τελετουργία της Μ. Παρασκευής, με τη 
μορφή του Επιτάφιου Θρήνου της Παναγίας για το Χριστό, δεν σταμάτησε την τέ-
λεση του ειδωλολατρικού λαϊκού δρώμενου. Από την τελετουργία του Αδωνισμού 
η χριστιανική Εκκλησία υιοθέτησε, προσαρμόζοντάς το, μόνο το τελευταίο μέρος, 
το θρήνο για τον Άδωνη/Χριστό. Φαίνεται ότι οι πρώην ειδωλολάτρες στα χωριά 
συνέχισαν το έθιμο, ταυτίζοντας όμως τον Άδωνη με το Λάζαρο, έναν «ήρωα», που 
ήταν πιο κοντά στον Άδωνη απ’ ό,τι ο Χριστός. Ήταν ένας νέος άνθρωπος κι όχι 
Θεός, που πήγε στον Κάτω Κόσμο κι επέστρεψε στη ζωή. Η αντικατάσταση, βέβαια, 
του Άδωνη με το Λάζαρο είναι επιφανειακή, αφού το έθιμο δεν έχασε τίποτα στην 
ουσία από τη λαϊκότητα και τη δομή του. Συμμετέχουν μόνο γυναίκες. Το πρώτο 
μέρος έχει σχέση με τη ζωή και γι’ αυτό τα τραγούδια έχουν σχέση με τα νιάτα και 
                                                      

37. Margaret Alexiou, ό. π., σ. 116.      
38. C. Trypanis (ed.), The Penguin Book of Greek Verse, Penguin Books, 1971, 404-414. 
39. Νάπαι· κοιλάδες. 
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έχουν πάρει τη μορφή που έχουν τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς. Το δεύτερο μέρος, όπως και τα Αδώνια, αφορούσαν το θάνατο και γι’ αυ-
τό τα τραγούδια ήταν μοιρολόγια. Η λέξη μάλιστα Αδωνισμός, που αναφέρεται 
στη Λυσιστράτη (στ. 381), σημαίνει «μοιρολόι για τον Άδωνη».     

Αλλά, ενώ σ’ όλη την Ελλάδα διατηρήθηκε μόνο το πρώτο μέρος από τα Αδώνι-
α, το χαρούμενο για τη ζωή, στο χωριό Φωτεινό (Νέα Τσιούκα) των Τρικάλων επι-
βίωσε όλη η αρχαία δομή. Το τελευταίο μέρος, ο θρήνος και η επίκληση του Λαζά-
ρου, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του αρχαιοελληνικού δρώμενου. Η ομοιότητα των 
δυο δρώμενων είναι εντυπωσιακή.  

1. Και τα δυο είναι λαϊκά δρώμενα, ανήκουν στις γυναίκες και δεν είναι ενσω-
ματωμένα σε επίσημες λατρευτικές γιορτές.  

2. Οι γυναίκες χορεύουν μοιρολόγια, ενώ ταυτόχρονα θρηνούν τους «ήρωες» 
Άδωνη και Λάζαρο (…η γυνή ορχουμένη, ‘αἰαῖ Ἄδωνιν’ φησίν). 

3. «Μιμούνται ταφάς κοπτόμεναι και θρήνους άδουσι», σύμφωνα με τον Πλού-
ταρχο, όπως προναφέρθηκε. 

4. Έχουν ως θεμελιώδες και σταθερό στοιχείο την επωδό-επίκληση του «ήρωα»: 
Ω τον Άδωνιν-Γύρνα πίσου Λάζαρι.  

5. Η καταθλιπτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Λαζαρίνες στο νεότερο έθι-
μο βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με το πνεύμα της χαράς, το οποίο αναδύεται 
από τη χριστιανική γιορτή της ανάστασης του Λαζάρου, της γιορτής του Λαζάρου 
και της θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Η αντίθεση της ατμό-
σφαιρας του εθίμου με το πνεύμα της ημέρας δείχνει πως ο Λάζαρος είναι απλά μια 
πρόφαση για να συνεχιστούν τα ειδωλολατρικά Αδώνια. 

6. Το θέμα του μοιρολογιού, με το οποίο ξεκινάει η πομπή των κοριτσιών για τις 
βατσιουνές, έχει ευρεία διάδοση στον ελληνόφωνο χώρο και ξεκινάει με το πουλί 
που έρχεται από τον κάτω κόσμο, για να πληροφορήσει μανάδες κι αδερφές πόσο 
κακός είναι ο κάτω κόσμος. Οι απαντήσεις του πουλιού ποικίλουν.40 Το πουλί έρ-
χεται από τον Άραχνο, τον μαύρο κόσμο (πρβ. τη φράση «μαύρος κι άραχνος»), 
που είναι η προσωποποίηση του κάτω κόσμου. Οι αντιλήψεις του μοιρολογιού για 
την άλλη ζωή, όπως βέβαια και σε κάθε νεοελληνικό μοιρολόι, είναι οι αρχαιοελλη-
νικές. Ο Χριστιανισμός δεν μπόρεσε να διεισδύσει στην ελληνική ψυχή, όσον αφο-
ρά αυτό το θέμα, η οποία παρέμεινε αρχαιοελληνική.   

7. Το μέτρο της επίκλησης του Λάζαρου είναι το σπάνιο τροχαϊκό εφτασύλλαβο, 
το οποίο, όπως πιο πάνω τονίστηκε, χρησιμοποιείται στα δημοτικά τραγούδια που 
αναφέρονται σε ειδωλολατρικά έθιμα.  

              ΄-    - /  ΄-  - /   ΄-   - / ΄-    - /   ΄-    - /   ΄-  - / ΄- - 
             Γύρνα πίσου, Λάζαρι, / σι κλαιν οι Λαζαρίνις 

∆ε χρειάζεται, νομίζουμε, να συνεχιστεί η σύγκριση των δυο δρώμενων, για να 
δειχτεί ότι το λαζαριάτικο έθιμο του Φωτεινού αποτελεί επιβίωση του αρχαιοελλη-
                                                      

40. G. Sauner, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Τα μοιρολόγια, εκδ. Νεφέλη, Aθήνα 1999, 380.  
Ένα πουλάκι ξέβγαινε από τον κάτω κόσμο… 
Στην παραλλαγή του Φωτεινού ο στίχος είναι: 
Ένα πουλάκι ξέβγαινε απ’ τ’ Άραχνου τ’ ανάθι… 
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νικού των Αδωνίων. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς ένα τέτοιο ειδωλολατρικό λαϊκό 
δρώμενο επιβίωσε σ’ ένα απομονωμένο ορεινό χωριό των Χασίων. Η περιοχή των 
Χασίων κατοικήθηκε από ελληνόφωνα φύλα από τη δεύτερη π. Χ. χιλιετηρίδα. Οι 
κάτοικοι της περιοχής του χωριού Φωτεινού είναι γηγενείς. Μακριά από τους δρό-
μους μετακίνησης πληθυσμών, απομονωμένοι κι ανεπηρέαστοι, μια και το πολύ να 
επικοινωνούσαν με τα διπλανά χωριά, ζούσαν ασχολούμενοι για αιώνες αποκλει-
στικά με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Είναι επόμενο τα έθιμα που διαμορφώ-
θηκαν τους πρώτους αιώνες εγκατάστασής τους στην περιοχή να μεταβιβάζονταν 
αναλλοίωτα, σχεδόν, στις επόμενες γενιές, αφού ανταποκρίνονταν στις κοινωνικές 
και θρησκευτικές ανάγκες, που παρέμειναν ίδιες. Η εθελούσια ή αναγκαστική υιο-
θέτηση του Χριστιανισμού φαίνεται ότι πολύ λίγο επηρέασε τις αντιλήψεις τους για 
τη ζωή και το θάνατο. Αφού ο Χριστιανισμός δεν επέφερε καμιά αλλαγή στις κοι-
νωνικοοικονομικές συνθήκες, δεν υπήρχε κανένας λόγος ν’ αλλάξουν τα έθιμά τους. 
Αλλά για να μην έχουν προβλήματα με το νέο «κατεστημένο» προσάρμοσαν, κά-
πως, το έθιμο ώστε να γίνεται αποδεκτό από τη νέα θρησκεία. Όσο οι συνθήκες πα-
ρέμειναν αναλλοίωτες και το χωριό απομονωμένο, το έθιμο συνέχισε να υπηρετεί 
τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των κατοίκων. Από το τέλος όμως της δεκαετίας του 
1950 οι συνθήκες ζωής του χωριού άρχισαν ν’ αλλάζουν ριζικά. Ήταν επόμενο η 
παραδοσιακή ζωή να καταρρεύσει και το έθιμο να σβήσει. Οι τελευταίοι που βίω-
σαν το έθιμο ήταν η γενιά των τεσσάρων γυναικών από το χωριό Φωτεινό, που 
γεννήθηκαν πριν από το 1940 και οι οποίες μας αφηγήθηκαν το έθιμο και τραγού-
δησαν τα λαζαριάτικα τραγούδια. Πρόκειται για τις: ∆έσποινα Κουτούμπα, Σοφία 
Κουτούμπα, Κατερίνα Ποντίκα και Βασιλική Παπακωνσταντίνου. Τις ευχαριστού-
με μ’ όλη μας την καρδιά.   
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KΩΣΤΑΣ ΛΙΑΠΗΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Αφιέρωμα στα 130 χρόνια της θεσσαλικής ελευθερίας  

EIΣΑΓΩΓΙΚΑ 

«Ο Θεός ξέρει πότε θα σημάνει η ώρα, αλλά το ωραίο αυτό φρούτο 
που λέγεται Θεσσαλία είναι ώριμο για την ελευθερία. Και η πείρα 
διδάσκει πως καμιά ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να συγκρατήσει 
το ώριμο φρούτο πάνω στο νεκρό κλαδί. Η Ιστορία προχωρεί, το 
κόβει και το προσφέρει σ’ αυτόν που το δικαιούται». 

 
∆εν διεκδίκησε προφητικές δάφνες ο γάλλος διπλωμάτης De Voguè όταν τον 

Αύγουστο του 1875 σημείωνε στο περιηγητικό του ημερολόγιο τις παραπάνω αρά-
δες. Με το στόμα του ξένου περιηγητή μιλούσε ο αμερόληπτος προβληματισμός ενός 
ουδέτερου στοχαστή, χρησμοδοτούσε το ίδιο το πνεύμα της δικαιοσύνης. Και η δι-
καιοσύνη ήρθε πολύ γρήγορα. Μια δρασκελιά τόπο, μια ανάσα χρόνου προχώρησε 
η Ιστορία. Κι έκοψε τον ώριμο καρπό, τον θρεμμένο με δάκρυα και αίματα αιώνων, 
και τον πρόσφερε σ’ αυτόν που δικαιωματικά του ανήκε. Το πλήρωμα του χρόνου 
ήρθε το 1881 για τη Θεσσαλία, που θέρισε κι απόλαυσε κι αυτή, επιτέλους, το γλυ-
κό καρπό που έσπειρε με σίγουρο χέρι 100 σχεδόν χρόνια νωρίτερα ο μεγάλος θεσ-
σαλός οραματιστής και οργοτόμος της ελληνικής ελευθερίας Ρήγας Βελεστινλής. 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ 

Η «Ερυθρά Ημισέληνος» εμφανίζεται για πρώτη φορά απειλητική στο θεσσαλι-
κό στερέωμα το 1386/1387. Ωστόσο, ο σουλτάνος Βαγιαζήτ Α΄ δεν είναι ακόμα σε 
θέση να στεριώσει την κατάκτηση του θεσσαλικού χώρου. Αυτό θα γίνει το 
1393/1396 και οριστικά κι αναίμακτα στα 1423 απ' τον Τουραχάν μπέη. 

Βρισκόμαστε στα δίσεχτα εκείνα χρόνια που η θεσσαλική πεδιάδα είναι σχεδόν 
έρημη κι εξαθλιωμένη απ’ τις απανωτές στους σκοτεινούς μεσαιωνικούς αιώνες κα-
ταδρομές αλλόφυλων επιδρομέων. Βάρβαροι Γότθοι και Ούννοι, στα πρώτα μεσαι-
ωνικά χρόνια, άρπαγες Σλάβοι Βελεγεζίτες και ∆ρογγοβίτες, αργότερα, Βούλγαροι 
εισβολείς, Σαρακηνοί κουρσάροι, Σέρβοι, Φράγκοι, Καταλανοί και Βενετσάνοι κα-
τακτητές στα κατοπινά χρόνια, διαγουμίζουν ανελέητα τον πλούσιο θεσσαλικό κά-
μπο και την εύφορη Θεσσαλομαγνησία, που παραμένουν «ξέφραγο αμπέλι» σ’ όλη 
την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τελευταίοι πριν απ’ τους Οθωμανούς 
σκληροί δεσπότες του τόπου οι Καταλανοί, οι Φράγκοι και οι Βενετσάνοι, διεκδι-
κούν τον τίτλο των πιο λαομίσητων κατακτητών. Ο παλιός αφοριστικός λόγος 
«κάλλιο μακελειό στον Τούρκο παρά κριας στον Βενετσιάνο» δείχνει κι αποδείχνει 
χαρακτηριστικά γιατί ο χώρος αυτός (κι όχι μόνο) υπήρξε εύκολη λεία για τις ορδές 
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του Τουραχάν μπέη. 
Στα πρώτα χρόνια που οριστικοποιείται η οθωμανική κατάκτηση της Θεσσαλί-

ας, ο Μουράτ Β΄ εποικίζει τα γονιμότερα σημεία του κάμπου με μερικές χιλιάδες 
Γιουρούκους, νομάδες κτηνοτρόφους, προερχόμενοι κυρίως από την ευρύτερη περι-
οχή του Ικονίου. Είναι οι γνωστοί Κονιάροι, που χτίζουν στην καρδιά του θεσσα-
λικού κάμπου μπόλικα γεωργοκτηνοτροφικά τουρκοχώρια. Την ίδια περίοδο ανα-
συνοικίζεται και η εγκαταλειμμένη Λάρισα, που παίρνει μάλιστα την τουρκική ο-
νομασία Γενί Σεχήρ, που σημαίνει Νέα Πόλη. 

Ο πανεύφορος θεσσαλικός κάμπος, κτήμα ως τότε του δημοσίου, των μονών και 
των φεουδαρχών της εποχής εκείνης, διαιρέθηκε σε πολλά τιμάρια, τα οποία παρα-
χώρησε ο Τουραχάν μπέης, μαζί με τους φτωχούς κι εξαθλιωμένους κολίγους του, 
στους ιππείς του (σπαχήδες), για να εισπράττουν τους φόρους, ως ανταμοιβή για 
την συμβολή τους στην κατάκτηση της Θεσσαλίας. Τον 17ο αιώνα, τα τιμάρια αυτά 
μετατράπηκαν σταδιακά σε κληρονομικά τσιφλίκια και περιήλθαν στα χέρια ά-
πληστων οθωμανών γαιοκτημόνων, πασάδων και μπέηδων. Έτσι διαμορφώνονται, 
με το πέρασμα των χρόνων, για τους θεσσαλούς δουλοπάροικους συνθήκες ακόμα 
πιο εξουθενωτικές από εκείνες που επικρατούσαν στα χρόνια που κατείχαν τη θεσ-
σαλική γη βυζαντινοί ή φράγκοι φεουδάρχες. Η κακοδιοίκηση, η αφόρητη φορολο-
γία και οι αυθαιρεσίες των νέων αφεντάδων αποτελούν, με τον καιρό, ένα μόνιμο 
τυραννικό καθεστώς. Αφόρητος βραχνάς πια η ζωή του φτωχού θεσσαλού ραγιά. 
Ανέχεια, εξαθλίωση, κατατρεγμοί κι εξευτελισμοί η καθημερινή κλήρα του. Και 
πάνω απ’ όλα αυτά το αποτρόπαιο παιδομάζωμα, να κορυφώνει τον πόνο και να 
πλαταίνει ακόμα περισσότερο τη δυστυχία των ραγιάδων της Θεσσαλίας. Λέει χα-
ρακτηριστικά ένα παλιό θεσσαλικό δημοτικό τραγούδι: 

                         Ανάθεμά σε, βασιλιά, και τρις ανάθεμά σε, 
                         με το κακό που έκαμες, με το κακό που κάνεις. 
                         Στέλνεις, δένεις τους γέροντες, τους πρώτους τους παπάδες, 
                         να μάσεις παιδομάζωμα, να κάνεις γιανιτσάρους. 
                         Κλαίν’ οι γονέοι τα παιδιά κι οι αδερφές τ’ αδέρφια, 
                         κλαίω κι εγώ και καίγομαι κι όσο θα ζω θα κλαίω. 
                         Πέρσι πήραν το γιόκα μου, φέτος τον αδερφό μου. 
Ωστόσο, αυτός ο καταδυναστευμένος κόσμος καταπίνει καρτερικά την πίκρα 

του, σφίγγει πεισματικά τα δόντια του και καταφέρνει, μένοντας δεμένος στην πα-
τρώα γη του, να διατηρήσει, όπως σημειώνει κι ο παλιός βολιώτης λόγιος Νικόλαος 
Γεωργιάδης, «αλώβητον τον εθνισμόν, την γλώσσαν και την θρησκείαν αυτού». 

∆εν είναι, όμως, λίγοι οι θεσσαλοί ραγιάδες που, μην αντέχοντας την τυραννία 
του κάμπου, ανηφορίζουν στα περήφανα θεσσαλικά βουνά. Μία μίζερη γωνιά ο-
ρεινής γης είναι αρκετή να κρατήσει ως ελεύθερους γεωργούς τους φυγάδες του κά-
μπου, εκεί που δεν είναι εύκολο να φτάσουν οι αυθαιρεσίες και η τυραννία των 
οθωμανών κατακτητών. Έτσι, με πυρήνες κατά κανόνα κάποιες παλιές βυζαντινές 
μονές, δημιουργούνται πολλά ορεινά θεσσαλικά κεφαλοχώρια, που θα γίνουν με 
τον καιρό φυτώρια κι ορμητήρια αγωνιστών της εθνικής ανεξαρτησίας. Στα βουνί-
σια κατάμερα του Ολύμπου, των Αγράφων, της Πίνδου, των Χασίων, του Κισσά-
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βου (Όσσας), του Πηλίου και της Όθρης, αναχωνεύεται και δημιουργείται μία νέα, 
δυναμική καταβολή ενός περήφανου κι ανυπόταχτου λαού. Εκεί, μακριά απ’ τον 
οθωμανικό δεσποτισμό, ο χθεσινός θεσσαλός ραγιάς, αναγεννημένος, λεύτερος και 
περήφανος, αποχτάει συνείδηση της εθνικής του ταυτότητας, αλλά και του εθνικού 
του χρέους, κρατάει πια συχνά ντουφέκι, τολμάει με τον καιρό κι αναμετριέται δυ-
ναμικά με τον τύραννο. 

Οι οθωμανοί αφέντες του κάμπου έχουν πια ν’ αντιμετωπίσουν μια αμείλικτη γι’ 
αυτούς πραγματικότητα. Αυτό τους αναγκάζει να εφαρμόσουν, για πρώτη φορά 
στη Θεσσαλία, το θεσμό των αρματολικίων και να υπογράψουν το 1525 τη συνθή-
κη του Ταμασίου, με την οποία αναγνωρίζεται η αυτονομία της περιοχής των Α-
γράφων, που απαλλάσσεται έτσι κι απ’ το φοβερό θεσμό του παιδομαζώματος. 

Οι πόθοι, ωστόσο, των ορεσίβιων Θεσσαλών για ανεξαρτησία έχουν ομόλογο 
τον αντίκτυπό τους και στους ραγιάδες του κάμπου. Και μόλο που εδώ τα εγερτή-
ρια κινήματα είναι προκαταβολικά καταδικασμένα σε αποτυχία, δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που οι καμπίσιοι κολίγοι σηκώνουν κεφάλι διεκδικώντας τα απαρά-
γραπτα εθνικά τους δίκαια. 

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

΄Ετσι, το Νοέμβριο του 1600 έχουμε το πρώτο σοβαρό απελευθερωτικό κίνημα 
στη Θεσσαλία, με πρωταγωνιστή τον μητροπολίτη της Λάρισας ∆ιονύσιο Β΄ το Φι-
λόσοφο, τον επονομαζόμενο χλευαστικά απ’ τους Οθωμανούς Σκυλόσοφο. Παρακι-
νημένος απ’ τον ηγεμόνα της Βλαχίας Μιχαήλ το Γενναίο, ο ψυχωμένος τούτος ιε-
ράρχης ξεσηκώνει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο ενάντια στον τύραννο με το σύν-
θημα «Τρίκκη Βυζάντιον ανακτήσει». Το κίνημα αντέχει 11 ολόκληρα χρόνια, μα 
στο τέλος καταπνίγεται στο αίμα. Ο ίδιος ο ∆ιονύσιος, που είχε καταφύγει αρχικά 
στη Νεβρόπολη των Αγράφων, χωρίς να υποστείλει το επαναστατικό του λάβαρο, 
πέφτει τελικά στα χέρια των Οθωμανών και γδέρνεται ζωντανός στα Γιάννενα, ενώ 
τη σκληρή του τύχη ακολουθούν σύντομα ο επίσκοπος της ∆ημητριάδας Αγάπιος 
και ο αρχιεπίσκοπος του Φαναρίου και Νεοχωρίου Σεραφείμ, ο οποίος μάλιστα 
αναγνωρίζεται αργότερα απ’ την Εκκλησία μας και ως νεομάρτυρας. Επί αιώνες 
αργότερα οι ∆υτικοθεσσαλοί και Ηπειρώτες τραγουδούσαν έτσι τα ηρωικά κατορ-
θώματα του παλιού μητροπολίτη τους ∆ιονυσίου: 

                            Ένας πασάς εβγήκε στη Νεβρόπολη 
                            με δυο με τρεις χιλιάδες Τούρκους διαλεχτούς, 
                            αρματολούς γυρεύει, κλέφτες κυνηγά, 
                            γυρεύει τον δεσπότη, τον κακό παπά, 
                            που πέταξε τα ράσα και ήβγε στα βουνά, 
                            κλέφτης και καπετάνιος με τ’ αδέλφια του, 
                            κι όλα του τα ξαδέλφια, μια σαρανταριά.... 
Το ματωμένο ράσο θα γίνει από τότε και στο θεσσαλικό χώρο φλάμπουρο αγω-

νιστικότητας και σύμβολο θυσίας. Και στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, στη διάρ-
κεια του τουρκοβενετικού πολέμου, ένας ακόμα ρασοφόρος μπροστάρης, όπως του-
λάχιστον λένε κάποιες λησμονημένες παλιές πηγές, ο μητροπολίτης της Λάρισας 
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Μακάριος, θα πληρώσει με τη σειρά του και με το αίμα του το τίμημα του δικού 
του εγερτήριου χρέους. 

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΚΛΕΦΤΑΡΜΑΤΟΛΟΙ  

Τα χρόνια κυλούν και η φρυγμένη θεσσαλική γη όλο και πιο πολύ διψάει για 
λευτεριά. Περήφανοι σταυραετοί στα τρίκορφα των βουνών της οι ξακουσμένοι 
κλεφταρματολοί του τόπου πυκνώνουν ολοένα και περισσότερο τις τάξεις των α-
νυπόταχτων, προσφέρουν κι αγωνιστικό το παρών τους στο στίβο της θεσσαλικής 
ανεξαρτησίας. Ο Ζήδρος, οι Λαζαίοι, ο Στουρνάρης, ο Λιακατάς, ο Λάππας, ο Τό-
σκας, ο Πλιάτσκας, ο Μπαρτζόκας, ο Μάνταλος, ο Μπασδέκης, ο Μπλαχάβας, ο 
Νικοτσάρας κι ακόμα ο κατοπινός εθνομάρτυρας της Μονής Σέκου Γιωργάκης Ο-
λύμπιος, κι αυτός ο ξακουστός «γιος της Καλογριάς», ο «Αχιλλέας της Ρωμιοσύ-
νης», όπως θα τον αποκαλέσει ο Παλαμάς, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, πανάξια όλοι 
τους τέκνα της θεσσαλικής γης, θερμαίνουν με τους αγώνες τους το φρόνημα του 
θεσσαλικού λαού, υψώνονται σαν σύμβολα ανένδοτης πίστης στα δίκαια του Έ-
θνους. Λέει ένα γνωστό κλέφτικο δημοτικό: 

                         Θα πάρω το ντουφέκι μου, θα ζώσω το σπαθί μου, 
                         για να ’βγω δίπλα στα βουνά, να πάω να βρω τους κλέφτες. 
                         Τον Τότζκαν και τον Μάνταλο, να βρω και τον Μπασδέκη, 
                         που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αρβανίτες. 
Η Θεσσαλία στα μέσα του ΙΗ΄ αιώνα διατηρεί, σύμφωνα με τον Παπαρρηγό-

πουλο, τα 10 απ’ τα 17 αρματολίκια όλης της χώρας. Κι όταν ο Αλή πασάς απλώνει 
την τρομοκρατία του στο θεσσαλικό κάμπο κι αποσπά απ’ το σουλτάνο το προνό-
μιο να ελέγχει ο ίδιος με τους Αρβανίτες του τα ορεινά δερβένια, κι όταν ο ίδιος 
μπαίνει σε αμείλιχτο πόλεμο με τους θεσσαλούς κλεφταρματούς, όλοι τούτοι θα 
σταθούν και πάλι ανένδοτοι κι απροσκύνητοι στα ταμπούρια του χρέους τους: 
                          Κι αν τα ντερβένια τούρκεψαν, τα πήραν Αρβανίτες, 
                          ο Στέργιος είναι ζωντανός, πασάδες δεν ψηφάει. 
                          Όσο χιονίζουν τα βουνά, Τούρκους μην προσκυνούμε. 
                          Πάμε να λημεριάσουμε όπου φωλιάζουν λύκοι. 
                          Στις χώρες σκλάβοι κατοικούν, στους κάμπους με τους Τούρκους. 
                          Βουνά, λαγκάδια κι ερημιές έχουν τα παλικάρια. 
                          Παρά με Τούρκους, με θεριά καλύτερα να ζούμε. 

Η ΑΝΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

Στα ίδια, όμως, τούτα χρόνια που ανθίζει ο κλεφταρματολισμός σ’ όλη την ορει-
νή Θεσσαλία, ένα πλήθος από αμιγείς ελληνικές κοινότητες των θεσσαλικών βου-
νών, με κατοχυρωμένα τα προνόμιά τους απ’ τον οθωμανό δυνάστη, αναπτύσσουν 
μία αξιόλογη εμποροβιοτεχνική δραστηριότητα. Στα πηλιορείτικα χωριά, στ’ Α-
μπελάκια, στην Τσαριτσάνη, στην Αγιά, στον Τύρναβο, στην Κρανιά, στη Ραψάνη, 
στη Ρέτσιανη (Μεταξοχώρι) και στη Σελίτσανη (Ανατολή), σημειώνεται από τα μέ-
σα κυρίως του 18ου αιώνα μία πρωτόφαντη βιοτεχνική πρόοδος που δεν αργεί να 
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δώσει φτερά στο μεταπρατικό θεσσαλικό δαιμόνιο. Τα «ζαγοριανά καράβια», με 
Μιτζελιώτες, Κεραμιδιώτες, Ζαγοριανούς, Κισσιώτες, Λαυκιώτες και Τρικεριώτες, 
κυρίως, καραβοκύρηδες και «γεμιτζήδες», εκμεταλλευόμενα την ευνοϊκή για την 
ελληνική ναυτιλία συνθήκη του Κιουτσούκ - Καϊναρτζή (1774), κουβαλάνε τα πη-
λιορείτικα μετάξινα είδη και τα σκουτιά έως τα πιο απόμακρα «πόρτα» της Μεσο-
γείου και της Μαύρης Θάλασσας, ενώ τα καραβάνια των θεσσαλών πραματευτά-
δων φτάνουν έως την καρδιά της ηπειρωτικής Ευρώπης, κομίζοντας τα διαλεχτά 
προϊόντα της θεσσαλικής βιοτεχνίας. 

Τούτη η επαφή με την Ευρώπη του 18ου αιώνα φέρνει στο θεσσαλικό χώρο «με 
την αμοιβαιότητα και το απρόσκοπτον του εμπορίου», που ήδη έχει εξασφαλίσει η 
τουρκοαυστριακή συνθήκη του Κάρλοβιτς απ’ το 1699, όχι μόνο άφθονο τον υλικό 
πλούτο αλλά και ζωντανό το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Είναι η εποχή 
που η Θεσσαλία μπαίνει στην πνευματική πρωτοπορία του υπόδουλου Έθνους και 
οι λόγιοι ταγοί της αναθερμαίνουν στα σχολειά του Γένους την «αποσταμένη ελπί-
δα» της υπόδουλης Ρωμιοσύνης. Η Σχολή της Ζαγοράς –το περίφημο «Ελληνομου-
σείο» όπου μαθήτευσε και ο εθνομάρτυρας Ρήγας–, τα σχολειά του Τυρνάβου, των 
Αμπελακίων, της Ραψάνης, της Τσαριτσάνης, των Μηλεών και τόσων άλλων προο-
δευτικών κοινοτήτων, προσφέρουν ανεκτίμητη τη συμβολή τους στο Νεοελληνικό 
∆ιαφωτισμό, ενώ οι μορφές του Ιωάννη Πέζαρου, του Σπυρίδωνα Ασάνη, του ∆ιο-
νυσίου Πύρρου, του Κωνσταντίνου Κούμα, του Αλεξάνδρου Τυρναβίτη, του Κων-
σταντίνου Οικονόμου, του Ιωνά Σπαρμιώτη, του ∆ανιήλ Φιλιππίδη, του Στέφανου 
Κομμητά, του Επιφάνειου ∆ημητριάδη, του Γρηγορίου Κωνσταντά, του Άνθιμου 
Γαζή και τόσων άλλων θεσσαλών ρασοφόρων, στην πλειοψηφία τους, διδασκάλων 
του Γένους, καταυγάζουν με την ευεργετική προσφορά τους το νεοελληνικό διαφω-
τιστικό κίνημα και προετοιμάζουν το έδαφος για τη μελλούμενη εθνική ανάσταση. 

ΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ, Ο ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΛΑΧΑΒΑ 

Στο μεταξύ η Θεσσαλία πληρώνει, για μία ακόμα φορά, βαρύ το τίμημα της συμ-
μετοχής της στην ανταρσία των Ορλωφικών του 1770, ανταρσία που είχε ως κύριο 
υποκινητή της τον λαρισαίο λοχαγό στην Αυλή της Αικατερίνης της Μεγάλης 
Γεώργιο Παπάζωλη. Το κάστρο των Τρικάλων πυρπολείται τότε απ’ τους έξαλλους 
στην εκδικητική τους μανία Οθωμανούς και τρεις χιλιάδες Τρικαλινοί σφαγιάζο-
νται με αγριότητα ύστερα από την αποτυχία του κινήματος. Τις ίδιες εκείνες απο-
φράδες για τον Ελληνισμό της Θεσσαλίας μέρες, οι γενίτσαροι της Λάρισας τουφε-
κίζουν καθημερινά δεκάδες πολίτες και προβαίνουν σε μύριες ακόμα άλλες ωμότη-
τες. 

Η μεγάλη, ωστόσο, ώρα του Γένους πλησιάζει. Ο θεσσαλός βάρδος Ρήγας Βελε-
στινλής ηλεκτρίζει με τον εμπνευσμένο Θούριό του και τα φλογερά του κηρύγματα 
τους καταδυναστευμένους λαούς της Βαλκανικής. Το «καλύτερα μιας ώρας ελεύθε-
ρη ζωή, παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά και φυλακή», αντηχεί σαν εγερτήριο σάλ-
πισμα στις καρδιές των ραγιάδων, ενώ ο παλικαρίσιος θάνατος του μεγάλου ορα-
ματιστή στις φυλακές του πύργου  Νεμπόιζα του Βελιγραδίου ξεσηκώνει, στα 1798, 
τις συνειδήσεις των σκλάβων. 
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Λίγα χρόνια αργότερα ξεσπάει η πρώτη σχετικά καλά οργανωμένη στη Θεσσα-
λία επανάσταση, που είχε ως έναυσμα τον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1806. Κορυ-
φαίοι υποκινητές της οι θεσσαλοί πρωταρματολοί παπα-Θύμιος Μπλαχάβας και 
Νικοτσάρας, οι οποίοι στη διετία 1807-1808 «σηκώνουν μπαϊράκι» ενάντια στο 
σκληρό αφέντη του θεσσαλικού κάμπου Αλή πασά. Και το κίνημα, όμως, αυτό είχε 
άτυχη έκβαση, ενώ ο επίλογός του επιφύλαξε την τύχη του «κουρμπανιού» στους 
δύο πρωταγωνιστές του, απ’ τους οποίους ο πρώτος, αιχμαλωτισμένος απ’ τον Αλή 
πασά, βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα Γιάννενα το 1809 κι ο δεύτερος, πληγωμένος 
βαριά σε μία συμπλοκή με τους Τούρκους, στην περιοχή του Λιτοχώρου, πέθανε και 
τάφηκε, κατά την παράδοση, «στου Λεχωνιού το ρέμα», στη Σκιάθο. 

Ας δούμε, όμως κι εδώ, πώς τραγούδησε η δημοτική μας μούσα την τελευταία 
πράξη του δράματος που παίχτηκε στα Γιάννενα, με θύμα τον παπα-Θύμιο Μπλα-
χάβα: 

                          Αηδόνια μου περήφανα, πεύκα καμαρωμένα, 
                          φέτος να μη λαλήσετε, φέτο να μαραθείτε, 
                          τον παπα-Θύμιο πιάσανε, τον καπετάν Μπλαχάβα. 
                          Στη μέση τ’ ο Μουχτάρ πασάς και οι τσοχανταραίοι 
                          κι από κοντά οι μπέηδες κι οι τουρκοπουλημένοι.  
                          Κι ο Αλή πασάς σαν το ’μαθε δεν πίστευε το θάμα. 
                          Ατός του τον προβόδισε, ατός του τού μιλάει 
                        - Παπά, βρε κερατόπαπα, μου χάλασες τον τόπο, 
                          δεν σ’ άρεσε ο Αλή πασάς, δεν σ’ άρεσε ο σουλτάνος 
                          και μπαϊράκι σήκωσες, να γίνεις βασιλέας; 
                        - Μη βλαστημάς, Αλή πασά, μη βλαστημάς βεζίρη, 
                          σο ’φταιξα, σε πολέμησα και σο ’πεσα στα χέρια. 
                        - Γίνεσαι Τούρκος, βρε παπά, κι ούλα στα συμπαθάω; 
                        - Ρωμιός εγώ γεννήθηκα, Ρωμιός θε να πεθάνω. 
Το κίνημα του παπα-Θύμιου Μπλαχάβα ήταν και το τελευταίο που έγινε όχι μό-

νο στη Θεσσαλία αλλά και σ’ ολόκληρη την προεπαναστατική Ελλάδα. Και φυσικά 
το ίδιο αποτέλεσε και το τελευταίο έναυσμα για τη μεγάλη αφύπνιση του υπόδου-
λου Γένους, που έμελλε να γίνει λίγα χρόνια αργότερα, με τη μεγάλη μας Επανά-
σταση του 1821.     

ΤΟ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΟ 21 

Η κορυφαία ώρα της εθνεγερσίας φτάνει για τη Θεσσαλία το Μάιο του 1821. 
Μόνο που βέβαια αυτή δεν μπορεί ν’ αγγίξει τον τουρκοβριθή κάμπο της και περι-
ορίζεται στην ουσία στα χωριά του Πηλίου, τα οποία, παρόλο που ευημερούσαν, 
χάρη στα προνόμια που είχαν αποσπάσει απ’ τους Τούρκους, την ώρα αυτή του 
κοινού χρέους και αγώνα δεν συμβιβάστηκαν με τα κεκτημένα. Πρωταγωνιστής της 
πηλιορείτικης επανάστασης ο μηλιώτης αρχιμανδρίτης και λόγιος Άνθιμος Γαζής, 
που μ’ εντολή της Φιλικής Εταιρείας κατεβαίνει στα 1817 απ’ τη Βιέννη στο Πήλιο, 
τάχα για να διδάξει στη νεοϊδρυμένη απ’ τον ίδιο και τον Γρηγόριο Κωνσταντά 
Σχολή της ιδιαίτερης πατρίδας του, στην ουσία όμως για να ετοιμάσει, όπως ση-
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μειώνει και ο Βαγγέλης Σκουβαράς, «ψυχωμένους και πιστούς μαχητές της λευτε-
ριάς». Φλογερός πατριώτης και κήρυκας ο θεσσαλός τούτος μπουρλοτιέρης των ψυ-
χών, προετοιμάζει με θαυμαστή μεθοδικότητα και υπομονή την μελλούμενη εξέγερ-
ση στα κεφαλοχώρια της Θεσσαλομαγνησίας, όπου, κατά τον ιστορικό Φιλήμονα, 
«πᾶς λόγος αὐτοῦ καί ἐνέργεια περί τοῦ πολέμου ἠκούετο ὡς φωνή οὐρανοῦ καί 
ἔφερεν ἡγεμονικῆς διαταγῆς τό κύρος(...)». 

Η άνοιξη του 1821 βρίσκει τα χωριά του Πηλίου, αλλά και της Όσσας (Κισσά-
βου) ξεσηκωμένα από τον Γαζή και τους συνεργάτες του Φιλικούς, προύχοντες και 
καπεταναίους. Ο Γαζής σηκώνει τη σημαία της πηλιορείτικης επανάστασης στις 7 
Μαΐου στις Μηλιές και δίνει έτσι το σύνθημα του τοπικού τούτου ξεσηκωμού. Η 
επίθεση ωστόσο των ντόπιων, λειψά οπλισμένων, επαναστατών κατά του Κάστρου 
του Βόλου και των τουρκικών πύργων του Βελεστίνου δεν φέρνει  άμεσα αποτελέ-
σματα. Οι πολιορκημένοι Τούρκοι βαστούν τις θέσεις τους και η επιχείρηση παίρνει 
άσχημη τροπή όταν ο Κυριάκος Μπασδέκης και ο Κοντονίκος, που διευθύνουν τις 
επιθέσεις κατά των Τούρκων, τραυματίζονται και τα υδραίικα πλοία, που βομβαρ-
δίζουν απ’ την πρώτη μέρα της πολιορκίας το Κάστρο του Βόλου, ανοίγουν πανιά 
κι εγκαταλείπουν τον Παγασιτικό Κόλπο. 

Λίγες μέρες αργότερα καταφτάνει απ’ τη Λάρισα, με πολυάριθμο ασκέρι, ο 
Μαχμούτ πασάς ∆ράμαλης κι αφού λύνει την πολιορκία του βολιώτικου κάστρου, 
σπέρνει τον όλεθρο και την καταστροφή στα επαναστατημένα χωριά της Θεσσαλο-
μαγνησίας και ιδιαίτερα στη Μακρινίτσα, που πληρώνει βαρύτερα απ’ όλα τη συμ-
μετοχή της στον άτυχο τούτο ξεσηκωμό. Λέει το σχετικό δημοτικό τραγούδι:  
                    Κλάψατι δέντρα και κλαριά κ’ ισείς κουντουραχούλις, 
                    κ’ ισείς του Γόλου τα χουργιά, χουργιά της Μακρινίτσας. 
                    Σας γέλασαν, σας πλάνεψαν Πιτσιώτις (Σπετσιώτες) και Νυδριώτις. 
                    Σας στείλαν τουν Μαχμούτ πασά μι δώδικα χιλιάδις. 
                    Βάλνι φουτιά στην Πουρταριά, φουτιά στη Μακρινίτσα, 
                    κι στην καημέν’ Αργαλαστή, σ’ ούλους τους μαχαλάδις.     

 Ωστόσο, η μικρή τούτη επαναστατική εστία του Πηλίου αποδείχτηκε από τα 
πράγματα πως δεν ήταν ανώφελη. Ο ∆ράμαλης, στήνοντας το ορδί του στη Μηλίνα, 
θα παραμείνει εκεί άπρακτος όλο το καλοκαίρι του 21 για να προλάβει ενδεχόμενη 
αναθέρμανση του πηλιορείτικου ξεσηκωμού. Κι αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα να 
επωφεληθεί απ’ την καθυστέρηση της καθόδου του στη Ρούμελη και στο Μοριά όλη 
η νότια επαναστατημένη Ελλάδα. 

Και πάλι όμως η επαναστατική φωτιά δεν έσβησε ολότελα στο Πήλιο. Έτσι, δυο 
χρόνια αργότερα ντόπιοι και μακεδόνες οπλαρχηγοί, αναλαμβάνουν νέα επανα-
στατική πρωτοβουλία στην περιοχή του Τρικερίου. 

Για την καταστολή της νέας ανταρσίας φτάνει τότε από τη Λάρισα στο Πήλιο 
(Απρίλης του 1823) ο Ρεσίτ πασάς Κιουταχής και για μια ακόμα φορά τα πηλιορεί-
τικα χωριά, και περισσότερο απ’ όλα το Προμύρι, αλλά και η Συκή, η Μπιστινίκα, 
ο Αϊ - Γιώργης και οι συνοικίες της Αργαλαστής, πληρώνουν βαρύ το τίμημα της 
νέας τούτης εξέγερσής τους. Ωστόσο, οι θεσσαλομακεδόνες επαναστάτες, με αρχηγό 
τον γερο-Καρατάσο, κρατούν ακλόνητη τη θέση τους στην περιοχή του Τρικερίου 
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και πετυχαίνουν, το Μάη και τον Ιούνιο, λαμπρές νίκες κατά των δυνάμεων του 
Κιουταχή στη θέση Παναγιά του Τισαίου, στο νησάκι Αλατάς του κόλπου και στην 
Κάτω Γατζέα, όπου μάλιστα εξοντώνεται απ’ τις δυνάμεις του Τσιάμη Καρατάσου 
κι αυτός ο αρχηγός των τουρκικών δυνάμεων που κατέστρεψε τα χωριά του νότιου 
Πηλίου και κατέσφαξε ή αιχμαλώτισε τους κατοίκους του ο, κατά τον παλιό πηλι-
ορείτη λόγιο παπα-Γιώργη Ρηματισόπουλο, «αιμοβόρος και θηριοδέστατος» Αλιό 
πασάς. 

Μέσα στο ίδιο, όμως, καλοκαίρι οι αγωνιστές, μένοντας αβοήθητοι σε τρόφιμα 
και πολεμοφόδια από το «Σεβαστόν Μινιστέριον του Πολέμου», θ’ αναγκαστούν, 
αν και νικητές, να υπογράψουν ειρήνη με τον Κιουταχή και ν' αποσυρθούν στη 
Σκιάθο. Εκεί όπου λίγους μήνες αργότερα θα προτάξουν παλικαρίσια και πάλι τα 
στήθια τους και θα εμποδίσουν το Χοσρέφ πασά ν’ αποβιβάσει στρατό και να πα-
τήσει το επαναστατημένο νησί. 

Οι εχθροπραξίες, όμως, ανάμεσα στους Τούρκους και στους επαναστάτες θα συ-
νεχιστούν γύρω απ’ τον Παγασιτικό και στα επόμενα χρόνια, έως το 1827, χωρίς 
όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους σκλάβους της θεσσαλικής αυτής γω-
νιάς. Γεγονότα όπως η επιδρομή της «Καρτερίας» με κυβερνήτη τον Άστιγγα στον 
Παγασιτικό, όπως η νέα μεγάλη νίκη των θεσσαλομακεδόνων αγωνιστών στη θέση 
Ράδια του νότιου Πηλίου, και όπως το ολοκαύτωμα της Μιτζέλας στο βορειοανα-
τολικό Πήλιο, εγγράφονται στο ενεργητικό τού ανένδοτου αγώνα της Θεσσαλομα-
γνησίας ν’ αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό, αλλά δεν φέρνουν το ποθούμενο αποτέ-
λεσμα, για λόγους που η ανάλυσή τους θα απαιτούσε κατάχρηση της φιλοξενίας 
αυτού του χώρου. 

Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ 1854 

Τα χρόνια περνούν. Η Νότια Ελλάδα χαίρεται λουσμένη στον ήλιο της λευτε-
ριάς της, η Θεσσαλία όμως βλέπει με αβάσταχτη πίκρα αδικαίωτους τους δικούς της 
αγώνες. Το 1841, με αφορμή μία διπλωματική διελκυστίνδα ανάμεσα στους ισχυ-
ρούς της Ευρώπης, ανάβουν τα αίματα στην Κρήτη και στη Θεσσαλία. Το πραξικό-
πημα, όμως, του Αλμυριώτη Βελέντζα, που εισβάλλει στη Θεσσαλία και ξεσηκώνει 
τους συμπατριώτες του, δεν έχει, δεν μπορεί να έχει συνέχεια. «Ἔτσι ἠθέλησαν οἱ 
Σκυλοφράγκοι κι ἄς ἔχουν τό ἀνάθεμα», θα υπογραμμίσει με πίκρα ο πρεσβύτης 
πια Κωνσταντάς, σχολιάζοντας την αρνητική στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 
απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις του υπόδουλου ακόμα θεσσαλικού και κρητικού 
λαού. 

Θα διαβούν έτσι για τη Θεσσαλία άλλα 13 δίσεκτα χρόνια. Και στις αυγές του 
1854 οι θεσσαλοί πατριώτες θα ξεσηκωθούν, γι’ άλλη μια φορά, αντλώντας νέες 
ελπίδες από το νέο ρωσοτουρκικό πόλεμο που πέρασε στην ιστορία με την ονομα-
σία Κριμαϊκός. Ένα ισχυρό φιλοπόλεμο ρεύμα θα περιτρέξει τότε όλη τη χώρα και 
η ελληνική κυβέρνηση, με όλες τις πιέσεις των Αγγλογάλλων και την αυστηρή ουδε-
τερότητα που θα δείξουν οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, θ’ αποφασίσει να συ-
μπαρασταθεί ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της Ηπειροθεσσαλίας. Ο ίδιος ο 
Όθωνας, αποβλέποντας στη στερέωση του θρόνου του, θα επιδοκιμάσει ανεπιφύ-
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λαχτα και θα ενισχύσει με κάθε τρόπο το καινούργιο κίνημα. Έτσι, το Γενάρη κιό-
λας του ίδιου χρόνου κηρύσσεται η επανάσταση στην Ήπειρο και στα θεσσαλικά 
Άγραφα κι από κει μεταλαμπαδεύεται γοργά σ’ ολάκερη τη Θεσσαλία. Γενικός αρ-
χηγός του στρατού εισβολής ορίζεται τότε από την ελληνική κυβέρνηση ο στρατη-
γός Σκαρλάτος Σούτζος, ενώ ως τοπικοί αρχηγοί εκστρατευτικών εθελοντικών σω-
μάτων αναλαμβάνουν στη ∆υτική Θεσσαλία ο στρατηγός Χριστόδουλος Χατζηπέ-
τρος και στην ανατολική ο ταγματάρχης της Χωροφυλακής Νικόλαος Φιλάρετος. 

Ο Χατζηπέτρος με τον Λεωτσάκο και μ’ ένα σώμα 500 αντρών, το γνωστό «Αλ-
κιβιάδειο», εισβάλλει το Μάρτιο στη ∆υτική Θεσσαλία, ενώνεται με τους τοπικούς 
οπλαρχηγούς και πολιορκεί τις πρώτες μέρες τους Τούρκους που είναι κλεισμένοι 
στο Κάστρο του Φαναρίου. Τις ίδιες μέρες ο Παπακώστας Τζαμάλας κυριεύει τον 
Πλάτανο του Αλμυρού, όπου θα δώσει νικηφόρα μάχη δύο βδομάδες αργότερα. 
Παράλληλη είναι στο χώρο της Θεσσαλομαγνησίας και η δράση του οπλαρχηγού 
Γιώργη Γριζάνου, που χτυπιέται με τους Τούρκους στα Μελισσιάτικα Καλύβια, στις 
19 Μαρτίου και λίγες μέρες αργότερα δίνει και νέα νικηφόρα μάχη στον Άνω Βόλο, 
γύρω από το λόφο της Επισκοπής. Τις ίδιες, τέλος, μέρες αποβιβάζεται στον Πλατα-
νιά του νότιου Πηλίου κι ο Νικόλαος Φιλάρετος, που τη μέρα της εθνικής γιορτής 
κηρύσσει επίσημα την επανάσταση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Προμύρι. 

Ωστόσο, η δράση των επαναστατών του Πηλίου εκφυλίζεται ύστερα από μερι-
κές μικροσυμπλοκές, διότι συναντάει την οργανωμένη αντίδραση που υποθάλπει η 
αγγλογαλλική φιλοτουρκική προπαγάνδα, κύριος υποκινητής της οποίας είναι ο 
άγγλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Κάρολος Μπωλντ. 

Στη ∆υτική Θεσσαλία, όμως, το ντουφέκι του Χατζηπέτρου, του Λεωτσάκου και 
των άλλων οπλαρχηγών θαυματουργεί τον Απριλομάη στα Μεγάλα Καλύβια και 
στην Αγία Μονή των Τρικάλων, στο Πεδινό (Βελέσι) και στη Μαγουλίτσα της 
Καρδίτσας και στο Καστράκι της Καλαμπάκας, όπου μάλιστα στις 10 Μαΐου ο Χα-
τζηπέτρος κατατροπώνει δύναμη 7.000 Οθωμανών, σημειώνοντας μία από τις μεγα-
λύτερες νίκες του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα. 

Η νίκη, ωστόσο, αυτή του θεσσαλού πολέμαρχου παρέμεινε ουσιαστικά χωρίς 
αντίκρισμα. Κι αυτό επειδή στην Αθήνα τα έντονα διπλωματικά διαβήματα των 
Αγγλογάλλων στην ελληνική κυβέρνηση ν’ αποκηρύξει το κίνημα γίνονται, όσο 
περνούν οι μέρες, όλο και πιο πιεστικά, κι όταν αυτά δεν τελεσφορούν, στρατεύμα-
τα των δύο Μεγάλων ∆υνάμεων αποβιβάζονται στον Πειραιά και καταλαμβάνουν 
την πόλη. Αδύναμη η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τότε άλλο δρόμο απ’ αυτόν της 
παραίτησης, κι ο Όθωνας δεν έχει άλλη λύση από την υπογραφή μιας διακήρυξης 
ουδετερότητας.     

Αν, όμως, ο Όθωνας και η νέα ελληνική κυβέρνηση Μαυροκορδάτου –το «Υ-
πουργείο Κατοχής», όπως χαρακτηριστικά αποκλήθηκε– που αναλαμβάνει τα ξε-
νοκίνητα ινία της εξουσίας, υποκύπτουν στον εκβιασμό των Ξένων ∆υνάμεων, ο 
Χατζηπέτρος αρνείται να προδώσει τον αγώνα του. Θα τον συνεχίσει, λοιπόν, μό-
νος και αβοήθητος μετά την ανάκληση του στρατηγού Σούτζου, πιστός στην επα-
ναστατική προκήρυξή του, στην οποία διαβεβαίωνε τους Πανέλληνες πως «τά ὀστᾶ 
τῶν πατέρων μας καί ὁ στενάζων λαός ζητοῦν ἐκδίκησιν». Όλα, όμως, είναι πια μά-
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ταια. Θα το συνειδητοποιήσει σύντομα αυτό ο θεσσαλός πρωταγωνιστής και θα 
καταθέσει τελευταίος τα όπλα.  

Η Γράλιστα (Ελληνόπυργος) των θεσσαλικών Αγράφων και η ∆εσκάτη των 
Χασίων θα πληρώσουν τότε το βαρύτερο σε αίμα τίμημα κι αυτού του απελπισμέ-
νου αγώνα των Θεσσαλών, που θα μείνει, όπως και οι προηγούμενοι, αδικαίωτος. 

Αβάσταχτος πια ο καημός των Πανελλήνων για την πικρή αυτή διαιώνιση της 
τουρκικής τυραννίας στο θεσσαλικό χώρο, θα ξεχειλίσει μέσα απ’ την καρδιά και 
τους στίχους τού μεγάλου μας Βαλαωρίτη: 

                   Aχ πότε θα ’ρθει ο καιρός, ο ήλιος ν’ ανατείλει 
                   τόσο ζεστός και φλογερός που το βουνό ν’ ανάψει 
                  ............................................................. κι η έρημη Θεσσαλία  
                   να ιδεί τη νεκρανάσταση και να τηνε γιορτάσει!». 
Ο Λευκαδίτης, όμως, ποιητής θα γράψει και σε πεζό λόγο τούτα τα προφητικά: 

«Κατά τό 1809 συνέβη ἡ πρώτη ρῆξις τῆς ὑπογείου φλογός. Κατά τό 1854 νέος μυ-
κηθμός καί κλόνος τοῦ ἡφαιστείου. Εὐτυχής ὅστις ἴδη τήν τρίτην καί τελευταίαν 
ἔκρηξιν». 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1878  

Πριν, ωστόσο, από την έκρηξη αυτή που οραματίστηκε ο Βαλαωρίτης, και που 
ήταν βέβαια η επανάσταση του 1878, το θεσσαλικό ηφαίστειο θα δοκιμάσει τις ε-
κρηκτικές του δυνατότητες και στη διετία του 1866-1867, με την ευκαιρία της κρη-
τικής επανάστασης. Τα γεγονότα, όμως, της ορεινής Αργιθέας, που είχαν ως επίκε-
ντρο την ιστορική Μονή της Παναγίας Σπηλιώτισσας και οι σκληρές μάχες που δό-
θηκαν εκεί, το φθινόπωρο του 1866 και την άνοιξη του 1867, δεν θα σταθούν παρά 
το προανάκρουσμα της τελευταίας πριν από την ενσωμάτωση θεσσαλικής έκρηξης. 

Στα 1876, με αφορμή την κήρυξη ενός νέου ρωσοτουρκικού πολέμου, η ελληνική 
συνείδηση για μια ακόμα φορά θα εξεγερθεί και στην Αθήνα οι Εθνικές Εταιρείες 
«Αδελφότητα» και «Εθνική Άμυνα» υποδαυλίζουν με πάθος το πανεθνικό αίτημα 
για ένα νέο απελευθερωτικό κίνημα στην Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία, γεγο-
νός που υποχρεώνει, τελικά, τον πρωθυπουργό Κουμουνδούρο να διακηρύξει στη 
Βουλή «τήν ἐνεργό προστασίαν τῶν ἀλυτρώτων Ἑλλήνων καί τήν ὑπεράσπισιν τῶν 
δικαίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ». 

Την ώρα, όμως, που το επαναστατικό ντουφέκι αρχίζει και πάλι να κροτεί στις 
υπόδουλες γωνιές της χώρας κι ο στρατηγός Σκαρλάτος Σούτζος εισβάλλει, επικε-
φαλής τακτικών τμημάτων του ελληνικού στρατού, για μια ακόμα φορά στη Θεσ-
σαλία, οι Ρώσοι και οι Τούρκοι δίνουν τα χέρια και υπογράφουν ανακωχή, ενώ την 
ίδια στιγμή οι αφόρητες πιέσεις των ισχυρών της Ευρώπης αναγκάζουν την ελληνι-
κή κυβέρνηση ν’ ανακαλέσει απ’ το μέτωπο το στρατό εισβολής. 

Ωστόσο, τα εκστρατευτικά σώματα των εθελοντών, ανάμεσα στους οποίους εί-
ναι και πολλοί θεσσαλοί σπουδαστές, ενισχύονται από την κυβέρνηση κρυφά για 
να δράσουν, το ελληνικό ζήτημα είναι πια δεδομένο και η αξία του νέου κινήματος, 
ανεξάρτητα απ’ το αποτέλεσμά του, αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό κεφάλαιο 
για την κυβέρνηση του Κουμουνδούρου. 
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Την Πρωτοχρονιά του 1878 ένα τμήμα του εθελοντικού σώματος του Λεωνίδα 
Βούλγαρη αποβιβάζεται άκαιρα στο νότιο Πήλιο και δίνει, λίγες μέρες αργότερα, 
μέσα στο καταχείμωνο μία φονικότατη για τους Τούρκους μάχη στη Μονή της 
Σουρβιάς. Τρεις μέρες αργότερα ο χρισμένος απ’ τον Κουμουνδούρο ως αρχηγός της 
νέας τούτης επανάστασης στο χώρο του Πηλίου ταγματάρχης Ζήσιμος Μπασδέκης 
αποβιβάζεται με το δικό του εκστρατευτικό σώμα στον Πλατανιά του Προμυρίου 
κι αφού ενώνεται με τους ντόπιους οπλαρχηγούς καταλήγει στη Μακρινίτσα, που 
ορίζεται ως έδρα του πηλιορείτικου στρατηγείου. Στο μεταξύ στη Μονή του Αγίου 
Λαυρεντίου, στ’ ομώνυμο χωριό του Πηλίου, εκλέγεται η Προσωρινή Κυβέρνηση 
του Πηλίου, με πρόεδρο τον Ιερώνυμο Κασσαβέτη, πρώτο έργο της οποίας είναι η 
σύνταξη και η αποστολή σ’ όλα τα χωριά της Μαγνησίας της επαναστατικής προ-
κήρυξης. 

Τις ίδιες μέρες οι σωματάρχες Βελέντζας, Μήτρας, Ζούρκας και Λελούδας περ-
νούν τα σύνορα, κοντά στον Αλμυρό, και δίνουν γύρω απ’ τη Μονή της Ξενιάς νι-
κηφόρα μάχη με τους Γκέκηδες, πριν τραβήξουν κι αυτοί για το Πήλιο. Στις αρχές 
εξάλλου του Φλεβάρη, άλλοι θεσσαλοί επαναστάτες, μ’ επικεφαλής τον Κώστα Ι-
σχόμαχο και υπαρχηγούς τούς Τερτίπη και Λάιο, δίνουν στη ∆υτική Θεσσαλία α-
πανωτές νικηφόρες μάχες γύρω απ’ το φρούριο της Σέκλιτζας (Καλλίθηρου) και 
καταφέρνουν να πάρουν στον έλεγχό τους τα περίχωρα της Καρδίτσας.   

Ενάμιση μήνα αργότερα (21 Μαρτίου), οι ίδιες επαναστατικές δυνάμεις θα δώ-
σουν στην ίδια περιοχή και τη μάχη της Ματαράγκας, που στάθηκε μία από τις με-
γαλύτερες που έγιναν με τους Τούρκους στη Θεσσαλία, και που στοίχισε, μαζί μ’ 
εκείνη που ακολούθησε στον κοντινό λόφο Πετρομαγούλα, άφθονο αίμα στους 
οθωμανούς δυνάστες. 

Η αντίστροφη, ωστόσο, μέτρηση και τούτης της επανάστασης είχε κιόλας αρχί-
σει από νωρίτερα. Στα μέσα του Φλεβάρη οι Τούρκοι της Ανατολικής Θεσσαλίας, 
αντιδρώντας με λύσσα στο κίνημα, πυρπολούν την Κουκουράβα (Αμυγαλή) του 
Κισσάβου και λίγες μέρες αργότερα, μ’ εντολή του θηριώδη Αμούς αγά, κομματιά-
ζουν και καίνε τους πρόκριτους της Βουλγαρινής (Ελάφου), που μεσολάβησαν για 
να σώσουν το χωριό.       

Λίγο αργότερα οι επαναστάτες της ίδιας περιοχής, από έλλειψη ομοψυχίας των 
σωματαρχών τους και σχεδίου δράσης, θα χάσουν τη μεγάλη μάχη που δίνουν έξω 
απ’ την Αγιά και το κίνημα στη συγκεκριμένη περιοχή θα εκφυλιστεί. 

Στην περιοχή του Πηλίου, ωστόσο, η επαναστατική φλόγα εξακολουθεί να καίει 
μ’ όλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι εκεί εθελοντές αγωνιστές. Αλλά εί-
ναι φανερό πως τα πράγματα κι εδώ δεν πάνε καλά, όπως άλλωστε και στη ∆υτική 
πια Θεσσαλία. 

Ο επίλογος της στερνής αυτής επανάστασης της Θεσσαλίας, τουλάχιστο στο χώ-
ρο της Θεσσαλομαγνησίας, θα γραφεί στις κακοτράχαλες πλαγιές του Σαρακηνού, 
δίπλα στη Μακρινίτσα. Η πρώτη επίθεση του Ισκεντέρ πασά, που έχει ως ορμητή-
ριό του το Κάστρο του Βόλου, γίνεται στις 5-6 Μαρτίου. Οι επαναστάτες, ανάμεσα 
στους οποίους και 70 Μακρινιτσιώτισσες, με πρώτη ανάμεσα στις πρώτες την ξα-
κουστή Μαργαρίτα Μπασδέκη, τη γνωστή και ως Μαλλιούφα, αγωνίζονται απε-
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γνωσμένα και γράφουν σελίδες δόξας στα γρανίτινα καταράχια του φαλακρού 
βουνού, μ’ όλο που δεν καταφέρνουν ν’ απωθήσουν τους Τούρκους. Η τοπική λαϊκή 
μούσα θα τραγουδήσει με περηφάνια το έπος αυτό, δίνοντας τιμητική προτεραιό-
τητα στις ηρωικές Μακρινιτσιώτισσες: 

                   Εβγάτε Τούρκοι Λαρ’σινοί κι αγάδες απ’ το Κάστρο 
                   να διήτε εδώ τον πόλεμο που κάνουν οι ραγιάδες· 
                   ν’ ακούστε μακριτζιώτικα ντουφέκια, καριοφίλια, 
                   που σκάζουν σαν το κάστανο και πέφτουν οι αγάδες. 
                   Να διήτε και τη Χρόναινα, τη νύφη του Κατσούρα, 
                   πώς πολεμάει πλευρό - πλευρό στο πλάι των παιδιών της. 
                   Να διήτε τη Σουίπαινα, με τα ογδόντα χρόνια, 
                   πώς κουβαλάει κρύο νερό στ’ αντρεία παλικάρια. 
                   Να διήτε τη Μαλλιούφαινα, κορίτσι στον ανθό του, 
                   με το δεξί να ντουφεκά, με το ζερβί να κόβει (...).   
Ακολουθεί μία μικρή ανακωχή και νέα καλά οργανωμένη επίθεση των Τούρκων 

στις 15 Μαρτίου. Η ηρωική κι απελπισμένη άμυνα των υπερασπιστών της Μακρινί-
τσας κάμπτεται και το πολύπαθο κεφαλοχώρι παραδίνεται, γι’ άλλη μια φορά, 
στην εκδικητική μανία των Τούρκων που, χώρια απ’ τους ντόπιους, κατασφάζουν 
και τον άγγλο φιλέλληνα και ανταποκριτή των Τάιμς του Λονδίνου Κάρολο Ογλ, ο 
οποίος, λίγες μέρες νωρίτερα, είχε στιγματίσει αμείλικτα στην εφημερίδα του τις 
ωμότητες των Τούρκων.  

Η επανάσταση, ύστερα από την πτώση της Μακρινίτσας, θα σβήσει στο Πήλιο 
και λίγο αργότερα, μετά και τη μάχη της Ματαράγκας για την οποία έγινε παρα-
πάνω λόγος, και στη ∆υτική Θεσσαλία. Μόνο λίγες μικρές εστίες της θα σιγοκαίνε 
για κάποιο διάστημα στα Κελλέρια του Αλμυρού και στ’ Άγραφα. Η σατανική, 
όμως, διπλωματία των Μεγάλων ∆υνάμεων θα θέσει τελικά τέρμα σε κάθε και-
νούργια επαναστατική αναθέρμανση. 

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

Το άδοξο, ωστόσο, τέλος της επανάστασης του 1878 θ’ αποτελέσει την αρχή του 
τέλους της τουρκικής τυραννίας για το θεσσαλικό χώρο. Η ώρα ν’ αποδοθεί δικαιο-
σύνη και ν’ ανατείλει ο λαχταρισμένος από τον ποιητή ήλιος της λευτεριάς είχε επι-
τέλους σημάνει. Και στο Βερολίνειο Συνέδριο, που έγινε τον ίδιο χρόνο, οι Μεγάλες 
∆υνάμεις της Ευρώπης, ύστερα από σκληρές διελκυστίνδες γύρω απ’ τα διπλωματι-
κά τραπέζια, κατέληγαν στην ιστορική απόφαση που δικαίωνε επιτέλους τη μα-
κραίωνη πάλη του θεσσαλικού λαού. Ωστόσο, χρειάστηκαν εξαντλητικές διαπραγ-
ματεύσεις μέχρι να ομονοήσουν όλες οι ισχυρές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και να συ-
γκατανεύσει και η Τουρκία στη χάραξη των κοινά αποδεκτών νέων συνόρων της 
χώρας μας, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονταν ο νομός της Άρτας κι ολάκερη η 
Θεσσαλία, μ’ εξαίρεση την επαρχία της Ελασσόνας. Και πέρασαν τρία ακόμα χρό-
νια για ν’ αρχίσουν ν’ αποχωρούν οι Τούρκοι από τα υπό ενσωμάτωση στον κορμό 
της ελεύθερης Ελλάδας θεσσαλικά και ηπειρωτικά χώματα και να συμπτύσσονται 
πίσω απ’ τα νέα τούτα σύνορα. 
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Η οριστική, λοιπόν, ένταξη της Θεσσαλίας και του νομού της Άρτας στο τότε 
Ελληνικό Βασίλειο άρχισε το καλοκαίρι του 1881 και συμπληρώθηκε στις 2 Νοεμ-
βρίου του ίδιου χρόνου, όταν τελευταία παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές ο Βόλος 
και τα πηλιορείτικα χωριά. Έτσι ανάσανε οριστικά πια τον λεύτερο αέρα η Θεσ-
σαλία, κι ο λαός της έστησε στις πόλεις και στα χωριά τρικούβερτα γιορτάσια για 
να τιμήσει το μεγάλο τούτο γεγονός. 

Ο Θεός είχε επιτέλους σημάνει την ώρα που έπρεπε να κοπεί το ώριμο φρούτο 
της θεσσαλικής λευτεριάς. Και η Ιστορία προχώρησε, το έκοψε και το πρόσφερε σ’ 
αυτόν που το δικαιούνταν. Ο προφητικός λόγος του γάλλου διπλωμάτη De Voguè 
δικαιωνόταν πανηγυρικά. Μαζί του δικαιωνόταν και η ίδια η Θεσσαλία που έ-
παιρνε πια τον καινούργιο δρόμο της ως ελεύθερη δύναμη στους κόλπους του νεό-
τερου Ελληνισμού. Μία δύναμη που θ’ άνοιγε αργότερα, με την κατάργηση και των 
τσιφλικιών, νέες προοπτικές για την προκοπή ολάκερης της χώρας και που θα ενέ-
πνεε το θεσσαλολάτρη ποιητή Άγγελο Σικελιανό να χαιρετήσει την εριβώλακα αυ-
τή γη διθυραμβικά: 

                            Ω Θεσσαλία! Η μυστική αρετή σου 
                           ακόμα είν’ άγγιχτη απ’ ανθρώπου  χέρι. 
                           Λάμπει στο νου μου, ως του βραδιού τ’ αστέρι 
                           η νιότη σου η αδρή κι η δύναμή σου. 
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† MIXAΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

ΕΞΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 

(1870-1913) 

Είναι γνωστό ότι ο φιλικός και αγωνιστής του 1821 Χριστόφορος Περραιβός, ήδη 
από το 1833, είχε εγκατασταθεί οικογενειακώς στη Λαμία και είχε διορισθεί έπαρχος 
της Φθιώτιδας.1 Καθώς, λοιπόν, είχε εγκατασταθεί στην πόλη αυτή είναι επόμενο να 
έχουν καταχωρισθεί στο Ληξιαρχείο του ∆ήμου των Λαμιέων κάποιες πράξεις των απο-
γόνων του. Ερευνώντας τα σχετικά βιβλία στα ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Φθιώτιδας, εντοπίσαμε 
έξι ληξιαρχικές πράξεις απογόνων του, της οικογένειας του γιου του Θεμιστοκλή, τις 
οποίες μεταγράψαμε και τις παρουσιάζουμε στην παρούσα μικρή μελέτη μας, πιστεύο-
ντας ότι συμβάλλουμε στην διεύρυνση του οικογενειακού του δέντρου. Οι εν λόγω λη-
ξιαρχικές πράξεις είναι οι εξής: 

1) Η ληξιαρχική πράξη του γάμου της εγγονής του Αλεξάνδρας, θυγατέρας του Θε-
μιστοκλή, με χρονολογία 10.6.1870. Η Αλεξάνδρα, 22 ετών το 1870,2 παντρεύτηκε τον 
35χρονο αξιωματικό του πεζικού Γεώργιο Μαμούρη, γιο του Ιωάννη του Γκούρα ή Μα-
μούρη, ο οποίος τέλεσε τον 2ο γάμο του, προφανώς λόγω χηρείας.  

2) Η ληξιαρχική πράξη γέννησης της δισεγγονής του ∆ιαμαντίνας, θυγατέρας του 
ζεύγους Αλεξάνδρας και Γεωργίου Μαμούρη, με χρονολογία 18.12.1873. Το πρώτο παι-
δί του εν λόγω ζεύγους γεννήθηκε, στις 15.8.1873, στη Σκόπελο, όπου έδρευε αυτόν τον 
καιρό το 3ο Πεζικό Τάγμα του Στρατού, στο οποίο υπηρετούσε ως λοχαγός ο Μαμού-
ρης. Η βάπτιση της μικρής έγινε στις 14.9.1873 και νουνά της υπήρξε η θεία της, αδερφή 
της μητέρας της, Ελένη Θεμ. Περραιβού, μία άλλη δηλαδή εγγονή του Χριστόφορου 
Περραιβού, και της έδωσε το όνομα της γιαγιάς της ∆ιαμάντη3 Χρ. Περραιβού, με καλύ-
τερη μορφή, ∆ιαμαντίνα. 

3) Η ληξιαρχική πράξη γέννησης μιας άλλης δισεγγονής του, της Κωνσταντίνας, δεύ-
τερης θυγατέρας του ζεύγους Αλεξάνδρας και Γεωργίου Μαμούρη, με χρονολογία 
9.6.1875. Το δεύτερο παιδί της οικογένειας γεννήθηκε στη Λαμία, στις 20.1.1875, και 
βαπτίστηκε στις 19.3.1875. Νουνός της μικρής υπήρξε ο Ιωάννης Παπαλουκάς, ο οποίος 
την ονόμασε Κωνσταντίνα, στην γιαγιά της Κωστούλα Θεμ. Περραιβού.  

                                                      
1. Μιχάλης Παπαμιχαήλ, α) «Η δίκη του Χριστόφορου Περραιβού το 1834», Θεσσαλικό Ημε-

ρολόγιο, 54 (2008) 153-160. β) «Ο Χρ. Περραιβός διοικητής της Σκοπέλου και έπαρχος της Φθιώ-
τιδας. Εννιά ανέκδοτα έγγραφα (21.4.1832-29.10.1834)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 57 (2010) 281-
288. 

2. Η Αλεξάνδρα είχε γεννηθεί το έτος 1848. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε και ο αδερφός της 
Αχιλλέας. Βλ. παρακάτω την ληξιαρχική πράξη του Αχιλλέα. 

3. Το όνομα της συζύγου του Χριστόφορου Περραιβού αναφέρεται σε μία επιστολή του πατέρα 
της Μπαλάνου ∆ημουλίτσα (16.11.1829) προς τον γαμπρό του Χριστόφορο. Βλ. Μιχάλης Παπα-
μιχαήλ, «Οχτώ ανέκδοτες επιστολές με αποδέκτη τον Χριστόφορο Περραιβό (1829-1853)», Θεσ-
σαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 296-298.  
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4) Η ληξιαρχική πράξη θανάτου του γιου του Θεμιστοκλή,4 ο οποίος απεβίωσε στις 
8.11.1880, σε ηλικία 55 ετών.5 

5) Η ληξιαρχική πράξη θανάτου της Κωστούλας, συζύγου του Θεμιστοκλή Περραι-
βού, η οποία απεβίωσε στις 31.12.1883, σε ηλικία 65 ετών. Όπως διαπιστώνεται, η Κω-
στούλα ήταν κατά 7 χρόνια μεγαλύτερη του Θεμιστοκλή, διότι αυτός είχε γεννηθεί το 
έτος 1825 και αυτή το 1818. 

6) Η ληξιαρχική πράξη θανάτου του εγγονού του Αχιλλέα, γιου του Θεμιστοκλή, ο 
οποίος απεβίωσε άγαμος στις 3.7.1913, σε ηλικία 65 ετών. Ο Αχιλλέας γεννήθηκε το 
1848, ήταν δηλαδή δίδυμος αδερφός της Αλεξάνδρας αφού και αυτή φέρεται γεννημένη 
το 1848.6 

 
Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

1η/10.6.1870 
Ἀριθ. πράξεως 4/10.6.1870 
Ληξιαρχική πρᾶξις γάμου 

Ἐν Λαμίᾳ σήμερον τήν δεκάτην τοῦ μηνός Ἰουνίου τοῦ 1870 ἔτους, ἡμέραν Τε-
τάρτην καί ὥραν 10ην π. μ., ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ δημάρχου καί ληξιάρχου Λαμίας 
Ἰωάννου Κυρώζη ἐμφανισθέντες ὁ ἱερεύς τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Νικολάου 
Σταῦρος Λαμπράκης, κάτοικος ἐνταῦθα, καί οἱ σύζυγοι Γεώργιος Μαμούρης, κά-
τοικος ἐνταῦθα, ἀξιωματικός τοῦ 3ου Πεζ. Τάγματος, ἐτῶν 35, γεννηθείς εἰς Ἄμφισ-
σα τοῦ ∆ήμου Ἀμφίσσης, τῆς ἐπαρχίας Παρνασσίδος καί διαμένων ἐνταῦθα, καί ἡ 
Ἀλεξάνδρα Θεμ. Περραιβοῦ, σύζυγός του, ἐτῶν 22, ἔργα οἰκιακά μετερχομένη, γεν-
νηθεῖσα εἰς Λαμίαν, ὄντες τέκνα ὁ μέν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Γκούρα ἤ Μαμούρη,7 
ἀποβιώσαντος, καί τῆς συζύγου του Ἐπιστήμης Ἰωάννου τοῦ Γκούρα ἤ Μαμούρη, 
καί τοῦ Θεμιστοκλέους Περραιβοῦ καί τῆς συζύγου του Κωστούλας Θ. Περραιβοῦ, 
ἐδήλωσεν ὁ εἰρημένος ἱερεύς ὅτι τήν 7ην τρέχ. μηνός, ἡμέραν Κυριακήν καί ὥραν / 
6ην μ. μ. εἰς τήν οἰκίαν8 τοῦ Θεμιστοκλ. Περραιβοῦ, κειμένην εἰς τήν ἐνορίαν Ἁγίου 

                                                      
4. Στο φ. 250/25.2.1861 της εφημερίδας Φάρος της Όθρυος αναφέρεται ότι ο Θεμιστοκλής 

Περραιβός ήταν δασάρχης της Φθιώτιδας και Λοκρίδας, ενώ την επόμενη χρονιά αναφέρεται ως 
κτηματίας. Βλ. Γεώργιος Κ. Λέλης, «Πεντακόσιοι θεσσαλοί ψηφοφόροι στη Φθιώτιδα το 1862», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 53 (2008) 350, αρ. 396. 

5. Με βάση αυτήν την αναφορά, ο Θεμιστοκλής Χρ. Περραιβός γεννήθηκε το έτος 1825. Στον 
κατάλογο, όμως, των Θεσσαλών της Φθιώτιδας του 1862 (Γεώργιος Κ. Λέλης, ό. π., σ. 350, αρ. 396) 
αναφέρεται έχοντας ηλικία 50 ετών, οπότε γεννήθηκε το 1812. Εάν γεννήθηκε το 1812, το 1880 
που πέθανε ήταν 68 ετών. Ίσως γίνει δυνατό, κάποια στιγμή, να προσδιορισθεί ο ακριβής χρόνος 
της γέννησής του.  

6. Βλ. παραπάνω την σημείωση 2. 
7. Ο Ιωάννης του Γκούρα ή Μαμούρης (1797-1867) ήταν καπετάνιος από την Παρνασσίδα. 

Υπήρξε υποφρούραρχος της Ακρόπολης υπό τον Ιωάννη Γκούρα και με εντολή του δολοφόνησε 
εκεί τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Βλ. Χρ. Α. Στασινόπουλος, Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως 
του 1821, εκδόσεις ∆εδεμάδη, τ. Γ, 269-271. 

8. Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι γάμοι τελούνταν στο σπίτι της νύφης. 
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Νικολάου, ἐτέλεσε τούς γάμους των καθ’ ὅλας τοῦ Νόμου τάς διατάξεις καί τούς 
ἐκκλησιαστικούς τύπους, ἐλθόντων τῶν ἐν λόγῳ συζύγων ὁ μέν εἰς Βον γάμον, ἡ δέ 
εἰς Αον.- 

Ἐπί τούτῳ συνετάχθη καί ἡ παροῦσα ληξιαρχική πρᾶξις, ἐν τῷ ληξιαρχικῷ κα-
ταστήματι, παρουσίᾳ καί τῶν μαρτύρων ∆ημητρίου Λάγου, ἐτῶν 26, δημοτ. ὑπαλ-
λήλου, καί Κωνσταντίνου Ἀργυροῦ, ἐτῶν 35, ὑπηρέτου, κατοίκου ἐνταῦθα, ἥτις 
ἀναγνωσθεῖσα ὑπογράφεται παρ’ ὅλων. 

Οἱ δηλοῦντες                                                  Ὁ ἱερεύς 
Γ. Ι. Μαμούρης                                          Στ. Λαμπράκης 
Ἀλεξάνδρα Γ. Μαμούρη 
 
Οἱ μάρτυρες                                              Ὁ ∆ήμαρχος 
Κοστᾶς ἀργιρις                                         Ἰω. Κυρώζης 
∆. Λάγος  
 

2η/18.12.1873 
 

Ἀριθ. πράξεως 59/18.12.1873 
Ληξιαρχική πρᾶξις γεννήσεως 

 
Ἐν Λαμίᾳ  σήμερον τήν δεκάτην ὀγδόην τοῦ μηνός ∆εκεμβρίου τοῦ 1873 ἔτους, 

ἡμέραν Κυριακήν καί ὥραν 10ην π. μ., ἐνεφανίσθη ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ δημάρχου καί 
ληξιάρχου Λαμίας Ἰω. Κυρώζη, ὁ Γεώργιος Μαμούρης, ἐτῶν 38, λοχαγός τοῦ 3ου 
Πεζικοῦ Τάγματος καί ἐδήλωσεν ὅτι ἐν τῇ πόλει Σκοπέλῳ τοῦ ὁμωνύμου ∆ήμου καί 
ἐν τῇ οἰκίᾳ  τοῦ [κενό], ἡ σύζυγός του Ἀλεξάνδρα ἔτεκεν τήν 15ην Αὐγούστου ἰδίου 
ἔτους, ἡμέραν Τετάρτην καί ὥραν 8ην π. μ., παιδίον θῆλυ, γεννηθέν ὑπό τοῦ δη-
λοῦντος καί ἐβαπτίσθη τήν 14ην 7βρίου ἰδίου ἔτους ὑπό τῆς ἀναδόχου Ἑλένης Θ. 
Περραιβοῦ καί ὀνομάσθη ∆ιαμαντίνα.- 

Ἐπί τούτῳ συνετάχθη ἡ παροῦσα ληξιαρχική πρᾶξις ἐν τῷ ληξιαρχικῷ κατα-
στήματι ἐπί παρουσίᾳ καί τῶν μαρτύρων ∆ημητρ. Λάγου καί Ἀλεξ. Λιανοκάρδη, 
δημοτικῶν ὑπαλλήλων, κατοίκων ἐνταῦθα, ἥτις ἀναγνωσθεῖσα ὑπογράφεται παρ’ 
ὅλων. 

Ὁ ∆ηλῶν                                Ὁ Ληξίαρχος                                Οἱ Μάρτυρες 
                                                                                                    Ἀλ. Λιανοκάρδης 
                                                                                                    ∆. Λάγος 
 

3η/ 9.6.1875 
Ἀριθμός Πράξεως 44/9.6.1875 
Ληξιαρχική πρᾶξις γεννήσεως 

 
Ἐν Λαμίᾳ  σήμερον τήν ἐνάτην Ἰουνίου τοῦ 1875 ἔτους, ἡμέραν Τετάρτην καί 

ὥραν 9ην π. μ., ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ δημάρχου καί ληξιάρχου Λαμίας Κομνᾶ Σ. Τρά-
κα, ἐμφανισθείς ὁ Γεώργιος Μαμούρης, ἐτῶν 38, λοχαγός, καί ἐδήλωσεν ὅτι τήν 20 
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Ἰανουαρίου ἐ. ἔ. ἡ σύζυγός του Ἀλεξάνδρα ἔτεκεν παιδίον θῆλυ ἐν τῇ οἰκίᾳ του, 
κειμένη εἰς τήν ἐνορίαν ∆εσποίνης, ἐβαπτίσθη τήν 19ην Μαρτίου ἐ. ἔ. ὑπό τοῦ 
ἀναδόχου Ἰωάννου Παπαλουκᾶ καί ὀνομάσθη Κωνσταντία. 

Ἐπί τούτῳ συνετάχθη ἡ παροῦσα ληξιαρχική πρᾶξις ἐν τῷ ληξιαρχικῷ κατα-
στήματι, ἐπί παρουσίᾳ καί τῶν μαρτύρων Σπυρ. ∆ασκαλοπούλου καί ∆ημητ. Κ. 
Λάγου, δημοτικῶν ὑπαλλήλων καί κατοίκων ἐνταῦθα, ἥτις ἀναγνωσθεῖσα ὑπογρά-
φεται παρ’ ὅλων. 

Ὁ ∆ηλῶν                               Ὁ ∆ήμαρχος                             Οἱ Μάρτυρες 
 

4η/ 8.11.1880 
Ἀριθ. πράξεως 114/8.11.1880 
Ληξιαρχική πρᾶξις ἀποβιώσεως 

 
Ἐν Λαμίᾳ  σήμερον τήν 8ην τοῦ μηνός 9βρίου τοῦ 1880 ἔτους, ἡμέραν Σάββατον, 

ἐνεφανίσθη ἐν τῷ ληξιαρχικῶ καταστήματι καί ἐνώπιον ἠμῶν τοῦ ληξιάρχου καί 
δημάρχου Λαμιέων ὁ Κος [κενό], κάτοικος ἐνταῦθα, τό ἐπάγγελμα [κενό] καί 
ἐδήλωσεν ὅτι σήμερον ἀπεβίωσεν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ὁ Θεμιστοκλῆς Περραιβός, 
ἡλικίας ἐτῶν 55 

Ἐπί τούτοις συνετάχθη ἡ παροῦσα ληξιαρχική πρᾶξις, ἐπί παρουσίᾳ καί τῶν 
κάτωθι προσυπογεγραμμένων μαρτύρων, ἥτις ἀναγνωσθεῖσα ὑπεγράφη νομίμως. 

Ὁ ∆ηλῶν                                Ὁ Ληξίαρχος                                    Οἱ Μάρτυρες 
∆. Σ.                                        Β. Σταμάτης (;) 
 

5η/31.12.1883 
Ἀριθ. πράξεως 104/32.12.1883 
Ληξιαρχική πρᾶξις ἀποβιώσεως 

 
Ἐν Λαμίᾳ σήμερον τήν 31 τοῦ μηνός ∆εκεμβρίου, τοῦ ἔτους 1883, ἡμέραν Σάβ-

βατον, ἐνεφανίσθη ἐν τῷ ληξιαρχικῷ καταστήματι καί ἐνώπιον ἡμῶν τοῦ ληξιάρ-
χου καί δημάρχου Λαμιέων, ὁ κύριος Θωμᾶς Ἰω. Τσαούσης, κάτοικος ἐνταῦθα, τό 
ἐπάγγελμα λαναρᾶς, καί ἐδήλωσεν ὅτι σήμερον ἀπεβίωσεν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἡ Κω-
στούλα Περραιβοῦ, ἡλικίας ἐτῶν 65. 

Ἐπί τούτοις συνετάχθη ἡ παροῦσα ληξιαρχική πρᾶξις ἐπί παρουσίᾳ καί τῶν κά-
τωθι δύο προσυπογεγραμμένων μαρτύρων, ἥτις ἀναγνωσθεῖσα ὑπεγράφη νομίμως. 

      Ὁ ∆ηλῶν                              Ὁ Ληξίαρχος                               Οἱ Μάρτυρες 
Θωμᾶς Ἰωάννου                       Α. Σκληβανιώτης                           Γ. Βασιλάκης (;) 
      τσιαούσης                                                                                  Β. Θ. Μέγ……… 
 

6η/4.7.1903 
Ἀριθ. πράξεως 75/4.7.1913 

Ληξιαρχική πρᾶξις ἀποβιώσεως 

Ἐν Λαμίᾳ σήμερον τήν Τετάρτην τοῦ μηνός Ἰουλίου, τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακο-
σιοστοῦ δεκάτου τρίτου (1913) ἔτους, ἡμέραν Πέμπτην καί ὥραν 9 π. μεσημβρίας, 



 288 

ἐνεφανίσθη ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ δημάρχου καί ληξιάρχου τοῦ ∆ήμου Λαμιέων τῆς 
ἐπαρχίας Φθιώτιδος ὁ Γ. Γιαννόπουλος, ἐτῶν 57, τό ἐπάγγελμα ὑπάλληλος, κάτοι-
κος Λαμίας, καί ἐδήλωσεν εἰς ἡμᾶς ὅτι τήν τρίτην του μηνός Ἰουλίου, ἡμέραν Τρί-
την καί ὥραν 11 π. μεσημβρίαν ἀπεβίωσεν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ὁ Ἀχιλλ. Θ. Περρεβός, 
τό ἐπάγγελμα ὑπάλληλος, ἐτῶν 65, κάτοικος Λαμίας, ἄγαμος, καί ἀφοῦ ἐβεβαιώ-
θημεν περί τῆς ἀποβιώσεως, συνετάξαμεν τήν παροῦσαν πρᾶξιν ἐν τῷ ληξιαρχικῷ 
καταστήματι, ἐπί παρουσίᾳ τῶν μαρτύρων, ἥτις ἀναγνωσθεῖσα εἰς τόν δηλώσαντα 
καί τούς μάρτυρας ὑπεγράφη παρ’ αὐτῶν καί ἐμοῦ.  

 
   Ὁ Ληξίαρχος                                  Ὁ ∆ηλώσας                                Οἱ Μάρτυρες 
                                                       Γ. Γιαννόπουλος 
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KΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ 

ΟΙ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ 84 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ 

(1633-1674) 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Από την Μονή του Σπαρμού έχουν σωθεί τέσσερες προθέσεις. Οι τρεις από αυτές 
είναι οι υπ’ αριθ. 39, 44 και 84 κώδικες της Μονής Ολυμπιώτισσας1 και η τέταρτη, η 
οποία ήταν άγνωστη βιβλιογραφικώς, επιστράφηκε στη μονή πριν από λίγα χρόνια 
από κάποιον που την φύλαγε στο σπίτι του. Η υπ’ αριθ. 39 έχει εκδοθεί πριν από 
πολλά χρόνια,2 η τέταρτη3 προσφάτως και από την υπ’ αριθ. 84 εκδόθηκαν τα φύλ-
λα με τους μακεδονικούς οικισμούς.4 Η υπ’ αριθ. 84 πρόθεση5 είναι ένα χάρτινο χει-
ρόγραφο, διαστάσεων 21Χ15 εκ., με 31 φύλλα και στάχωση από δέρμα και χαρτό-
νι.6 Η σύνθεσή της, όπως αναφέρεται στο φ. 1α, άρχισε το έτος 1602, προφανώς με 
σκοπό να αντιμετωπισθούν κάποια έξοδα της μονής: «ἀπό τούς ζρι΄ ἔτος νά γυρέ-
ψις ὄνομμα». Η χρονολογία αυτή, όμως, δεν είναι ακριβής, διότι στο φ. 1β αναφέρε-
ται ο «στοριστής τῆς ἐκκλησίας», δηλαδή ο ζωγράφος ο οποίος ιστόρησε, αγιογρά-
φησε, το καθολικό της μονής. Καθώς η ιστόρηση έγινε τον Σεπτέμβριο του 1633, 
όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, στα ιστορικά στοιχεία, συμπεραίνουμε ότι η κα-
ταχώριση των ονομάτων των αφιερωτών άρχισε αυτό το έτος, προκειμένου να α-
ντιμετωπισθούν τα έξοδα της ιστόρησης, και ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουλίου του 
1674, όπως σημείωσε ο τελευταίος γραφέας της, ο ιερομόναχος ∆ιονύσιος, στο φ. 
31α: «+ ἐγράφη διά χιρός καμού τοῦ εὐτελοῦς δούλου / διονυσίου ἱερομονάχου ἐν 
μηνί ἰουλίου. κς΄. / ἦγον ἤς τῆς κς΄ ἐπί ἔτος αχοδ΄. Ἐτεληό/θῆ ἡ πρό/θύσης». Η αρ-
χική γραφή διαφέρει αισθητά από την γραφή του ∆ιονυσίου. 

Μολονότι στο φ. 31α ο ∆ιονύσιος σημείωσε το τέλος της πρόθεσης, άλλα χέρια 
πρόσθεσαν τα ονόματα 10 αφιερωτών από τους οικισμούς Νεζερό (Καλλιπεύκη) 
της Λάρισας, Λέσκοβο (Τρία Έλατα) της Πέλλας, Κατράνστα (Πύργοι) της Κοζάνης 
και Κόκοβα (Πολύδενδρο) της Ημαθίας.7 Συνολικά, στην πρόθεση 84 αναφέρονται 

                                                      
1. Ευάγγ. Σκουβαράς, Ολυμπιώτισσα, ΚΕΜΝΕ, Αθήναι 1967, 244-245, 251-253, 300. 
2. Στάθης Ανδρώνης, «Ένα σπαρμιώτικο χειρόγραφο, 1602-1798», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 9 

(1986) 9-13 και τα ονόματα των αφιερωτών στους τόμους 10-15. 
3. Κώστας Σπανός, «Ονόματα αφιερωτών από οικισμούς του Ολύμπου σε μία άγνωστη πρόθε-

ση της Μονής του Σπαρμού, 17ος -18ος αι.», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 55 (2009) 129-144. 
4. Βασίλης Κ. Σπανός, «Οι μακεδονικοί οικισμοί σε μία πρόθεση της Μονής του Σπαρμού, 1602-

1674», Μακεδονικά, 2008 (Θεσσαλονίκη 2008) 47-58.  
5. Οφείλουμε πολλές ευχαριστίες στην αδελφότητα της Μονής του Σπαρμού και ιδιαιτέρως 

στον αρχιμανδρίτη Βασίλειο για την παραχώρηση ενός φωτοαντιγράφου, σε ηλεκτρονική μορφή, 
της πρόθεσης, χάρη στο οποίο έγινε δυνατή η μεταγραφή και η μελέτη της. 

6. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 300. 
7. Οι οικισμοί αυτοί συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των οικισμών των υπ’ αριθ. 39 και 44 
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51 οικισμοί, από τους οποίους 20 βρίσκονται στην περιοχή της Μακεδονίας, 28 
στην περιοχή της Ελασσόνας, 2 στην ορεινή περιοχή της Καρδίτσας,8 ο Τύρναβος 
και ένας απροσδιόριστος οικισμός ονομαζόμενος Άγιος Γεώργιος.9 Οι δύο οικισμοί 
της Καρδίτσας πρέπει να αναφέρονται ευκαιριακά, μάλλον, επειδή κάποιοι κάτοι-
κοί τους, για λόγους που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, βρέθηκαν στην περιοχή 
της Ελασσόνας.  

ΟΙ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ 84 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ 

1) Bαλανήδα. Η Βαλανίδα, με τα Γιανωτά στο φ. 22α και στο φ. 22β με την Για-
νοτά και το Καραούλοι.  

2) Βουβάλα. Η σημερινή Άζωρος, με τους οικισμούς, Βούρμπα, Κορεμένου, Φαρ-
μάκη και Χηλημόδι, στο φ. 17β-19α. 

3) Βούρμπα. Η σημερινή Μηλέα, με τους οικισμούς Βουβάλα, Κορεμένου, Φαρ-
μάκη και Χηλημόδι, στο φ. 17β. 

4) Γιανωτά. Τα Γιαννωτά, με την Βαλανήδα, στο φ. 22α. 
5) ∆ιλήνηστα. Η Ντελίνιστα, η σημερινή Γεράνια, με το Λικούδι και το Μάλησι, 

στο φ. 24β-25α.  
6) Ελασσόνα, με το Καλογιράκη και το Παλεώκαστρο, στο φ. 19β-20β. 
7) Καλογιράκη. Ο διαλυμένος οικισμός Καλογεράκι,10 μάλλον στην περιοχή του 

                                                          
προθέσεων. Βλ. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 245, 252. 

8. Πρόκειται για τους οικισμούς Λιάσκοβο (Πετρωτό), στο φ. 30α και Σολάτινα-Σλάτινα (∆ρα-
κότρυπα), στο φ. 26β. 

9. Στην πρόθεση 84 ο Άγιος Γεώργιος αναφέρεται στα φ. 26α-26β, με τον Μεταξά των Σερβίων, 
ενώ στις προθέσεις 39 του 1602 και 44 του 1709 με τους οικισμούς Μιτζήνι, Καραούλι και Αργυ-
ροπούλι του Τυρνάβου. (Βλ. Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 244, 252· Στάθης Ανδρώνης, ό. π., σ. 10). 
∆εν γνωρίζουμε εάν υπήρχε οικισμός με το όνομα αυτό στις περιοχές των παραπάνω τριών χωριών. 
Γνωρίζουμε, όμως, ότι υπάρχουν τρεις διαλυμένοι στον ευρύτερο ελασσονίτικο χώρο: ένας 4 χλμ. 
δυτικά του οικισμού Παλιάμπελα της Βερδικούσιας (όπως μας γνώρισε ο κ. Χρήστος Καφφές· 
σώζονται εκεί πολλοί τάφοι και ο ναός του Αγ. Γεωργίου), στην περιοχή της ∆εσκάτης και ένας, 
στην περιοχή του Μεγ. Ελευθεροχωρίου. Για τον τελευταίο, βλ. Ηλίας Βαλιάκος, «Άγιος Γεώργιος. 
Ένας διαλυμένος οικισμός του Μ. Ελευθεροχωρίου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 25 (1994) 63. 

10. Στις προθέσεις της Μονής του Σπαρμού, το Καλογεράκι αναφέρεται πάντα με την 
Ελασσόνα και το Παλαιόκαστρο, 39/1602 (Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 244˙ Στάθης Ανδρώνης, ό. 
π., σ. 10) και 44/1709 (Ευάγγ. Σκουβαράς, ό.π., σ. 252). Στην πρόθεση 215 της Μονής του Βαρλαάμ 
(1613/1614) αναφέρεται με τους ελασσονίτικους οικισμούς Παλαιόκαστρο, το διαλυμένο 
Παλιούρι την Κονιατζή (Ευαγγελισμό), Κόκκινο Πηλό, Μαγούλα και Κάτω Συκία. [Κώστας 
Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 215 της 
Μονής του Βαρλαάμ, 1613/1614», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 23 (1993) 95,αρ. 82 και 24 (1993)174]. 
Σε ένα μετεωρίτικο κατάστιχο των μέσων του 18ου αι., αναφέρεται ως Καλόγερος χωρίον 
[Κώστας Σπανός, «Ένα μετεωρίτικο χειρόγραφο του 18ου αι.», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 8 (1985) 
19, 41]. Τέλος, στην πρόθεση της Ζάμπορδας (1534-1692), το Καλογεράκι, ως οικισμός της 
επισκοπικής επαρχίας της Ελασσόνας, αναφέρεται με 57 ονόματα αφιερωτών, μετά την Βουβάλα 
(Άζωρο), μαζί με την Καρέα (Παλαιοκαρυά) και το Λευθεροχώρι-Μικρό Ελευθεροχώρι. Βλ. 
Κώστας Σπανός, «Οι οικισμοί της Βόρειας Θεσσαλίας στον κώδικα της Ζάμπουρδας, 1534-1692», 
Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 7 (1984) 8, αρ. 13˙ Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Η ιστορική εξέλιξη 
των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία. Ο κώδικας 201 της Μονής 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2000, 187. 
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Λουτρού,11 με την Ελασσόνα και το Παλεώκαστρο, στο φ.19β-20β. 
  8) Καραούλι και Καραούλοι. Η σημερινή Σκοπιά, στο φ. 29β και στο φ. 22β, με 

την Βαλανίδα και την Γιανοτά. 
  9) Καρέα. Η Καρυά, στα φ. 7β-8β. 
10) Κόκηνος Πιλός. Ο Κοκκινοπλός, στα φ. 16α-17β. 
11) Κορεμένου. ∆ιαλυμένος οικισμός12 ο οποίος βρισκόταν στην κτηματική περι-

οχή του Λόφου, προς την πλευρά της Γεράνειας και του Πετρωτού,13 με τους οικι-
σμούς Βουβάλα, Βούρμπα, Φαρμάκη και Χηλημόδι, στα φ. 17β-19α. 

12) Ληβάδι, με την Τούχληστα, στα φ. 27α-27β. 
13) Λικούδι, με την ∆ιλήνηστα και το Μάλησι, στα φ. 24β-25α. 
14) Μάλησι. Το Μάλεσι, το σημερινό Πετρωτό, με την ∆ιλήνηστα και το Λικού-

δι, στα φ. 24β-25α. 
15) Μιτζήνη. Το Μητσιούνι, το σημερινό Φλάμπουρο, στο φ. 29α. 
16) Παλεώκαστρο, με την Ελασσόνα και το Καλογιράκη, στα φ. 19β-20β. 
17) Πουληάνα. Η σημερινή Κρυόβρυση, στα φ. 10 α-12β. 
18) Σέλος. Το σημερινό Πύθιο, στα φ. 15α-15β. 
19) Σικαμινέα. Η σημερινή Σκαμνιά, στα φ. 5β-7α. 
20) Σφαριμός και Σφαρμός. ∆ιαλυμένος οικισμός κοντά στη Μονή της Αγίας 

Τριάδας του Σπαρμού, στα φ. 13α-14β. Ο σημερινός, αναγεννημένος, Σπαρμός βρί-
σκεται χαμηλότερα και είναι ενωμένος με την Ολυμπιάδα.  

21) Τάβα. Η Ντιάβα - ∆ιάβα, διαλυμένος οικισμός πάνω από την Τσαριτσάνη, 
όπου το βουνό Κουκούλι της ∆ιάβας, στα φ. 3α-4β. 

22) Τζαπουρνέα. Η σημερινή Τσαπουρνιά, με το Παρατζωκό14 και την Σλάτινα, 
στο φ. 26β. 

23) Τζαρηνητζάνη και Τζαρνήτζανη. Η σημερινή Τσαριτσάνη, στα φ. 1α-2β. 
24) Τούχληστα. Η σημερινή ∆ολίχη, με το Ληβάδι, στα φ. 27α-27β. 
25) Τράνοβω. Ο σημερινός ∆ρυμός, στα φ. 9α-9β. 
26) Φαρμάκη, με τους οικισμούς Βουβάλα, Βούρμπα, Κορεμένου και Χηλημόδι, 

στα φ. 17β-19α. 
27. Χηλημόδι. Ο απροσδιόριστος οικισμός Χιλιομόδι,15 με τους οικισμούς Βου-

                                                      
11. Ελευθέριος Λάλος, «Καλογεράκι. Ένας διαλυμένος οικισμός του Λουτρού», Θεσσαλικό 

Ημερολόγιο, 28 (1995) 156. Το Καλογεράκι, στα βορειοδυτικά του Λουτρού, στα όρια των 
επαρχιών Ελασσόνας και Σερβίων, είναι σχετικά κοντά στην Μονή της Ζάμπορδας. Μεσολαβεί 
μόνο ο οικισμός Ελάτη των Σερβίων. Αυτός είναι ο λόγος που ο αριθμός των αφιερωτών του είναι 
μεγάλος (54 ζώντες και 4 κεκοιμημένοι). 

12. Ο οικισμός Κουρεμένο αναφέρεται στις προθέσεις της ίδιας μονής 39/1602 (Ευάγγ. Σκου-
βαράς, ό. π., σ. 244˙ Στάθης Ανδρώνης, ό. π., σ. 10) και 44/1709 (Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 252) 
και σε ένα κατάστιχο των μέσων του 18ου αι. Βλ. Κώστας Σπανός, «΄Ενα μετεωρίτικο χειρόγραφο 
...», ό. π., σ. 19, 33, 39. 

13. Νίκος Καραΐσκος, «Ιστορικές και λαογραφικές εικόνες του Πετρωτού», Λαρισαϊκά 
Γράμματα, 3 (Λάρισα 1976) 125˙ Βασίλης Πλάτανος, «Ενθυμήσεις από τα Γεράνια Ελασσόνας, 
1850-1944», Ελασσονίτικα Γράμματα, 5 (Ελασσόνα 2001) 13. 

14. Ο οικισμός Παρατζωκό είναι άγνωστος.΄Ισως είναι το Πογατζικό - Βογατζικό της Κα-
στοριάς. 

15. Ο οικισμός Χιλιομόδι αναφέρεται, πάντα με τους ίδιους οικισμούς, στις προθέσεις της ίδιας 
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βάλα, Βούρμπα, Κορεμένου και Φαρμάκη, στα φ. 17β-19α.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ 84. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Στα φύλλα της πρόθεσης 84 αλιεύσαμε ελάχιστα, αλλά χρήσιμα, ιστορικά στοι-
χεία, τα εξής: 

α) Στο φ. 1α, μεταξύ των αφιερωτών της Τσαριτσάνης συμπεριλαμβάνεται και ο 
«γεώργιος ο στοριστής», δηλαδή αυτός που ιστόρησε, αγιογράφησε, το καθολικό 
της μονής. Επομένως, ο αγιογράφος της Μονής του Σπαρμού είναι Τσαριτσανιώτης. 
Σύμφωνα με την επιγραφή, η οποία σώζεται στο εσωτερικό του υπέρθυρου της ει-
σόδου, η ιστόρηση έγινε «(…) διά χειρός ευτελούς δούλου Γεωργίου και Ιωάννου 
ιερέως πρώτου τέκτονος, εν έτει ΖΡΜΑ΄, ινδικτιώνος Α΄ εν μηνί Σεπτεμβρίο Κ΄», 
δηλαδή στις 20.9.1633.16 Το όνομα του αγιογράφου (ιστοριστή), εκτός από την επι-
γραφή της ιστόρισης, αναφέρεται και στον κώδικα της μονής.17 

β) Στο φ. 5β, πρώτος μεταξύ των αφιερωτών του οικισμού Σκαμνιά αναφέρεται 
ένας επίσκοπος, ονομαζόμενος ∆αμιανός: «∆αμιανού αρχιερέως και η μήτηρ αυτού 
Στάμω και η γυνή αυτού Στεριανή». Ο ∆αμιανός αυτός, ο οποίος αρχικά ήταν ιερέ-
ας και μετά την χηρεία του έγινε επίσκοπος, πριν από το 1633, δεν γνωρίζουμε σε 
ποια επισκοπή αρχιεράτευε, όταν πρόσφερε κάποιο χρηματικό ποσό στην Μονή 
του Σπαρμού. Στη Σκαμνιά κατοικούσε ο γιος του ∆ήμος, ο οποίος αναφέρεται στο 
φ. 6β: «ο ∆ήμος ο Πίσκοπος πρόθεσι». 

γ) Στο φ. 16β, μεταξύ των αφιερωτών του Κοκκινοπλού, αναφέρεται και ο συγ-
χωριανός τους Λευτέρης ο αρματολός. Προφανώς ο Λευτέρης αυτός είχε αναλάβει 
την τήρηση της τάξης στο χωριό του, ως ένας αστυνομικός της εποχής του. ∆ιαφο-
ρετικά, εάν δηλαδή ήταν σημαντικό πρόσωπο στην περιοχή του Ολύμπου, έπρεπε 
να αναφερόταν ως καπετάν Λευτέρης. Ο αρματολός Λευτέρης αναφέρεται και στην 
πρόθεση 39.18  

δ) Στο φ. 21α, μεταξύ των αφιερωτών του Τυρνάβου, αναφέρονται δύο μπογια-
τζήδες-βαφείς, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι η βαφική (κοκκινάδικη) τέχνη 
στον Τύρναβο ήταν γνωστή πριν από το 1633. Η αναφορά αυτή είναι αρχαιότερη 
κατά 2-3 δεκαετίες από την γνωστή έως τώρα.19  

ε) Στο τέλος του φ. 6β, μεταξύ των αφιερωτών της Σκαμνιάς και σε γραφή του 

                                                          
μονής, 39/1602 (Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 244˙ Στάθης Ανδρώνης, ό. π., σ. 10, ως Χελιμόδι) και 
44/1709 (Ευάγγ. Σκουβαράς, ό. π., σ. 252, ως Χιλιμόδι). Καθώς, λοιπόν, και στις τρεις προθέσεις 
αναφέρεται με τους ίδιους οικισμούς, το Χιλιομόδι πρέπει να αναζητηθεί στην περιοχή τους. Tο 
τοπωνύμιο, πάντως, Χιλιομόδι προσδιορίζει μία έκταση χιλίων μοδίων, δηλαδή 1.000 Χ 888,7 τ. μ. 
= 888,7 στρεμμάτων.  

16. Μονή Σπαρμού, Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού, 2006, 99· Θωμάς Ι. Μπούμπας, «Οι 
επιγραφές και τα επιγράμματα της μεταβυζαντινής Μονής του Σπαρμού Ολύμπου», Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο, 57 (2010) 248. 

17. Θωμάς Ι. Μπούμπας, Ο κώδικας της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου 1602-
1877, έκδοση Ι. Μ. Σπαρμού 2008, 150. 

18. Στάθης Ανδρώνης, ό. π., σ. 13. 
19. Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί στον ιεροσολυμιτικό κώδικα 509, 1649-1669», 

Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 40 (2001) 312 
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τέλους, μάλλον, του 18ου αι., αναφέρεται ότι «έγραψεν ο Τζαιρόπουλος τον πατέρα 
του πρόθεσις οις τον πατέρον». Να πρόκειται, άραγε, για τον Νίκο Τσάρα (Τσαρό-
πουλο) ή για κάποιον άλλο συνεπώνυμό του;  

ΠΑΤΡΙ∆ΩΝΥΜΙΑ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ 

Από την μελέτη των ονομάτων των αφιερωτών προκύπτει ότι μερικοί βλαχόφω-
νοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε κάποιους μη βλαχόφωνους οικισμούς και κάποιοι 
άλλοι έφυγαν από τον οικισμό τους και εγκαταστάθηκαν σε κάποιον άλλο, κυρίως 
γειτονικό, όπου έγιναν γνωστοί με το πατριδωνύμιό τους. Έτσι, λοιπόν, αναφέρο-
νται: Στην Τζαρνήτζανη-Τσαριτσάνη (φ. 1α) η Ειρήνη Βλάχα. Στην Τάβα-∆ιάβα (φ. 
4β) ο Παρασκευάς Κερασιώτης.20 Στην Σικαμινέα-Σκαμνιά ο Σίμος του Χρήστου 
Βλάχου και ο ∆ήμος Βλάχος. Στην Καρέα-Καρυά (φ. 7β) ο Λέος εκ του Νεζερού-
Καλλιπεύκης. Στην Πουλιάνα-Κρυόβρυση (φ. 10β, 12α) ο Πουρέβλαχος, ο ∆ήμος 
Πουρλιώτης21 και ο Κυριάκος Μεταξιώτης.22 Στο Σφαρμό-Σπαρμό (φ. 13β) ο Τίμος, 
ο Πούλιος και ο Πάκος Βλάχοι και ο Γιάννης Καρυώτης, στο φ. 14α ο Γιάννης του 
Πούλιου Βλάχου, ο Γιάννης Φυλλιώτης23 και ο Κυριάκος Κερασιώτης και στο φ. 
14β ο Στέριος του Πούλιου Βλάχου. Στο Σέλος-Πύθιο (φ. 15β) ο παπα-∆αβίδ από 
την Πέτρα του Ολύμπου. Σε έναν από τους οικισμούς Κουρεμένο, Βουβάλα-Άζωρο, 
Βούρμπα-Μηλέα, Φαρμάκι και Χηλημόδι (φ.17β) ο Γέργος Σαμαρνιώτης και ο παπάς 
Χηλημοδίτης. Σε έναν από τους οικισμούς Ελασσόνα και Παλαιόκαστρο (φ.19β) ο 
Νίκος Καλογεριτζιώτης, η Στάμω Σελίτισσα24 και η Μάρω Λιβαδιώτισσα. Στον 
Τούρναβο-Τύρναβο (φ. 21α) ο Νίκος Αρβανίτης. Σε έναν από τους οικισμούς ∆ιλήνι-
στα-Γεράνεια και Μάληση-Πετρωτό (φ. 24α) ο Κώστας Λυκουδιώτης. Σε έναν από 
τους οικισμούς Τούχλιστα-∆ολίχη και Λιβάδι (φ. 27α) ο Μίχος Φαρμακιώτης και ο 
∆ήμος Βλάχος. Στο Μιτζήνι-Φλάμπουρο (φ. 29α) ο Γιάννης και ο ∆ήμος Βλαχόπου-
λοι. Τέλος, στο Καραούλι-Σκοπιά αναφέρεται ο Χρύσος από τα Ζημνιάτζια.25 

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ 

Μεταξύ των πολλών επωνύμων περιλαμβάνονται αρκετά πολύ ενδιαφέροντα. 
Στην Τζαρνήτζανη-Τσαριτσάνη (φ. 1α) αναφέρονται ο Μίχος και ο Γιώργος του 
Κουφοτίμου και ο Μίχος του Κουδουνάτου. Στην Τάβα-∆ιάβα (φ.3α) ο Συράκης 

                                                      
20. ∆εν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε από ποια Κερασιά καταγόταν αυτός. Μόνο στην 

επαρχία της Καλαμπάκας υπήρχαν τρεις ομώνυμοι οικισμοί. Ίσως να υπήρχε και κάποιος στην 
περιοχή του Ολύμπου ή πιο πέρα από αυτόν. 

21. Πουρλιώτης· από την Πούρλια, τον διαλυμένο οικισμό πάνω από τους Πόρους του 
Πλαταμώνα. 

22. Μεταξιώτης· από τον Μεταξά των Σερβίων. 
23. Φιλιώτης < Φυλλιώτης < Τριανταφυλλιώτης. Από τον απροσδιόριστο οικισμό Τριαντά-

φυλλος, ο οποίος αναφέρεται στα μέσα του 18ου αι. με την Ξεροκρανιά, τον Μόκρο (Λιβαδερό)  
και το ∆έλβινο (Τριγωνικό) των Σερβίων, και όπου συναντούμε το πατριδωνύμιο Τριανταφυλ-
λιώτης, στον οικισμό Βουβάλα-Άζωρο της Ελασσόνας. Βλ. Κώστας Σπανός, «Ένα μετεωρίτικο 
χειρόγραφο…», ό. π., σ. 21, αρ. 72, 25, 32 και 38. 

24. Σελίτισσα· από το Σέλος-Πύθιο. 
25. Ζημνιάτζια < Ζιμνιάτσι· η σημερινή Παλιουργιά της ∆εσκάτης. 
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του Χινόπωρου. Στην Συκαμινέα-Σκαμνιά (φ. 6β) ο ∆ήμος ο Πίσκοπος και στο φ. 
7α ο ∆ήμος ο Ποντίκης. Στην Καρέα-Καρυά (φ. 7β) ο Στάμος και η Χρούσω του 
Κόμανου και ο Ρίζος του Στραβοράχη, Στην Πουλιάνα-Κρυόβρυση (φ. 10β) η ∆άφ-
νω του Κώστα του Αστεφάνωτου, στο φ. 11α ο Ψευτοτίμος, στο φ. 11β η Παρα-
σκευού του Λαγίνη και στο φ. 12β η θυγατέρα του Γιάννη Αστεφάνωτου. Στον 
Σφαρμό-Σπαρμό (φ. 14α) ο Κυριάκος, η Κρουστάλλω και ο Γιώργης του Γαλαρο-
γιάννη, η Σταμούλω της Αξουριστίνηνας και στο φ. 14β ο Βουρλοστάμος και ο α-
δερφός του Κοντονίκος και ο Μιχαντάς του Κυριάκου Χινόπωρου. Στο Σέλος-
Πύθιο (φ. 15α) η Θαυμαχτή Λιναρομάτη, ο Γιάννης Παραπάρης και ο Μάνος του 
Πούλου Τριχαρέση. Στον Κόκκινο Πηλό-Κοκκινοπλό ο Τριποσβόλης και ο Νίκος 
Μπούτζας. Στην Ελασσόνα, Καλογεράκι και Παλαιόκαστρο (φ.19β) ο Τουρκογιάν-
νης, ο Ιωάννης Παραπάρης και ο Κοπανάκης και στο φ. 20α ο Θεοχάρης Γομαρο-
φάης. Στον Τούρναβο-Τύρναβο (φ. 21 α) ο Γρηγόριος Παλήριος και ο Μαλάμης Α-
ξεσαμάρωτος, Στη ∆ελίνιστα-Γεράνια, Λυκούδι και Μάλεσι-Πετρωτό (φ. 24α) ο 
Σκαπετηνός και ο Ζαβουλέκας. Στην Τούχλιστα-∆ολίχη και Λιβάδι (φ. 29α) ο Άν-
θιμος Γαλαρογιάννης. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1633-1674 

Στα φύλλα της πρόθεσης πολλοί αφιερωτές αναφέρονται με το επάγγελμά τους ή 
του πατέρα τους: Θόδωρος Μαχαιράς, Στάμος του μαστρο-Μίχου, η γυνή του Σα-
μαρά κ. ά. Στη συνέχεια παραθέτουμε τον κατάλογο των επαγγελμάτων και το ό-
νομα του οικισμού (προσθέτοντας και τον Τύρναβο), στον οποίο αναφέρεται, με 
την σημερινή μορφή του τοπωνυμίου: 

Επάγγελμα  Οικισμός 
ανυφαντής  Ελασσόνα, Κοκκινοπλός, Κρυόβρυση, Λιβάδι 
αρματολός26 Κοκκινοπλός 
α(β)τζής 27  Ελασσόνα 
βαενάς28  Καρυά, Σκαμνιά 
βαλμάς29   Κρυόβρυση 
βουβαλάρης30   Σκοπιά 
γούναρης        Πύθιο, Σπαρμός 
γραμματικός   ∆ιάβα  
καλαμαράς31   Κρυόβρυση 
καρδαράς32    Κοκκινοπλός 

                                                      
26. Ο Λευτέρης Αρματολός του Κοκκινοπλού αναφέρεται και στην πρόθεση 39. Βλ. Στάθης 

Ανδρώνης, ό. π., σ. 13. 
27. Αβτζής < τουρ. avci· κυνηγός.  
28. Βαενάς < βαγενάς· αυτός που κατασκευάζει βαένια-βαγένια για κρασί ή τυρί.  
29. Βαλμάς· βοσκός αλόγων. 
30. Βουβαλάρης· βοσκός βουβαλιών.  
31. Καλαμαράς· γραμματικός. 
32. Καρδαράς· αυτός που κατασκευάζει ξύλινα στρογγυλά δοχεία, καρδάρια για το γάλα, 

χωρητικότητας 16 οκάδων (20,512 κιλών). 
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 κεραμάς33     Φλάμπουρο 
 κορομηλάς    Κοκκινοπλός, Σκαμνιά 
 λαναράς    Σπαρμός 
 μάστορας    Κρυόβρυση 
 μακελλάρης,34    Πύθιο 
 μαχαιράς         Κρυόβρυση, Σκαμνιά 
 μουτάφης35     Πύθιο, Τσαριτσάνη 
 μπακάλης36       Καρυά 
 (μ)παλτατζής37       ∆ρυμός 
 (μ)πιτζακτσής38   Τσαριτσάνη   
 ντεμίρης39      Σκαμνιά 
 ντογάνης40     Φλάμπουρο 
 (ν)τουλγκέρης41   Ελασσόνα 
 πασαλάς42    Κοκκινοπλός 
 πελεκάνος43     Σπαρμός 
 ραματάς  Πύθιο 
 ράφτης         ΄Αζωρος ή Μηλέα, Φλάμπουρο 
 σαμαράς     Σκαμνιά, Τσαριτσάνη, Φλάμπουρο 
 σαπουνάς   Κρυόβρυση 
 σερτζής 44    Τσαριτσάνη 
 σκιαδάς45    Koκκινοπλός 
 ταμπάκης,46   Τσαριτσάνη 
 τακιατζής47   Κοκκινοπλός 
 τζουκαλάς     Ελασσόνα 
 τζελέπης48      ∆ιάβα 
 τομαράς 49    Τσαριτσάνη 

                                                      
33. Κεραμάς· κεραμοποιός. 
34. Μακελλάρης· κρεοπώλης. 
35. Μουτάφης < τουρ. mutaf· σχοινοποιός, σχοινάς. 
36. Μπακάλης < τουρ. bakal· παντοπώλης.  
37. Μπαλτατζής < τουρ. baltaci· ξυλοκόπος, υλοτόμος. 
38. Μπιτζακτσής < τουρ. biçakci· μαχαιροποιός, μαχαιράς. 
39. Ντεμίρης < τουρ. demir· σίδηρο, σιδεράς. 
40. Ντογάνης < doğan· γεράκι, ντογαντζής, γερακοτρόφος. 
41. Ντουλγκέρης < τουρ. dülger· ξυλουργός. 
42· Πασαλάς· κατασκευαστής πασάλων. 
43. Πελεκάνος· ξυλογλύπτης. 
44. Σερτζής < τουρ. sirça (γυαλί)· μικροπωλητής. 
45. Σκιαδάς· ο κατασκευαστής ή πωλητής σκιαδίων, καπέλων. 
46. Ταμπάκης < τουρ. tabak· βυρσοδέψης. 
47. Τακιατζής < τουρ. takkeci· αυτός που κατασκευάζει ή πουλάει takke, λεπτό λευκό κάλυμμα 

κάτω από το καπέλο για να απορροφάει τον ιδρώτα. 
48. Τζελέπης < τουρ. celep· ζωέμπορος. 
49. Τομαράς· έμπορος τομαριών, δερμάτων. 
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 τζικριτζής50      Ελασσόνα 
 τζαρ(ου)χάς < τσαρουχάς51   Τσαριτσάνη 
 τραγάτης < δραγάτης52   Τσαριτσάνη 
 χαλάτζης53       Βαλανίδα, Τσαριτσάνη, Σκαμνιά  
 χαλκεύς, χαλκιάς, χαλ(ι)κιάς54  Άζωρος ή Μηλέα, Γιαννωτά, ∆ιάβα, ∆ρυμός, 

 Ελασσόνα, Καρυά, Κοκκινοπλός, Κρυόβρυση, 
 Σπαρμός, Φλάμπουρο 

χουλιαράς55  ∆ολίχη ή Λιβάδι 
ψωμάς   Τσαριτσάνη 

ΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ 84 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ 

Η πρόθεση 84 είναι ένα πλούσιο αρχείο ονομάτων του ελασσονίτικου χώρου. Τα 
συγκεντρώσαμε όλα, με τα πατρώνυμα πολλών αφιερωτών (996 ανδρών και 598 
γυναικών), και τα παρουσιάζουμε με τα απαραίτητα σχόλια. Μελετώντας τα ονό-
ματα παρατηρούμε ότι στα ανδρικά υπάρχει μεγάλη προτίμηση στα παρακάτω 10 
ονόματα: 

 Γεώργιος           103 άνδρες 
 ∆ημήτριος            86     » 
 Νικόλαος             78     » 
 Κυριάκος            54     » 
 Μιχάλης              53     » 
 Κων/νος              41     » 
 Σταμάτης            41     » 
 Θεόδωρος           33     » 
 Πούλιος               31     » 
Στα γυναικεία, αντιθέτως, μόνο 3 ονόματα συγκεντρώνουν πολλές προτιμήσεις: 
 Σταμάτα          62 γυναίκες 
 Μαρία             48       » 
 Κυρατζού        30       » 

Α) Τα ονόματα των ανδρών 

Τα αναφερόμενα ανδρικά ονόματα είναι συνολικά 128. Μερικά από αυτά εμφα-
νίζονται ποικιλόμορφα, με την λόγια μορφή, την λαϊκή και τους υποκοριστικούς 
τύπους τους. Τα πιο ποικιλόμορφα είναι τα εξής: 

Γεώργιος, Γεώργης, Γιώργης, Γέργος, Γέργης, Γεργουλάς, Γεργουλής, Γούσιος, 
                                                      

50. Τζικριτζής < τσικρικτζής < τουρ. çikrikci· κατασκευαστής τσικρικιών για το μάζεμα των 
νημάτων.  

51. Τσαρουχάς· κατασκευαστής τσαρουχιών. 
52. ∆ραγάτης· αγροφύλακας.  
53. Χαλάτζης < χαλάτσης < τουρ. hallaci· λαναράς. 
54. Χαλκιάς· σιδηρουργός.  
55. Χουλιαράς· αυτός που κατασκευάζει χουλιάρια, ξύλινα κουτάλια. 
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Γκόγκος, Τζιό(ρ)τζιος, Κίκας < Γκίκας. 
∆ημήτριος, ∆ημήτρης, ∆ήμος, ∆ημουλάς, ∆ημολής, ∆ημάκος, Τούμος < Ντούμος. 
Θεόδωρος, Θόδωρος, Θοδωρής, Θοδωράκης, Θόδης, Θόδος, Θοδάνης.  
Ιωάννης, Γιάννης, Γιαννάκης, Γιάννακας, Γιάννος, Γιαννούζης, Τζοάννης, Τζιάνος, 

Γκίνης, Βανάκος < Γιοβανάκος < Γιοβάνης. 
Μιχάλης, Μίχος, Μιχαλάκης, Μιχαντάς, Μίσιος, Μισιώτης. 
Νικόλαος, Νικόλας, Νικολός, Νίκος, Νικολάκης, Νίκας, Νικολάτος, Νικοζάς. 
Σταμάτιος, Σταμάτης, Μάτης, Ματάκης, Στάμος, Σταμούλης. 

H KATATAΞH TΩN ΑΝ∆ΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ  

α) Ονόματα από την εκκλησιαστική παράδοση (52/128) 

Αδάμης. Αναστάσης. Ανδρέας. Άνθιμος. Αντώνης. Αποστόλης. Βασίλης. Βενια-
μής < Βενιαμήν. Γεώργιος. Γιακομής < Γιάκουμος < Γιάκουβος < Ιάκωβος. Γρηγόριος. 
∆αμασκηνός. ∆αμιανός. ∆ημήτρης. ∆ονάτος. Ζάχαρης < Ζαχαρίας. Θανάσης. Θεμέ-
λιος. Θεόδωρος. Θεοφάνης. Θεοχάρης. Θωμάς. Ιωάννης. Κυπριανός. Κυριάκος. Κύρ-
κος. Κύρος. Κων/νος. Λάζαρης. Λευτέρης. Μανασσής. Μανόλης. Μάρκος. Μαρτίνης. 
Ματθαίος. Μιχάλης. Νέστορας. Νικόλαος. Παναγιώτης. Παρασκευάς. Παράσχος. 
Πασχάλης. Πάτζης < βλαχ. Πάτζιος < Πάντος < Παντελής. Παύλος. Πέτρος. Στάθης < 
Ευστάθιος. Στέφος < Στέφανος. Τίμος < Τιμόθεος. Φυλακτός. Φωτεινός. Χρήστος. 
Χριστόδουλος. 

β) Ονόματα από την λαϊκή παράδοση (33/128) 

Αγοραστός. Αργύρης. Βαρσαμής < Βαρσάμης < βάρσαμο-βάλσαμο. Βενέτης· γα-
λάζιος. Βεργινός < βέργα; Βλάτος < μεσν. βλαττίον < βλάττα < λατ. blatta· μεταξωτό 
πανί. Γαλανός. Γραμμένος. ∆έντρης. Ζαφείρης. Ζήσης. Θαμαχτός. Θαλάσσης. Κανά-
κης. Kελαδής < Κελαηδής < κελαηδώ. Κρουστάλλης. Μαγκούτης < μαγκούτα.56 Μα-
λάμης. Μαργαρίτης. Μαυρουδής. Μόρφης. Παγούνης. Πανταζής. Πούλος < Πουλη-
μένος. Ρίζος. Ροσάνης < Ρουσάνης < Ρούσος· κόκκινος. Σαρής < τουρ. sari· ξανθός, 
κίτρινος. Σταμάτιος. Στέργιος < Αστέριος. Τριαντάφυλλος. Τρικάλης. Χαρίσης. 
Χρύσος < χρυσός. 

γ) Ονόματα από την Ιστορία (19/128) 

Αλέξης < Αλέξιος. Καλογιάννης.57 Κάρλος < Κάρολος. Κόμνος < Κομνηνός. 
Κουρτέσης.58 Μανουήλ. Μίλιος < Αιμίλιος. Μισίρης < Μισίρι· Αίγυπτος· Νικηφό-
ρος.59 Σγούρος.60 Σίμος.61 Σκοπιανός. Σοφιανός. Στατήρης.62 Συράκης < Σύρος. 
Φράγκος. Φωκάς. Χαρβάτης < σλαβ. Chrvati· Κροάτης. 

                                                      
56. Μαγκούτα· το λαϊκό όνομα του φυτού κώνειο. 
57. Καλοϊωάννης ονομαζόταν ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β΄ Κομνηνός (1118 -1143). 
58. Επώνυμο πολλών Ελλήνων της παλαιολόγειας περιόδου. Βλ. Ε. Τrap, Prosopographisches 

Lexicon der Palaiologenzeit, 6 (Wien 1983) αρ. 13.574-13.585. 
59. Όνομα ενός από τους ηγεμόνες του δεσποτάτου της Ηπείρου. 
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δ) Ονόματα από αξιώματα και επαγγέλματα (9/128) 

∆ούκας. Ζαΐμης < τουρ. zaim· o κάτοχος ενός ziamet, τιμαριούχος. Ζηπάνος < τσο-
πάνος· βοσκός. Ζωγράφος. Καστελάνος < ιταλ. castellano· φρούραρχος στο καστέλο. 
Κράλης < σερβ. Kral· βασιλιάς. Κυρίτζης < Κυρίτσης < κύριος. Ρήγας. Σπαχής < τουρ. 
sipahi· ιππέας του οθωμανικού στρατού, τιμαριούχος. 

ε) Ονόματα ξένα και ακατάταχτα (14/128) 

Βόινος. Κόγιος. Λέος. Λοΐζης < ιταλ. Luigi. Μότζης. Μπογτάνος < Μπογδάνος < 
παλαιοσλ. bogdan· χαριτωμένος. Μπουνάκης < βλαχ. bunu· καλός. Πάικος. Πέτκος. 
Στάικος. Στάιος. Τάμπος. Τέτος. Τόικος.  

 Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

  1) Αγοραστός  4 
  2) Αδάμης  5 
  3) Αλέξης  4 
      Λέκας  3 
  4) Αναστάσης 7 
  5) Ανδρέας  2 
      Αντρίας  5 
  6) Άνθιμος  1 
  7) Αντώνης  3 
  8) Αποστόλης  7 
  9) Αργύρης  5 
10) Βαρσαμής  7 
11) Βασίλης   6 
12) Βενέτης  1 
13) Βενιαμής  1 
14) Βεργινός  1 
15) Βλάτος  1 
16) Βόινος  1 
17) Γαλανός  3 
18) Γεώργιος  7 
      Γεώργης  5 
      Γιώργης  4 
      Γέργος   73 
      Γέργης  3 

      Γεργουλάς  5 
      Γεργουλής  1 
      Γούσιος  1 
      Τζιό(ρ)τζιος  3 
      Κίκας  1 
19) Γραμμένος  1 
20) Γιακουμής  1 
      Ιακουμής  1 
21) Γρηγόριος  1 
22) ∆αμασκηνός  2 
23) ∆αμιανός  2 
24) ∆έντρης  1 
25) ∆ημήτριος  2 
      ∆ημήτρης  11 
      ∆ήμος 67 
      ∆ημολάς 2 
      ∆ημολής 1 
      ∆ημάκος 1 
      Τούμος     2 
26) ∆ονάτος  1 
27) ∆ούκας  3 
28) Ζαΐμης  1 
29) Ζαφείρης  1 
30) Ζάχαρης  2 

                                                          
60. Από το όνομα του Σγούρου, αδερφού του αλβανού Σπάτα, ο οποίος κατέλαβε την Άρτα, 

στις 29.10.1399. Βλ. Λέανδρος Βρανούσης, «Το Χρονικό των Ιωαννίνων», Επετηρίς του 
Μεσαιωνικού Αρχείου, 12 (1962) Αθήναι 1965, 84, 90, 100. 

61. Το όνομα Σίμος αναφέρεται σε αρχαίες θεσσαλικές επιγραφές ήδη από τον 3ο αι. π. Χ. 
62.Από το όνομα της μιας από τις δύο γυναίκες του Μ. Αλεξάνδρου, της Στάτειρας, ή από τον 

μακεδονικό στατήρα.  
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      Ζάχος  4 
31) Ζηπάνος  1 
32) Ζήσης 7 
      Τζήκας  1 
33) Ζωγράφος 1 
34) Θαμαχτός  1 
35) Θαλάσσης  3 
36) Θανάσης  9 
       Σάκης   1 
37) Θεμέλιος  1 
38) Θεόδωρος  2 
      Θόδωρος  20 
      Θοδωρής  3 
      Θοδωράκης  1 
      Θόδης  4 
      Θόδος  2 
      Θοδάνης  1 
39) Θεοφάνης   1 
40) Θεοχάρης  1 
41) Θωμάς  2 
42) Ιωάννης  49 
      Γιάννης  58 
      Γιαννάκης  2 
      Γιάννακας  1 
      Γιάννος  2 
      Γιαννούζης  2 
      Τζοάννης  1 
      Τζιάνος  1 
      Γκίνης  2 
      Βανάκος  1 
43) Καλογιάννης  3 
44) Κανάκης  2 
45) Κάρλος  1 
46) Καστελάνος 1 
47) Κελαδής   1 
48) Κόγιος  1 
49) Κόμνος  1 
      Κομνός  1 
50) Κουρτέσης  1 
      Κούρτης  2 
51) Κράλης  1 
52) Κρουστάλλης  1 
53) Κυπριανός  1 

54) Κυριάκος  49 
      Κυριακούλης  1 
      Κάκος 2 
     Κακόσης  2 
55) Κυρίτζης  1 
56)  Νίκος 62 
      Νικολάκης  2 
      Νίκας 1 
      Νικολάτος  1 
      Νικοζάς  1 
57) Κύρκος  8 
58) Κύρος  1 
59) Κωνσταντίνος  1 
      Κώνστας  18 
      Κώστας  21 
      Κωστάκης  1 
60) Λάζαρης  1 
61) Λέος   1 
62) Λευτέρης   6 
63) Λοΐζης     1 
      Λογίζος      1 
64) Μαγκούτης  1 
65) Μαλάμης   1 
66) Μανασής  1 
67) Μανουήλ  2 
68) Μανόλης  10 
      Μάνος   14 
      Μανολίτζης   1 
69) Μαργαρίτης  2 
70) Μάρκος  1 
71) Μαρτίνης  3 
      Μάρτης 1 
72) Ματθαίος 1 
      Μάνθος 1 
73) Μαυρουδής 1 
74) Μίλιος  2 
75) Μιχάλης  3 
      Μίχος    43 
      Μιχαλάκης 1 
      Μιχαντάς 2 
      Μίσιος  3 
      Μισιώτης  1 
76) Μισίρης  1 
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  77) Μόρφης    1 
  78) Μότζης   1 
  79) Μπογτάνος 1 
  80) Μπουνάκης  1 
  81) Νέστορας 1 
  82) Νικηφόρος  1 
        Φόρος   1 
  83) Νικόλαος  8 
        Νικόλας  2 
        Νικολός 1 
  84) Παγούνης  1 
  85) Πάικος  1 
        Πάκος 1 
  86) Παναγιώτης  10 
        Πάνος  1 
  87) Πανταζής  1 
  88) Παρασκευάς  7 
  89) Παράσχος   8 
        Παράσκης   1 
  90) Πασχάλης  4 
        Πάσχος  1 
        Πάσκος   1 
  91) Πάτζης   2 
        Πάτζος    1 
  92) Παύλος   1 
        Παυλίτζης 1 
  93) Πέτκος      2 
  94) Πέτρος    1 
  95) Πούλος   8 
        Πούλιος   22 
        Πουλίας   1 
  96) Ρήγας   1 
  97) Ρίζος    16 
  98) Ροσάνης   1 
  99) Σαρής   9 
        Σάρος     1 
100) Σγούρος 5  
101) Σίμος  2 

102) Σκοπιανός  1 
103) Σοφιανός  2 
104) Σπαχής   1 
105) Στάθης   1 
106) Στάικος   3 
107) Στάιος   1 
108) Σταμάτιος   1 
        Σταμάτης   9 
        Μάτης      1 
        Ματάκης      1 
        Στάμος     28 
        Σταμούλης    1 
109) Στασηνός 2 
110) Στατήρης   4 
111) Στέργιος     3 
        Στεγιανός       7 
        Τζέλης         1 
112) Στέφος  5 
113) Συράκης  1 
114) Τάμπος   2 
115) Τέτος 1 
116) Τίμος  13 
        Τιμάκος 1 
        Τιμοζάς   1 
117) Τόικος   1 
118) Τριαντάφυλλος  1 
119) Τρικάλης  1 
120) Φράγκος  3 
121) Φυλακτός  1 
122) Φωκάς  1 
123) Φωτεινός  1 
         Φώτης  2 
124) Χαρβάτης  1 
125) Χαρίσης  1 
126) Χρήστος  1 
127) Χριστόδουλος  4 
        ∆ούλος 1 
128) Χρύσος   4 

Β) Τα ονόματα των γυναικών  

Τα αναφερόμενα γυναικεία ονόματα είναι συνολικά 132. Σ’ αυτά, αρκετά εμφα-
νίζονται διπλόμορφα και λίγα ποικιλόμορφα, με την λόγια μορφή, την λαϊκή και τα 
υποκοριστικά τους. Τα πιο ποικιλόμορφα είναι τα εξής: 
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Γιαννού, Γιάννω, Γιάννου, Γκιώνω. 
Κυριάκω, Κυριακού, Κακού < Κυριακακού, Κάκου. 
Λουλούδα, Λούλα, Λούλω, Λούλου. 
Μαρία, Μάρω, Μαρούδα, Μαρέτα. 
Σταμάτα, Σταματού, Στάμω, Σταμούλω, Σταμουλή, Μπούλω < Σταμπούλω. 
Σύρω, Συρίγισσα, Συρίτζα, Συρίτζω. 

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

α) Ονόματα από την εκκλησιαστική παράδοση (41/132) 

Αλισαβή < Ελισαβή < Ελισάβετ. Αναστασία. Άννα. Αποστολού. Αρετή. Βαγγέλω 
< Ευαγγελία. Βασιλική. Γεργού < Γεωργία. Γιάννω < Ιωάννα. ∆αμάσκω < ∆αμασκη-
νή. ∆έσπω. ∆ημήτρω. Ειρήνη. Ελένη. Ζαχαρίνα < Ζαχαρίας. Θεοδώρα. Θολοΐνα < 
Θολογίνα < Θεολογίνα < Θεολογία. Θωμαή. Κυριάκω. Κύρω. Κωνσταντού. Μανάκω 
<Μάνος. Μαρία. Μαριανή < Μαριανός. Μίχω. Μπόζω < σλαβ. Bozia· Χριστίνα. Νί-
κω. Παρασκευού. Παράσκω <Παράσχος. Παρούσω < Παρουσία. Πασχαλέα < Πα-
σχαλιά. Πάτζω < βλαχ. Πάτζος < Πάντος < Παντελής. Σάρω < Σάρα. Σοφία. Στάθω < 
Ευσταθία. Στέφω. Συνθρονία. Συνοδία. Φυλαχτή. Φώτω < Φώτης. Χριστοδουλίνα.  

β) Ονόματα από την λαϊκή παράδοση (55/132) 

Ακόνω < ακόνι.63 Ακρίβω < ακριβή. Αλτίνα < τουρ. altin· χρυσός. Ανατολή. Αν-
θή. Ανοιξίτζα. Αργιαντίνα < Αργεντίνα < λατ. argentea· αργυρή. Αργυρή. Ασημίνα. 
Ατλαζίνα < ατλάζι. Αφρατή. Βαρσαμίνα < Βαλσαμίνα < βάλσαμο. Βενετή· γαλάζια. 
Βρέτω < Ευρετώ < ευρετή. Γαλανή. ∆ιαλεκτή. ∆ροσιά. Έρω < έρωτας. Ευγενή. Ζα-
φείρω. Ζωή. Ζώρω < σλαβ. zora· αυγή. Θαλάσσω. Θαυμαχτή. Καλή. Κανάκω. Κελα-
δίνα < Κελαηδίνα < κελαηδώ. Κρουστάλλω. Λουλούδα. Λοχερή.64 Μαγκουτού < 
μαγκούτα.65 Μαλαματή. Μελάχρω. Μέλω < μέλι. Μεταξού. Μερσίνα. Μηλέα. Πα-
γώνα. Πανώρια. Παρσίνα < Παρισίνα < Κυπαρισσίνα. Περιστέρα. Πλατώνα < πλα-
τόνι.66 Πλούμω < μεσν. πλουμί. Πόθω. Πούλιω < Πούλω < Πουλημένη. Ρόδω. Σουρ-
γουνή < σουργούνι τουρ. sürgün (εξόριστος). Σταλακτή. Σταμάτα. Στεριανή. Τρια-
νταφυλλέα. Χάδω. Χρυσάνα. Χρυσάφω. Χρύσω. 

γ) Ονόματα από την Ιστορία (18/132) 

Αλεξάνδρω. Αλέξω. Ανδρόνω < Ανδρόνης < Ανδρόνικος. Βλεμμίδα < Βλεμμί-
δης.67 ∆άφνω < ∆άφνη. ∆ούκω < ∆ούκας. Ευδοκία. Κοζηνή < Κουζηνή < Καντακου-

                                                      
63. Ακόνι· ειδική πέτρα με την οποία ακόνιζαν (τρόχιζαν) τα δρεπάνια και τα μαχαίρια. 
64. Λοχερή· εύρωστη. 
65. Βλ. παραπάνω την σημείωση 57. 
66. Πλατόνι· είδος ελαφιού. 
67. Από το επώνυμο του βυζαντινού θεολόγου και φιλοσόφου Νικηφόρου Βλεμμίδη (1197-

1272). 
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ζηνή. Μαργαρώνα.68 Ρωξανή < Ρωξάνη. Σαλώνω < Σάλωνα. Σγούρω < Σγουρός.69 
Σίμω < Σίμος.70 Σκαρλατή <Σκαρλάτη < Σκαρλάτος. Στασινή < Στασινός. Στατήρα. 
Σύρω. Φροσύνα < Ευφροσύνη. 

δ) Ονόματα από αξιώματα και επαγγέλματα (6/132) 

 
Αρχόντου < Αρχόντω. Αφέντρια < αφέντης < αυθέντης. Ζωγράφω. Κυράννα. Κυ-

ρατζού. Μπεΐνα < μπέης. 

ε) Ονόματα ξένα και ακατάταχτα (12/132) 

Αγγίω. Έλω. Κάρω. Μελγκίνα. Μιζιλίνα. Μπαμπούλου. Ράτω. Σανή. Σιάχω. Στά-
νω. Στόιω. Στόχρια. 

Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

  1) Αγγίω  1 
  2) Ακόνω  1 
  3) Ακρίβω  1 
  4) Αλεξάνδρω 1 
      Σάντρω  1 
  5) Αλέξω  3 
  6) Αλισαβή  1 
      Αλισάβω  1 
  7) Αλτινή  1 
  8) Αναστασία 3 
      Στάσω  1 
  9) Ανατολή  3 
10) Ανδρώνω 1 
11) Ανθή  1 
      Άνθω  1 
      Ανθούλα  1 
12) Άννα  1 
13) Ανοιξίτζα 1 
14) Αποστολού 6 
       Στολίνα  1 
15) Αργιαντίνα  3 
16) Αργυρή  2 

17) Αρετή  4 
18) Αρχόντου  1 
      Αρχοντού  2 
      Αρχοντή  1 
19) Ασημίνα  5 
      Ασημίτζα  3 
20) Ατλαζίνα  2 
21) Αφέντρια   5 
      Αφεντίτζα  10 
22) Αφρατή  3 
23) Βαγγέλω 2 
      Βαγγελίνα 1 
24) Βαρσαμίνα   1 
25) Βασιλική  1 
26) Βενετή  2 
27) Βλεμμίδα 1 
28) Βρέτω 1 
29) Γαλανή  2 
30) Γεργού 6 
      Γεργουλίνα 2 
      Τζότζω  1 
31) Γιάννω  3 

                                                      
68. Από το όνομα της ηρωίδας του ιπποτικού μυθιστορήματος Ιμπέριος και Μαργαρώνα. Το 

οποίο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1553. Βλ. Κ. Κρουμβάχερ (μετ. Γ. Σωτηριάδης), Ιστορία της 
Βυζαντινής Λογοτεχνίας, Αθήνα 1974, τ. 3, 167. 

69. Βλ. παραπάνω την σημείωση 61. 
70. Βλ. παραπάνω την σημείωση 62.  
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      Γιαννού   7 
      Γιάννου  2 
      Γκιώνω  1 
32) ∆αμάσκω 1 
33) ∆άφνω  5 
34) ∆έσπω  13 
35) ∆ημήτρω  3 
       ∆ήμω  4 
       ∆ημολίτζα 1 
36) ∆ιαλεκτή  5 
37) ∆ούκω  2 
38) ∆ροσιά   1 
      ∆ροσέα   1 
      ∆ροσινή  4 
39) Ειρήνη   1 
40) Ελένη  1 
41) Έλω  2 
42) Έρω 1 
43) Ευγενή  11 
      Ευγένω  4 
44) Ευδοκία  2 
45) Ζαφείρω  1 
       Ζαφείρου  1 
46) Ζαχαρίνα  5 
       Ζάχω  1 
47) Ζωγράφω  1 
48) Ζωή  2 
49) Ζώρω  1 
50) Θαλάσσω  3 
51) Θαυμαχτή  1 
      Θαμαχτή  2 
52) Θεοδώρα  2 
      Θόδω 15 
      Θόδου 1 
53) Θολοΐνα 3 
54) Θωμαή 3 
      Θώμω  3 
55) Καλή  3 
       Κάλω  37 
56) Κανάκω  1 
57) Κάρω  1 
58) Κελαδίνα  1 
59) Κοζηνή    2 

60) Κρουστάλλη  1 
      Κρουστάλλω  6 
61) Κυράννα   2 
62) Κυρατζού   29 
      Κυράτζου   1 
63) Κυριάκω  1 
      Κυριακού   2 
      Κακού  2 
      Κάκου   1 
64) Κύρω  6 
65) Κωνσταντού 2 
      Κώνστω  2 
      Κώστω   2 
66) Λουλούδα 5 
      Λούλα  1 
      Λούλω 1 
      Λούλου  1 
67) Λοχερή 2 
      Λόχω 1 
68) Μαγκοτού  2 
69) Μαλαματή  2 
      Μαλάμω  2 
70) Μανάκω  1 
71) Μαργαρώνα  1 
72) Μαρία 14 
      Μάρω 29 
      Μαρούδα 3 
      Μαρέτα 1 
73) Μαριανή 2 
74) Μελάχρω 3 
75) Μελγίνα 1 
76) Μέλω  1 
77) Μεταξού 7 
78) Μερσίνα 1 
79) Μηλέα  2 
80) Μιζιλίνα 1 
81) Μίχω 5 
82) Μπαμπούλου 1 
      Παμπούλω 2 
      Παμπούλου 1 
83) Μπεΐνα 1 
84) Μπόζω 1 
85) Νίκω  2 



 304 

        Νίκου 2 
  86) Παγώνα 2 
        Πάγω 1 
  87) Πανώρια   2 
  88) Παρασκευού  1 
        Σκεύω  1 
  89) Παράσκω 1 
  90) Παρούσω   1 
  91) Παρσίνα  2 
  92) Πασχαλέα   2 
  93) Πάτζω    1 
  94) Περιστέρα  3 
  95) Πλατώνα  3 
  96) Πλούμω   2 
  97) Πόθω  1 
  98) Πούλιω 6 
        Πούλη 1 
  99) Ράτω  1 
100) Ρόδω  7 
        Ροδιανή   1 
101) Ρωξανή  11 
102) Σαλώνω  1 
103) Σανή  1 
104) Σάρω  5 
105) Σγούρω  3 
106) Σιάχω  1 
107) Σίμω  3 
108) Σκαρλατή  2 
109) Σουργονή 1 
110) Σοφία 1 
111) Στάθω 4 
112) Σταλακτή  1 
 

113) Σταμάτα  5 
        Σταματού  2 
        Στάμω  48 
        Σταμούλω 4 
        Σταμουλή 1 
        Μπούλω 2 
114) Στάνω  1 
115) Στασινή 1 
116) Στατήρα  1 
117) Στεριανή    7 
118) Στέφω   2 
119) Στόιω  1 
120) Στόχρια  2 
121) Συνθρονία  1 
122) Συνοδία  1 
123) Σύρω   1 
        Συρίγισσα  1 
        Συρίτζα  1 
        Συρίτζω  1 
124) Τριανταφυλλέα 1 
        Φυλλίτζα  1 
125) Φροσύνα   1 
126) Φυλαχτή  1 
127) Φώτω   2 
128) Χάδω  1 
        Χαδίτζα   2 
129) Χριστοδουλίνα 1 
        ∆ουλίνα   3 
130) Χρυσάνα  2 
131) Χρυσάφω  7 
132) Χρύσω  4 
        Χρούσω  3 
 

 

 



20. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 305 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΤ. ΜΠΑΡΜΠΑΣ  

∆ΥΟ ΛΑΡΙΣΙΝΑ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ 
ΤΟΥ 1883 

Όπως είναι γνωστό, την προίκα την συναντάμε από τους oμηρικούς χρόνους και 
μετά και σήμαινε δώρο, χάρισμα. Αργότερα, από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, συ-
ντάσσονταν προικώα έγγραφα και η συνήθεια αυτή κράτησε σε όλη τη βυζαντινή 
περίοδο και συνεχίστηκε στα χρόνια της οθωμανικής κατοχής. Η προίκα πλέον κα-
θιερώθηκε ως εθιμικό ∆ίκαιο και δίνεται στην μελλόνυμφη, ως «βοήθεια», ως συνει-
σφορά της στη δημιουργία της νέας οικογένειας. Πρόκειται, ασφαλώς, για μία οι-
κονομική σύμβαση, η οποία με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε σε δυσβάστακτη 
κοινωνική πληγή, η οποία εμπόδιζε, συχνά, την αποκατάσταση των καλών αλλά 
φτωχών κοριτσιών και διευκόλυνε την ανάπτυξη της προικοθηρίας.  

Η προίκα αποτελούσε το ανταλλακτικό μέσο στην εμπορευματοποίηση της γυ-
ναίκας και ένα τεράστιο νομικό «όνειδος» για την χώρα μας. Με την ίδρυση του 
νεοελληνικού κράτους, η γυναίκα βρέθηκε πιο ώριμη κι απελευθερωμένη, αλλά διό-
λου ισότιμη με τον άνδρα. Τυπικά καθηλώθηκε κάτω από τους θεσμούς του βυζα-
ντινορωμαϊκού ∆ικαίου, το οποίο μεταφυτεύτηκε, κατά βάση, στο ∆ίκαιο του νέου 
κράτους. Μέχρι το 1917 δεν μπορούσε να αναλάβει άλλο δημόσιο λειτούργημα 
πλην της δασκάλας και μόλις το 1930 αποκτά το περιορισμένο δικαίωμα ψήφου 
στις δημοτικές εκλογές, όταν είναι άνω των 30 ετών και γνωρίζει ανάγνωση και 
γραφή. Την περίοδο της Αντίστασης, στην Ελεύθερη Ελλάδα, υπήρξε μόνο μία α-
ναλαμπή με την συμμετοχή των γυναικών στις συνελεύσεις και εκλογές για εθνο-
συμβούλους της ΠΕΕΑ και την Λαϊκή Αυτοδιοίκηση, από 18 ετών και πάνω. Μόλις 
το 1949 στη χώρα μας η γυναίκα προσθέτει στο ενεργητικό της την εκλογιμότητα 
στην αυτοδιοίκηση και από το 1952 αποκτά ολοκληρωμένα εκλογικά δικαιώματα. 
Παρά την κατάκτηση κάποιων σημαντικών δικαιωμάτων από την γυναίκα, πολλά 
ακόμα έχουν παραμείνει άλυτα ή απλώς βελτιώθηκαν, όπως η προίκα που τελικά 
καταργήθηκε (;) στην Ελλάδα μόλις το 1983, με τον Νόμο 1329.  

Τα αναφερόμενα στην προίκα έγγραφα είναι γνωστά ως προικοσύμφωνα. Κατά 
την μακρόχρονη περίοδο της οθωμανικής κατοχής συντάσσονταν από τους προκρί-
τους και συχνότερα από τον ιερέα του οικισμού ή από τον νοτάριο της Επισκοπής, 
οι οποίοι εφάρμοζαν το οικογενειακό ∆ίκαιο στους υπόδουλους Έλληνες, ενώ μετά 
την απελευθέρωση από συμβολαιογράφους. Η σύνταξή τους γινόταν πάντα με την 
παρουσία μαρτύρων, οι οποίοι υπέγραφαν στο προικοσύμφωνο. Η προίκα παραδι-
νόταν στον γαμπρό πριν από τη στέψη και περιελάμβανε είδη ρουχισμού, έπιπλα, 
σκεύη, κοσμήματα (τιμαλφή), χρήματα κ. ά., ανάλογα με την οικονομική κατάστα-
ση της οικογένειας της νύφης.  

Από τα μέχρι τώρα προικοσύμφωνα, τα οποία δημοσίευσα στο Θεσσαλικό Ημε-
ρολόγιο,1 προκύπτει πως η προίκα δινόταν στον γαμβρό: 

                                                      
1. Στους τόμους 58 (2010) 316-320 και 59 (2011) 170-176. 
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α) Από τους γονείς (ένας από τους δύο). Στο υπ’ αριθ. 339/4.4.1882 προικοσύμ-
φωνο αναφέρεται η μητέρα της νύφης χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι χήρα ή δια-
ζευγμένη. Αντίθετα, στο υπ’ αριθ. 2.474/9.12.1883 προικοσύμφωνο αναφέρεται η 
μητέρα της νήφης ως φυσική επίτροπος της ανήλικης θυγατέρας της. Στο υπ’ αριθ. 
1.294/20.2.1883 προικοσύμφωνο υπογράφει ο πατέρας της νύφης.  

β) Από τους συγγενείς. Στο υπ’ αριθ. 2.081/8.9.1883 προικοσύμφωνο αναφέρο-
νται οι θείοι της νύφης, στη θέση των φυσικών γονέων της. Στην περίπτωση αυτή, η 
αποκατεστημένη ανεψιά αναλαμβάνει να γηροκομήσει τους θείους της.  

γ) Από τον εργοδότη. Στο υπό έκδοση υπ’ αριθ. 2.204/1.10.1883 προικοσύμφωνο 
αναφέρεται ο εργοδότης της νύφης, η οποία εργαζόταν στο σπίτι του ως υπηρεσία. 
Προφανώς, κατά την συμφωνία των γονέων της και του εργοδότη, η κόρη θα λάμ-
βανε όλους τους μισθούς της ως προίκα όταν θα ερχόταν η ώρα του γάμου της. Η 
ώρα αυτή έφτασε μετά από εφτά χρόνια και φυσικά η προίκα της νέας προερχόταν 
από την εφταετή δουλειά της. Τα δύο νέα προικοσύμφωνα, τα οποία παρουσιάζω 
αμέσως παρακάτω, έχουν κοινό στοιχείο τούς αναλυτικούς πίνακες-καταλόγους, 
στους οποίους αναφέρονται τα είδη της προίκας.2  

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ 

Στο πρώτο προικοσύμφωνο, το υπ. αριθ. 2.204, βρίσκουμε ιδιαίτερα σημαντικά 
στοιχεία για την υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας, και ειδικά γι’ αυτήν που βρι-
σκόταν ταξικά χαμηλά, εκείνη την περίοδο. Στο έγγραφο, το οποίο συνέταξε ο 
συμβολαιογράφος της Λάρισας Α. Α. Ιωαννίδης, αναφέρεται ότι ο έμπορος Χρ. ∆η-
μητριάδης «(…) προτιθέμενος νά ἀποκαταστήση [την υπηρέτριά του] παρεχώρησεν 
καί παρέδωκεν εἰς τόν μελλόγαμβρον τῆς ῥηθείσης Εὐδοξίας, λόγῳ προικός αὐτῆς 
καί μελλονύμφου (…), πρῶτον μέν χρήματα μετρητά (…) καί δεύτερον διάφορα κι-
νητά, ἔπιπλα, ἐνδύματα καί σκεύη ὡς καί διάφορα ἄλλα τιμαλφῆ (…)». 

∆ιαβάζοντας αυτά ο αναγνώστης υποθέτει πως ο εν λόγω εργοδότης προίκισε 
την κοπέλα, προσφέροντας κοινωνικό έργο. Όμως, συνεχίζοντας την ανάγνωση με 
προσοχή, διαπιστώνει πως το συνολικό ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στην προίκα 
(μετρητά και είδη) της νύφης, είναι η αμοιβή της για την επταετή υπηρεσία της στον 
εργοδότη, η οποία ανερχόταν σε 1.100 δραχμές. Το ποσό αυτό της προίκας συμπλή-
ρωσε η «μελλόνυμφη», με ένα δικό της χρηματικό ποσό ανερχόμενο στις 252 δραχ-
μές, ποσό του οποίου η προέλευση δεν προσδιορίζεται. Ίσως ήταν οικονομίες της 
από άλλη υπηρεσία, ίσως προσφορά των γονέων της. Το ποσό αυτό δόθηκε για την 
«(…) τελείαν προμήθειαν τῶν ἐν τῷ παρόντι καταλόγῳ ἀναφερομένων». Τελειώνο-
ντας, αντί να εκφράζει ο εργοδότης τις ευχαριστίες του προς την κοπέλα για την 
εφταετή υπηρεσία της προς αυτόν, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, γεγονός το ο-
ποίο δηλώνει την θέση της κοπέλας: «Ἡ Εὐδοξία (…) εὐγνωμονεῖ πρός τόν πρῶτον 
Χρῆστον ∆ημητριάδην, δέχεται τά χορηγηθέντα αὐτῇ ὡς προίκα της καί ἐξοφλεῖ 
καθ’ ὁλοκληρίαν τάς πρός αὐτόν ὑπηρεσίας της, οὐδεμίαν τοῦ λοιποῦ κατ’ αὐτοῦ 
ἔχουσα ἀπαίτησιν». Αναφέρεται, μάλιστα, ότι στο εξής αυτή δεν θα έχει καμία οι-

                                                      
2. Ένα παρόμοιο δημοσίευσα στον 58ο τόμο του Θεσσαλικού Ημερολογίου. 
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κονομική απαίτηση από την εργοδότη-προστάτη της, καθώς έλαβε όσα της όφειλε.  
Το προικοσύμφωνο συνομολογήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, της 1ης Ο-

κτωβρίου 1883, στο σπίτι του ∆ημητριάδη, το οποίο βρισκόταν στη συνοικία του 
Παράσχου.3 Ως μάρτυρες υπέγραψαν ένας παντοπώλης και ένας εργοστασιάρχης. 

Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟΥ 

Ἀριθ. 2.204/1.10.1883 
Ἐν Λαρίσσῃ σήμερον τήν πρώτην Ὀκτωβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ 

ὀγδοηκοστοῦ τρίτου ἔτους, ἡμέραν Σάββατον μ. μ., ἐν τῇ κατά τήν συνοικίαν Πα-
ράσχου ἰδιοκτήτῳ οἰκίᾳ τοῦ Χρήστου ∆ημητριάδου, ἔνθα πρός σύνταξιν τοῦ παρό-
ντος προσκληθείς μετέβην, ἐνώπιον ἐμοῦ Ἀγαθαγγέλου Α. Ἰωαννίδου συμβολαιο-
γράφου Λαρίσσης, ἑδρεύοντος καί κατοικοῦντος ἐνταῦθα, ἐπί παρουσίᾳ καί τῶν 
μαρτύρων Γεωργίου Κ. Λάππα παντοπώλου καί ∆ημητρίου Καλύβα ἐργοστασιάρ-
χου, ἀμφοτέρων κατοίκων ἐνταῦθα, γνωστῶν μοι πολιτῶν Ἑλλήνων, ἐνηλίκων, 
ἀσχέτων πάσης συγγενείας πρός ἐμέ καί πρός ἀλλήλους καί μή ἐξαιρετέων, 
ἐνεφανίσθησαν αὐτοπροσώπως οἱ γνωστοί μοι καί ἄσχετοι συγγενείας ἐμοί τε καί 
τοῖς μάρτυσι ἀφ’ ἑνός μέν Χρῆστος ∆ημητριάδης ἔμπορος καί ἀφ’ ἑτέρου ∆ημήτριος 
Κονταξιάδης ῥάπτης καί ἐκ τρίτου Εὐδοξία Κώνστα Ἀμπατζῆ τά οἰκιακά μετερχο-
μένη, ἅπαντες δέ κάτοικοι ἐνταῦθα καί συνομολόγησαν τά ἑξῆς ἤτοι ὅτι:  

ὁ πρῶτος ἔχων ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ του, ἀπό ἑπταετίας, τήν τρίτην Εὐδοξίαν Κώνστα 
Ἀμπατζῆ καί προτιθέμενος ν’ ἀποκαταστήση αὐτήν παρεχώρησε καί παρέδωκεν εἰς 
τόν δεύτερον καί μελλόγαμβρον τῆς ῥηθείσης Εὐδοξίας, λόγῳ προικός αὐτῆς καί 
μελλονύμφου τοῦ δευτέρου, πρῶτον μέν χρήματα μετρητά δραχμάς νέας ἑκατόν 
ὀγδοήκοντα (180) ἅς ὡμολόγησεν ὅτι ἔλαβεν χθές παρά τοῦ πρώτου καί δεύτερον 
διάφορα κινητά, ἔπιπλα, ἐνδύματα καί σκεύη ὡς καί διάφορα /4 ἄλλα τιμαλφῆ, 
ἀξίας ἐν ὅλῳ δραχμῶν χιλίων ἑκατόν ἑβδομήκοντα δύω κατά τόν πρός ἀλλήλους 
διαμειφθέντα κατάλογον, τοῦ ὁποίου ὅμοιον ὑπογεγραμμένον παρ’ αὐτῶν τῶν 
μαρτύρων καί ἐμοῦ προσαρτᾶται ἐνταῦθα, ἐκτιμηθέντα δέ ταῦτα πάντα εἰς δραχ-
μάς ὡς ἀνωτέρω ἐρρέθη χιλίας ἑκατόν ἑβδομήκοντα δύω διά τήν ἁπλῆν μόνον 
ἐπιβολήν τοῦ χαρτοσήμου καί οὐχί τήν εἰς χρήματα ἀπόδοσιν ἐν τῇ ἀνάγκῃ, ὅ μή 
γένοιτο, καί κατά συνέπειαν ὁ μελλόγαμβρος ∆ημήτριος Κονταξιάδης χρεοῦται διά 
δραχμῶν προικώων χιλίων τριακοσίων πεντήκοντα δύω (1.352). 

Ὁ ῥηθείς ὅθεν Χρῆστος ∆ημητριάδης ἐδήλωσεν ὅτι ἐκ τοῦ ἄνω ποσοῦ χιλίων 
τριακοσίων πεντήκοντα δύω δραχμῶν, αἱ μέν χίλιαι ἑκατόν δραχμαί παρεχωρήθη-
σαν παρά τοῦ πρώτου διά τάς ἑπταετεῖς ὑπηρεσίας της πρός τήν οἰκογένειαν τοῦ 
πρώτου, τό δέ ὑπολοιπόμενον ποσόν, ἤτοι διακόσιαι πεντήκοντα δύω δραχμαί, εἰσί 
καθ’ ὁλοκληρίαν τῆς ῥηθείσης μελλονύμφου ἅς ἔδωκε τῷ πρώτῳ πρός τελείαν προ-
μήθειαν τῶν ἐν τῷ παρόντι καταλόγῳ ἀναφερομένων. Ὁ δέ δεύτερος ὅτι παρέλαβεν 
πάντα τ’ ἀνωτέρω περιγραφέντα χρήματα καί λοιπά ἐν τῷ καταλόγῳ ἀναφερόμενα 
καί συναινεῖ πληρέστατα. Ἡ δέ τρίτη Εὐδοξία Κώνστα Ἀμπατζῆ εὐγνωμονεῖ πρός 

                                                      
3. Συνοικία του Παράσχου· η περιοχή της Λάρισας γύρω από τον ναό του Αγίου Νικολάου. 
4. Τέλος της 1ης σελίδας του υπ’  αριθ. 2.204/1.10.1883.  
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τόν πρῶτον Χρῆστον ∆ημητριάδην, δέχεται τά χορηγηθέντα αὐτῇ ὡς προίκα της 
καί ἐξοφλεῖ καθ’ ὁλοκληρίαν τάς πρός αὐτόν ὑπηρεσίας της, οὐδεμίαν τοῦ λοιποῦ 
κατ’ αὐτοῦ ἔχουσα ἀπαίτησιν.  

Ταῦτα ἐκθεσάντων καί παραδεξαμένων ἁπάντων τῶν μερῶν συνετάχθη τό πα-
ρόν ὅπερ ἀναγνωσθέν /5 εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον πάντων τῶν 
εἰρημένων παρόντων ὑπεγράφη παρ’ αὐτῶν καί ἐμοῦ, πλήν τῆς Εὐδοξίας Κώνστα 
Ἀμπατζῆ ὁμολογησάσης γραμμάτων ἄγνοιαν.-  

Οἱ ἕτεροι Συμβαλλόμενοι   Οἱ Μάρτυρες 
Χρῆστος ∆ημητριάδης    ∆ημήτριος Καλύβας 
∆ημήτριος Κονταξιάδης   Γεώργιος Κ. Λάππας 

 
Ὁ Συμβολαιογράφος 

Α. Α. Ἰωαννίδης 
  

Κατάλογος φορεμάτων, ἐπίπλων, σκευῶν καί λοιπῶν δεδομένων ὡς προίξ  
 πρός τήν Εὐδοξίαν Κώνστα Ἀμπατζῆ. 

 
1) Ἕνα φουστάνι μεταξωτόν νυμφικόν, ἕναν ὅμοιον μεταξωτόν, πέντε ὅμοια 

μάλινα,6 ἕνα ὅμοιον λινομέταξον καί τέσσαρα τσίτινα,7 τό ὅλον δώδεκα, ἅπαντα 
ἀξίας δρχ. 240.   

2) Ἕναν σάκον τζόχινον8 μέ γούναν, ἕνα ὅμοιον ἀτλάζι,9 ἕναν ὅμοιον σόφι10 μέ 
γούναν, ἕναν ὅμοιον μεταξωτόν, ἕναν ὅμοιον μέ σόφι, μία σάλτα11 μέ γούνα καί μία 
ὁμοίαν χωρίς γούνα, ἅπαντα ἀξίας δρχ. 120.                                                                                    

3) Ἀσπρόρουχα διάφορα ἀξίας δρχ. 80.  
4) Ἕνα μεσάλι,12 προσόψια,13 σκέπες,14 τζιμπέρια,15 λαιμοδέτες, κάλτζες καί 

ποδιαῖς, ἅπαντα ἀξίας δρχ. 50. 
5) Τρία ζεύγη παπούτζια δρχ. 45. 
6) ∆ύω μιντέρια16 γιομάτα μέ μαλιά, δέκα προσκέφαλα ὁμοίως καί δύω μακάτι-

α,17 ἅπαντα ἀξίας δρχ. 85.  

                                                      
5. Τέλος της 2ης σελίδας του υπ’  αριθ. 2.204/1.10.1883 προικοσυμφώνου. 
6. ∆εν αποκαθιστώ τα ορθογραφικά λάθη του πρωτοτύπου. 
7. Tσίτινο < τσίτι < τ. cit· είδος λεπτού βαμβακερού υφάσματος με απλή ύφανση. 
8. Tζόχινος· από τσόχα < τ. cuha· χοντρό μάλλινο ύφασμα.  
9. Ατλάζι < τ. atlas · στιλπνό μεταξωτό ύφασμα. 

10. Σόφι· δεν γνωρίζω τη σημασία αυτής της λέξης. 
11. Σάλτα < σαλταμάρκα· σταυρωτό κοντογούνι με μανίκια το οποίο έφθανε μέχρι την μέση, με 

ή χωρίς γούνα και με μικρό γιακά. 
12. Μεσάλι < μεσν. μεσάλιον < λατ. mensalium < mensa (τραπέζι)· τραπεζομάντιλο. 
13. Προσόψι· πετσέτα του προσώπου. 
14. Σκέπη· λεπτό αραχνοΰφαντο ύφασμα, με το οποίο έδεναν οι γυναίκες τα μαλλιά τους. 
15. Τζιμπέρι < τσιμπέρι < τ. çember· μαντίλι με το οποίο έδεναν οι γυναίκες τα μαλλιά τους. 
16. Μιντέρι < τ. minder· είδος χαμηλού καναπέ. 
17. Μακάτι < αραβ. makat · κάλυμμα  του καναπέ. 
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7) Ἕνα στρῶμα μέ μαλιά, ἕναν σελτέν μέ βαμβάκι, δύω καλύματα, ἕξ μαξιλάρια 
καί πέντε σενδόνια ἅπαντα ἀξίας δρχ. 100. 

8) ∆ώδεκα πετσέτες τραπεζίου, ἕνα τραπεζομάνδυλον, μία δουζίνα κουτάλια καί 
μία δωδεκάδα μαχαιροπήρουνα ἅπαντα ἀξίας δρχ. 30. /18 

9) Ἕνα σερβίτζιον τοῦ γλυκοῦ μαζί μέ δύω κουτάλια ἀσημένια, ἑπτά ζάρφια19 
ἀσημένια καί μία δωδεκάδα φυλτζάνια μέ τά πιάτα των καί ἕνα ζεῦγος σεμιντένια20 
ἅπαντα ἀξίας δρχ. 40.  

10) Ἕνα καζάνι, ἕνα μαγγάλι, δύω τεντζερέδες,21 ἕνα ὅμοιον μεγάλον, τέσσαρα 
σαγάνια22 μέ καπάκια, τέσσαρα ὅμοια χωρίς καπάκια, δύω ἁπλάδες,23 ἕνα μπακρά-
τζι,24 ἕνα γκιοῦμι,25 ἕνα τάσι,26 ἕνα καφέμπρικο, ἕνα σινί27 τραπεζίου καί δύω τα-
ψιά καί ἕνα λεγινόμπρικον,28 ἅπαντα χάλκινα καί ἀξίας τό ὅλον δρχ. 150. 

11) ∆ύω δακτυλίδια, μία καρφίτζα ἀδαμαντοκόλυτον, μία ὅμοια χρυσῆ, ἕνα 
ζεῦγος σκουλαρίκια χρυσᾶ, ἕνα ζωνάρι πόλεως29 ἀργυροῦν καί ἕνα ζεῦγος σκουλα-
ρίκια ἅπαντα ἀξίας δρχ. 200. 

12) Ἕνα  σεπέτι30 δρχ. 32. 
Ἤτοι δραχμάς νέας χιλίας ἑκατόν ἑβδομῆντα δύω (1.172). 

Ἐν Λαρίσσῃ τῇ πρώτῃ 8βρίου 1883. 
Ὅμοιον τοῦ μεταξύ αὐτῶν διαμειφθέντος καταλόγου προσαρτωμένου ἐν τῷ 

οἰκείῳ προικοσυμφώνῳ.  
 

Ἐν Λαρίσσῃ τῇ αὐτῇ [ἡμέρᾳ]. /31 
Οἱ Συμβαλλόμενοι                                         Οἱ Μάρτυρες 
Χρ. ∆ημητριάδης                                             Γ. Λάππας 
∆ημήτριος Κονταξιάδης                                   ∆ημ. Καλύβας 

Ὁ Συμβολαιογράφος 
Α. Α. Ἰωαννίδης 

 
 

                                                      
18. Τέλος της 1ης σελίδας του καταλόγου των προικιών της Ευδοξίας Κ. Αμπατζή. 
19. Ζάρφι < αραβ. zarf · μεταλλική ποτηροθήκη, συνήθως από ασήμι. 
20. Σεμιντένι < περσ. samdan· κηροπήγιο. 
21. Τέντζερης < τ. tengere· χύτρα. 
22. Σαγάνι < τ. sahan· μικρό χάλκινο τηγάνι με δύο λαβές. 
23. Απλάδα < βυζ. απλάδα· πιατέλα. 
24. Μπαγκράτσι < τ. bakrac· μικρό κακκάβι με χερούλι. 
25. Γκιούμι < τ. gügüm· χάλκινο δοχείο νερού ή γάλακτος με στενό λαιμό. 
26. Τάσι < τ. tas·  πλατύστομο κύπελλο. 
27 . Σινί < τ. sini· μεγάλο επίπεδο και λεπτό ταψί με χαμηλά χείλη για ψήσιμο πιτών.  
28. Λεγινόμπρικο (λεγένι < τ. legen + μπρίκι < τ. ibrik)· μεταλλικό υδροδοχείο.  
29. Ζωνάρι πόλεως· ίσως Κωνσταντινουπόλεως. 
30. Σεπέτι < τ. sepet (κανίστρα, κοφίνι, καλάθι)· μικρό μπαούλο. 
31. Τέλος της 2ης σελίδας του καταλόγου των προικιών της Ευδοξίας Κ. Αμπατζή. 
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ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ 

Στό δεύτερο προικοσύμφωνο, η ημιαστική οικογένεια της νύφης δίνει ως προίκα 
σ’ αυτήν χρήματα, ρουχισμό, έπιπλα, οικιακά σκεύη, κοσμήματα και ένα μεγάλο 
αμπέλι. Συντάχθηκε και αυτό, όπως και το προηγούμενο, στη συνοικία του Παρά-
σχου. Από τους δύο μάρτυρες ο ένας ήταν εργοστασιάρχης και ο άλλος «ενδυματο-
πώλης», και από τους συμβαλλόμενους ο γαμπρός ήταν έμπορος και η μητέρα της 
νύφης «τά γυναικεία μετερχομένη». Η Ελένη ∆ημητριάδου, χήρα του Ιωάννη Κο-
λόμβου, ενεργεί ως φυσική επίτροπος της ανήλικης θυγατέρας της, της οποίας η συ-
ναίνεση δεν ήταν, φυσικά, απαραίτητη. Το ενδιαφέρον στο παρόν προικοσύμφωνο 
έχει η αναφορά ότι ο μελλόγαμβρος δίνει στην μέλλουσα σύζυγό του Αναστασία, 
ως «προγαμιαία δωρεά (…) ἐκ τῆς ἰδίας αὐτοῦ περιουσίας (…) δραχμάς μετρητά 
1.877,15».32  

Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟΥ  

 Ἀριθ. 2.474/9.12.1883 
∆ύω χιλιάδες τετρακόσιες ἑβδομήκοντα τέσσαρα 

  
Ἐν Λαρίσσῃ σήμερον τήν ἐννάτην ∆εκεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ 

ὀγδοηκοστοῦ τρίτου ἔτους, ἡμέραν Παρασκευήν μ. μ., ἐν τῇ κατά τήν συνοικίαν 
Παράσχου ἰδιοκτήτῳ οἰκίᾳ τοῦ Χ. ∆ημητριάδου, ἔνθα πρός σύνταξιν τοῦ παρόντος 
προσκληθείς μετέβην, ἐνώπιον ἐμοῦ Ἀγαθαγγέλου Α. Ἰωαννίδου συμβολαιογράφου 
Λαρίσσης, ἑδρεύοντος καί κατοικοῦντος ἐνταῦθα, ἐπί παρουσίᾳ καί τῶν μαρτύρων 
∆ημητρίου Καλύβα ἐργοστασιάρχου καί Γεωργίου Χατζῆ Μιχαήλ ἐνδυματοπώλου, 
ἀμφοτέρων κατοίκων ἐνταῦθα, γνωστῶν μοι πολιτῶν Ἑλλήνων, ἐνηλίκων, ἀσχέτων 
πάσης συγγενείας πρός ἐμέ καί πρός ἀλλήλους καί μή ἐξαιρετέων, ἐνεφανίσθησαν 
αὐτοπροσώπως οἱ γνωστοί μοι καί ἄσχετοι συγγενείας ἐμοί τε καί τοῖς μάρτυσιν 
ἀφ’ ἑνός μέν ἡ κυρία Ἑλένη χήρα Ἰωάννου Κολόμβου, τό γένος ∆ημητριάδου,33 τά 
γυναικεῖα μετερχομένη, κάτοικος Τυρνάβου καί προσωρινῶς ἐνταῦθα διαμένουσα, 
ὡς φυσική ἐπίτροπος τῆς ἀνηλίκου θυγατρός της Ἀσπασίας Ι. Κολόμβου, καί ἀφ’ 
ἑτέρου ∆ημήτριος Λασκαρίδης, ἔμπορος, κάτοικος ἐνταῦθα, καί ἠτήσαντο τήν σύ-
νταξιν τοῦ παρόντος ἐγγράφου δι’ οὗ συνωμολόγησαν καί τά ἑξῆς, ἤτοι ὅτι:  

Ἡ πρώτη, ἔχουσα θυγατέρα τήν ἄνω ῥηθεῖσαν Ἀσπασίαν Ι. Κολόμβου καί προ-
τιθεμένη νά ἀποκαταστήση ταύτην, παρεχώρησε καί παρέδωκε πρός τόν δεύτερον 
καί μελλόγαμβρόν της ∆ημήτριον Λασκαρίδην, λόγῳ προικός τῆς θυγατρός της 
Ἀσπασίας καί μελλονύμφου τοῦ δευτέρου, πρῶτον μέν χρήματα μετρητά λίρας 

                                                      
32. Άλλες περιπτώσεις προγαμιαίας δωρεάς συναντήσαμε στα υπ’ αριθμ. 2.081/8.9.1883 και 

339/4.4.1882, προικοσύμφωνα, τα οποία δημοσίευσα στους τόμους 58 και 59 του  Θεσσαλικού 
Ημερολογίου. Βλ. παραπάνω την σημείωση 1. 

33. Η Ελένη ∆ημητριάδου-Κολόμβου είναι κόρη, μάλλον, του τυρναβίτη δασκάλου ∆ημητρίου 
Κωνσταντίνου, οι απόγονοι του οποίου έλαβαν το επώνυμο ∆ημητριάδης. Για τον δάσκαλο ∆ημ. 
Κωνσταντίνου, βλ. Νίκος Ζδάνης, «Τέσσερα έγγραφα του 19ου αιώνα με τυρναβίτικο ενδιαφέ-
ρον», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 57 (2010) 102 (σημ. 33) και 103. 
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τουρκικάς χρυσάς ἑκατόν πεντήκοντα (150), ὑπολογισθείσας διά τήν ἁπλῆν μόνον 
ἐπιβολήν τοῦ χαρτοσήμου εἰς δραχμάς τρεῖς χιλιάδας τριακοσίας ἑβδομήκοντα δύω 
(3.372), δεύτερον μίαν ἄμπελον κειμένην εἰς τήν θέσιν Κάτω Παληόμυλον34 τῆς πε-
ριφέρειας τοῦ ∆ήμου Τυρνάβου, ἐκτάσεως ἑπτά στρεμμάτων καί συ/35νορευομένη 
μέ ὁμοίας Μαργαρίτου Χατζηφόρου, δρομίσκους Σαρχόση καί Φορούλη καί 
περιελθοῦσα εἰς τήν κατοχήν καί κυριότητα αὐτῆς ἐξ ἀγορᾶς, ἐκτιμηθεῖσα διά τήν 
ἁπλῆν μόνον ἐπιβολήν τοῦ χαρτοσήμου εἰς δραχμάς χιλίας ἑξακοσίας (1.600) καί 
τρίτον διάφορα κινητά ἤτοι ἐνδύματα, ἔπιπλα, σκεύη καί διάφορα τιμαλφῆ κατά 
τόν πρός ἀλλήλους διαμειφθέντα κατάλογον ὑπογεγραμμένον παρ’ ἀμφοτέρων, τοῦ 
ὁποίου ὅμοιον ὑπογεγραμμένον παρ’ αὐτῶν τῶν μαρτύρων καί ἐμοῦ προσαρτᾶται 
ἐν τῷ παρόντι, ἐκτιμηθέντα δέ καί ταῦτα διά τήν ἁπλῆν μόνον ἐπιβολήν τοῦ χαρ-
τοσήμου καί οὐχί τήν εἰς χρήματα ἀπόδοσιν ἐν τῇ ἀνάγκῃ, ὅ μή γένοιτο, εἰς δραχ-
μάς τέσσαρας χιλιάδας ἑκατόν πεντήκοντα καί ὀγδοήκοντα πέντε λεπτά (4.150,85), 
ἤτοι ἐν ὅλῳ δραχμάς ἐννέα χιλιάδας ἑκατόν εἴκοσι δύω καί ὀγδοήκοντα πέντε λε-
πτά (9.122,85). Ὁ δέ δεύτερος ∆ημήτριος Λασκαρίδης καί μελλόγαμβρος τῆς πρώτης 
ὅτι παρέλαβε πάντα τ’ ἀνωτέρω εἰς τήν κατοχήν καί κυριότητα τῆς μελλονύμφου 
του Ἀσπασίας Ι. Κολόμβου ὡς προῖκα αὐτῆς. Προσέθηκεν δέ ἐπίσης ὁ αὐτός ∆ημή-
τριος Λασκαρίδης, ὅτι προσφέρει ἐκ τῆς ἰδίας αὐτοῦ περιουσίας εἰς την μελλόνυμ-
φόν του κ. Ἀσπασίαν Ι. Κολόμβου δραχμάς μετρητάς χιλίας ὀκτακοσίας ἑβδομήκον-
τα ἑπτά καί δέκα πέντε λεπτά (1.877,15) προγαμιαῖαν δωρεάν ἵνα καί αὗται 
προστεθῶσιν εἰς τήν ἀνωτέρω προῖκαν της, ἤτοι ἐν ὅλῳ ὁμοῦ δραχμάς ἕνδεκα χι-
λιάδας (11.000). Παρ’ ἐμοῦ δέ τοῦ συμβολαιογράφου ὑπεμνήσθησαν αὐτοῖς αἱ περί 
μεταγραφῶν διατάξεις τοῦ Νόμου καί αἱ ἐκ τῆς παραλείψεως συνέπειαι αὐτοῦ.  

Ὅθεν πρός ἀπόδειξιν τῆς συνωμολογήσεως ταύτης συνετάχθη τῇ αἰτήσει των τό 
παρόν ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον πάντων τῶν 
εἰρημένων παρόντων καί βεβαιωθέν ὑπεγράφη παρ’ αὐτῶν καί ἐμοῦ. /36 

Οἱ Συμβαλλόμενοι                                                     Οἱ Μάρτυρες 
Ἑλένη Κολόμβου                                                       Γεώργιος Χ΄΄ Μιχαήλ 
∆. Λασκαρίδης                                                           ∆. Καλύβας 

Ὁ Συμβολαιογράφος 
Α. Α. Ἰωαννίδης 

 
Καταγραφή τῆς προικός τῆς Ἀσπασίας Ἰωάν. Κολόμβου 

 
  1 ἀμπέλι εἰς θέσιν Παλαιόμυλον ἐκ στρεμ. 7  δρχ. 1.600  
10 μουτκάλια37 μαργαριτάρι  » 500 
  1 ζεῦγος σκουλαρίκια ἀδαμάντινα » 150 
  1    »             »               χρυσᾶ » 26 

                                                      
34. Κάτω Παλιόμυλος· αγροτική περιοχή στα δυτικά του Τυρνάβου, εκατέρωθεν του δρόμου 

Τυρνάβου-∆αμασίου. Το τοπωνύμιο διατηρείται μέχρι σήμερα.  
35. Τέλος της 1ης σελίδας του υπ’ αριθ. 2.474/9.12.1883 προικοσυμφώνου.   
36. Τέλος της 2ης σελίδας του υπ’ αριθ. 2.474/9.12.1883 προικοσυμφώνου. 
37. Μουτκάλι· δεν γνωρίζω την σημασία αυτής της λέξης. 
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  1 βραχιόλι χρυσοῦν         » 200 
  1 δακτυλίδι μονόπετρον χρυσοῦν  » 125 
  1       »     ροζέτα38     » μέ ἀδάμαντας » 75 
  1       »                     »            »      » 26 
  1       »     κρῦκον    »            »  » 26 
  1 φόρεμα μεταξωτόν γκρί νυμφικόν    » 231,30 
  1      »             »            »        »   β΄   » 145 
  1      »              »  μαντίνι39                » 83,60 
  1      »  μάλλινον                                » 46 
  1      »       »                                     » 32,50 
  1      »       »                                » 20 
  1      »       »                                                  » 14,40 
  1      »       »                                                 » 10,80 
  1      »        »                                           » 30 
  1      »        »                                     » 25 
  2      »   φορεμένα                                          » 40 
  1      »   μεταξωτόν                                         » 40 
  1      »   τσήτινον                                              » 4 
  1      »   φορεμένον                                          » 15 
  1 ἐπανοφόρι μεταξωτόν βιζίτ40                                 » 146  
  2       »  1 καστόρ καί 1 φασοννέ41                               » 56 
  1       »  ρέτζ42                                                                 » 16,25 
  2 μεσοφόρια43 μάλλινα χρωματιστά                        » 12 
  2       »               »          λευκά                                          » 8 
εἰς μεταφοράν                                                      δρχ. 2.104,35/44 
μεσοφόρια ἐκ μεταπολάμας (;) 45λευκά                  δρχ. 50 
κομ. ὑποκάμισα καί λοιπά ἀσπρόρουχα                       » 100 
καμιζόλαις46 καί ὑποκάμισα νυκτικά                         » 26 
φανέλλαις μάλλινες                                                 » 18 
δώδ. κάλτσαις βαμβακερ. λευκ. καί χρωμ.                       » 17 
ζεύγ.     »          μάλλινες                                 » 15,40 
προσόψια λινά καί βαμβακερ.                                  » 13,40 
δώδ. πετσέταις καί τραπεζομάνδηλα λινά                » 13 

                                                      
38. Ροζέτα· δαχτυλίδι στο σχήμα ρόδου. 
39. Μαντίνι· γυαλιστερό ύφασμα, μονόχρωμο ή με διάφορα σχέδια στην ύφανση, το οποίο 

χρησιμοποιείται για το ράψιμο φουστανιών. 
40. Μεταξωτόν βιζίτ· επίσημο φόρεμα για βίζιτες (επισκέψεις). 
41. Φασοννέ· δεν γνωρίζω την σημασία αυτής της λέξης. 
42. Ρέτζ· δεν γνωρίζω την σημασία αυτής της λέξης. 
43. Μεσοφόρι· γυναικείο φόρεμα κάτω από το φουστάνι. 
44. Τέλος της 1ης σελίδας του καταλόγου των προικιών της Ασπασίας Κολόμβου. 
45. Μεταπωλάμας· δεν γνωρίζω την σημασία αυτής της λέξης. 
46. Καμιζόλα  < γαλ. camisole· φαρδύ γυναικείο πουκάμισο. 
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  »          »                       »   βαμβακερ.                » 9,40 
κομ. μεσάλι χρωμ.                   »                    » 4 
πιάτα καί μία δωδ. κουταλομαχαιροπίρουνα             » 35 
δεσήματα κεφαλῆς νυκτικά                    » 8 
δώδ. μανδήλια λινά καί βαμβακ.                             » 18 
λαιμοδέταις                                                        » 15 
στρωσιαῖς ∆αμάσκου47 μάλλινου                       » 100,80 
    »        τυπωμένην ἐντόπιον βαμβακ.                        » 43,20 
μιντέρια γεμισμένα μέ μαλλιά                          » 78,60 
συνδόνια καναπέ μέ δαντέλλας                        » 36 
τραπεζομάνδηλα πλεκτά                    » 26 
ἐφάπλωμα μεταξωτόν                                      » 110 
ἐφάπλωμα μερινόν48 μέ μεταξωτόν                       » 73,50 
      »           τσήτινα μέ σενδόνια βαμβακ.            » 62,30 
στρώματα κλίνης γεμισμένα μέ μαλλιά                  » 50 
σελτέδες τσήτινους γεμισμένους μέ βαμβάκ.             » 60 
       »       ἐντόπιον τυπωμένον             »              » 32,50 
σενδόνια μεταξωτά                                            » 50 
     »    ἐκ μεταπολάμ. μέ δαντέλας                       » 14,60 
     »  βαμβακ. ἐντόπια                                          » 22,40 
εἰς μεταφοράν                                                          » 3.216,45/49  
    1 σενδόνι μάλλινον χρωματιστόν             » 14 
    1 κουρτίνα κλίνης μέ δαντέλας                       » 11 
    1 κουβέρτα βαμβακερ. πλεκτήν                      » 17 
  10 προσκέφαλα κλίνης μεγάλα καί μικρά           » 70 
  15 περικαλύμματα αὐτῶν διάφορα                        » 52,30 
    3 μαξιλάρια τσόχινα κεντιμένα αἰθούσης                » 52 
    2 βαγούλα50 μέ καλύμματα ἐκ ματαπολάμ.                » 65  
  12 κουταλάκια ἀργυρᾶ                                          » 67,20 
    1 δίσκον χαλκοῦν καί 6 ποτήρια κρυστάλινα, δοχεῖον 

γλυκοῦ καί 2 πιατάκια                                  
 
» 

 
29 

    1 δίσκον μικρότερον μέ 12 φλυτζάνια μέ καπάκια    » 15 
    2 λάμπας τραπέζης                                   » 26 
    2 βοχτσαλίκια51                                 » 133 
    1 λεϊνόβρυκον κύτρινον ρωσικόν                 » 26 
    1 μαγκάλι Κ/πόλεως Α 8                             » 56 

                                                      
47. Στρωσιά ∆αμάσκου· κλινοσκεπάσματα από δαμασκί ύφασμα (δαμασκί· μεταξωτό ύφασμα 

με διακοσμητικά σχέδια).   
48. Μερινό· είδος ακριβού μαλλιού.  
49. Τέλος της 2ης σελίδας του καταλόγου των προικιών της Ασπασίας Κολόμβου. 
50. Βαγούλα· δεν γνωρίζω την σημασία αυτής της λέξης. 
51. Βοχτσαλίκια < μποχτσαλίκια < μποχτσάς < τ. bohca τετράγωνο ύφασμα χρησιμοποιούμενο 

ως περιτύλιγμα ενός δέματος. 
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     12 σαγάνια μέ καπάκια                               » 45,60 
     12 σαγάνια μέ δύω ἁπλάδες  Α 6               » 31,80 
      1 σινί μεγάλον                                                » 35 
      2 ταψιά                                            » 13,20 
      1 τηγάνι καί 1 ταβά52 χάλκινα             » 13,20 
      4 τεντζερέδες μέ καπάκια                         » 42,40 
      1 καζάνι                                                    » 40 
      1 κασέλλα                                         » 47,70 
      1 ὀμπρέλλα μεταξωτήν                         » 12 
                                                                          δρχ. 4.150,85 

 
Ἤτοι ἐν ὅλῳ δραχμαί νέαι τέσσαρες χιλιάδες ἑκατόν πεντήκοντα καί ὀγδοήκον-

τα πέντε ἑκατοστά. 
Ἐγένοντο δύω ὅμοια ἐξ ὧν ἕκαστος ἔλαβε ἀνά ἕν /53  παρ’ αὐτῶν καί ἐμοῦ. 

 
Οἱ Συμβαλλόμενοι                                              Οἱ Μάρτυρες 
ἑλένη Ι. κολόμβου                                                Γεώργιος Χ΄΄ Μιχαὴλ 
∆. Λασκαρίδης                                                    ∆. Καλύβας 

Ὁ Συμβολαιογράφος 
Α. Α. Ἰωαννίδης 

 
 

                                                      
52. Ταβάς < τ. tava· στρογγυλό ταψί. 
53. Τέλος της 3ης σελίδας του καταλόγου των προικιών της Ασπασίας Κολόμβου. 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΣΕ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

(1897-1912) 

3o 

55) ΜΙΚΡΑ ΠΕΤΑΧΤΑ 

Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας. Τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ τηλεγραφητοῦ μας κ. Παλαμνιώ-
του συνεστήθη ἐπιτροπή πρός συλλογήν ἐράνων ὑπέρ τῶν πτωχῶν τῆς πόλεώς μας. 
Ὁ κ. Παλαμνιώτης τυγχάνει ἄξιος θερμοτάτων συγχαρητηρίων διά τό ἐνδιαφέρον 
του ὑπέρ τῶν πτωχῶν. Τοιοῦτοι ὑπάλληλοι τιμῶσιν ἀληθῶς τόν τόπον εἰς ὅν 
ὑπηρετοῦσιν. 

Ἐπίσης ἄξιος ἐπαίνων εἶναι καί ὁ κ. Βασίλειος Γκούμας, ἰδιοκτήτης τοῦ χωρίου 
Ρίζι, ὅστις διέθεσεν ὑπέρ τῶν πτωχῶν τῆς πόλεώς μας ἄλευρα καί κάρβουνα πρός 
θέρμανσιν. 

Εἰς ἄλλην μας ἀνταπόκρισιν θά κάμωμεν εὐρύτατον λόγον ὑπέρ τῆς ἐπιτροπῆς. 
Θά γράψωμεν δέ ἐν ἐκτάσει τά ὀνόματα ἐκείνων οἵτινες ἐβοήθησαν τούς πτωχούς. 

Οἱ μέτοχοι τῆς «Ἀμοιβαίας» κ. κ. Σεραφείμ Θεοδωρόπουλος, Βασ. Γκούμας, 
Ἠλίας Βούλγαρης καί ἀδελφοί Ἀλεξίου ὑπέβαλαν τηλεγραφικήν ἀναφοράν εἰς τόν 
Σύλλογον τῶν Ἐμποροϋπαλλήλων Ἀθηνῶν ζητοῦντες τήν διάλυσιν αὐτῆς. Ἀχιλλεύς 
Βαϊρακλιώτης (Σκριπ, 15.2.1911). 

56) ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (Η ΑΣΧΗΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ 
ΚΟΛΙΓΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΕΣ. Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ) 

Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας. Προσεπάθησα ἐπί τό καταληπτότερον νά ἐκθέσω, 
ἐφόσον μοί ἐπέτρεπεν ἡ σπουδή τοῦ χρόνου, ποία εἶναι τώρα ἡ ἀξιοδάκρυτος κα-
τάστασις τοῦ ἀγρότου τῆς ἐπαρχίας μας καί ἐν γένει ὅλης τῆς Θεσσαλίας. Πῶς 
ἐγεννήθη καί πῶς περιεπλάκη τό ἀγροτικόν πρόβλημα, ποῖα εἶναι τά φυσικά καί 
ἀπαράγραπτα δίκαια τῶν χωρικῶν ἐπί τῆς γῆς. Προσεπάθησα προσθέτως νά κα-
ταγγείλω τήν ἀδράνειαν τοῦ κράτους καί ν’ ἀπαριθμήσω τάς ἐπιβαλλομένας εἰς 
αὐτό ὑποχρεώσεις ἀπέναντι τῆς γεωργίας. Τώρα, λοιπόν, ὑπό τά ἀπατηλά κηρύγ-
ματα τῆς προστασίας τῶν δικαίων τοῦ ἀτόμου καί τοῦ πολίτου, οἱ κολίγοι 
ἀποβάλλονται, παρά τά πασιδήλως κεκτημένα δικαιώματα, οὐ μόνον ἀπό τῶν 
γαιῶν, ἅς καλλιεργοῦσιν, ἀλλά καί ἀπό τῶν καλυβῶν, ἐν αἷς προφυλάσσονται 
ὁπωσδήποτε ἐκ τοῦ ψύχους καί τῶν βροχῶν. 

Ἐκδιώκονται οἱ κολίγοι ἑκάστοτε. Ἀλλ’ οὐδείς σκέπτεται, οὐδείς ἐρωτᾶ αὐτούς, 
ποῦ θά ζητήσωσιν ἄσυλον, ποῦ θά στήσωσι τήν καλύβην ἤ τήν σκηνήν; Εἰς τούς 
ἱερούς ναούς; Ὄχι, διότι καί τούτων τήν κυριότητα ἀξιοῦσιν οἱ τσιφλικοῦχοι. Εἰς 
τά νεκροταφεῖα; Ποτέ, διότι καί αὐτά εἰς τόν ἀφέντη ἀνήκουσι. Ποῦ λοιπόν μέλ-
λουσι νά τραπῶσιν οἱ ἐκδιωκόμενοι; Ἴσως πρός τούς πέντε δρόμους. Εἶναι, τῇ 
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ἀληθείᾳ, μέγιστον τό ζήτημα τῶν ἀγροτικῶν οἰκίσκων. 
Ἐκτός τοῦ ὅτι οἱ κολίγοι ἀναγκάζονται νά μένωσι πολλάκις ἐν ὑπαίθρῳ, νά 

παρατηρηθῆ καί τονισθῆ, μάλιστα, ὅτι τώρα εἰς τά τσιφλίκια δέν ὑπάρχουσιν 
οἰκίαι οὐδέ καλύβαι. Μόνον τρῶγλαι ὑπάρχουσιν. Ὑψοῦνται αὗται μόλις ἕν ἤ δύο 
μέτρα ὑπεράνω τοῦ ἐδάφους. Εἶναι ἀνήλιοι καί σκοτειναί. Ὁ καθαρός ἀήρ σπανίως 
ἐπισκέπτεται αὐτάς. Ἡ ὑγρασία δέν λείπει ἀπ’ αὐτῶν κατά τῶν χειμώνα. Αἱ σανίδες 
εἶναι διά τάς τρώγλας αὐτάς πολυτέλεια ἀσυνήθης. ∆ιά πλίνθων ἀπεξηραμένων, ὄχι 
ὀπτῶν, καί χώματος κτίζονται οἱ τοῖχοι, χῶμα εἶναι καί τό δάπεδον. Χόρτα καί κέ-
ραμοι ἀποτελοῦσιν τήν στέγην, ἥν βαστάζουσι ὀλίγα ξύλα. Τά παράθυρα ὁμοιά-
ζουσι πρός ὀπάς. Τοιαῦται εἶναι τῶν τσιφλικίων αἱ τρῶγλαι, ἐν αἷς ἐγκαταβιοῦσι αἱ 
ἀγροτικαί οἰκογένειαι. Ἳνα τις εἰσέλθη εἰς αὐτάς πρέπει νά ὑποκλιθῆ ἐδαφιαίως, 
διά τήν σμικρότητα τῆς θύρας, ἵνα δέ κατοικήση πρέπει προηγουμένως νά ἀπο-
φασίση τήν θυσίαν τῆς ζωῆς. Οὐδεμίαν ὑπερβολήν λέγομεν. 

Καί προβάλλει φυσική ἡ ἐρώτησις, πρός τί ἄν ὑπάρχη πολιτεία φιλελεύθερος, 
πρός τί ἄν ὑπάρχη κυβέρνησις πατρική; ∆ιατί δέν ἐπεμβαίνουσι πρός περιστολήν 
τοῦ κακοῦ; Πρός τί ἄν καταδιώκουσι ἕναν κακοῦργον, ἕναν φονέα, διότι ἐστέρησε 
τήν κοινωνίαν ἑνός μέλους αὐτῆς, καί ἀφήνουσι χιλιάδας ὑπάρξεις χωρικῶν νά 
δολοφονῶνται ἐντός τῶν σκοτεινῶν τρωγλῶν; Μήπως δέν ἔχουσι προορισμόν; Μή-
πως καί αὐταί δέν εἶναι χρήσιμοι εἰς τήν κοινωνίαν, εἰς τήν Πολιτείαν, εἰς τό 
Ἔθνος, εἰς τήν ἀνθρωπότητα; Βεβαιότατα εἶναι. Ἀλλά τότε δικαιοῦνται καί νά τύ-
χωσι ποιᾶς τινός μερίμνης. Ἀχιλλεύς Βαϊρακλιώτης (Σκρίπ, 15.2.1911).   

57) ΜΙΚΡΑ ΠΕΤΑΧΤΑ 

Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας. (…). Κατά τήν χθεσινήν γενομένην σκοποβολήν ἐπέτυχον 
κατά σειράν οἱ ἑξῆς εὐέλπιδες νέοι: Ἀχιλλεύς Βαϊρακλιώτης, δημοσιογράφος, Νικό-
λαος Πλατσής, κτηματίας, Α. Ἀδαμόπουλος δικηγόρος, Ε. Καραλαρίτης, δημοδιδά-
σκαλος, Π. Τσιαταλιᾶς, κτηματίας, Ι. Νάστος ἤ Κούλης, ἐνοικιαστής τοῦ φόρου τῶν 
σφαζομένων ζώων, Β. Οἰκονομίδης, παντοπώλης, καί Β. Σκαφιδᾶς, φοιτητής τῆς 
Φαρμακευτικῆς. Ἅπαντες οἱ ἀνωτέρω νέοι θά λάβωσι μέρος εἰς τούς τελεσθησομέ-
νους κατά τήν 24ην Μαρτίου ἀγώνας σκοποβολῆς. 

Εἰς ἀθλιεστάτην κατάστασιν εὑρίσκεται ἡ συνοικία Βαρουσίου. Καί οἱ ἁρμόδιοι 
κοιμοῦνται τόν Βαρούχιον. Πρός θεοῦ κ. κ. ἁρμόδιοι, δέν ρίχνετε μία ματιά εἰς τούς 
δρόμους τῆς συνοικίας αὐτῆς νά ἰδῆτε τί βρῶμα ὑπάρχει; Καί ὅμως, ὑπάρχει πίστω-
σις τοῦ ∆ήμου διά τήν καθαριότητα τῆς πόλεως ἀρκετά σεβαστή. Τί λέγει ὁ κ. Κυ-
ρώζης; 

Ὅσοι ἐκ τῆς ἐπαρχίας μας ἀναχωροῦν δι’ Ἀμερικήν, ἄς προτιμῶσι τό πρακτο-
ρεῖον τῆς Αὐστροαμερικάνας, τῆς ὁποίας πράκτωρ τυγχάνει ὁ κ. Γεώργιος ∆ημό-
πουλος (…). Ἀχιλλεύς Βαϊρακλιώτης (Σκριπ, 11.3.1911). 

58) ΑΝΑ ΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΝ ΚΑΜΠΟΝ. ΤΙ ΦΡΟΝΟΥΝ ∆ΙΑ ΤΗΝ ∆ΕΚΑΤΗΝ  
Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟ ΚΟΥΛΟΥΚΙ) 

∆ιά νά δώσωμεν ἀκριβῆ ἰδέαν τῆς γνώμης τῆς ἐπαρχίας Φαρσάλων εἶναι ἀνάγκη 
νά γράψωμεν τόν τρόπον τῆς καλλιεργείας ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Φαρσάλων, ὅστις εἶναι 
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διάφορος τῶν συνθηκῶν ὑφ’ ἅς διεξάγεται ἡ γεωργία εἰς τά ἄλλα μέρη τῆς Θεσσα-
λίας. Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Φαρσάλων ἡ καλλιέργεια τῆς γῆς γίνεται, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, 
διά κολουκίων, ἤτοι ὁ ἰδιοκτήτης χρησιμοποιεῖ ἀνθρώπους μέ ἡμερομίσθιον διά τήν 
καλλιέργειαν. Ἡ κολιγική καλλιέργεια δέν εἶναι συνήθης εἰς τήν ἐπαρχίαν Φαρσά-
λων, τουτέστι κολίγοι ὑπάρχουν ὀλίγοι εἰς τά τσιφλίκια τῆς ἐπαρχίας Φαρσάλων. 
Ἄλλοτε ὑπῆρχε κολιγική καλλιέργεια καί ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Φαρσάλων, ὅπως καί εἰς 
τήν [ἄλλην] Θεσσαλίαν, ἀλλά κατά τά τελευταῖα ἔτη ἐπολεμήθη καί οἱ περισσότε-
ροι ἰδιοκτῆται προσπαθοῦν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τούς κολίγους. Ἕνεκεν τούτου, 
πολλοί κολίγοι ἐξεδιώχθησαν καί μένουσι ἄνευ ἐργασίας.  

∆ιά τοῦτο, ὁ μή γεωργικός κόσμος ἐξηγέρθη κατά τῶν ἰδιοκτητῶν καί νομίζει 
ὅτι ἡ δεκάτη θά ἐλαττώση σημαντικῶς τό εἰσόδημα τῶν ἰδιοκτητῶν καί θά τούς 
ἀναγκάση νά θέσουν καί πάλιν εἰς ἐφαρμογήν τήν κολιγικήν καλλιέργειαν, ἵνα πε-
ριορίσωσι κάπως τήν φορολογίαν. ∆ιά τοῦτο, ἐν Φαρσάλοις ὑπάρχει μεγάλη μερίς 
ὑπέρ τῆς δεκάτης, ὄχι διότι αὕτη θά ἐλαφρύνη τήν γεωργίαν, ἀλλά διότι θέλει νά 
κτυπηθοῦν οἱ ἰδιοκτῆται. 

Οἱ κηρυχθέντες ἐν Φαρσάλοις ὑπέρ τῆς δεκάτης δέν εἶναι γεωργοί, ἀλλά ἄνθρω-
ποι ἄλλων ἐπαγγελμάτων καί μερικοί οἵτινες ἐπιδιώκουν νά γίνουν ἐνοικιασταί ἤ 
ὑπάλληλοι τῶν ἐνοικιαστῶν. Οἱ γεωργοί, ὅμως, εἶναι κεκηρυγμένοι κατά τῆς δεκά-
της καί ὅλοι καταδικάζουν τόν φόρον. Ἐπίσης ἐκηρύχθησαν κατά τῆς δεκάτης καί 
οἱ δήμαρχοι τῶν πεδινῶν χωρίων τῆς ἐπαρχίας. ∆ιά τοῦτο, τό προχθεσινόν συλλα-
λητήριον τῶν Φαρσάλων διωργάνωσαν ἄνθρωποι μή ἔχοντες σχέσιν μέ τήν γεωργί-
αν. Ὑπάρχει, ὅμως, καί ἕτερος λόγος, ὅστις ἠνάγκασε πολλούς ὅπως κηρυχθῶσιν 
ὑπέρ τῆς δεκάτης. Εἶναι τό ζήτημα τῆς γεωργίας τῶν ὀρεινῶν ∆ήμων τῆς ἐπαρχίας, 
οἵτινες κάμνουν ἐλαχίστην γεωργίαν καί ἐπλήρωναν πάμπολλα διά φόρον τῶν 
ἀροτριόντων κτηνῶν δυσαναλόγως μέ τόν φόρον τόν ὁποῖον πληρώνουν οἱ γεωρ-
γοί τῶν πεδινῶν ∆ήμων. Εἶναι τόσον μικρά ἡ καλλιέργεια τῶν ὀρεινῶν ∆ήμων, 
ὥστε μέ τήν δεκάτην ἀπαλλάσσονται ἐντελῶς τοῦ φόρου, διότι ὅλη ἡ παραγωγή 
των περιστρέφεται εἰς 60-80 κοιλά,1 ἅτινα δέν θά φορολογοῦνται.   

∆ιά τούς δύο τούτους λόγους, ἡ ἐπαρχία Φαρσάλων εἶναι διηρημένη καί παρα-
τηρεῖται τό μοναδικόν φαινόμενον εἰς ὁλόκληρον τήν Θεσσαλίαν ὅτι ὑπάρχουν ἐν 
Φαρσάλοις ἄνθρωποι ὑπέρμαχοι τῆς δεκάτης εἰς τόπον γεωργικόν. 

Ὁ δήμαρχος Φαρσάλων. Ὁ δήμαρχος Φαρσάλων κ. Ἀλέκος Κυρώζης ἔχει τήν 
ἀκόλουθον γνώμην: 

- Κατ’ ἀρχήν εἶμαι πολέμιος τοῦ φόρου τῆς δεκάτης, καθ’ ὅσον τό σύστημα τῆς 
εἰσπράξεως τοῦ φόρου δι’ ἐνοικιαστῶν καί οὐχί ἀπ’ εὐθείας ὑπό τοῦ ∆ημοσίου 
εἶναι καταθλιπτικόν διά τούς γεωργούς. Ὑπενθυμίζω πρός τοῦτο, ἡμᾶς τούς Θεσ-
σαλούς τούς χρόνους τῆς δουλείας, μετά τῶν συναφῶν καταπιέσεων τῶν μαμούρη-
δων, σπαήδων, χαβαλέδων κ.λπ. Ἐν τούτοις ὑπάρχει ἰδιαίτερος λόγος ὅστις μέ 
ἀναγκάζει νά εἶμαι ὑπέρ τῆς δεκάτης. Εἶναι ἡ ἄνισος φορολογία τοῦ φόρου τῶν 
ἀροτριόντων κτηνῶν μεταξύ τῶν ὀρεινῶν καί πεδινῶν ∆ήμων τῆς ἐπαρχίας Φαρσά-
                                                      

1. To κοιλό αυτό, γνωστό και ως καρακοιλό, σταμπόλι, αλτσέκι, ολτσέκι και ολτζέκι ζύγιζε 22 
οκάδες (28,204 κιλά). Τα 60-80 κοιλά είναι 1.320-1.760 οκάδες, δηλαδή 1.692,24-2.256,32 σημερινά 
κιλά. 
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λων. Ἐνῶ οἱ χωρικοί τῶν ὀρεινῶν ∆ήμων ἀπολαμβάνουσι τό τέταρτον, σχεδόν, 
ἐκείνου τό ὁποῖον ἀπολαμβάνουσιν οἱ χωρικοί τῶν πεδινῶν ∆ήμων, ἐν τούτοις ὁ 
φόρος τῶν ἀροτριόντων κτηνῶν τούς κατατάσσει εἰς τήν αὐτήν σχεδόν κατηγορί-
αν. Καί ἐνῶ οἱ ὀρεινοί πληθυσμοί σπείρουσι περί τά 29 κοιλά σίτου καί κριθῆς καί 
πληρώνουν φόρον πεντήκοντα δραχμῶν χωρίς νά ἔχωσι καί ὄψιμον καλλιέργειαν 
ἀραβοσίτου, συσσαμίου κ.λπ., οἱ πεδινοί πληθυσμοί καί δή τά κουλούκια τῶν 
ἰδιοκτητῶν σπείρουσι μέ ἕν ἄροτρον κατά μέσον ὄρον ἑβδομήκοντα κοιλά σίτου, 
κριθῆς κ.λπ. καί ἔχουσι καί ὄψιμον καλλιέργειαν καί ἀπόδοσιν τετραπλασίαν καί 
πληρώνουσι ἴσον φόρον ἀροτριόντων κτηνῶν. 

∆ιά τόν λόγον τοῦτον, ὁ ∆ῆμος Φαρσάλων, ἀποτελούμενος ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐξ 
ὀρεινῶν χωρίων, εἶναι ὑπέρ τῆς δεκάτης, διότι ἀφενός μέν θά ἀπαλλαγῶσι τοῦ φό-
ρου, ἐνῶ ἀφετέρου θά δοθῆ εὐκαιρία εἰς τούς ὀρεινούς χωρικούς ν’ αὐξήσωσι τήν 
καλλιέργειάν των, καθ’ ὅσον θά διπλασιάσωσι τόν ἀριθμόν τῶν ἀροτριόντων κτη-
νῶν καί θ’ ἀναπτύξωσι τάς δυνάμεις τῆς γῆς, ἐνῶ μέχρι σήμερον περιωρίζοντο εἰς ἕν 
ζευγάριον ἕνεκεν τοῦ φόρου τῶν ἀροτριόντων, τό ὁποῖον ἐπλήρωνον. 

Ὁ κ. Γ. Μυλωνᾶς. Ὁ ἐμπορομεσίτης κ. Γεώρ. Μυλωνᾶς, γνώστης τῶν γεωργικῶν 
συνθηκῶν τῆς καλλιεργείας ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Φαρσάλων ἐκφράζεται ὡς ἑξῆς: 

- Οὐδεμία φορολογία τιθεμένη εἶναι δυνατόν νά ὠφελήση τήν γεωργίαν, ἀλλ’ 
ἐπειδή τρέφομεν τά ἰδανικά τά ὁποῖα τρέφομεν καί θέλομεν νά ὀνομαζώμεθα 
Ἕλληνες, πρέπει νά ἀνεχθῶμεν καί τήν φορολογίαν. Τώρα ἐγώ τουλάχιστον φρονῶ 
ὅτι ἡ φορολογία τῆς δεκάτης ἤ μᾶλλον τῆς ἕκτης (ἀφοῦ παραδεχθῶμεν ὅτι μία φο-
ρολογία εἶναι ὑποχρεωτική) εἶναι προτιμοτέρα τῆς τοῦ ἐπαχθεστάτου φόρου τῶν 
ἀροτριόντων, διά τόν λόγον ὅτι οἱ γεωργοί θά δύνανται νά διαθέσωσι ὅσα ζῶα 
θέλουσι εἰς τήν ἐργασίαν τῆς καλλιεργείας καί τότε, ὅταν ὁ γεωργός ἐργασθῆ 
ἐλευθερώτερον καί ἡ γῆ ἀποδώσει περισσότερον εἰσόδημα, πολύ εὐχαρίστως πλη-
ρώνει τόν φόρον τῆς ἕκτης.Τό βάσανον διά τούς γεωργούς εἶναι ὅταν ὁ χωροφύλαξ 
τούς καταδιώκη διά τόν φόρον τῶν ἀροτριόντων, ἔστω καί ἄν ἡ γῆ δέν ἀπέδωκεν 
οὔτε τόν σπόρον. Ὁ νομοθέτης φρονῶ ὅτι ἔχων ὅλα αὐτά ὑπ’ ὄψιν του θά θελήση 
νά ἐξασφαλίση τά συμφέροντα τοῦ γεωργοῦ τόσον ὅσον καί τοῦ ἐνοικιαστοῦ. Κα-
τά τοῦ φόρου ἐξηγέρθησαν οἱ ἰδιοκτῆται διά τόν ἁπλούστατον λόγον ὅτι αὐτοί διά 
τοῦ συστήματος τῆς φορολογίας τῶν ἀροτριόντων μένουσιν ἐντελῶς ἀφορολόγητοι.  

Ἐκ τῆς γνώμης τοῦ κ. Μυλωνᾶ, τήν ὁποίαν δημοσιεύομεν, ἕν καί μόνον ἐξάγεται 
συμπέρασμα, ὅτι καί αὐτός ἀναγνωρίζει τά μεγάλα κακά της δεκάτης, ἀλλά ἐτάχθη 
ὑπέρμαχος τῆς δεκάτης καί ὡμίλησεν ὑπέρ αὐτῆς διά τόν λόγον ὅτι θέλει νά παταχθῆ 
ἡ μεγάλη ἰδιοκτησία. Ὁ κ. Μυλωνᾶς θέλει τήν δεκάτην διά νά περιορίση τά δικαιώ-
ματα τῆς μεγάλης ἰδιοκτησίας καί νά καταστείλη τήν διά κουλουκίων καλλιέργειαν, 
ἥτις ἐπέταξεν εἰς τούς δρόμους, κατά τά τελευταῖα ἔτη, ὅλους τούς κολίγους. Ἐν τού-
τοις, οἱ περισσότεροι διαφωνοῦν πρός τήν γνώμην αὐτοῦ, διότι ἐάν ἡ δεκάτη θά κτυ-
πήση τήν μεγάλην καλλιέργειαν, θά θανατώση ὅμως τήν μικράν καί δή τήν διά κολί-
γων, ἥτις καί πάλιν ὑπάρχει ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Φαρσάλων. Ἡ γενική γνώμη εἶναι ὅτι ἐάν 
πρόκειται διά τήν ἐπαρχίαν Φαρσάλων, νά καταστραφῆ ὁλόκληρος ἡ ἄλλη Θεσσαλί-
α, εἰς ἥν εἶναι ἀδιάφορος ὁ τρόπος τῆς καλλιεργείας καί δέν συντρέχουν οἱ εἰδικοί 
λόγοι, οἱ ἀπαντώμενοι ἐν τῇ καλλιεργείᾳ τῆς ἐπαρχίας Φαρσάλων, ἐρρέτω τοιοῦτος 
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περιορισμός τῆς μεγάλης ἰδιοκτησίας (Εμπρός, 12.3.1911).    
Φάρσαλα, 13 Μαρτίου. 
Ἔδωκα μίαν εἰκόνα τῆς γνώμης τῆς ἐπικρατούσης ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Φαρσάλων διά 

τήν νέαν φορολογίαν τῶν σπειρομένων γαιῶν. Χθές ἠσχολήθην ἐπί τῶν ἰδεῶν 
ἐκείνων οἵτινες ὑποστηρίζουσι τήν φορολογίαν, οὐχί διότι αὕτη θ’ ἀνακουφίση τήν 
θεσσαλικήν καλλιέργειαν, ἀλλ’ ἐξ ἄλλων λόγων, ἀπαντομένων μόνον ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ 
Φαρσάλων καί οἵτινες συνδέονται μέ τήν καταπολέμησιν τῆς διά κουλουκίων καλ-
λιεργείας, ἥτις ἐπεξετάθη ἐνταῦθα κατά τρόπον ἀπίστευτον, καί ἐρίφθησαν εἰς τούς 
πέντε δρόμους οἱ περισσότεροι τῶν κολίγων. Σήμερον δίδομεν ἄλλας γνώμας τῶν 
ψυχραιμότερον κρινόντων τά πράγματα καί ἀποφαινομένων κατά πόσον ἡ δεκάτη 
θά ὠφελήση τήν θεσσαλικήν καλλιέργειαν. 

Τί λέει ἕνας ἐνοικιαστής. Ὁ κ. Ντούλας Νάστος, ἔμπορος καί ἐνοικιαστής τοῦ 
μικροῦ κτήματος Πασιᾶ Μαγούλα,2 ἔχει τήν ἀκόλουθον γνώμην. 

- Σᾶς λέγω τήν γνώμην μου ἀνεπηρέαστον καί μακράν παντός ὑπολογισμοῦ, 
διότι ἐγώ ἀπό τοῦ Αὐγούστου καί ἐκεῖθεν θά παύσω νά εἶμαι ἐνοικιαστής καί 
συνεπῶς ἡ νέα φορολογία δέν μέ πειράζει. Κρίνω τά πράγματα ἀπό γεωργικῆς 
ἀπόψεως, καθ’ ὅσον, ἕνεκεν τῆς ἀναμίξεώς μου εἰς τά γεωργικά, κατώρθωσα νά μά-
θω τάς γεωργικάς συνθήκας καί νά εἶμαι εἰς θέσιν νά ἀποφανθῶ περί τοῦ συμφέρο-
ντος τῆς γεωργίας. Καί πρῶτον δέν πρέπει νά δώσητε μεγάλην πίστιν εἰς ἐκείνους 
οἵτινες ἐνταῦθα ὑποστηρίζουν τήν φορολογίαν, διότι αὐτοί ἐμπνέονται ἐκ πάθους 
κατά τῆς μεγάλης καλλιεργείας καί διότι οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἐπιδιώκουν νά 
γίνουν ἐνοικιασταί ἤ ὑπάλληλοι τῶν ἐνοικιαστῶν. Ἀλλά τοῦτο ἐπικρατεῖ μόνον ἐν 
τῇ πόλει τῶν Φαρσάλων καί ὄχι εἰς τά χωρία. Εἰς τά χωρία ὑπάρχει μεγάλη 
ἐξέγερσις, ἐπί κεφαλῆς δέ αὐτῆς εἶναι οἱ δήμαρχοι. Ἔχω πεποίθησιν ὅτι ἡ νέα φο-
ρολογία θά βλάψη τήν γεωργίαν διότι ἀφενός θά τριπλασιασθῆ ὁ φόρος, ἐνῶ 
ἀφετέρου θά ἐγκαθιδρυθῆ τυραννία καί κατάθλιψις. 

Καί διά νά σᾶς ἀποδείξω τό πρῶτον σᾶς λέγω τά ἑξῆς: Ἐγώ τό χωρίον μου τό 
καλλιεργῶ μέ μίαν δωδεκαμελῆ οἰκογένειαν, ἔχουσα δύο ἄροτρα, διά τά ὁποῖα 
ἐπληρώναμεν μέχρι πέρυσιν δρ. 160, ἐνῶ μέ τόν νέον φόρον θά πληρώσωμεν τετρα-
πλάσια. Κατά μέσον ὅρον τό κτῆμα δίδει ἐτησίαν ἀπόδοσιν 1.200 κοιλά,3 ἀπό τά 
ὁποῖα ἐάν ἀφαιρέσωμεν τήν τροφήν καί τόν σπόρον τοῦ κολίγου θά μείνουν 1.000, 
ἅτινα θά δώσουν εἰς τόν δεκατιστήν 100 κοιλά ἤ δραχ. 600, ἤτοι ὁ κολίγος θά πλη-
ρώση δρ. 300, ἐνῶ μέ τόν φόρον τῶν ἀροτριόντων ἐπλήρωνε τό ἥμισυ τῶν δραχ. 
160, ἤτοι δρ. 80. Ἐπίσης ὁ κολίγος θά κάμη κριθάρι καί καλαμπόκι περί τά 1.500 
κοιλά, δι’ ἅ θά πληρώνη ὁ γεωργός ἄλλας 45 δραχ. ἤτοι ὁ κολίγος θά πληρώση ἐν 
ὅλῳ δραχ. 345.  

Ἐξ αὐτοῦ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ φόρος ὑπερτετραπλασιάζεται. Ἄλλας τόσας θά 
πληρώσω καί ἐγώ, ἀλλά ἐγώ πολύ δικαίως πρέπει νά πληρώσω, διότι δέν ἔχω ἄλλα 
ἔξοδα. Θά ἔχω μόνον τό δέκατον, ἐνῶ ὁ κολίγος γιά νά πάρη τά 500 κοιλά εἰργάσθη 
αὐτός καί ἡ οἰκογένειά του ὁλόκληρον τόν χρόνον, ἐπλήρωσεν ἔξοδα θερισμοῦ, 
ἐπλήρωσε τροφήν διά τά ζῶα, ἅτινα ὅλα ταῦτα θά φορολογηθῶσι, ἐνῶ ἐάν φορο-
                                                      

2. Πασιά Μαγούλα· τα σημερινά ∆εντράκια των Φαρσάλων. 
3. Tα 1.200 αυτά κοιλά είναι 26.400 οκάδες, δηλαδή 33.844,4 σημερινά κιλά.  
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λογήση τά 500 κοιλά, ἅτινα θά πάρω ἐγώ, δικαίως θά τά φορολογήση διότι τά 500 
κοιλά εἶναι καθαρόν εἰσόδημα. Ὥστε ἐννοεῖται πόσον ἄδικος καί πόσον δυσανάλο-
γος εἶναι ἡ φορολογία. ∆ιά τόν λόγον τοῦτον εἶμαι πολέμιος τῆς δεκάτης, διότι αὕτη 
καιρίως θά πλήξη τήν γεωργίαν, διότι θά σταματήση τό ἐμπόριον, διότι θ’ ἀφαιρέση 
τό ψωμί τοῦ κολίγου. Ἐάν φορολογήση μέ μίαν δραχμήν τόν ἰδιοκτήτην, ὁ κολίγος 
θά πληρώση τρεῖς δραχμάς. Τοιαύτη εἶναι ἡ ἀναλογία. Ἡ κυβέρνησις ἔπρεπε νά φο-
ρολογήση μόνον τόν ἰδιοκτήτην, διότι αὐτός παίρνει τό εἰσόδημά του χωρίς νά δα-
πανήση τίποτε, καί ὄχι τόν κολίγον, διότι εἶναι ἁμαρτία, εἶναι ἀδικία (…). 

Ὁ πρόεδρος τοῦ Γεωργικοῦ Συλλόγου. Ἠθέλησα νά ἴδω τόν πρόεδρον τοῦ 
Γεωργικοῦ Συλλόγου Φαρσάλων κ. Τάκην ∆ημητρίου, ἰατρόν, ὅστις ὡς μή ἔχων 
ἄμεσα συμφέροντα μέ τήν γεωργίαν θά ἔχη ἀμερόληπτον γνώμην. Μοί διεμήνυσεν, 
ἐπειδή ἦτο ἀδιάθετος, ὅτι ἡ δεκάτη θά καταστρέψη τήν γεωργίαν, ὅτι δέν ἦτο δυ-
νατόν νά εὑρεθῆ χειρότερον ἀντιθεσσαλικόν νομοσχέδιον, ὅπερ θά βάλη μίαν με-
γάλην μαχαιριάν εἰς τήν θεσσαλικήν παραγωγήν. 

-Ἐγώ, εἶπε, ὡς ἰατρός περιοδεύω ὅλα τά χωρία τῆς ἐπαρχίας Φαρσάλων, δέν κα-
τώρθωσα δέ νά εὕρω καί ἕναν τουλάχιστον γεωργόν θιασώτην τῆς δεκάτης. Μόνον 
ἐντός της πόλεως τῶν Φαρσάλων ὑπάρχουν ἄνθρωποι ὑπέρ τῆς δεκάτης, ἀλλ’ αὐτοί 
οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τήν γεωργίαν καί ὑποστηρίζουν τήν δεκάτην ὁρμώμενοι 
ἐξ ἄλλων λόγων. Οἱ χωρικοί μόλις ἀκούσουν τήν λέξιν δέκατο τούς πιάνει τρεμού-
ρα, διότι κτυπᾶ κακά εἰς τά αὐτιά των, ἐπειδή ἀναμιμνήσκονται τά ὅσα ἀνεκ-
διήγητα μαρτύρια ὑπέφεραν ἐπί Τουρκοκρατίας. Ἔπειτα δέν εἶναι μόνον ἡ κατά-
θλιψις, ἥν ἀναγκαίως θά ἔχη ἡ δεκάτη, πράγμα το ὁποῖον θά παραλύση τήν 
αὐτενέργειαν τοῦ καλλιεργητοῦ, εἶναι καί τό ὑπέρογκον τοῦ φόρου. Ἐπεριμέναμεν 
ἀνακούφισιν καί προστασίαν, καί ὄχι φορολογίαν πενταπλασίαν ἐκείνης τήν ὁποία 
ἐπλήρωναν οἱ γεωργοί. 

Ὑπάρχει ὅμως, καί ἄλλος σοβαρώτερος λόγος ὅστις μέ ἀναγκάζει νά εἶμαι πολέ-
μιος τῆς δεκάτης. Εἶναι ὁ κίνδυνος μήπως οἱ ἰδιοκτῆται, θέλοντες νά ἀποφύγουν τήν 
φορολογίαν, κάμουν τά κτήματά των λιβάδια. Ὁ κίνδυνος οὗτος δέν ἀποτρέπεται 
καί ἐν ᾗ περιπτώσει φορολογηθῆ, ἔστω καί μέ 25 %, τό εἰσόδημα τοῦ λιβαδίου, διό-
τι ὁ ἰδιοκτήτης θά προτίμηση νά φορολογηθῆ τό λιβάδιον, καθ’ ὅσον θά εἶναι 
ἀπαλλαγμένος ἀπό τούς κολίγους καί ἀπό τάς δικαίας ἐξεγέρσεις αὐτῶν. Καί ἐάν 
γίνη αὐτό, ἐάν ἀπολιβαδοποιηθῆ τό περισσότερον μέρος τῆς Θεσσαλίας, τί θά γί-
νουν αἱ 20 χιλιάδες κολιγικαί οἰκογένειαι; Ἐάν δέν ἐξεγερθοῦν καί δέν ἐπαναστα-
τήσουν, δέν θά ἐκπατρισθῶσιν; ∆ιά τοῦτο φρονῶ ὅτι ἡ κυβέρνησις δέν πρέπει νά 
ἐπιμείνη εἰς τήν ἐπιψήφισιν τῆς δεκάτης, ἀλλά πρέπει νά εὕρη ἄλλον τρόπον φορο-
λογίας, μή ἔχοντα σκοπόν νά καταστρέψη τήν παραγωγήν καί νά ἐπισωρεύση καί 
νέα βάσανα εἰς τόν ἀναξιοπαθοῦντα κολιγικόν πληθυσμόν τῆς Θεσσαλίας. ΠΗΛΙ-
ΟΡΕΙΤΗΣ (Εμπρός, 14.3.1911).     
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΙΩΓΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Το Μακρυχώρι1 είναι ένα μακρύ χωριό, το οποίο βρίσκεται στο 18o χιλιόμετρο 
της εθνικής οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από την είσοδο της Κοιλάδας 
των Τεμπών. Πήρε το όνομά του λόγω της έκτασης που καλύπτει και του σχήματος 
που έχει. Ο επίσκοπος Πλαταμώνος Αμβρόσιος αναφέρει: «κατέχει μακρύν χῶρον 
ἐκτάσεως καί ἴσως ἐκ τούτου ὠνομάσθη οὕτως».2 Το χωριό είναι χτισμένο στους 
πρόποδες του βουνού Καρακόπετρα, το όνομα του οποίου σημαίνει μαύρη πέτρα ή, 
σύμφωνα με άλλους, κοράκου πέτρα. Στα δυτικά του υπάρχουν ορεινοί όγκοι 
στους οποίους δεν υπάρχει βλάστηση· αυτό δηλώνει και το όνομα του ενός, Γκόλια, 
δηλαδή γυμνή. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο λόφος που βρίσκεται πιο κοντά στον 
οικισμό, στον οποίο υπάρχει ένα μικρό δασάκι «το δάσος των πυροσβεστών», το 
οποίο δημιουργήθηκε την δεκαετία του 1970. Στα ανατολικά του οικισμού διέρχε-
ται η νέα εθνική οδός Αθηνών- Θεσσαλονίκης. 

Η περιοχή κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους, όπως προκύπτει από 
τον οικισμό, που ανασκάφθηκε πρόσφατα, στα ανατολικά του οικισμού. Η ανα-
σκαφή διενεργήθηκε από την ΙΕ΄ ΕΠΚΑ στο πλαίσιο της κατασκευής της νέας εθνι-
κής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης το 1999 και 2000. Κατά την πορεία της αποκαλύ-
φτηκε ο οικισμός, που βρίσκεται νοτιοανατολικά του παλιού αντλιοστασίου του 
χωριού, ο οποίος τοποθετείται χρονολογικά στη νεολιθική εποχή και στην ύστερη 
εποχή του χαλκού. Το πόλισμα έχει τη μορφή μαγούλας, όπως ονομάζονται στη 
Θεσσαλία οι χαμηλές εξάρσεις του εδάφους, οι οποίες καλύπτουν λείψανα της Αρ-
χαιότητας, με ωοειδές σχήμα. Στη νεολιθική εποχή ανήκουν τρεις τάφροι, καθώς και 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, δάπεδα και λιθόστρωτα. Στην ίδια περιοχή, λίγο βο-
ρειότερα, αποκαλύφτηκαν τέσσερις τάφοι και λείψανα οικιών της μυκηναϊκής επο-
χής, τμήμα δρόμου και ένας τάφος της νεολιθικής εποχής.3 

Σ’ αυτό το σημείο ας μας επιτραπεί να χρησιμοποιήσουμε την μηχανή του χρό-
νου και να πραγματοποιήσουμε ένα άλμα από την Προϊστορία στην Ιστορία4 και 

                                                      
1. Από την θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον, την άμεση ανταπόκρισή τους, 

τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έθεσαν στη διάθεσή μου, τους συγχωριανούς μου: Φωτεινή 
Ζιώγα, Παντελή Μπότσαρη, Χρήστο Σαΐτη, Ευαγγελία Στογιάννη, Απόστολο Μιχ. Στογιάννη, 
Χρήστο Φάκα και Γεώργιο Ευαγγελόπουλο. 

2. Αμβρόσιος Πλαταμώνος, Η επισκοπή και ο επίσκοπος Πλαταμώνος, εν Αθήναις 1895, 246. 
3. http://odysseus.culture.gr.  
4. Η αλήθεια είναι ότι αφήνουμε ανεξερεύνητη μία μεγάλη χρονική περίοδο. Η εποχή που θα 

μας απασχολήσει τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 19ου αι. και στις πρώτες δεκαετίες του 20ού. 
Η αναφορά στην προϊστορία γίνεται, επειδή η ανασκαφή έγινε τα τελευταία χρόνια, τα ευρήματά 
της είναι ορατά, οι κάτοικοι αναφέρονται σ’ αυτήν, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστές περισσότερες 
πληροφορίες. Θεώρησα ότι είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί έστω και επιγραμματικά για να γίνει 
έτσι γνωστό και αυτό το κομμάτι της ιστορίας του χωριού. 



 322 

πιο συγκεκριμένα στην εποχή της οθωμανικής κατοχής.  
Η περιοχή της Λάρισας κυριεύθηκε από τους Οθωμανούς το 1386/1837, από τον 

Εβρενός πασά για πρώτη φορά, και οριστικά το 1423, από τον Τουραχάν μπέη, 
στρατηγό του σουλτάνου Μουράτ Β΄ και υπήχθη στο σαντζάκι των Τρικάλων.5 Οι 
Οθωμανοί εγκατέστησαν στην περιοχή πληθυσμούς από το Ικόνιο, οι οποίοι έγιναν 
γνωστοί με το όνομα Κονιάρηδες και οι οποίοι «έχτισαν τα εξής 12 χωριά: Τατάρ 
(Φαλάνη), Καζακλάρ (Αμπελώνας), Τσαϊρλί (Βρυότοπος), Μουσαλάρ (Ροδιά), 
Κουφάλα (διαλυμένος οικισμός), Καρατσογλάν (Αργυροπούλι), Ντελίρ (∆ελέρια), 
Λιγάρα (Λυγαριά), Ραντγκού (διαλυμένος οικισμός), Καραντεμιρλέρ (διαλυμένος 
οικισμός), ∆εριλί (Γόννοι), Μπαλαμούτ (Ιτέα)».6 Η περιοχή όπου είναι το χωριό 
βρέθηκε υπό οθωμανική κατοχή. Με βάση την μελέτη των πηγών, στα μέσα περίπου 
του 16ου αι. ιδρύθηκαν οι οικισμοί Οτμανλί (Μακρυχώρι) και το γειτονικό Μπα-
γισλάρ, το οποίο διαλύθηκε πριν από το 1881. Σύμφωνα με τον Μ. Kiel, στα 1570 
κατοικούσαν 25-50 οικογένειες στο Οτμανλί και λιγότερες από 25 στο Μπαγισλάρ.7  

Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κατοχής, ανατολικά και νότια της σημερινής 
θέσης του οικισμού, υπήρχαν μικροί τουρκικοί οικισμοί, τα ερείπια των οποίων 
υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Οι οικισμοί αυτοί ήταν:8 το Προσήλιο, το Βερνέρι, α-
νατολικά-νοτιοανατολικά του οικισμού, το Ραχμάνι, στη βιομηχανική περιοχή της 
Λάρισας, τα ερείπια του οποίου σώζονταν μέχρι το 1910, όπως αναφέρουν οι Wace 
- Thomson9 και το Καρασλάρ. Το τελευταίο εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους 
του, διότι, σύμφωνα με μαρτυρίες των παλιότερων Μακρυχωριτών, έβρισκαν φίδια 
ακόμα και μέσα στα μπισίκια, δηλαδή στις κούνιες των μωρών. Aπό ένα δημοσίευ-
μα της εφημερίδας Εστία, (φ. 17.10.1897) πληροφορούμαστε ότι το Καρασλάρ ήταν 
τσιφλίκι του Νικ. Μαυρογορδάτου, o oποίος φρόντισε να δοθεί άδεια παλιννόστη-
σης στους χωρικούς του, οι οποίοι είχαν φύγει από εκεί λόγω του ελληνοτουρκικού 
πολέμου, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ο οικισμός αυτός εγκαταλείφθηκε μετά το 
1897 και όχι πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας το 1881, επειδή δεν ανα-
φέρεται στην απογραφή αυτού του έτους.10 Η απουσία του οφείλεται, με βάση μία 
άγνωστη έως τώρα πληροφορία, στο γεγονός ότι οι κάτοικοί του απογράφθηκαν 

                                                      
5. Πυρήνας του διοικητικού συστήματος των Οθωμανών ήταν το σαντζάκι, μία μεγάλη διοι-

κητική περιφέρεια με διοικητή τον σαντζάκμπεη. Βλ. Βασίλειος Κ. Σπανός, Οι Οικισμοί της 
Βορειοδυτικής Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία (από τον Ι∆΄ έως τον ΙΘ΄ αιώνα), εκδ. οίκος 
Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004, 20. 

6. Λάζαρος Αρσ. Αρσενίου, Η Θεσσαλία στην Τουρκοκρατία, Επικαιρότητα, Αθήνα 1984, 31, 
413· Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Αρχές και διαμόρφωσή του, εκδ. Ηρό-
δοτος, Θεσσαλονίκη 1974,  Α, 275. 

7. Mashiel Kiel, «Das turkische Thessalien: Etabliertes Geschichtsbild versus Osmanische 
Quellen», Die Kultur Griechenlandw in Mittelalter und Neuzei, Gottingen 1996, 195. Ευχαριστώ 
τον κ. Κώστα Σπανό για την υπόδειξη αυτού του δημοσιεύματος. 

8. Κώστας Σπανός, «Τέσσερις διαλυμένοι οικισμοί στην περιοχή του Μακρυχωρίου», Πρα-
κτικά 5ου (23.10.1999) και 6ου (8.5.2004) Συνεδρίων Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα 2010, 91-
96 και προφορική μαρτυρία του κ. Χρήστου Φάκα,  κατοίκου του Μακρυχωρίου. 

9. A. U. Wace - M. S. Thomson, Prehistoric Thessaly, Cambrige 1912, 25. 
10. Βλ. Παραπάνω την σημείωση 8.  



323 

μαζί με τους κατοίκους του Μακρυχωρίου.  
«ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ. Οἱ προχθές εἰσελθόντες εἰς Θεσσαλίαν ὀλίγιστοι πρό-

σφυγες μετά τῶν ποιμνίων των ἦσαν οἱ χωρικοί τοῦ τσιφλικίου Καρασλάρ τοῦ κ. 
Μαυρογορδάτου,11 ὅστις κατώρθωσεν ἐν Κων)πόλει διά τῆς κοινωνικῆς του θέσεως 
νά ἐπιτύχη ἐξαιρετικήν ἄδειαν παλιννοστήσεως τῶν χωρικῶν του. Καί οὕτω μόνον 
ἐξηγεῖται ἡ ἐξαίρεσις αὕτη, ἥτις ἐπεδόθη ἐσφαλμένως ὡς ἄγνοια δῆθεν τῆς διαταγῆς 
τοῦ Ἐτέμ περί παλιννοστήσεως».12 Ασφαλώς το Καρασλάρ της Εστίας είναι το αυ-
τό με το Καρισλάρ.  

Η αναζήτηση ασφάλειας από τους κατοίκους ήταν ένας άλλος λόγος, ο οποίος 
οδήγησε στην εγκατάλειψη και των υπόλοιπων οικισμών, καθώς το μικρό μέγεθος 
τους, τους άφηνε εκτεθειμένους στις επιδρομές κλεφτών, που δρούσαν στην περιο-
χή.13 Πότε ακριβώς εγκαταλείφθηκαν αυτοί οι οικισμοί δεν είναι γνωστό.14 Στις μέ-
ρες μας οι περιοχές αυτές είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οι σημερινοί κάτοικοι ό-
ταν αναφέρονται σε αυτές χρησιμοποιούν συχνά τα τουρκικά ονόματά τους. 

Το 1786 στη Θεσσαλία εισήλθε ο Αλή πασάς. Κατά τη διάρκεια της εξουσίας του 
απέκτησε μεγάλη περιουσία, η οποία αποτελούνταν από 935 τσιφλίκια, ανάμεσα 
τους και το Μακρυχώρι.15 Σύμφωνα όμως με ένα νεότερο δημοσίευμα, στα 1818 το 
Μακρυχώρι αναφέρεται ως τιμάριο του Μουχτάρ πασά, γιου του Αλή πασά, από 
το οποίο αυτός εισέπραττε τις προσόδους,16 ενώ ο Βελή πασάς είχε ως τσιφλίκι του 
το Ντογουσλάρι,17 το οποίο βρισκόταν στην κτηματική περιοχή του γειτονικού 
Παραπόταμου. Ο Αλή πασάς απέκτησε, μάλλον, ένα τμήμα της μεγάλης περιουσίας, 
που είχε στη Θεσσαλία, μετατρέποντας τα γεωργικά κεφαλοχώρια, τα οποία υπήρ-
χαν σε αυτή, σε τσιφλίκια. Οι απόψεις όμως για τη συχνότητα και τον τρόπο με τον 

                                                      
11. Πρόκειται, μάλλον, για τον Νικόλαο Αλεξ. Μαυρογορδάτον (1837-1903), ο οποίος ήταν 

διπλωμάτης, όπως και ο αδελφός του Γεώργιος (1839-1902). Ο Νικόλαος, κατόπιν εντολής του 
βασιλιά Γεωργίου Α΄, μαζί με τον Μ. Στεφάνου, εκπροσώπησαν την ελληνική κυβέρνηση για την 
υπογραφή της επαχθέστατης συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως, την οποία ετοίμασαν οι Μεγ. 
∆υνάμεις της εποχής, μετά την ήττα του 1897. Μετά την υπογραφή της συνθήκης, ο Νικόλαος 
Μαυρογορδάτος τοποθετήθηκε ως πρεσβευτής της Ελλάδας στην Τουρκία και ο Ρεσίτ μπέης ως 
πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ελλάδα. Βλ. Γ. ∆. Παπαδημητρίου, «Η ελληνοτουρκική συνθήκη 
ειρήνης του 1897», Εστία, φ. 18.2.1910. Η συνθήκη αυτή κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων 
με τον νόμο ΒΦΙΕ/1897.    

12. Ευχαριστώ τον έγκριτο δικηγόρο της Λάρισας κ. Φοίβο Καζάκη για την αποστολή, μέσω 
του κ. Κώστα Σπανού, ενός φωτοαντιγράφου με την είδηση της Εστίας. 

13. Προφορική μαρτυρία του κ. Χρήστου Φάκα. 
14. Η εγκατάλειψη των οικισμών αυτών μπορεί να οφείλεται στο κλίμα της περιοχής, την 

στρατολογία αλλά και στην επιδημία πανώλης που είχε ξεσπάσει στην περιοχή. Βλ. Ν. Γεωρ-
γιάδης, Θεσσαλία, εκδ. Έλλα, Λάρισα 1995,  89 (1η έκδοση, εν Αθήναις 1880). 

15. Επαμ. Φαρμακίδης, Η Λάρισα από μυθολογικών χρόνων μέχρι προσαρτήσεως στην Ελλά-
δα, Βόλος 1926, 204.  

16. Βασ. Παναγιωτόπουλος (με την συνεργασία των ∆ημήτρη ∆ημητρόπουλου και Παναγιώτη 
Μιχαηλάρη), Αρχείο Αλή πασά Γενναδείου Βιβλιοθήκης, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2007, τ. Β. 471. 

17. Ι. Γ. Γιαννόπουλος, «Τα τσιφλίκια του Βελή πασά, υιού του Αλή πασά», Μνήμων, 2 (Αθήναι 
1972) 148. 
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οποίο γινόταν αυτό και για το ποια χωριά μετατράπηκαν τελικά σε τσιφλίκια του 
διίστανται.18 Φαίνεται όμως ότι οι κάτοικοι δεν ανταποκρίνονταν με συνέπεια στις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στο κατάστιχο με αριθμό 936 (1109) του 1815, το 
χωριό αναφέρεται ως ένας από τους οικισμούς, που όφειλαν το στρεμματιάτικο του 
1813 στον Αλή πασά.19 Το 1815 όμως εισέπραξε από το χωριό το στρεμματιάτικο, 
δηλαδή τον φόρο 3 στρεμμάτων.20 Στην κατάσταση αυτή αναφέρεται για πρώτη 
φορά το χωριό με το όνομα Οτμανλί.  

Αναφορά στο χωριό γίνεται και σε δύο έγγραφα του Βελή πασά, σταλμένα από 
τον Τύρναβο, το ένα στις 7.9.1814 και το άλλο στις 6.10.1814. Το περιεχόμενο των 
εγγράφων αφορά την πρόσοδο από τις περιουσίες των αποθανόντων έξι οικισμών 
των Τεμπών. Μεταξύ των άλλων αναφέρεται ο Σουλεϊμάν εφένδης στο Μακριχώ-
ρι21 ή Μακρυχώρι.22  

Ως Μακρηχέριον, όμως, αναφέρεται το χωριό σε ένα έγγραφο του Μουχτάρ πα-
σά, σταλμένο από τα Ιωάννινα στις 10.2.1817. Στο κείμενο γίνεται λόγος για ένα 
χάρτζι23 μπεράτι,24 δηλαδή για τα έξοδα έκδοσης ενός διατάγματος το οποίο ανα-
φερόταν στο τιμάριο του Μακρηχερίου στο Γενή Σεχέρι (Λάρισα).25 Είναι ενδιαφέ-
ρον το γεγονός ότι τα παραπάνω έγγραφα, παρόλο που εκδόθηκαν από την γραμ-
ματεία της διοίκησης του Αλή πασά και των γιων του, δεν χρησιμοποιούν το οθω-
μανικό όνομα του οικισμού (Οτμανλί) αλλά το ελληνικό. Κατά την διάρκεια της 
οθωμανικής κατοχής και κατά τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης συναντάμε και 
τα δύο ονόματα του χωριού: Οτμανλί-Ουτμαντά και Μακρυχώρι.  

Ο W. Μ. Leake, άγγλος αξιωματικός, αρχαιολόγος και περιηγητής, κατά την πο-
ρεία του από τη Λάρισα προς τα Αμπελάκια, το 1806, σημειώνει στο περιηγητικό 
του ημερολόγιο: «όταν περνάμε πλάι στο Μικρό Κεσερλί,26 το Ουτμαντά, ένα μεγά-
λο τουρκικό χωριό ονομαζόμενο από τους Έλληνες Μακρυχώρι, κείται δύο μίλια 
προς τα αριστερά μας».27 Το χωριό αναφέρουν ως Οτμανλί ο γάλλος περιηγητής Φ. 

                                                      
18. ∆. Κ. Τσοποτός, Γη και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία, Επικαιρότητα, 

Αθήνα 1974, 199-224. 
19. Κώστας Σπανός, «Πέντε θεσσαλικά έγγραφα (1815-1818) από το αρχείο του Αλή πασά», 

Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 18 (1990)100, 110. 
20. Κώστας Σπανός, «Πέντε θεσσαλικά έγγραφα…», ό. π., σ. 100. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται 

και οι φόροι που εισέπραξε από τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής: από το Ντογουσλάρ, 900 γρό-
σια για το βαμβακιάτικο του 1813 έκτασης 6 ζευγαρίων, από το Μπαγιλσάρ, το στρεμματιάτικο 
4,02 στρεμμάτων, και από το Ντογουσλάρ το στρεμματιάτικο 120 στρεμμάτων. 

21. Βασ. Παναγιωτόπουλος, ό. π., σ. 471. 
22. Βασ. Παναγιωτόπουλος, ό .π., σ. 477. 
23. Χάρτιζι < τ. harz· dαπάνη, έξοδο. 
24. Μπεράτι <τ. berat· δίπλωμα το οποίο εκδιδόταν για την εκχώρηση προσόδων, τον διορισμό 

διοικητών, μητροπολιτών κ. ά. 
25. Β. Παναγιωτόπουλος, ό. π., σ. 789. 
26. Μικρό Κεσερλί· η σημερινή Ελάτεια βορειοδυτικά του Συκουρίου.  
27. W. Μ.  Leake (μετ. Β. Ε. Αργυρούλης), «Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1806. Από τη Λάρισα στα 

Τέμπη», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 44 (2003) 248. 
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Πουκεβίλ,28 το 1820, και ο Αμπελακιώτης Ιω. Α. Λεονάρδος, το 1836, ο οποίος το 
αναφέρει ως κονιαροχώρι.29 Το Μακροχώρι επισκέφτηκε το 1877 ο Αδάμ Ανακα-
τωμένος Μακεδών, ο οποίος το περιγράφει ως εξής: «Σταματῶμεν πρός στιγμήν εἰς 
τό τουρκικόν χωρίον Μακροχώρι, ὅπερ μακρόθεν φαίνεται ὡς κοιμητήριον ἤ κα-
τοικία γεωργῶν Τούρκων. Μάτην ζητεῖ ὁ ὁδοιπόρος νά ἴδη μακρόθεν τόν καπνόν 
ὑψούμενον, ὅστις τόν ἀναμιμνήσκει τήν πατρική ἑστίαν. Τίποτε, σιγή θανάτου 
ἐπικρατεῖ. Οὔτε κύνες ὑλακτοῦσιν, οὔτε δένδρα ὑπάρχουσιν ἐντός καί πέριξ τοῦ 
χωρίου, οὗτινος οἱ οἰκίσκοι παριστῶσι τήν εἰκόνα τῶν ἀσιατικῶν μαυσωλείων τῶν 
πρώτων χρόνων τῆς ἐπιδρομῆς, ὅποτε τούς πίπτοντας ἀπηθανάτιζον διά τοιούτων 
κτιρίων ἄνευ τινός χάριτος. Ἔμπροσθεν τοῦ χωρίου, εἰς τό μέρος ἔνθα διέρχονται 
οἱ ὁδοιπόροι, κεῖνται τάφοι πρός οὕς δεικνύουσιν οἱ διαβαίνοντες Τοῦρκοι τυπικήν 
τινά στοργήν, ἀποστηθίζοντες εὐχάς τινάς τοῦ Κορανίου. Οἱ τῶν χωρίων τούτων 
Κονιάροι φαίνονται ὡς ἀπηυδηκότες σκηνῆται ἕτοιμοι νά λύσωσι τάς σκηνάς των. 
Οἱ μέν ἄνδρες φέρουσι νυχθημερόν τά βαρέα ἐκεῖνα ἀσιατικά πιστόλια, μᾶλλον 
πρός ἐπίδειξιν καί πρός ἐνθάρρυνσιν τῶν τέκνων των, ἅτινα ἀκολουθοῦσι τούς 
γονεῖς των εἰς τάς ἐργασίας των ἤ πρός φύλαξιν τῶν ζώων, διδάσκοντες αὐτά τήν 
ὑπεροχήν ἥν ἔχουσιν ἐπί τοῦ διαβαίνοντος ραγιᾶ, ὅστις κύπτων τήν κεφαλήν διέρ-
χεται πρό τῶν διπόδων τούτων θηρίων προσφωνῶν τό: πολλά τά ἔτη».30 

Ως Οτμανλί, επίσης, αναφέρεται το χωριό και στην απογραφή του 1881.31 Ο Ν. 
Γεωργιάδης αναφέρει τα εξής: «Ἡ κοιλάς αὐτή διαρρέται ὑπό τινος ἐκ τῆς Ὄσσης 
κατερχομένου ποταμίου, εἶναι δέ τά ἐν αὐτῇ χωρία τά ἀκόλουθα, Τόιβας,32 Σαρλί-
κι,33 Μεγάλον Κισερλί,34 Μικρό Κισερλί,35 Χατσιόμπασι,36 Μακρηχώριον, Μπαλ-
τσή,37 Μπαξιλάρι38 καί Πουρνάρι, ἀποτελοῦντα σήμερον τόν ∆ῆμον Νέσσωνος 
ἀνῆκον εἰς τήν ἐπαρχίαν Λαρίσης. Τά χωρία ταῦτα κατοικοῦνται ἕκαστον ὑπό 30-
40 περίπου οἰκογενειῶν, ἀσχολουμένων εἰς τήν καλλιέργειαν τῆς εὐφόρου αὐτῶν 
γῆς».39 Στην παραπάνω μαρτυρία, ενώ τα υπόλοιπα χωριά αναφέρονται με τα 
τουρκικά ονόματά τους, το Μακρυχώρι αναφέρεται με το σημερινό του όνομα. Ω-

                                                      
28. Φραγκίσκος-Κάρολος Πουκεβίλ (μετ. Ν. Μολφέτα), Ταξίδι στην Ελλάδα. Μακεδονία - 

Θεσσαλία, αφοί Τολίδη, Αθήνα 1995, 267. 
29. Ιω. Α. Λεονάρδος, Νεώτατη της Θεσσαλίας Χωρογραφία, εισαγωγή-σχόλια-επιμέλεια Κώ-

στας  Σπανός,   «Θετταλός», Λάρισα 1992, 132 (1 η έκδοση Πέστη 1836). 
30. Αδάμ Κ. Ανακατωμένος Μακεδών, Τα νέα όρια της Ελλάδος, ήτοι τοπογραφικαί και εθνο-

λογικαί σημειώσεις περί της Θεσσαλίας, εισαγωγή - σχόλια - επιμέλεια Κώστας Σπανός, 1ο 
Παράρτημα του Θεσσαλικού Ημερολογίου, Λάρισα 2004, 36-37.  

31. Υπουργείον Εσωτερικών, Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απο-
γραφήν του 1881,  εν Αθήναις 1884, 13. 

32. Τόιβασι· το σημερινό Καλοχώρι του Συκουρίου. 
33. Σαρλίκι· η σημερινή Όσσα του Συκουρίου. 
34. Μεγάλο Κεσερλί· το σημερινό Συκούριο. 
35. Μικρό  Κεσερλί· η σημερινή Ελάτεια. 
36. Χατζιόμπασι· ο σημερινός Ευαγγελισμός των Τεμπών. 
37. Μπαλτσί· το σημερινό Κυψελοχώρι.  
38. Μπαξιλάρι· ο σημερινός Παραπόταμος του Μακρυχωρίου. 
39. Ν. Γεωργιάδης, Θεσσαλία, εκδ. ΄Ελλα, Λάρισα 1995, 134 (1η  έκδοση, εν Αθήναις 1880). 
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στόσο όμως τα ονόματα Ουτμαντά- Οτμανλί δεν είναι γνωστά στους ντόπιους, σε 
αντίθεση με τα τουρκικά ονόματα των άλλων χωριών της περιοχής, τα οποία είναι 
γνωστά και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. Οι κάτοικοι αποκαλούσαν, πά-
ντοτε, το χωριό τους Μακρυχώρι, όπως το αναφέρει και ο Νίκος Σχοινάς,40 το 1886: 
«διεθνής ἁμαξιτός ἀπό Λαρίσης πρός Θεσσαλονίκην παρερχομένη μετά 3 ὥρας τοῦ 
ἀριστερόθεν 1/4 ὥρ. ὀθωμανικοῦ χωρίου Μακριχώρι (…)».41  

Το ελληνικό στοιχείο δεν ήταν έντονο στην περιοχή κατά τη διάρκεια της οθω-
μανικής κατοχής. Οι Έλληνες έρχονταν από ορεινά χωριά για να υπηρετήσουν ως 
χουσμικιάρηδες,42 υπηρέτες δηλαδή στους Τούρκους, ή ως τεχνίτες (σαμαράδες, ρά-
φτες και χτίστες), καθώς οι Τούρκοι δεν ασχολούνταν με αυτά τα επαγγέλματα.43 
Με την προφορική αυτή μαρτυρία συμφωνεί και ο Λάζαρος Αρσενίου, ο οποίος 
αναφέρει ότι «οι Τούρκοι απεχθάνονται κάθε είδος εργασίας και δεν καταδέχονται 
να γίνουν χειροτέχνες. Είναι μόνο πολεμιστές και χασομέρηδες».44 Ελληνικοί νομα-
δικοί πληθυσμοί, όπως οι Σαρακατσάνοι, έρχονταν στην περιοχή για να παραχει-
μάσουν με τα κοπάδια τους. Βλέποντας ότι οι Οθωμανοί αναχωρούσαν από την 
περιοχή, αγόρασαν δικά τους κτήματα και εγκαταστάθηκαν στο χωριό, αυξάνο-
ντας έτσι τον ελληνικό πληθυσμό.  

Η Θεσσαλία απελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς και ενώθηκε με την Ελλάδα 
το 1881. Ο νεοϊδρυμένος νομός της Λάρισας διαιρέθηκε με το ΦΕΚ 126/188345 στις 
εξής επαρχίες: «Ἡ κατά τόν νομόν Λαρίσσης ὁμώνυμος ἐπαρχία διαιρεῖται εἰς δή-
μους ὀκτώ, ἤτοι τόν δῆμον Λαρίσσης α΄ τάξεως, τούς δήμους Κραννῶνος, Νέσσω-
νος, Ἀμπελακίων, Συκουρίου καί Ἀρμενίου β΄ τάξεως καί τούς ∆ήμους Ὀγχήστου 
καί Φακίου γ΄ τάξεως…. Πρωτεύουσα τοῦ μέν δήμου Λαρίσσης προσδιορίζεται ἡ 
πόλις Λάρισσα, τοῦ δήμου Κραννῶνος τό χωρίον Τσορμακλή,46 τοῦ ∆ήμου Νέσσω-
νος47 ἡ κωμόπολις Μέγα Κεσερλή, τοῦ δήμου Ἀμπελακίων ἡ κωμόπολις Ἀμπελάκια, 

                                                      
40. Ο Ν. Σχινάς ως ταγματάρχης του Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού συνέταξε, με εντολή 

του υπουργού των Στρατιωτικών, το έργο του Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, 
Νέας Οροθετικής Γραμμής και Θεσσαλίας (Αθήναι 1886) στο οποίο κατέγραψε τα χωριά, τον 
πληθυσμό, τις χρονικές αποστάσεις και τις οδικές αρτηρίες που τα συνέδεαν.    

41. Ν. Σχινάς, ό. π., σ. 21. Οι οδικοί άξονες που συνέδεαν τα χωριά και τις πόλεις αυτή την 
εποχή ήταν αμαξιτοί και ημιονικοί. Οι αμαξιτοί ήταν οι κεντρικοί, οι πλέον βατοί δρόμοι, οι 
οποίοι χρησιμοποιούνταν από τους οδοιπόρους της εποχής, αλλά και από τους αμαξάδες για την 
μεταφορά εμπορευμάτων, γενικότερα  υλικών αγαθών και πληροφοριών. Βλ. Ηλίας Βαλιάκος, Η 
επαρχία Ελασσόνας τον 19ο αι., εκδ. Βιβλιοπωλείο Γνώση, Λάρισα 2003, 30. 

42. Χουσμεκιάρης < hizmetci· υπηρέτης. 
43. Πληροφορία του κ. Χ. Φάκα. 
44. Λάζαρος Αρσ. Αρσενίου, ό. π., σ. 54.    
45. ΦΕΚ 126/1883, Περί της εις δήμους διαιρέσεως της κατά τον νομόν Λαρίσσης ομωνύμου 

επαρχίας, σ. 643-674.  
46. Τζουρμακλί· οι σημερινοί Άγιοι Ανάργυροι της Λάρισας. 
47. Ο ∆ήμος Νέσσωνος, πήρε το όνομά του από την λίμνη Νεσσωνίς, και απείχε έως 3 ώρες από 

την Λάρισα. Η Νεσσωνίδα (Καρατσαΐρ) βρισκόταν δυτικά της Βοιβηίδας (Κάρλας). Σύμφωνα με 
τον Ν. Γεωργιάδη «ἀναξίως φέρει τό ὄνομα λίμνη, οὖσα μᾶλλον ἑλώδης τις ἔκτασις σχηματιζομένη, 
ἐκ τῶν πλημμυρῶν τοῦ Πηνειοῦ διό καί μετά παρατεταμένας ἀνομβρίας ἐν καιρῷ θέρους, ὅτε καί ἡ 
ἐξάτμισις εἶναι ζωηροτέρα, τό ἕλος ἀποξηραίνεται». Βλ. Ν. Γεωργιάδης, ό. π., σ. 39. 
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τοῦ δήμου Συκουρίου ἡ κωμόπολις Τοπουσλάρ,48 τοῦ δήμου Ἀρμενίου τό χωρίον 
Γκερλή,49 τοῦ δήμου Ὀγχήστου ἡ κωμόπολις Μαϊμούλη50 καί τοῦ δήμου Φακίου ἡ 
κωμόπολις Νεμπεγλέρ».51 Σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ στο ∆ήμο Νέσσωνος α-
νήκαν τα εξής χωριά:  

Μέγα Κεσερλή    958 κάτοικοι 
Μικρόν Κεσερλή   272       »    
Χαστηόμπαση      81       »    
Τόϊβαση    105       »    
Ασαρλίκ    420       »    
Πουρνάρι-Ιλεντσελού   168       »    
Μακρυχώρι - Οτμανλή   466       »    
Μπαγκτσιλάρ      41       »    
Μπαχισλάρ      30       »    
Μπαλτσή      50       »    
Ντουγουσλάρ         –       »    

Η απογραφή του 1881 επιβεβαιώνει τα παραπάνω στοιχεία· το Μακρυχώρι (Ο-
τμανλί) ανήκε στον ∆ήμο Νέσσωνος52 και είχε 466 κατοίκους, 248 άνδρες και 218 
γυναίκες.53 Εκκλησιαστικώς, το Μακρυχώρι και τα υπόλοιπα χωριά του ∆ήμου 
Νέσσωνος ανήκαν στην Επισκοπή του Πλαταμώνος54 και κατοικούνταν από οθω-
μανικές και ελληνικές οικογένειες.  

Ο Γ. Φραγκούδης, ο οποίος πέρασε από το χωριό, το 1891, αναφέρει: «(…) ἔφθα-
σα εἰς τό Μακρυχώρι, ὑπό Τούρκων οἰκούμενον. Οἱ Τοῦρκοι τόσον φανατικοί εἶνε, 
ὥστε εἰς οὐδένα Χριστιανόν ἐπιτρέπουσι νά κατοικήση ἐνταῦθα. Μόνο εἷς Χριστι-
ανός ἐτόλμησε ἀπό τῆς προσαρτήσεως νά ἀποκατασταθῆ ἀλλά ὡς φύγη οἱ Τοῦρκοι 
τῷ ὑπόσχονται ὅτι ἀγοράζουσιν εἰς πενταπλάσιον ἀξίαν τά κτήματά του. Πλήν 
αὐτοῦ εἶνε καί δύο Χριστιανοί χαντζῆδες, ἀνεκτοί ὡς ἐκ τοῦ ἐπαγγέλματός των. Τά 
μαγαζιά των, πλήν ὀλίγων ἀξίας 100 ἐν ὅλῳ δραχμῶν, οὐδέν ἄλλο περιέχουσι. Μό-
λις ἠδυνήθηκαν νά μοῦ προμηθεύσωσι τεμάχιον ξερόν ἄρτον καί ὀλίγα ὠά. Αἱ 
                                                      

48. Τοπουζλάρ· ο σημερινός Πλατύκαμπος της Λάρισας. 
49. Γκερλί· το σημερινό Αρμένιο της Λάρισας. 
50. Μαϊμούλι· η σημερινή Χάλκη της Λάρισας. 
51. Νεμπεγλέρ· η σημερινή Νίκαια της Λάρισας. 
52. Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-

1971, τ. Α΄, μέρος Α΄, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1973, 191. 
53. Υπουργείον Εσωτερικών,  Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απο-

γραφήν του 1881, Αθήναι 1884, 13. 
54. H Επισκοπή Πλαταμώνος εκτεινόταν από το ∆ίον της Πιερίας μέχρι την περιοχή του 

Συκουρίου και το Μακρυχώρι. Η έδρα της μεταφέρθηκε διαδοχικά από τον Πλαταμώνα, στα 
Αμπελάκια και στη Ραψάνη. Με την απελευθέρωση της Θεσσαλίας η Επισκοπή διχοτομήθηκε. Οι 
θεσσαλικοί οικισμοί υπήχθησαν στο νομό της Λάρισας, αλλά εκκλησιαστικώς παρέμειναν στην 
Επισκοπή Πλαταμώνος μέχρι το 1899, οπότε αυτή καταργήθηκε. Οι θεσσαλικοί οικισμοί υπή-
χθησαν στην Μητρόπολη της Λάρισας, στο θρόνο της οποίας εκλέχθηκε ως μητροπολίτης ο 
τελευταίος επίσκοπός της Αμβρόσιος, ενώ οι πιερικοί οικισμοί υπήχθησαν στην Μητρόπολη 
Κίτρους. Βλ. www. pierikoi antilaloi.gr· Νόνα Παπαδημητρίου, Η Επισκοπή Πλαταμώνος και 
Λυκοστομίου, διδ. ∆ιατριβή, Αθήναι 1984, 138-143. 
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γυναῖκες διερχόμεναι πρό ἐμοῦ καλύπτουσι τό πρόσωπον. Τά δέ Τουρκόπαιδα μα-
κρόθεν ἱστάμενα μέ περιεργάζονται μετά ἀπορίας. Ὁ θέλων νά κοιμηθῆ εἰς Μακρυ-
χώρι δέν ἔχει παρά νά ἐξαπλωθῆ ὑπό τήν σκιάν τοῦ χανίου (…)».55 

Ο επίσκοπος Αμβρόσιος μας δίνει στοιχεία για την εικόνα που παρουσίαζε το 
χωριό το 1895: «Ἡμίσειαν ὥραν ἀπό τούτου [του χωριού Χατζόμπασι-Ευαγγελι-
σμού] κεῖται τό χωρίον Μακρυχώρι, ὅπερ πράγματι κατέχει μακρύν χῶρον ἐκτά-
σεως καί ἴσως ἐκ τούτου ὠνομάσθη οὕτως. Ἵνα διέλθη τις τό χωρίον τοῦτο ἀπό τῆς 
μιᾶς αὐτοῦ ἄκρας ἄχρι τῆς ἄλλης ἀπαιτεῖται ἡμίωρος τουλάχιστον ἔφιππος ὁδοι-
πορία. Τά δύο τρίτα τῶν κατοίκων τοῦ Μακρυχωρίου εἶναι εἰσέτι Ὀθωμανοί, ἀνερ-
χόμενοι εἰς 130 οἰκογενείας. Οἱ χριστιανοί κάτοικοι, περί τάς 55 οἰκογενείας, ἔχουσι 
μετά τῆς ἐκκλησίας καί δημοτικόν σχολεῖον ἀπό ὀλίγων ἐτῶν. Τό Μακρυχώριον 
κέκτηται τοῦτο τό ἰδιάζον προσόν, ὅτι διετήρησεν ὑπό τήν κατοχήν καί κυριότητα 
αὐτοῦ πάσαν τήν ὀρεινήν περιφέρειάν του, καταλληλοτάτην διά νομή, ἀποφέρου-
σαν ἐτησίως πρόσοδον ὄχι κάτω τῶν 20.000 δραχμῶν. Ἀτυχῶς τοῦ ἐκτάκτου τούτου 
πλεονεκτήματας οὐδεμίαν καλήν χρῆσιν ποιοῦνται οἱ κάτοικοι, διανέμοντες πρός 
ἀλλήλους κατ’ ἀναλογίαν πάσαν τήν καλήν ταύτην πρόσοδον».56 

Στα χρόνια που ακολουθούν η πληθυσμιακή κατάσταση στο ∆ήμο Νέσσωνος 
διαφοροποιείται. Τα χωριά Ντουγουσλάρ και Μπαχισλάρ ερημώνουν, ενώ αυξά-
νονται οι κάτοικοι των υπόλοιπων χωριών. Οι Οθωμανοί εξακολουθούν να διαμέ-
νουν στην περιοχή και να συνυπάρχουν με το ελληνικό στοιχείο, το οποίο όμως 
γίνεται πιο έντονο και αρχίζει να κάνει τις πρώτες αγορές γης. Την εποχή αυτή στην 
περιοχή έρχονται μερικοί Πελοποννήσιοι, αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, οι 
οποίοι αγοράζουν γη και εγκαθίστανται μόνιμα ενισχύοντας έτσι το ελληνικό στοι-
χείο που υπήρχε εκεί,57 με αποτέλεσμα στην απογραφή του 1896 οι κάτοικοί του 
ανήλθαν στους 775.58 

Κατά την διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 στην περιοχή του 
χωριού προβλέπονταν να γίνουν οχυρωματικά έργα, έτσι ώστε, σε περίπτωση υπο-
χώρησης, να αναπτυσσόταν εκεί ισχυρότερη άμυνα. Μετά την μάχη του Νεζερού 
(Καλλιπεύκης), στον Όλυμπο, ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος αναφέρει: «διέταξα 
τόν παρά τῷ ἐπιτελείῳ μου ταγματάρχην τοῦ Μηχανικοῦ Παππαδιαμαντόπουλον 
νά μεταβῆ εἰς Μακρυχώριον καί δώση εἰς τόν συνταγματάρχην Κακλαμάνον τάς 
διαταγάς μου περί ἀνασυντάξεως τοῦ στρατεύματος καί ἐγκαταστάσεως τῆς ἀμύνης 
εἰς τήν κοιλάδα Κισερλῆ (Μακρυχωρίου)». Τελικά όμως στις 12 Απριλίου τα στρα-

                                                      
55. Γ. Φραγγούδης, «Οδοιπορικαί σημειώσεις. Από Κούτρας διά Τυρνάβου εις Τέμπη και 

εκείθεν εις Λάρισαν», Εβδομάς, 8/2 (1891) 3. Οι πληροφορίες και η εικόνα του χωριού που δίνουν 
ο Α. Ανακατωμένος (ό. π., σ. 5) και ο Γ. Φραγγούδης δημιουργούν εύλογες απορίες διότι, αν δεν 
υπήρχαν έλληνες κάτοικοι, τότε πώς επιβίωσε το ελληνικό τοπωνύμιο; Επιπλέον, τέσσερα χρόνια 
αργότερα ο επίσκοπος Αμβρόσιος αναφέρει γύρω στις 55 ελληνικές οικογένειες. Μήπως οι 
προαναφερόμενοι πέρασαν από το χωριό το καλοκαίρι οπότε οι Έλληνες θα ήταν λίγοι, καθώς οι 
οικογένειες των κτηνοτρόφων έλειπαν στα βουνά; 

56. Αμβρόσιος Πλαταμώνος, ό. π., σ. 246. 
57. Πληροφορία του κ. Χρήστου Φάκα. 
58. Μ. Χουλιαράκης, ό. π., μέρος Β΄, σ. 235.  
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τεύματα υποχώρησαν προς τη Λάρισα59 και ακολούθησε η νέα οθωμανική κατοχή 
της Θεσσαλίας (Απρίλιος 1897-Μάιος 1898). 

Μετά τον πόλεμο του 1897 το ελληνικό κράτος έδωσε το δικαίωμα στους κατοί-
κους, που η περιουσία τους είχε υποστεί καταστροφές εξαιτίας του πολέμου να υ-
ποβάλουν αίτηση για αποζημίωση και για δανειοδότηση. Αυτό φαίνεται ότι έκα-
ναν και μερικοί κάτοικοι του Μακρυχωρίου,60 μεταξύ των οποίων 4 υπέβαλαν αί-
τηση για δάνειο-βοήθημα.61 Ο μικρός αυτός συνολικά αριθμός των οικογενειών ί-
σως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχαν γίνει πολλές καταστροφές στην περιοχή 
(πράγμα απίθανο, δεδομένης της άτακτης υποχώρησης του ελληνικού στρατού και 
της προέλασης του οθωμανικού) ή στο ότι οι κάτοικοι δεν είχαν ενημερωθεί ή ήταν 
αγράμματοι και ήταν δύσκολο γι’ αυτούς να εμπλακούν σε τέτοιες διαδικασίες. 

Ο πόλεμος του 1897, οι συγκρούσεις που ακολούθησαν, η υποχώρηση του ελλη-
νικού στρατού, η κατοχή και τελικά η επαναφορά της περιοχής στην ελληνική επι-
κράτεια επηρέασαν τις σχέσεις των πληθυσμών. Πριν από τον πόλεμο στο Μακρυ-
χώρι υπήρχε ένας γραμματοδιδάσκαλος, τουρκικής καταγωγής, για τους οθωμανό-
παιδες, ο οποίος είχε διοριστεί την 13 Απριλίου του 1897 και ήταν στο χωριό του-
λάχιστον μέχρι το 1912. Ο Μούσλου Χατζή Ομέρ, ο προαναφερόμενος γραμματοδι-
δάσκαλος, υπέβαλε αίτηση προς τον ∆ήμο Νέσσωνος, όπως φαίνεται από το σχετι-
κό αρχείο,62 ζητώντας την πληρωμήν των καθυστηρούμενων μισθών. Η καθυστέρη-
ση της πληρωμής των μισθών ήταν συχνό φαινόμενο με το νέο δημοτικό καθεστώς, 
καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα έσοδα μιας κοινότητας δεν κάλυπταν τις ανάγκες 
της. Οι ιδιωτικές παροχές για την παιδεία που χορηγούνταν κατά την Τουρκοκρα-
τία σταμάτησαν, καθώς τώρα οι πολίτες πλήρωναν δημοτικούς φόρους. Επίσης οι 
δημοτικές Αρχές δεν μπορούσαν να χρησιμοποιούν την εκκλησιαστική περιουσία 
για την συντήρηση των σχολείων με αποτέλεσμα οι κοινότητες καθυστερούσαν, 
πολλές φορές, επί μήνες την μισθοδοσία των δασκαλών.63 

Μετά την επαναφορά των συνόρων, οι οθωμανοί κάτοικοι της περιοχής άρχισαν 
να την εγκαταλείπουν με γοργούς ρυθμούς και να πουλούν τις περιουσίες τους 
στους πρώην χουσμικιάρηδες. Αυτό φαίνεται ότι έκανε, σύμφωνα με το σχετικό 

                                                      
59. Υπουργείον Στρατιωτικών, Έκθεσις της Α. Β. Υψηλότητος του ∆ιαδόχου επί των πεπραγμέ-

νων του στρατού Θεσσαλίας κατά την εκστρατείαν του 1897, Αθήναι 1898, 13, 22, 45, 166. 
60. «Ο Νικόλαος Μποσνέας, κάτοικος του Μακρυχωρίου, κατά των ∆ερβίς Οσμάν Ομέρ Οσμάν 

και Αρίφ Σερίφ Τσαούση, πρώην κατοίκων του Μακρυχωρίου και νυν αγνώστου διαμονής, 29 
Ιουνίου 1898. Ο ενάγων ζητεί 17.600 δρχ., εντόκως ως αποζημίωση για την οικοσκευή του και 
ποσότητα γεωργικών προϊόντων τα οποία του αφαίρεσαν οι εναγόμενοι και για την καταστροφή 
της οικίας του, στα μέσα του Απριλίου 1897». Βλ. Βασίλης Κ.. Σπανός, «Από τον δικαστικό από-
ηχο του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897», Θεσσαλικό Ημερολόγιο,  31 (1997) 127. 

61. Ιωάννης Πράπας, «Παραλειπόμενα του πολέμου του 1897. Οι δανειοδοτηθέντες κάτοικοι 
του ∆ήμου Νέσσωνα, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 39 (2001) 205. 

62. Το σχετικό έγγραφο μου έδωσε ο κ. Χρήστος Σαΐτης, κάτοικος του χωριού και διευθυντής 
του Λυκείου. 

63. Α. Σφήκα-Θεοδοσίου, Η Προσάρτηση της Θεσσαλίας. Η πρώτη φάση στην ενσωμάτωση 
μιας ελληνικής επαρχίας στο ελληνικό κράτος (1881-1885), διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 
1989, 156, 157. 
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συμβόλαιο,64 το 1899 ο Χαμίτ Κουτσομαμούτ στον Ιωάννη Γεωργίου Κοκκινοπλίτη 
και ο Χουμέτ Βέη Χατζή Χουσεΐν πασάς στον Γ. Μπέλλο, αργότερα το 1907. Την πε-
ρίοδο αυτή πολλοί Οθωμανοί είχαν εγκατασταθεί στην άλλη πλευρά των συνόρων, 
ωστόσο περνούσαν τα σύνορα και έρχονταν στην περιοχή για να πουλήσουν τις πε-
ριουσίες τους. Την εποχή αυτοί κάποιοι από τους πελοποννήσιους στρατιώτες εγκα-
τέλειψαν το χωριό εξαιτίας μιας ληστρικής συμμορίας, η οποία δρούσε στην περιοχή. 

Η μεγάλη σε έκταση περιοχή αποτέλεσε πόλο έλξης για πληθυσμούς Σαρακα-
τσάνων, Βλάχων αλλά και για οικογένειες Ζαγοριτών, Καλαρριτινών, Κουπατσα-
ραίων, Καραγκούνηδων, Χασιωτών καθώς και για κατοίκους από τα γύρω ορεινά 
χωριά του Ολύμπου και της Όσσας. Οι μόνιμοι πλέον κάτοικοι του χωριού έφεραν 
μαζί τους τα γλωσσικά τους ιδιώματα, τα έθιμα και τις συνήθειες. Έτσι ο πληθυσμός 
του Μακρυχωρίου αυξήθηκε και σύμφωνα με τα αρχεία του ∆ήμου Νέσσωνος το 1907 
ανερχόταν σε 1.029 κατοίκους.65 Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού οφείλεται στην 
εγκατάσταση νέων πληθυσμών, αλλά και στο γεγονός ότι οι οικογένειες που υπήρχαν 
στην περιοχή ήταν κατά κύριο λόγο πολύτεκνες. Αρχικά, οι πληθυσμιακές ομάδες δι-
ατήρησαν την ομοιογένειά τους. Σταδιακά όμως έγιναν μεικτοί γάμοι και οι πληθυ-
σμιακές ομάδες αναμίχθηκαν, η χρήση των γλωσσικών ιδιωμάτων περιορίσθηκε και 
σήμερα είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς την αρχική καταγωγή των Μακρυχωριτών.  

Μέχρι το 1912 το Μακρυχώρι ανήκε στον ∆ήμο Νέσσωνος. Με το Β. ∆. της 
31.8.1912 (ΦΕΚ Α 262/1912) ιδρύθηκε η Κοινότητα του Μακρυχωρίου, η οποία απο-
τελούνταν από το Μακρυχώρι και την Μπάκραινα-Γυρτώνη. Το 1929, με το ∆. της 
30.7.1929, ΦΕΚ Α 269/199, η Μπάκραινα αποτέλεσε δική της Κοινότητα, η οποία ό-
μως το 1930, με το ΦΕΚ Α247/1930, καταργήθηκε και υπήχθη εκ νέου στην Κοινότη-
τα του Μακρυχωρίου.66 Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 το Μακρυχώρι έχει 
1.787 κατοίκους.67 Με τον νόμο «Καποδίστρια» ιδρύθηκε ο ∆ήμος του Μακρυχωρίου 
ο οποίος απαρτίσθηκε από τους οικισμούς: Μακρυχώρι, Γυρτώνη, Ευαγγελισμό και 
Παραπόταμο και με τον νόμο «Καλλικράτης» το Μακρυχώρι ορίσθηκε ως έδρα του 
∆ήμου των Τεμπών. 

                                                      
64. Τα συμβόλαια είναι του Χ. Φάκα και του Α. Μ. Στογιάννη. 
65. Μ. Χουλιαράκης, ό. π., σ. 322· Ε. Κοβάνη, Αν γεράνου φωνή επακούσης. Νέοι και Κοινό-

τητα, Ε.Κ.Κ.Ε. Αθήνα 1995, 51. 
66. ΚΕ∆ΚΕ, Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των ∆ήμων και Κοινοτήτων από της εφαρμογής 

του Νόμου ∆ΝΖ του έτους 1912 και εφεξής. 30 Νομός Λαρίσης, Αθήναι 1961, 196-197. 
67. Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Μακρυχωρίου από το 1881 μέχρι σήμερα είναι η εξής (βλ.  Μ. 

Σταματελάτος – Φ. Βάμβα Σταματελάτου, Επίτομο γεωγραφικό λεξικό της Ελλάδος, «Ερμής», 
Αθήνα 2001, 455. 

1881 κάτοικοι     466   1951   κάτοικοι     1.488 
1896        »        775   1961  »     1.592 
1907        »     1.029   1971  »     1.634 
1920        »     1.053   1981  »     1.808 
1928  »     1.045   1991  »     1.666 
1940  »     1.230   2001  »     1.787 
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ΡΙΖΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΤΑ ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΩΝ 

H Σπηλιά, ένας ορεινός οικισμός (υψ. 800 μ.) στις δυτικές πλαγιές της Όσσας, 
απελευθερώθηκε από τον οθωμανικό ζυγό στις 31 Αυγούστου του 1881. Με την 
δημιουργία των πρώτων ∆ήμων υπήχθη στον ∆ήμο των Αμπελακίων, μαζί με τους 
γειτονικούς οικισμούς, Αμπελάκια, Μπαμπά (Τέμπη) και Λασποχώρι (Ομόλιο). 
Στην απογραφή του 1881 αναφέρεται ότι ο πληθυσμός της ανερχόταν σε 1.003 άτο-
μα (520 άρρενες και 483 θήλεις).1 Για την δημιουργία του πρώτου δημοτολογίου, το 
1883, πήγε στη Σπηλιά ένας ειρηνοδίκης από την Λάρισα και κάλεσε τους αρχηγούς 
της κάθε οικογένειας για να τους καταγράψει. Ο κάθε Σπηλιώτης δήλωσε το επώ-
νυμό του και με αυτό καταχωρίσθηκε. Ρωτούσε τον καθένα πώς είναι το επώνυμό 
του ή πώς τον φωνάζουν οι συγχωριανοί του. Εάν το επώνυμο ήταν κακόηχο ο ει-
ρηνοδίκης το ωραιοποιούσε και μετά το καταχώριζε στο σχέδιο του δημοτολογίου, 
το οποίο στη συνέχεια καθιερώθηκε ως το επίσημο δημοτολόγιο του οικισμού. Σ’ 
αυτό καταχωρίσθηκαν τα ονόματα των οικογενειαρχών με το πατρώνυμό τους, 
όσων είχαν γεννηθεί από το έτος 1843 και εξής. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνο-
νταν και αρκετά παρωνύμια (παρατσούκλια), με τα οποία διαφοροποιήθηκε ακόμα 
και το επώνυμο κάποιων αδελφών. 

Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Τα τρία αδέρφια, παιδιά του Νίκου 
Μαραγκού, δήλωσαν τα παρατσούκλια τους. Ο ένας είπε ότι τον φώναζαν Ζεστό, 
ίσως επειδή είχε λεφτά ή επειδή ήταν κοινωνικός. Ο ειρηνοδίκης είπε πως δεν ακού-
γεται καλά και τον έγραψε ως Ζέστα. Ο δεύτερος αδελφός είπε ότι τον λένε Μπιά-
καβο, ίσως επειδή ήταν κοκκινομάλλης και ο ειρηνοδίκης τον έγραψε ως Μπάκαβο. 
Ο τρίτος αδελφός είπε ότι τον λένε Ντήμο, δηλαδή ∆ήμο, αλλά ο ειρηνοδίκης είχε 
την άποψη ότι ήταν καλύτερα να τον γράψει ∆ημάκη. Από την δημιουργία του δη-
μοτολογίου, πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά οι απόγονοι των τριών αδελφών (Ζε-
στάδες, Μπακαβαίοι και ∆ημάκηδες) δεν ξέχασαν ότι είναι συγγενείς, ότι κρατάνε 
από την ίδια ρίζα. Το περιστατικό αυτό το διηγείται ο ογδονταεξάχρονος Χρήστος 
Ζέστας και προσθέτει ότι αυτά τα έμαθε από τον παππού του. Λέει επίσης ότι τον 
ειρηνοδίκη τον έλεγαν Πεταλά. 

Παραθέτω τώρα ένα άλλο περιστατικό, αντίθετο από το προηγούμενο: Τρία α-
δέρφια, παιδιά του Ρίζου Μακρή, δήλωσαν το επίθετο του πατέρα τους, Μακρής, 
όμως έμειναν γνωστοί στη Σπηλιά κυρίως με τα παρωνύμιά τους: τον Κώστα τον 
φώναζαν Σιουρλή, επειδή ήταν το κεφάλι του ωοειδές, σουρλουτό, τον Γιάννη 
Φαρδή, επειδή είχε φαρδιές πλάτες, και τον Νίκο Τσιάμη, επειδή ήταν ψηλός και 
λιγνός όπως το ψηλό και λεπτό έλατο που το λέμε τσιάμι.2 Πέρασαν χρόνια και 
τους απογόνους αυτών των τριών αδερφών ο κόσμος τους γνώριζε ως Σιουρλήδες, 

                                                      
1. Υπουργείον Εσωτερικών, Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την 

απογραφήν του 1881, εν Αθήναις 1884, 13, αρ. 96. 
2. Τσιάμι < τ. çam· πεύκο, έλατο. 
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Φαρδήδες και Τσιαμάδες και όταν άκουγαν ότι όλοι αυτοί είναι Μακρήδες και 
συγγενείς και ότι κρατάνε από την ίδια ρίζα απορούσαν. 

Μέχρι τα μισά του 20ού αιώνα κυριαρχούσαν τα παρατσούκλια. Μετά υπερί-
σχυσαν τα επίσημα επώνυμα, αλλά τα παρατσούκλια δεν ξεχάστηκαν. Οι Σπηλιώ-
τες, όπως συμβαίνει σε όλα τα χωριά, σκάρωναν νέα παρωνύμια και καμιά φορά 
δημιουργούνταν παρεξηγήσεις. Αναφέρω μία τέτοια περίπτωση, όπως μου την διη-
γήθηκε ο Στέργιος Ζέβλας-Τσουκνίδας και αφορά τον αδελφό του Κωνσταντή. Μία 
καλοκαιρινή μέρα, συναντήθηκαν ο μπαρμπα-Αντώνης Ζαρκατζιάς και ο νεαρός 
τότε Κωσταντής Ζέβλας-Τσουκνίδας πάνω στον Κίσσαβο στην περιοχή Τέσσερις. Ο 
Κωσταντής κληρονόμησε το παρατσούκλι Τσουκνίδας από τον πατέρα του, το ο-
ποίο του το είχε χαρίσει ο μπαρμπα-Αντώνης. Άρμεξαν τα πρόβατα, έβρασαν γάλα, 
έφαγαν, είπαν αστεία, γέλασαν κι όταν ξεκίνησε να φύγει ο Κωσταντής, μόλις είχε 
κάνει δέκα βήματα, τον φώναξε ο μπαρμπα-Αντώνης: 

-Ε, Τσουκνίδα. Τις πλάτες που έχεις εσύ, σου ταιριάζει το Πριονάς. Έτσι θα σε 
λέμε τώρα.  

Κοκάλωσε ο Κωσταντής. Στάθηκε για λίγο σαν άγαλμα, μετά γύρισε πίσω αμί-
λητος. Ο μπαρμπα-Αντώνης δεν σκέφτηκε ότι ο Κωσταντής ήταν οξύθυμος και ξα-
ναμίλησε:  

-Πριονάς … με γεια το όνομα...  
Ο Κωσταντής θυμωμένος σήκωσε την γκλίτσα του και, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν 

μέτρησε πόσες φορές την ανεβοκατέβασε με δύναμη πάνω στην πλάτη του νονού 
μπαρμπα-Αντώνη. 

-∆εν σε φτάνει που μου λες Τσουκνίδα, θα μου πεις τώρα και Πριονά; Θα το ξα-
ναπείς ή θα σου δώσω κι άλλες; 

-∆εν το ξαναλέω, μουρμούρισε ο μπαρμπα-Αντώνης και το επεισόδιο έληξε. 
Νονός των παρατσουκλιών ήταν και ένας άλλος, ο παππούς Γιάννης Κατσιού-

λης, τον οποίο οι Σπηλιώτες τον φώναζαν Πάλιουρα, από τον θάμνο παλιούρι που 
άμα πιαστείς από τα αγκάθια του δεν ξεφεύγεις εύκολα.  

Τα παρωνύμια της Σπηλιάς, όπως τα κατέγραψα είναι πολλά και τα περισσότε-
ρα, δυσετυμολόγητα. Τα παραθέτω στον παρακάτω πίνακα, με αλφαβητική σειρά, 
ερμηνεύοντας όσα έγινε δυνατό με την βοήθεια και του κ. Κώστα Σπανού.  

 
Γαλάνης < γαλάνης < γαλανός. 
Γιαουντής 
Γκαβουκώστας < Γκαβός (τυφλός) + Κώστας. 
Γκαλιούρας· αυτός που γκαλιουρίζει, που γυρνάει τα μάτια του. 
Γκαμάς 
Γκάν’ς < Γκάνας < κάνας· κανένας. 
Γκαραβάν’ς < Γκαραβάνης < καραβάνης < καραβάνα. 
Γκατζέλης 
Γκουρλιάγκους  
∆γιάλ’ς 
Ζινέλης < τ. Zeinel. 
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Κ’νάβ’ς < Κουνάβης < κουνάβι. 
Καβούρης < καβούρι. 
Καζάκας < καζάκα < ιτ. casaca· χοντρό σακάκι. 
Καζμάς < κασμάς < τ. kazma· σκαπάνη. 
Κάιας < κάγιας < τ. kaya· πέτρα. 
Καλιμπάρντος 
Καμα’ιάν’ς < Καμαγιάννης < Κάμα (ζέστα) + Γιάννης. 
Καναρής < κανάρι < καναρίνι (;). 
Καραγιώργας < Καράς (μαύρος) + Γιώργος. 
Καραχρύσας < Καραχρύσος < Καράς + Χρύσος. 
Καραμπίλιας < Καράς + Μπίλιας < Μπίλης – Βασίλης. 
Καριάπας 
Κιφάλας < Κεφάλας < κεφάλι. 
Κουλουκύθας < κολοκύθα. 
Κουντουρές < κουντούρα < τ. kundura· υποδήματα, χαμηλή μπότα. Μεταφορικά 

ίσως σημαίνει τον κοντό. 
Κουρτσάς < Κοριτσάς· αυτός που έπαιζε με τα κορίτσια.  
Κουσιάρας < Εικουσιάρα < Εικοσάρας < εικοσάρι. 
Κούτιας 
Κουτρούλας < κουτρουλός < φαλακρός. 
Κουτρουτσής 
Κουτσ’μανής < Κουτσιμανής 
Κουτσιουμπέλας 
Κουτσουγιάννης < Κουτσός + Γιάννης. 
Κουτσουστάμους < Κουτσός + Στάμος. 
Κουτσουχαδούλης < Κουτσός + Χαδούλης. 
Κρασούλης < κρασί. 
Κρούπας < Κουρούπας. Έγινε κρούπι· ήπιε πολύ, μέθυσε.  
Λαγός· ο δειλός, αλλά και ο γρήγορος.  
Λασπάς < λάσπη. 
Λέλικας < λελέκι, πελαργός. 
Λιγκέρας < λιγκέρι < τ. lenger· μεγάλο χάλκινο πιάτο. 
Λιουλιάκας  
Λύσας < λύσα· ο πείσμων. 
Μαλίζους 
Μαλίκης 
Μαμούτης 
Μέρκας 
Μιρμιλιώνης 
Μουλάς < τ. mola· ανώτερος μουσουλμάνος θεολόγος. 
Μουνάχας < μοναχός. 
Μούργκας· με σκοτεινό χρώμα, ο πολύ μελαχροινός.  
Μπακατσούλας 
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Μπαλιάκας < μπαλιάκος < μπάλιος· που έχει μία τούφα άσπρη στα μαλλιά του. 
Μπαλντούρας 
Μπάμπας 
Μπάρλας < πάρλας· πολυλογάς. 
Μπάτας < πάτας· αυτός που βαδίζει φαρδιά, που πάει πάτα-πάτα. 
Μπουλασίκης  
Μπούμπας < μπούμπος < βλαχ. bouba· φόβητρο των παιδιών. 
Νταούτης < τ. Davud 
Ντιλής < Ντελής < τ. deli· παράφορος 
Ντιμήρας < Ντεμίρης < τ. demir· σίδηρο, σιδηράς 
Ντιτιών’ς 
Ντούβαρης < ντουβάρι < τ. duvar· τοίχος. 
Ξύλ’ς < Ξύλης < ξύλο. 
Πάγκους < πάγκος. 
Πάλιουρας < παλιούρι. 
Παπαδάκας < παπαδάκος. 
Πατσιουμύτης· αυτός που έχει πατημένη την μύτη του. 
Παχιάς < παχύς (;) ή Παχάς < τ. paha· τιμή. 
Πέρπιρας < πέρπιρας· πεταλούδα. 
Πουτούλης 
Π’χάν’ς < π’χάνι < μ’χάνι < μηχάνι· το φυσερό του σιδερά. 
Σαλαμός· ίσως από λεκτικό λάθος, αντί του ορθού Σολωμός.  
Σαλέπ’ς < Σαλέπης < σαλέπι < τ. salep· είδος ποτού. 
Σαράκης < σαράκι. 
Σαρρής < τ. sari· κίτρινος. 
Σέντους 
Σικιρούλας 
Σιουγανής 
Σιουρλής · με ωοειδές πρόσωπο. 
Σιτζιάκ’ς 
Σιφτιλής < Σεφτελής < σεφτές < τ. siftah· το πρώτο πούλημα. 
Σκάρτζους 
Σκόκας 
Σκουφάκης < σκουφάκι. 
Σπιτσάς < σπετσάς < σπέτσα· το κόκκινο πιπέρι. 
Τζάτσας 
Τζιάλ’ς 
Τζιιράς < Τζιγιράς < τζιγέρι < τ. ciger· σπάχνο, εντόσθια. 
Τζιτζίκας < τζίτζικας· ο φλύαρος. 
Τηλιός 
Τιγάνας < τηγάνι. 
Τσατζάλ’ς 
Τσιάκαλους < τσακάλι· ο πείσμων, επιθετικός, εριστικός. 
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Τσιακατόρας 
Τσιάμης < τσιάμι < τ. çam· πεύκο, έλατο .  
Τσιμπούρας < τσιμπούρι· ο ενοχλητικός.  
Τσιούπρους 
Τσιουρνάβας 
Τσιούφης  
Τσίτζους  
Τσουκνίδας < τσουκνίδα. 
Φαρδής < φαρδύς, με φαρδιές πλάτες. 
Φλώρος· με ένα τμήμα των μαλλιών του λευκό. 
Φράτζας  
Χαραμής < τ. harami· ληστής. Η λέξη χαράμι σημαίνει κάτι το οποίο χάνεται χω-

ρίς λόγο. 
Χάτζιους 
Χλιάρας < Χουλιάρας < χουλιάρι· κουτάλι. 
Χολέβας· που φοράει χολέβια, μάλλινες περικνημίδες. 
 
Εκτός από τα παραπάνω παρωνύμια, αρκετοί Σπηλιώτες έχουν και δεύτερο ε-

πώνυμο, το οποίο όμως δεν είναι καταχωρισμένο στο δημοτολόγιο. Τα επώνυμα 
αυτά είναι τα εξής: 

Αναγνώστης· ο ψάλτης. 
Αναστάης < Αναστάσης. 
Αντουνάκης < Αντωνάκης. 
Αρβανίτης · ο Βορειοηπειρώτης. 
Βασιλάκος < Βασίλης. 
Βιτουλιάρης· ο βοσκός των βετουλίων. Το βετούλι είναι κατσίκι μεγαλύτερο των 

έξι μηνών. 
Γιαννακός < Γιάννης. 
Γιαννέλης < Γιάννης. 
Γιουργακέλας < Γιωργακέλης < Γιώργος. 
Γιώργας < Γιώργος. 
Γκουρτζιουβαλίτης· από την Γκουρτζιόβαλη, το σημερινό Βοτανοχώρι του Τυρ-

νάβου. 
Καραφέριας· ο καταγόμενος από την Βέροια (τ. Karaferia· Βέροια). 
Κουκουράβας· ο καταγόμενος από την Κουκουράβα, την σημερινή Αμυγδαλή 

της Αγιάς. 
Κουστούλας < Κωστούλας < Κωστής < Κώστας. 
Κυριατζής < Κυριαζής < Κυριάκος. Κοινό βαπτιστικό όνομα των Θεσσαλών των 

προηγούμενων αιώνων. 
Μαγαλιός· βαπτιστικό Αγιωτών, κυρίως, των προηγούμενων αιώνων. 
Νταμήτρας < Νταμήτρος. Επώνυμο βλαχόφωνων, κυρίως, Θεσσαλών. 
Ντάφος· υποκοριστικό του βαπτιστικού Τριαντάφυλλος > Ντάφυλλος > Ντά-

φλος > Ντάφος. 
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Ντήμος < ∆ήμος. 
Ντημουλάς < ∆ημουλάς < ∆ήμος. 
Παπασιδέρης < παπάς - Σιδέρης. 
Πουλύζας < Πολύζος· κοινό βαπτιστικό των Θεσσαλών των προηγούμενων αιώ-

νων. 
Ριζάκης < Ρίζος· κοινό βαπτιστικό των Θεσσαλών των προηγούμενων αιώνων. 
Ριζούλας < Ριζούλης < Ρίζος. 
Τέγας < Τέγος· ο Στέργιος στα βλάχικα. 
Τεγούλας < Τέγος. 
Τζίμας < Τζίμης· ∆ημήτρης. 
Τσιουβάνης < Τζιοβάνης < ιτ. Giovani· Γιάννης. 
Τσερκέζος < τ. Çerkes· Καυκάσιος. 
Τσιώνας < Μητσιώνας < Μήτσιος < ∆ημήτρης ή από την λέξη τσιόνι· σπουργίτι. 
Χαδουλάκης < Χαδούλης. 
Χρυσούλας < Χρύσος· βαπτιστικό των Θεσσαλών των προηγούμενων αιώνων. 
Ψάλτης. 
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ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ 

ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΣ 

1851-1862 

Ο κώδικας 63 είναι ένα από τα χειρόγραφα που φυλάσσονται στη Μονή Κορώ-
νας, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης του Πλαστήρα. Πρόκει-
ται για ένα χειρόγραφο των ετών 1851-1862, το οποίο αποτελείται από 366 φύλλα, 
διαστάσεων 23,5Χ17 εκ.1 Ένα μέρος του εν λόγω κώδικα έχει δημοσιευθεί2 και στις 
σελίδες αυτές θα προστεθούν τώρα και οι σελίδες της μελέτης μας, η οποία αξιοποι-
εί τις σελίδες 359-361 του κώδικα.3 Πρόκειται για έναν μακρύ κατάλογο ομολο-
γιών4 κτημάτων, δηλαδή για τίτλους μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, μέσα από 
τα οποία αναδεικνύεται ο τρόπος διάθεσης της αγροτικής γης και άλλης ακίνητης 
περιουσίας, κατά τον 19ο αιώνα. Γίνεται αναφορά σε κτήματα με ελαιώνες, αμπέ-
λια, αλλά και διαφορετικής χρήσης κτήματα, με νερόμυλους, με εργαστήρια νερο-
τριβής κ.λπ. Αποδέκτης όλων αυτών των ομολογιών είναι η Μονή Κορώνας. 

Στις υπό μελέτη σελίδες του κώδικα αναφέρεται ο αριθμός των ομολογιών, των 
χοντσετίων5 και των ταπιών,6 η τοποθεσία – χωριό ή περιοχή – του ακινήτου και 
μερικές φορές η έκτασή του, προσδιορισμένη σε στρέμματα, ή σε ολτσέκια,7 δηλαδή 
με την ποσότητα του καρπού που χρειαζόταν για τη σπορά, ή σε βέργες,8 αν ήταν 
αμπέλι. Ελάχιστα έγγραφα αναφέρουν το ποσό της συναλλαγής και τον χρόνο κα-
τά τον οποίο αυτή πραγματοποιήθηκε. 

Όλα, λοιπόν, τα παρουσιαζόμενα εδώ έγγραφα (ομολογίες, χοντσέτια και τα-
πιά) είναι αυτά με τα οποία μπορούσε κάποιος να μεταβιβάσει, να αγοράσει ή να 
πουλήσει, ακίνητη περιουσία. Πρόκειται για έναν τρόπο αγοραπωλησίας ακινήτων 

                                                      
1. Λίνος Πολίτης, Συνοπτική αναγραφή χειρογράφων ελληνικών συλλογών, Θεσσαλονίκη 1976, 
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2. Θωμάς Ζαρκάδας, α) «Τα τσιφλίκια-μετόχια της Μονής Κορώνας στην περιοχή της 
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της Μονής Κορώνας από την ζητεία της περιόδου 1850-1859», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 49 (2006) 
257-276. δ) «Τα έσοδα και έξοδα της  Μονής Κορώνας από τα αμπέλια και τα λιβάδια της, 1849-
1859, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 52 (2007) 329-336. 

3. Ευχαριστώ τον κ. Κώστα Σπανό για την παραχώρηση των σελίδων αυτών από το 
φωτοαντίγραφο του κώδικα το οποίο έλαβε από το ΙΠΑ/ΜΙΕΤ. 

4. Ομολογία· γραμμάτιο, ιδιωτικός τίτλος κυριότητας. 
5. Χοτζέτι < τ. hüccet· απόφαση του ιεροδίκη. 
6. Ταπί < τ. tapu· τίτλος ιδιοκτησίας, κατοχής γαιών. 
7. Ολτσέκι < τ. ölçek· μονάδα μέτρησης των σιτηρών ίση με 22 οκάδες (28,204 κιλά). Ως μονάδα 

έκτασης προσδιόριζε ένα χωράφι το οποίο απαιτούσε 22 οκάδες σπόρο σιταριού και ισοδυνα-
μούσε με 1,5 στρέμμα. 

8. Βέργα· το 1/12 του στρέμματος. 
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ο οποίος επικρατούσε μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, όταν οι γονείς μας και οι 
παππούδες μας πωλούσαν τα κτήματά τους με έναν λόγο, ή με ένα απλό χαρτί, χω-
ρίς να χρειάζεται συμβολαιογραφική πράξη. Έπαιρναν μία μικρή προκαταβολή 
(καπάρο) και κανόνιζαν τον τρόπο της αποπληρωμής του υπόλοιπου ποσού, χωρίς 
να απαιτούνται μάρτυρες. Όταν όμως τα εμπλεκόμενα άτομα ήταν άγνωστα και 
προέρχονταν από άλλα μέρη, τότε χρειαζόταν μία γραπτή ομολογία, όπως είναι οι 
περιπτώσεις που παραθέτουμε στη μελέτη μας.  

Πέρα από την σημαντικότητα των τοπωνυμίων, των ονομάτων και την έκταση 
της γης που μεταβιβάζεται (πωλείται, χαρίζεται ή αφιερώνεται) γίνεται αντιληπτός 
και ο τρόπος με τον οποίον μπορούσε μία τόσο μεγάλη περιουσία να περιέλθει στην 
κατοχή της εν λόγω μονής. Μέσα από αυτές τις ομολογίες φαίνεται ότι η Μονή Κο-
ρώνας είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία, όχι μόνο εντός της γύρω περιοχής, αλλά 
και σε άλλα μέρη, αρκετά μακρινά όπως είναι για παράδειγμα η Κωνσταντινούπο-
λη, όπου η μονή κατείχε ένα εργαστήρι και κάποια μαγαζιά στην περιοχή Κοντο-
σκάλι, στο Καρπενήσι, όπου κατείχε ένα σπίτι – μετόχι, στα Τοπόλια9 της Άμφισ-
σας, όπου κατείχε έναν ελαιώνα, και αλλού. Στις ομολογίες αυτές περιλαμβάνονται 
και οι παραχωρήσεις επαγγελματικών στεγών, όπως είναι οι νερόμυλοι και τα μα-
ντάνια για το μπάσιμο των υφαντών. Σε μερικά από τα έγγραφα αυτά αναφέρεται 
η διευθέτηση κάποιων διαφορών μεταξύ των κατοίκων σχετικά με την βοσκή των 
ζώων και την καλλιέργεια της γης, ή την παραβίαση των κτηματικών τους συνόρων 
από κάποιους άλλους. Στις συναλλαγές αυτές δεν αναφέρονται σημαντικά χρημα-
τικά ποσά. Μόνο σε μερικά από αυτά τα έγγραφα καταγράφεται το ποσό που κα-
ταβλήθηκε. Άλλα πάλι χαρακτηρίζονται ως πληρωμένα, αλλά δεν αναφέρεται πού, 
σε ποιον και πόσα χρήματα καταβλήθηκαν. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε πώς 
και με ποιον τρόπο μπορούσαν τότε οι μονές να αποκτήσουν τέτοιου είδους περι-
ουσίες. 

Υπάρχουν συνολικά 120 τέτοια έγγραφα, τα οποία ανήκουν στις εξής ομάδες:    
                     ομολογίες 70 
                     ταπιά  38 
                     χοντσέτια  9 
                     γράμματα  2 
                     συμφωνητικό 1 
                   -----------------------------------  
                     σύνολο 120                                                             
 
Όλα αυτά τα έγγραφα, όταν περιέρχονταν στην κατοχή της μονής, τοποθετού-

νταν, αρχικά, σε κάποια σακούλα ή στον πάγκο. Αργότερα, προφανώς για λόγους 
ασφάλειας, καταχωρίσθηκαν στον κώδικα 63 κι έτσι έγιναν προσιτά στην έρευνα. 
Αυτό συμπεραίνεται από την αναφορά που γίνεται μερικές φορές σ’ αυτόν τον κα-
τάλογο, ότι δηλαδή τα τάδε έγγραφα βρίσκονται σε μία σακούλα ή εν πάγκω. Πι-
θανόν να ήταν μία στενή πάνινη σακούλα, όμοια με αυτές που κάποτε έβαζαν το 

                                                      
9. Τοπόλια· ο σημερινός Ελαιώνας της Άμφισσας. 
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αλεύρι. Αυτές οι αναφορές έχουν ως εξής: 
α) «Τα ανωτέρω έως εδώ, όσα φαίνονται, ευρίσκονται εντός εις σακούλαν» (σ. 

359, πέντε στίχοι πριν από το τέλος της). 
β) «Τα ανωτέρω ευρίσκονται εν τω μεσιακώ κόλπω του τσιανταρίου10 χμ. εις το 

πρώτον ευρίσκονται άχρηστα, εις το τρίτον τα κατωτέρω ταπία» (στο μέσον της σ. 
360).                   

γ)  «Και ταύτα εβάλθησαν εις σακούλαν» (στο τέλος της σ. 359).  
δ) «Εις πάγκον μονής», «εν πάγκω» ( προς το τέλος της σ. 361). 

 

 
ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΑΣ. Η νότια πτέρυγα των κελιών της. 

(Η φωτογρφία είναι της 7ης ΕΒΑ της Λάρισας) 

Ανεξάρτητα από το πού φυλάσσονταν ή όχι, το βέβαιο είναι πως αν δεν είχαν 
καταγραφεί στον κώδικα 63, τον οποίο φωτογράφησε το ΙΠΑ/ΜΙΕΤ, ίσως δεν θα 
ήταν δυνατή, σήμερα, η μελέτη και η παρουσίαση αυτών των στοιχείων. Στις υπό 
έκδοση σελίδες του κώδικα 63 αναφέρονται πολλά τοπωνύμια. Πολλά από αυτά 
είναι γνωστά, καθώς πρόκειται για χωριά της περιοχής κοντά στη Μονή Κορώνας. 
Πολλά, όμως, είναι άγνωστα, και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με βεβαιότητα 
την ακριβή θέση τους. 

Στην παρουσίαση των σχετικών εγγράφων ακολουθούμε την εξής σειρά: πρώτα 
καταχωρίζουμε εκείνα στα οποία αναφέρονται οικισμοί (με αλφαβητική σειρά), 
μετά εκείνα στα οποία τα τοπωνύμια είναι απροσδιόριστα και τέλος εκείνα στα 

                                                      
10. Η σημασία αυτής της λέξης είναι άγνωστη. 
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οποία δεν αναφέρεται κάποιο τοπωνύμιο. ∆ιευκρινίζουμε, όμως, ότι μερικά από τα 
τελευταία, ενδεχομένως να μη φέρουν το όνομα της περιοχής επειδή μπορεί να απο-
τελούσαν συνέχεια του προηγούμενου εγγράφου και ως εκ τούτου, ο γραφέας, ή ο 
αντιγραφέας, να σκέφθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητο να επαναλαμβάνει το ίδιο το-
πωνύμιο εκεί όπου αυτός το θεωρούσε ως κάτι το αυτονόητο. Στη σελίδα 361, για 
παράδειγμα, υπάρχουν δύο ομολογίες για τον μύλο του Καλίτζα. Ο μύλος αυτός 
οπωσδήποτε τότε ήταν γνωστός και συνεπώς δεν χρειαζόταν να αναφερθεί η περιο-
χή στην οποία υπήρχε. Το όνομα Καλίτζα μπορεί, ενδεχομένως, να παραπέμπει 
στην αρχική ιδιοκτήτρια του μύλου (Καλίτζα), η οποία μπορεί να ήταν αρκετά 
γνωστή στην γύρω περιοχή.  

α) Τα έγγραφα με τα ονόματα των οικισμών 

ΑΓΙΩΡΓΗΣ (Άγιος Γεώργιος της Καρδίτσας, 4 έγγραφα) 
1 ομολογία του Αντώνη Γραβάνη για ένα χωράφι έκτασης 10 στρεμμάτων. 
1 ομολογία του Θανασάκη Αποστολοπούλου για ένα χωράφι του στα Κοκκινο-

πήλια.  
1 ομολογία του Αποστόλη ∆ύσκολου (;) για το χωράφι του στα Κοκκινοπήλια. 
1 ομολογία της Γαγαλιοπούλας και ….. όριον τα χωράφια, έκτασης 3 στρεμμάτων 

στα Κοκκινοπήλια. 

ΒΟΥΝΕΣΙ (Μορφοβούνι της Καρδίτσας, 3 έγγραφα) 

1 ομολογία του Γ. Πορδαλή για ένα αμπέλι απροσδιόριστης έκτασης.  
1 ομολογία για την ανταλλαγή τριών χωραφιών της Ράζιας11 με αντίστοιχα της 

Μονής της Αγίας Τριάδας. 
1 ομολογία και ταπιά, χωρίς να αναφέρεται πόσα είναι αυτά, για το τσιφλίκι 

της Ράζιας.     

ΖΟΥΛΕΥΚΑΡΙ (Ξινονέρι της Καρδίτσας, 4 έγγραφα) 

4 ομολογίες για διάφορες πωλήσεις στο χωριό Ζουλευκάρι. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (2 έγγραφα) 

1 ομολογία και 1 χοντζέτι για ένα σπίτι στο Καρπενήσι. 

ΚΕΡΑΣΙΑ (της Καρδίτσας 3 έγγραφα)  

2 ταπιά για τα χωράφια τα οποία κατείχε η Μονή Κορώνας στο χωριό αυτό. Η 
έκτασή τους ανερχόταν σε 202 ολτσέκια, δηλαδή σε 303 στρέμματα. 

1 ομολογία της  Βάινας από το χωριό Καλογριανά της Καρδίτσας για το χωράφι 
της. 

ΚΡΑΝΙΑ (της Καρδίτσας, 1 έγγραφο) 

                                                      
11. Για την Ράζια, βλ. Αλέξης Γαλανούλης, «Η αγορά του τσιφλικίου της Ράζιας από τους 

Μορφοβουνιώτες το 1920», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 50 (2006) 193-208 
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1 μαρτυρικό γράμμα για ένα χωράφι του Καραστέριου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (1 έγγραφο) 

1 ομολογία για το εργαστήρι και τα μαγαζιά στην περιοχή Κοντοσκάλι. 

ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΑΣ (2 έγγραφα) 

1 ομολογία για την αφιέρωση ενός αμπελιού του Σταθάκη στη μονή. 
1 γράμμα του γερο-Νάκου ο οποίος αφιέρωσε τα γίδια του στη μονή και έμεινε 

και αυτός στη μονή. 

ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 

1 ταπί για το Πετριώτικο12 τσαΐρι,13 αξίας 4 γροσίων. 

ΜΠΕΖΟΥΛΑ (Πεζούλα της Καρδίτσας, 2 έγγραφα) 

1 ομολογία της Μάρως Αλεξοπούλας για ένα αμπέλι, έκτασης 1,5 στρέμματος, 
στην περιοχή Καρούτα. 

1 ομολογία των παιδιών του παπα-Αποστόλη για το εργαστήρι τους. 

ΜΠΛΑΣ∆ΟΥ (Μοσχάτο της Καρδίτσας, 3 έγγραφα) 

1 ομολογία της γερο-καλόγριας για το αμπέλι της, απροσδιόριστης έκτασης. 
1 ομολογία του Χρήστου Λευθέρη για το αμπέλι του, απροσδιόριστης έκτασης. 
1 ταπί του παλαιόμυλου του Μπλάσδου, κοντά στο κτήμα του Χρυσάφη. 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Μητρόπολη της Καρδίτσας, 9 έγγραφα) 

1 χοντέτσι για έναν σπιτότοπο της Ζωγράφως.14 
1 χοντσέτι για το σπίτι του Θεοδωρή Μπαλή. 
1 ταπί του παπα-∆ημητρόπουλου για ένα χωράφι αξίας 10 γροσίων. 
1 ομολογία του Τριανταφύλλου Κακαβά και άλλες δύο ομολογίες του Βασιλάκη 

(;) και μία εις Κλεισούρα.   
1 ταπί για ένα χωράφι 12 στρεμμάτων, στην περιοχή Κουτσούφλιανη.15 
1 ταπί του Μυσιρλή16 στην Κουτσούφλιανη. 
1 ταπί του Αλή Χατζή στην Κουτσούφλιανη, για ένα κτήμα αξίας 2 γροσίων. 
1 ταπί για ένα χωράφι στην Κουτσούφλιανη, αξίας 4 γροσίων. 

ΠΟΡΤΙΤΣΑ (της Καρδίτσας, 2 έγγραφα) 

                                                      
12. Πετριώτικον· ιδιοκτησία της Μονής Πέτρας του Καταφυγίου της Καρδίτσας. 
13. Τσαΐρι < τ. cayir· λιβάδι, χέρσος τόπος. 
14. Το όνομα Ζωγράφω, και σε ιδιωματική μορφή Ζωγράφου, είναι γυναικείο βαφτιστικό. 
15. Κουτσούφλιανη· διαλυμένος οικισμός που βρισκόταν στην περιοχή της Μητρόπολης (Πα-

λαιόκαστρου) της Καρδίτσας, ομώνυμος με τους δύο άλλους θεσσαλικούς οικισμούς, της Καλα-
μπάκας (σήμερα Πλατάνιστος) και τον επίσης διαλυμένο στην ευρύτερη περιοχή της Βερδικού-
σιας Ελασσόνας.   

16. Μυσιρλής· ο καταγόμενος από το Μισίρι, δηλαδή την Αίγυπτο. 
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1 χοντσέτι για το σύνορο της Πορτιτζούλας.17  
1 χοντσέτι για βοσκή των βαρκών18 του ίδιου χωριού (της Πορτίτσας). 

ΣΑΡΑΚΙΝΑ 19 (διαλυμένος οικισμός, 1 έγγραφο)  

 1 ταπί του Μυσιρλή και Αλή Φραγγιώτη, αξίας 8 γροσίων. 

ΣΕΡΝΕΝΙΚΟΥ (Φυλακτή της Καρδίτσας, 1 έγγραφο) 

1 ομολογία για τον μύλο μανδάνι (νεροτριβή). 

ΣΤΟΥΓΓΟΥ (Κρυονέρι της Καρδίτσας, 8 έγγραφα) 

1 ομολογία αγοράς20 10.000 (γροσίων;) το έτος 1800 και 
1 ακόμα το [1]802 (;) 
1 ταπί αγοράς 12.000 (γροσίων). 
4 ταπιά για αγορά από τους σπαχήδες.21  
1 χοντσέτσι για τα σπίτια στο χωριό Στούγγου.. ευρ..ομ22 μετά 18 (;)   

ΤΙΤΑΪ (Λαμπερό της Καρδίτσας, 3 έγγραφα) 

1 ομολογία για το λιβάδι του Γεωργίου Ζαφείρη, το οποίο αυτός έβαλε ως (αμα-
νέτι).23  

1 ομολογία για το χωράφι αποκαλούμενον Αρκτικόν των Τεταγιωτών.24 
1 ομολογία των Τεταγιωτών του Εφραίμ25 για 500 γρόσια, τα οποία δάνεισε στις 

21.10.1801. 

ΤΟΠΟΛΙΑ (Ελαιώνας της Άμφισσας, 12 έγγραφα)26 

                                                      
17. Πορτιτζούλα· η γυναίκα που καταγόταν από το χωριό Πορτίτσα της Καρδίτσας. 
18. Βαρκό· περιοχή που νεροκρατάει, την οποία έφραζαν οι γεωργοί για να κόψουν το χόρτο  

το καλοκαίρι. Με το ξεραμένο χόρτο τάιζαν τα μεγάλα ζώα τον χειμώνα. 
19. Η Σαρακίνα βρισκόταν στην πεδινή περιοχή των Καναλίων της Καρδίτσας. 
20. ∆εν προσδιορίζεται το είδος της αγοράς του οποίου η αξία ανήλθε στις 10.000 γρόσια, όπως 

και στις δύο επόμενες καταχωρίσεις. 
21. Σπαχής < τ. sipahi· ιππέας, κάτοχος ενός τιμαρίου για την προσφορά του στο κράτος έφιπ-

πης στρατιωτικής υπηρεσίας. Κατά τον 19ο αιώνα, ο σπαχής είναι ο κάτοχος γαιών σε κάποιο 
χωριό. 

22. Η λέξη αυτή είναι δυσανάγνωστη. 
23. Αμανέτι < τ.  emanet· ενέχυρο, παρακαταθήκη, φύλαξη. 
24. Τεταγιώτες· οι κάτοικοι του Τεταγίου, του σημερινού Λαμπερού της Καρδίτσας. 
25. Ο Εφραίμ ήταν μοναχός της Κορώνας. 
26. Η Μονή Κορώνας κατείχε στο χωριό αυτό 90 αγροτεμάχια με ελιές, τα οποία είχε αγοράσει 

την περίοδο 1800-1818. Βλ. Σωτήρης Ν. Αθανασιάδης, «∆εκατέσσερα ανέκδοτα έγγραφα για τα 
καρδιτσιώτικα μοναστήρια Κορώνα και Πελεκητή», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 4 (1983) 33-42 (Τα 
αναφερόμενα στην Κορώνα έγγραφα είναι του έτους 1836). Σε ένα έγγραφο του έτους 1855, 
αναφέρεται ότι η μονή νοίκιασε σε έναν κάτοικο του χωριού Τοπόλια (Ελαιώνα) 170 ελαιό-
δεντρα. Βλ. Γιώργος ∆ημητρίου, «Η ενοικίαση των ελαιοδέντρων της Μονής Κορώνας στην 
περιοχή της Άμφισσας, 1855», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 55 (2009) 217-221. 
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10 ομολογίες διάφορων ατόμων, με τις οποίες η μονή απέκτησε τον ελαιώνα της 
στην περιοχή. Στις ομολογίες αυτές αναφέρεται πόσες ρίζες ελιές είναι αγορασμένες 
και από ποιον. 

1  ομολογία για το μετόχι της μονής στην περιοχή αυτή. 
1  χοντσέτι για το μετόχι των Σαλώνων ή της Τοπόλιας. 

ΦΡΑΓΚΟΥ- Ξένια (της Καρδίτσας 4 έγγραφα) 

1 ταπί του Ιμίνη και του Μεμετάκου για ένα χωράφι. 
1 ταπί για το χωράφι του Αλή Χατζή αγά Φραγγιώτη, αξίας 400 γροσίων. 
1 ταπί για μερικά χωράφια στου Φράγγου, αξίας 41 γροσίων. 
1 ταπί για ένα χωράφι στην περιοχή Φτέρες του Φράγγου, αξίας 5 γροσίων. 

β) Τα έγγραφα με τα απροσδιόριστα τοπωνύμια 

Αλιαγή (απροσδιόριστη περιοχή, 1 έγγραφο) 
1 ομολογία του παπα-Γεωργάκη για ένα λιβάδι απροσδιόριστης έκτασης.  
Βαλεσιάκα (απροσδιόριστη περιοχή, 1 έγγραφο) 
1 ομολογία των Αλεξαίων για το χωράφι τους. 
Γοριανή (απροσδιόριστη περιοχή, 1 έγγραφο) 
1 ταπί για το λιβάδι του Καστάνη. 
Ιτιές και Αμπάρα (απροσδιόριστη περιοχή, 1 έγγραφο) 
1 ομολογία για το λιβάδι του Τζιτζιρλή. 
Καρά (απροσδιόριστη περιοχή, 1 έγγραφο) 
1 ομολογία του Γεωργάκη Θεόδωρου Μεσίνη για ένα χωράφι απροσδιόριστης 

έκτασης. 
Κλεισούρα (απροσδιόριστη περιοχή, 1 έγγραφο) 
1 ομολογία 
Κροκιώτη (απροσδιόριστη περιοχή, 1 έγγραφο) 
1 ομολογία των Γερογιαννοπουλαίων, για ένα χωράφι έκτασης 11 ολτσεκίων, 

δηλαδή 16, 5 στρεμμάτων.        
Μαγούλα Υφαντή (απροσδιόριστη περιοχή, 1 έγγραφο) 
1 ομολογία του παπα-Σταμούλη Παλιά, για ένα χωράφι έκτασης 2 στρεμμάτων. 
Πάζα ((απροσδιόριστη περιοχή, 1 έγγραφο) 
1 ομολογία του Κυρίτζη Καρφή για ένα χωράφι 8 στρεμμάτων. 
Πλαγίστρα της μονής (απροσδιόριστη περιοχή, 1 έγγραφο) 
1 ομολογία του Χριστόδουλου Τριανταφύλλου, για ένα χωράφι απροσδιόριστης 

έκτασης. 
Ποταμάκιο (απροσδιόριστο ρέμα, 2 έγγραφα)  
1 ταπί για το χωράφι του Νίκου, αξίας 20 γροσίων. 
1 ομολογία του Γ. Κ. Θέου για το χωράφι τού Νίκου. 

γ) Τα έγγραφα στα οποία δεν αναφέρονται τοπωνύμια  

1 ομολογία των παιδιών του παπα-Αργύρη πλ[ηρωμένη;] για χωράφια έκτασης 4 
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φορτωμάτων.27     
1 ομολογία του Γ. Καραχασιακή για ένα χωράφι ενός στρέμματος και ένα αμπέ-

λι έκτασης 4 βεργών, αξίας 200 γροσίων. 
1 ομολογία του Βασιλείου Μαργαρίτη για ένα αμπέλι έκτασης μισού στρέμμα-

τος. 
1 ομολογία του Τατάραγα για τον επάνω παλαιό νερόμυλο.  
1 ομολογία για όλα τα χωράφια του Μεμετάκη Φραγκιώτη.28 
1 ταπί για ένα αλογολίβαδο αγορασμένο από κάποιον παπα-∆ημήτριο. 
1 συμφωνητικό του Μπεκήρ μπέη για να μην προβαίνει (;) σε σπορά πλησίον σε 

κάποια ιδιοκτησία της Μονής Κορώνας.   
1 χοντσέτι για την κληρονομιά του αδελφού του ηγουμένου παπα-Θεοδώρου. 
1 χοντσέτι για το αμπέλι του Κορομπήλια. 
1 ταπί για τον τόπο του νερόμυλου. 
1 ταπί για τον νερόμυλο και για το μαντάνι.29 
1 άλλο ταπί για τον νερόμυλο. 
1 ταπί για έναν κήπο της Λατίνας.30 
1 τρίτο ταπί για τον νερόμυλο. 
1 ταπί από τον Αντωνόπουλο για το αφεντικό του (;). 
1 ταπί για το λιβάδι του Καραλύμπα και ένα άλλο ενός κοριτσιού αξίας 20 γρο-

σίων. 
1 ταπί για το τσαΐρι31 Πετριώτικον,32 αξίας 4 γροσίων. 
1 άλλο ταπί του Αλή Χατζή αγά για ένα χωράφι αξίας 6 γροσίων. 
1 δεύτερο ταπί του ιδίου (Αλή Χατζή;) για 8 κομμάτια χωράφια, σε διάφορα μέ-

ρη, αξίας 13 γροσίων. 
1ταπί για ένα χωράφι του παπα-Σταμούλη, πληρωμένο, αξίας 6 γροσίων. 
1ταπί των γερο-Γιαννουλαίων, για ένα χωράφι αξίας 11 γροσίων. 
1ταπί του Κυρίτση Καρφή, πληρωμένο, για ένα χωράφι αξίας 8 γροσίων. 
1ταπί για το χωράφι κάποιου Μήτρου (;). 
1ταπί του παπα-Αργύρη για ένα χωράφι έκτασης 4 φορτωμάτων33 και αξίας 32 

γροσίων. 
1 ομολογία για τον μύλο του Στέριου Καλίτζα. 
1 άλλη ομολογία, για τον προαναφερόμενο νερόμυλο Καλίτζα. 

                                                      
27. Φόρτωμα· μονάδα βάρους των σιτηρών ίση με 88 οκάδες (4 ολτσέκια), δηλαδή 112, 816 κιλά. 

Ως μονάδα έκτασης προσδιόριζε ένα χωράφι το οποίο απαιτούσε 88 οκάδες σπόρο και ισοδυ-
ναμούσε με 6 στρέμματα (4Χ1,5). 

28. Φραγκιώτης· κάτοικος του Φράγκου της Καρδίτσας. 
29. Μαντάνι· η νεροτριβή των υφαντών. 
30. Λατίνα· η σύζυγος του Λατίνου. Το επώνυμο Λατίνος υπάρχει και σήμερα στο Μορφοβούνι 

της Καρδιτσας. 
31. Τσαΐρι < τ. cayir· λιβάδι, χέρσος τόπος. 
32. Πετριώτικον· ιδιοκτησία της Μονής Πέτρας του Καταφυγίου της Καρδίτσας. 
33. Το χωράφι των 4 φορτωμάτων (16 ολτσεκίων), δηλαδή των 24 στρεμμάτων, κόστιζε 32 

γρόσια. 
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1 άλλη ομολογία της Μάρως Αλεξοπούλας34 για μισό στρέμμα αμπέλι. 
1 ομολογία για τον κήπο του Τάκου, τον οποίο έχει πληρωμένο ο Κουκουζελό-

πουλος. 
1 ομολογία του Γούλα Καραχασιακή για ένα αμπέλι ενός στρέμματος. 
1 ομολογία για ένα χωράφι του αφεντικού κληριτικού (;) το οποίο αγόρασε ο 

Ιωαννίκιος. 
1 ομολογία και 1 ταπί για τα χωράφια του Μαυρομάτη και 1 χοντσέτι για τα 

σπίτια. 
1 ομολογία για το αμπέλι της Λεϊμονιάς Τουλίγγου στον πάγκο, έκτασης 1,5 

στρέμματος.  
1 ομολογία για το χωράφι της Λεϊμονιάς και του Τζούκο στον πάγκο. 
1 ομολογία35 για ένα λιβάδι του Κατσογιάννη Νεοχωρίτη.36  
1 ομολογία του Τόλιου για τον αλιακά37 του Κασίμη Φράγγου. 
1 ομολογία για τα χωράφια του Μαξούντη Φράγγου στο ίδιο μέρος. 
1 ομολογία για ένα λιβάδι του Στουγκιώτη38 και μία άλλη για τον παπα-

Κολοκύθα. 
1 ομολογία για το χωράφι της Κα…….  

 Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΙ∆ΩΝ 359-361 ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 

   σ. 359 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

ΧΟΝΤΣΕΤΙΩΝ, ΤΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ 
 
10 ὁμολογίαις διαφόρων, διά τόν ἐλαιῶνα Τοπόλιας, διαλαμβάνουσαι πόσαις 

ρίζαις εἶναι ἀγορασμέναι καί παρά τινος. 
1 ὁμολογία διά τό μετόχι τοῦ μοναστηρίου εἰς Τοπόλιαν. 
1 ὁμολογία Στούγγου ἀγορᾶς 10.000, ἔτος 1800, καί ἑτέρα [1]802. 
1 ταπί Στούγγου ἀγορᾶς 12.000. 
4 ταπιά διά τό Στούγγου ἀπό σπαχῆδες. 
2 ταπιά διά τά χωράφια Κερασιᾶς ὀλτσ(έκια): 202. 
1 ὁμολογία διά τό ἄλαγμα τῶν τριῶν Ράζιας μέ τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
1 ὁμολογία διάφορον39 καί ταπιά τοῦ τζιφλικίου Ράζιας.   
1 ὁμολογία διά τό λιβάδι τοῦ Τζιτζικλῆ εἰς Ἰτές καί Ἀμπάρα.  
1 ὁμολογία τῶν παίδων τοῦ παπᾶ Ἀργύρη πλ(ηρωμένη;) διά τά χωράφια, 

φορτ(ώματα) 4. 
1 ὁμολογία τῆς Μάρως Ἀλεξοπούλας Μπ(εζοῦ)λα, δι’ ἕν ἥμισυ στρ. ἀμπέλι εἰς 

                                                      
34. Αλεξοπούλα· η κόρη του Αλέξη. 
35. Η ομολογία αυτή βρισκόταν στη σακούλα. 
36. Νεοχωρίτης· από το Νεοχώρι της Καρδίτσας. 
37. Aλιακάς < τ. aliaka· τμήμα του τσιφλικίου που παρέχεται για καλλιέργεια.   
38. Στουγκιώτης· από το Στούγκο, το σημερινό Κρυονέρι της Καρδίτσας. 
39. ∆ιάφορο· τόκος, κέρδος, όφελος. 
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Καρούταν. 
1 ὁμολογία τῶν παίδων τοῦ παπᾶ Ἀποστόλη Μπεζήλας διά τό ἐργαστήρι των. 
1 ὁμολογία τοῦ Ἀντώνη Γραβάνη Ἁγιώργης διά ἕν χωράφι ἐκ στρμ. δέκα. 
1 ὁμολογία τοῦ Γ. Καραχασιακῆ διά ἕν στρ. καί βέργες 4 ἀμπέλι 200. 
1 ὁμολογία τοῦ παπᾶ Σταμούλη Παλιᾶ διά ἕν χωράφι εἰς Μαγούλα Ὑφαντῆ 

στρ. 2. 
1 ὁμολογία τῶν Γερογιαννοπούλων πλ(ηρωμένη) διά χωράφι 11 ὀλτσ(έκια) εἰς 

Κροκώτη.     
1 ὁμολογία τοῦ Γεωργάκη Θεοδώρου Μεσίνη (;) διά χωράφι εἰς τόν Καρά. 
1 ὁμολογία τοῦ παπᾶ Γεωργάκη πλ(ηρωμένη) διά τό λιβάδι τοῦ Ἀλιαγῆ. 
1 ὁμολογία τοῦ Βασιλείου Μαργαρίτη, κομμάτι διά μισόν στρέμ. ἀμπέλι του. 
1 ὁμολογία τῶν Τεταγιωτῶν διά τό λιβάδι τοῦ Γεώργου Ζαφείρη ἀμανέτι. 
1 ὁμολογία τοῦ Θανασάκη Ἀναστασόπουλου Ἁγιώργης, διά χωράφι εἰς Κοκκι-

νοπήλια.   
1 ὁμολογία του Χριστοδούλου Τριανταφύλλου, διά χωράφι του εις Πλαγίστρα 

μονής.  
1 ὁμολογία τοῦ Ἀποστόλη ∆ύσκολου, Ἁγιώργης, διά χωράφι εἰς Κοκκινοπήλια. 
1 ὁμολογία τῆς Γαγαλιοπούλας καί …ὅριον τά χωράφια στρ. εἰς Κοκκινοπήλια. 
1 ὁμολογία τῆς γερο-καλόγριας Μπλάσδου διά τό ἀμπέλι της. 
Τά ἀνωτέρω ἕως ἐδῶ, ὅσα φαίνονται, εὑρίσκονται ἐντός εἰς σακούλαν. 
1 ὁμολογία τοῦ Τατάραγα διά τόν ἐπάνω μύλον παλαιόν. 
1 ὁμολογία τοῦ Κυρίτζη Καρφῆ διά 8 στρέμ. χωράφι Πάζα. 
1 ὁμολογία τῶν Ἀλεξαίων διά χωράφι εἰς Βαλεσιάκα. 
1 ὁμολογία διά ὅλα τά κομ(μάτια) τῶν χωραφιῶν Μεμετάκη Φραγγιώτη. 
Καί ταῦτα ἐβάλθησαν εἰς σακούλαν. 
σ. 360 
ταπιά καί χοντσέτια καί ὁμολογίαι 
 
ταπί διά τό ἀλογολίβαδο ἀπό παπᾶ ∆ημήτριον ἀγορασμ(ένον). 
χοντσέτι διά τόν σπιτότοπον Ζωγράφους Παλαιόκαστρον. 
χοντσέτι διά τό σπίτι τοῦ Θοδωρῆ Μπαλῆ Παλαιόκαστρ(ον). 
συμφωνητικόν τοῦ Μπεκήρ μπέη διά νά μήν σπέρνη πλησίον του πλ(ηρωμένον). 
χοντσέτι διά τό σύνορον Πορτιτζούλας τοῦ χωρίου πλ(ηρωμένον). 
χοντσέτι διά τήν βοσκήν τῶν βαρκῶν χωρίου ἰδίου. 
χοντσέτι διά τήν κληρονομίαν ἡγουμένου παπᾶ Θεοδώρου ἀδελ(φός). 
χοντσέτι διά τό ἀμπέλι τοῦ Κορομπήλια. 
ὁμολ(ογία) διά τό ἐργαστήρι εἰς Κωνσταντινούπολιν μαγαζιά Κοντοσκάλι. 
ταπί διά τόν τόπον τοῦ μύλου. 
ταπί διά τόν μύλον μανδάνι. 
ἕτερον ταπί τοῦ μύλου. 
ταπί ἕναν κῆπο τῆς Λάτινας. 
ἕτερον ταπί μύλου. 
ταπί τοῦ Καστάνη τό λιβάδι εἰς Γοριανή 
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ταπί διά 12 στρέμ. χωράφι εἰς Κουτσούφλιανην. 
ταπί παρά Ἀντωνόπουλου διά τό ἀφεντικόν. 
Τά ἀνωτέρω εὑρίσκονται ἐν τῷ μεσιακῶ κόλπῳ τοῦ τσουνταρίου χμ. Εἰς τό 

πρῶτον εὑρίσκονται ἄχρηστα, εἰς τό τρίτον τά κατωτέρω ταπία.  
ταπί τοῦ Ἰμίνη καί Μεμετάκου Φραγγιωτῶν χωράφι εἰς Ξένια. 
ταπί τοῦ Μυσιρλῆ εἰς Κουτσούφλιανη. 
ταπί διά τό χωράφι τοῦ Ἀλῆ Χατζῆ ἀγᾶ Φρ(αγγιώτη), γρ(όσια)                      440 
ταπί διά τό λιβάδι Καραλύμπα καί ἑνός κοριτζιοῦ ἕτερον ταπί                         20 
ταπί διά τζιαΐρι Πετριώτικον.                                                                                 4 
ἕτερον ταπί τοῦ Ἀλῆ Χατζῆ ἀγᾶ διά χωράφι                                                         6 
τοῦ ἰδίου ἕτερον διά χωράφι εἰς Κοτσούφλιανη                                                    2 
τοῦ ἰδίου ἕτερον, κομμάτια ὀκτώ εἰς διάφορα μέρη                                             13 
ταπί διά χωράφι τοῦ παπᾶ Σταμούλη  πληρ(ωμένο)                                              6 
ταπί τῶν Γερογιαννούλων διά χωράφι                                                                 11 
ταπί ἕτερον διά χωράφι εἰς Κουτσούφλιανη                                                          4 
ταπί τοῦ Κυρίτση Καρφῆ πλη(ρωμένο)  διά χωράφι                                              8 
ταπί διά τό χωράφι τοῦ Μήτρου  [ - ]  
ταπί τοῦ Μυσιρλῆ καί Ἀλῆ Φρ(αγγιώτη) διά χωράφι εἰς Παλαιοσαρακίνα         8 
ταπί διά τό χωράφι κύρ Νίκου εἰς Ποταμάκιο                                                     20 
ταπί τοῦ παπᾶ Ἀργύρη διά 4 φορτώματα χωράφι                                               32 

σ. 361 
ὁμολ(ογία) τοῦ ἰδίου Γ. Κ. Θέου δι’ αὐτό τό χωράφι τοῦ κύρ Νίκου 
ταπί τοῦ παπᾶ ∆ημητρόπουλου διά χωράφι εἰς Παλ(αιό)κ(α)στ(ρον)                10 
ταπί διά μερικά χωράφια εἰς Φράγγου                                                                  41 
ταπί διά χωράφι εἰς Φτέραις Φράγγου                                                                    5 
ὁμολ(ογία) διά τόν μύλον Καλίτζα τοῦ Στέριου. 
ἑτέρα ὁμολ(ογία), πρώτη δι’ αὐτόν τόν μύλον Καλίτζα.  
ὁμολ(ογία) διά τόν μύλον μανδάνι καί νεροτριβιά Σερμενίκου. 
ὁμολ(ογία) τῆς Βάϊνας Καλογριανᾶ διά τό χωράφι εἰς Κερασιάν. 
ἑτέρα ὁμολ(ογία) τῆς Μάρως Ἀλεξοπούλας διά μισόν στρ. ἀμπέλι. 
ὁμολ(ογία) διά τό ἀμπέλι τοῦ Σταθάκη ὁπού τό ἀφιέρωσεν εἰς Κορῶνα. 
ὁμολ(ογία) διά τό χωράφι καλούμενον Ἀρκτικόν τῶν Τεταγιωτῶν. 
ὁμολ(ογία) διά τόν κῆπον τοῦ Τάκου ὅν ἔχει ὁ Κουκουζελόπουλος 

πλ(ηρω)μ(ένη). 
ταπί τοῦ παλαιομύλου Μπλάσδου ἐπάνω εἰς ἕνα Χρυσάφην. 
χοντσέτι διά τό μετόχι Σαλώνων ἤ Τοπόλιας. 
ὁμολ(ογία) τοῦ Γούλα Καραχασιακή διά ἕν στρέμμα ἀμπέλι του. 
ὁμολ(ογία) τῶν Τεταγιωτῶν τοῦ Ἐφραίμ διά 500 γρόσια, 1801 8βρίου 21. 
ὁμολ(ογία) διά τό χωράφι τό ἀφεντικόν κληρίτικον (;) ὁ Ἰωαννίκιος ἀγόρασε. 
χοντσέτι διά τά σπίτια τοῦ χωριοῦ Στούγγου, εὑρ(ίσκεται) ὁμ(ολογία) μετά 18. 
ὁμολ(ογία) τοῦ Χρήστου Λευθέρη Μπλ(άσδο) διά τό ἀμπέλι του. 
μαρτυρικόν γράμμα διά ἕνα χωράφι εἰς Κρανιάν τοῦ Καραστέριου. 
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γράμμα τοῦ γερο-Νάκου ὁπού ἀφιέρωσε40 τά γίδια του καί ἐκάθησε εἰς Μ(ονήν). 
4 ὁμολ(ογίαις) διά τό χωρίον Ζουλευκάρι διαφόρων πωλήσεων. 
ὁμολ(ογία) ταπί διά χωράφια Μαυρομάτη καί χοντσέτι διά σπίτια. 
ὁμολ(ογία) καί χοντσέτι διά σπίτι εἰς Καρπενήσι εὑρίσκεις εἰς πάγκον μο(νῆς). 
ὁμολ(ογία) διά τό ἀμπέλι τῆς Λεημονιᾶς Τουλίγγου ἐν πάγκῳ στρ. ἕν ½. 
ὁμολ(ογία) διά τό χωράφι τῆς Λεημονιᾶς καί Τζούκα ἐν πάγκῳ. 
ὁμολ(ογία) διά ἕν λιβάδι τοῦ Κατσογιάννη Νεχωρίτη, εἰς σακούλαν. 
ὁμολ(ογία) τοῦ Τόλιου διά τόν ἀλιακάν τοῦ Κασίμη Φράγγου εἰς ἴδιον. 
ὁμολ(ογία) διά τά χωράφια τοῦ Μαξούντι Φράγγου, εἰς ἴδιον μέρος. 
ὁμολ(ογία) τοῦ Γ. Πορδαλᾶ διά ἕν ἀμπέλι εἰς Βουνεσιώτικα, εἰς ἴδιον. 
ὁμολ(ογία) διά ἕν λιβάδι τοῦ Στουγγιώτη καί ἕτερον διά παπᾶ Κολοκύθα. 
ὁμολ(ογία) διά τό χωράφι τῆς Κα…….. 
ὁμολ(ογία) τοῦ Κακαβᾶ Τριανταφύλλου καί δύο ἕτερες Παλαιό(καστρον)…καί 

Βασιλάκη, καί μία εἰς Κλεισούρα, εἰς σακούλα.- 
     

                                                      
40. Πολλοί γέροντες, όπως ο αναφερόμενος εδώ γερο-Νάκος, όταν δεν είχαν παιδιά για να τους 

γεροκομήσουν, αφιέρωναν την κινητήν και την ακίνητη περιουσία τους σε κάποιο μοναστήρι και 
οι μοναχοί του αναλάμβαναν να τον φροντίζουν έως ότου πεθάνει.     
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Π. ΚΩΝ. Ν. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ 

ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠEΛΟΥ 

ΤΟ 1835 

Το έτος 1835 η Επισκοπή Σκιάθου και Σκοπέλου,1 την οποία εποίμαινε ο τελευ-
ταίος ιεράρχης της ο Ευγένιος (1797-1842),2 είχε στη δικαιοδοσία της τα τρία νησιά: 
τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και τα Λιαδρόμια ή Αλόννησο.  

Στη Σκιάθο υπήρχαν, όπως και σήμερα, δύο ενορίες στη Χώρα, των Τριών Ιε-
ραρχών ή του Αϊ-Γιάννη και της Παναγίας, ενώ μέχρι τα μέσα του 19ου αι. συνέχιζε 
να υφίσταται ως ενορία και η παλιά Μητρόπολη του Κάστρου, ο Χριστός.3 Τέλος, 
στα Λιαδρόμια, υπήρχε μία μονάχα ενορία.4 Η Σκόπελος, όπου ήταν κι η έδρα της 
επισκοπής, κατείχε τις περισσότερες ενορίες. Έντεκα στη Χώρα της Σκοπέλου και 
από μία στη Γλώσσα και στο Κλήμα.5  

Παράλληλα, στα νησιά αυτά υπήρχαν και κάποια μοναστήρια, από τα οποία, 
την εποχή εκείνη, ανοιχτά ήταν μονάχα του Ευαγγελισμού στη Σκιάθο και της Ζω-
οδόχου Πηγής στο νησί Πιπέρι. Μάλιστα, για πρώτη φορά, θα γίνει λόγος για τη 
μοναστική κοινότητα που υπήρχε στο μονύδριο αυτό.6 Φυσικά υφίσταντο και τα 
                                                      

1. Για την ιστορία της Επισκοπής αυτής, βλ. Ιω. Ν. Φραγκούλας, «Η Επισκοπή Σκιάθου διά 
μέσου των αιώνων», ΕΕΒΣ, ΙΑ (Αθήναι 1936) 105-109· Ο ίδιος, Σκιαθίτικα Α΄. Ιστορία της Σκιά-
θου, Αθήνα 1978· π. Κων. Ν. Καλλιανός, Συμβολή στην ιστορία της Επισκοπής Σκιάθου και Σκο-
πέλου, Αθήνα 1990, (ανατύπωση από τον Εφημέριο)· Ο ίδιος, Επισκόπου Σκιάθου και Σκοπέλου 
Ιωάσαφ γράμμα για την Μονή του Αγίου Νικολάου στη Σκόπελο, Αθήναι 1989 (ανατύπωση από 
τον Εφημέριο)· ∆ημήτριος Γ. Καλούσιος, Ο Κώδικας της Μητροπόλεως Λαρίσης, Λάρισα 2009, με 
πολλές ιστορικές αναφορές.  

2. Για τον Ευγένιο, βλ. Βασίλειος Γ. Ατέσης πρώην Λήμνου, «Ευγένιος Οικονόμου», Βόρειοι 
Σποράδες, 33 (1973)· Ιω. Ν. Φραγκούλας, Σκιαθίτικα Α…, σ. 174-175· π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Η 
διαθήκη του επισκόπου της Σκοπέλου Ευγενίου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 37 (2000) 241-262.  

3. Για τις ενορίες της Σκιάθου, βλ. Ιω. Ν. Φραγκούλας, Οι ενοριακοί ναοί της νήσου Σκιάθου, 
Βόλος 1998· π. Γεώργιος Αθ. Σταματάς, Ο ιερός μητροπολιτικός ναός Τριών Ιεραρχών Σκιάθου, 
Σκιάθος 1998· π. Κων. Ν. Καλλιανός, Ενορίες και εφημέριοι στη Σκιάθο επί αρχιερατίας του 
επισκόπου Ευγενίου (1797-1842), Αθήνα 1994, (ανατύπωση από τον Εφημέριο). 

4. Για την εκκλησιαστική κατάσταση στην Αλόννησο, βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Πέντε αλον-
νησιώτικα έγγραφα (18ος-19ος αι.)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 9 (1986) 209-214· Ο ίδιος, «Συμβολή 
στην εκκλησιαστική ιστορία των Λιαδρομίων, 18ος-19ος αιώνας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 54 
(2008) 271-276.  

5. Για τις ενορίες της Σκοπέλου, βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, Ενοριακοί ναοί και εφημέριοι στη 
νήσο Σκόπελο το 1833, Αθήνα 1986 (ανατύπωση από τον Εφημέριο)· Ο ίδιος, «Οι ενορίες του 
Αγίου Παντελεήμονος και των Τριών Ιεραρχών της Σκοπέλου», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 52 
(2007) 241-256· Ο ίδιος, «Το κατάστιχο του επισκόπου Σκιάθου και Σκοπέλου», Γρηγόριος ο 
Παλαμάς, 815 (Θεσσαλονίκη 2007) 21-34. 

6. Ο πρώτος που κάνει λόγο για το μονύδριο αυτό και για κάποιους ηγουμένους του είναι ο 
Καισάριος ∆απόντες, ο οποίος μόνασε εκεί. Βλ. Καισάριος ∆απόντες, «Ιστορικός κατάλογος 
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μετόχια της Αθωνικής Μονής του Ξηροποτάμου στη Γλώσσα και της Μονής του 
Σινά στη Σκόπελο.7 

Σε παλιότερες μελέτες μου είχα αναφερθεί στους εφημερίους που διακονούσαν 
τις ενορίες των νησιών αυτών το 1833 ή και παλαιότερα. Στην παρούσα όμως μελέ-
τη θα γίνει λόγος για όλους τους κληρικούς και τους μοναχούς που καταγράφηκαν 
το 1835 σύμφωνα με τους τρεις πίνακες, που σώζονται στα Γ. Α. Κ. Για να πραγμα-
τοποιηθεί η καταγραφή αυτή η Ιερά Σύνοδος απέλυσε την από 10 Ιανουαρίου 1835 
εγκύκλιο προς «τους κατά την Επικράτειαν μητροπολίτας και επισκόπους».8 

Οι κληρικοί και οι μοναχοί, στην εν λόγω καταγραφή, παρουσιάζονται με την 
αλφαβητική σειρά του βαπτιστικού ονόματός τους και όχι του επιθέτου. Γι’ αυτό 
και εδώ θα δημοσιευτούν τα ονόματά τους, όπως είναι στο πρωτότυπο9 και στους 
τρεις δηλαδή, πίνακες, οι οποίοι είναι οι παρακάτω. 

 

Πίναξ Α΄ 

Τῶν κληρικῶν ἐγγάμων τε καί ἀγάμων τῶν ὡς ἐφημερίων εἰς τάς ἐνορι/ακάς 
ἐκκλησίας εὑρισκομένων, καθώς καί τῶν ἱεροδιακόνων καί τῶν Πνευματικῶν. 

 

α/α ὀνοματεπώνυμο πατρίδα ἡλικία ἔγγαμος ἤ 
ἄγαμος 

χειροθεσία 

395 Ἀλέξανδρος Σκιαθίτης10 Σκίαθος  57 ἔγγαμος  

396 Ἄνθιμος Γουριώτου11 Λειβαδειά 57 ἄγαμος πνευματικός 

397 Ἀντώνιος Γεωργίου12  Ἄγραφα 41   »»    » » 

                                                          
ανδρών επισήμων, (1700-1784)», στο, Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 3 (Βενετία 1872) 124-
125· Αλ. ∆. Αλεξίου, Αλόννησος, Κυρα-Παναγιά, Γιούρα, Πιπέρι, Σκάντζουρα, Παππού, Αλόν-
νησος 2007, 92-115.  

  7. Για την Μονή των Ταξιαρχών στη Γλώσσα, βλ. την υπό δημοσίευση μελέτη μου. Επίσης για 
την Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Συμβολή στην ιστορία της Μονής της 
Παναγίας Λιβαδιώτισσας - Ζωοδόχου Πηγής της Σκοπέλου, 17ος-19ος αι.», Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο, 30 (1996) 209-224. 

  8. Αγνοώ την εν λόγω εγκύκλιο, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στον τόμο, αρχιμ. Στέφανος 
Γιαννόπουλος, Συλλογή των εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν 
Αθήναις 1901, β΄ έκδοση 1998. 

  9. ΓΑΚ, φάκ. 505, ∆ιάφορα Κληρικών. 
10. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Νικολάου Παπαλεξάνδρου, εφημέριο στο Κάστρο και μετά 

στο ναό των Τριών Ιεραρχών της Σκιάθου. Βλ. Ιω. Ν. Φραγκούλας, Οι ενοριακοί ναοί..., σ. 21· π. 
Γεώργιος Σταματάς, ό. π., σ. 46-49. 

11. Ο ΄Ανθιμος ήταν αδελφός της Μονής του Ξηροποτάμου και έμενε στο μετόχι της στη Γλώσ-
σα. Βλ. παραπάνω στη σημείωση 7. 

12. Εφημέριος στη Γλώσσα, αγιορείτης. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, Σχέσεις Σκοπέλου και Αγίου 
΄Ορους, Αθήνα 1996, (ανατύπωση από τον Εφημέριο)· Ο ίδιος, «Η Γλώσσα της Σκοπέλου. Σελίδες 
από την ιστορία και την λαογραφία της», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 41 (2002) 79.  
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826 Γεώργιος Νικολάου13 Σκίαθος 57 ἔγγαμος  

827 Γεώργιος Γιαννίτζη14 Σκόπελος 72   »» πνευματικός 

828 Γαβριήλ Σοφαδιώτης15  Λάρισσα 71 ἄγαμος    » » 

976 ∆ημήτριος Τριακόσια16  Σκόπελος  56 ἔγγαμος  

977 ∆ιονύσιος Ἀθανασίου17 Εὔβοια  56 ἄγαμος πνευματικός 
μόνον 

1264 Ἐμμανουήλ Γιαννούλη Σκόπελος 38 ἔγγαμος  

1265 Ἐμμανουήλ Ἀσβεστᾶς18 Σκόπελος 31 ἔγγαμος  

1266 Εὐγένιος Σταματίου19 Σκιάθος 38 ἄγαμος  

1267 Εὐστράτιος Ἰωάννου20  Σκόπελος 27 ἄγαμος  

                                                      
13. Εφημέριος στους Τρεις Ιεράρχες πρώτα κι ύστερα στην Παναγία τη Λιμνιά της Σκιάθου. Βλ. 

Ιω. Ν. Φραγκούλας, Οι ενοριακοί ναοί…, σ. 33· π. Γεώργιος Σταματάς, ό. π., σ. 43-46. 
14. Είναι ο παπα-Γεώργιος ο πρωτοπαπάς, εφημέριος στην ενορία του Αγίου Παντελεήμονος 

στη Σκόπελο. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Οι ενορίες του Αγίου Παντελεήμονος….», ό. π., σ. 247-
248, όπου και η διαθήκη του. 

15. Πρόκειται για τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος ζούσε στο μονύδριο των Αγίων Αποστόλων 
στη Γλώσσα και ήταν εφημέριος στην ενορία των Αγίων Αναργύρων στο Κλήμα. Βλ. π. Κων. Ν. 
Καλλιανός, «Συμβολή στην ιστορία του μονυδρίου των Αγίων Αποστόλων στη Γλώσσα», ∆ελτίο 
της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού ΄Οθρυς, 10 (2006) 140-146. 

16. Πρόκειται, ασφαλώς, για τον παπα-∆ημήτριο Χ΄΄ Τριανταφύλλου, εφημέριο της ενορίας της 
Παναγίας στον Πύργο. Βλ. π. Κων. Καλλιανός, Ενοριακοί ναοί…, σ. 12· Ο ίδιος, «Συμβολή στην 
ιστορία της ενορίας της Γεννήσεως του Χριστού στη Σκόπελο», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 55 (2008) 
296-310. 

17. Ο ιεροδιάκονος ∆ιονύσιος ήταν στη Σκόπελο ιδιωτικός δάσκαλος και έμενε στο νησί από τα 
προεπαναστατικά χρόνια. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, Ενοριακοί ναοί…, σ. 12.  

18. Στη Χώρα της Σκοπέλου το 1833 συναντούμε μόνο τον παπα-Μανόλη ∆ημητρίου, εφημέριο 
των Τριών Ιεραρχών, σύμφωνα με τους καταλόγους του επισκόπου Ευγενίου και της ∆ημογε-
ροντίας. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, α) Ενοριακοί ναοί..., σ. 12. β) «Οι ενορίες του Αγίου Παντε-
λεήμονος ….», ό. π., σ. 245. Πιστεύω δε ότι ο παπα-Εμμανουήλ Γιαννούλη (αρ. 1264 στον κατά-
λογο του 1835) είναι συγγενής του παπα-Εμμανουήλ Παπαγιαννούλη, εφημερίου του Αγ. Παντα-
λεήμονος.  

19. Πρόκειται για τον ιερομόναχο Ευγένιο Χατζηγιάννη, αδελφό του ηγουμένου της Κου-
νίστρας Ιωσήφ, συγγενών του Παπαδιαμάντη. Βλ. Ιω. Ν. Φραγκούλας, Σκιαθίτικα Α΄…, σ. 197· π. 
Κων. Ν. Καλλιανός, «Η κατάσταση των μονών και των εκκλησιών της Σκιάθου το 1833», Θεσσα-
λικό Ημερολόγιο, 40 (2001) 248 κ. εξ.  

20. Το επώνυμό του ήταν Γκίκας ή της Γίκινας. Εφημέριος στον Άγιο Μιχαήλ Συνάδων, διέμενε 
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1721 Ἰλαρίων Μακεδών21 Κασσάνδρα 30 ἄγαμος Γλώσσα 

1722 Ἰωακείμ Ἀργυρόπουλος22 Κασσάνδρα 52 ἄγαμος πνευματικός 

1723 Ἰωάννης Γιαμίνας23 Σκόπελος 50 ἔγγαμος  

1724 Ἰωάννης Τριβέλας24 Σκόπελος 37 ἔγγαμος  

1725 Ἰωάννης Λάμπρου25 Σκόπελος 30 ἔγγαμος  

1726 Ἱερόθεος Λοΐζου26 Σκόπελος 42 ἄγαμος  

1921 Κύριλλος Παλαμᾶ27 Μεσσολόγ-
γιον 

75 ἄγαμος πνευματικός 

1962 Κωνσταντῖνος 
Μελισσουργοῦ28 

Σκόπελος  45 ἔγγαμος  

2453 Νικόλαος Κοντύλη29 Σκόπελος 56 ἔγγαμος  

                                                          
στην ενορία του Χριστού. Υπηρέτησε και ως δάσκαλος στη Σκύρο. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, 
Ενοριακοί ναοί.., σ. 12· Βασίλειος Γ. Ατέσης, πρώην Λήμνου, Ιστορία της Εκκλησίας της Σκύρου, 
Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Αθήναι 1960, 312· Αννίτα Πρασσά, «Η εκπαίδευση στις Βόρειες 
Σποράδες κατά την επαναστατική και καποδιστριακή περίοδο», Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, 
12 (Βόλος 1999) 195. 

21. Αγνοώ μέχρι σήμερα πού εφημέρευε ο εν λόγω ιερομόναχος. 
22. Ο παπα-Ιωακείμ υπήρξε εφημέριος στην ενορία του Αγίου Νικολάου, στη Σκόπελο. Βλ. 

Γ.Α.Κ. χφο 190, φ. 224β, πράξη 44/30.6.1834, όπου και η διαθήκη της Μαγδαληνής Χατζη-Ζαχα-
ρία, στην οποία υπάρχει η υπογραφή: «ιωακήμ ἱερομόναχος εφιμέριος τοῦ αγίου νικολάου 
μαρτιρώ». 

23. Και για τον εφημέριο αυτόν δεν έχουμε μέχρι σήμερα πληροφορίες. 
24. Εφημέριος στον Άγιο Σπυρίδωνα. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, Ενορίες και εφημέριοι..., σ. 12. 
25. Έχω τη γνώμη ότι εφημέρευε στον Άγιο Παντελεήμονα, αφού υπογράφει την διαθήκη του 

πρωτοπαπά Γεωργίου, εφημερίου του Αγ. Παντελεήμονος. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Οι ενορίες 
του Αγίου Παντελεήμονος ...», ό. π., σ. 247-248. 

26. Πρόκειται για τον ιεροδιάκονο Ιερόθεο Λοΐζου ή της Κάζενας, νοτάριο, γραμματέα της Επι-
σκοπής Σκιάθου και Σκοπέλου, αλλά και δάσκαλο. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, Ενοριακοί ναοί.., 
σ. 14-15, ∆αυίδ Αντωνίου, «Η Εκπαίδευση στην Εύβοια (1833-1850)», Αρχείο Ευβοϊκών Μελε-
τών, 32 (1996-1997) 125-126. 

27. Είναι ο πρωτοσύγγελος Κύριλλος ο Σιναΐτης, «το καύχημα των ιερέων», όπως αναφέρεται 
στην ενθύμηση ενός παλαιτύπου της Μονής της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής ή Λιβαδιώτισσας, 
οικονόμος και υπεύθυνος αυτού του μετοχίου της Μονής του Σινά στη Σκόπελο. Βλ. π. Κων. Ν. 
Καλλιανός, «Συμβολή στην ιστορία της Μονής…», ό. π., σ. 209-224. 

28. Εφημέριος στον Άγιο Μιχαήλ. Βλ. π. Κων. Καλλιανός, Ενοριακοί ναοί..., σ. 12. 
29. Εφημέριος στο ναό της Γεννήσεως του Χριστού. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Συμβολή στην 

ιστορία της ενορίας της Γεννήσεως του Χριστού…», ό. π., σ. 296-310. 
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2454 Νικόλαος Ἰωάννου30  Καρίτσα 57 ἔγγαμος  

2455 Νικόλαος Παπαγεωργί-
ου31 

Σκιάθος 48 ἔγγαμος  

2709 Παναγιώτης Εὐσταθίου32 Γλώσσα 45 ἔγγαμος  

2710 Παναγιώτης Πάππου33 Σκόπελος 50 ἔγγαμος  

2711 Ποθητός Γεωργίου34 Ἡλιοδρόμια 56 ἔγγαμος  

  
Πίναξ Β΄ 

α/α ὀνοματεπώνυμο πατρίδα ἡλικία ἰδιότητα διαμονή35 

212 Ἀμβρόσιος Γεωργακό-
πουλος 

Πελοπόννησος 47 ἱερομόναχος Εὐαγγελισμός 
Σκιάθου 

213 Ἀβράμιος Γιαννακό-
πουλος 

Θεσσαλία 58 μοναχός ὁμοίως 

471 Γερμανὸς Βαμπατζέ-
νου(;) 

Θεσσαλία 49 μοναχός ὁμοίως 

472 Γαβριήλ Θιτίμπλης (;) Σκιάθος 6 σύμβουλος ὁμοίως 
473 Γεννάδιος ∆ημητρίου Σάμος 70 ἐφημέριος ὁμοίως 
474 Γερμανός Λεβαδεύς36 Λεβάδεια 98 ἡγούμενος Μ. Πεπαρήθου 
685 ∆ιονύσιος Κωνσταντί-

νου 
Πελοπόννησος 51 ἱερομόναχος Εὐαγγελισμός 

Σκιάθου 
686 ∆οσίθεος Μ. Αἰσώπου Πελοπόννησος 26 ἱερομόναχος ὁμοίως 
687 ∆ανιήλ Γεωργίου Μακεδονία 55 ἱερομόναχος Μ. Πεπαρήθου 

                                                      
30. Εφημέριος στην ενορία της Φανερωμένης. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Το μη διατηρούμενο 

μετόχι της αγιορειτικής Μονής του ∆ιονυσίου στη Σκόπελο» (υπό δημοσίευση). 
31. Εφημέριος στο Κάστρο κι ύστερα στην ενορία των Τριών Ιεραρχών της Σκιάθου. Βλ. Ιω. Ν. 

Φραγκούλας, Ανερεύνητες πτυχές της ζωής του Αλεξ. Παπαδιαμάντη, Ιωλκός, Αθήνα 1988, 91-93· 
Ο ίδιος, Οι ενοριακοί ναοί..., σ. 21-22· π. Γεώργιος Σταματάς, Ο ιερός μητροπολιτικός ναός..., σ. 
49-50. 

32. Εφημέριος στη Γλώσσα και για λίγο στο Κλήμα. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Η Γλώσσα της 
Σκοπέλου...», ό. π., σ. 59. 

33. Στον κατάλογο των εφημερίων του 1833 μαρτυρείται το όνομα του παπα-Παναγιώτου 
Νικολάου, εφημερίου στην Παναγία του Παπαμελετίου, ο οποίος είναι 57 ετών. Βλ. π. Κων. Ν. 
Καλλιανός, Ενοριακοί ναοί…, σ. 12. Να είναι, άραγε το ίδιο πρόσωπο και η ηλικία, αντί για 60, 
να γράφηκε, από παραδρομή, 50;  

34. Για τους εφημερίους της Αλοννήσου, βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Πέντε αλοννησιώτικα….», 
ό. π., σ. 209-214· Ο ίδιος, «Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία των Λιαδρομίων…», ό. π., σ. 271-
276.  

35. Τα μνημονευόμενα μοναστήρια είναι του Ευαγγελισμού της Σκιάθου και της Ζωοδόχου 
Πηγής στο Πιπέρι, τα μόνα διατηρούμενα την εποχή εκείνη. Γι’ αυτά, βλ. Ιω. Ν. Φραγκούλας, 
Σκιαθίτικα Α΄…, σ. 208-219· Αλ. ∆. Αλεξίου, ό. π., σ. 156. Για το Πιπέρι, βλ. παραπάνω την 
σημείωση 6. 

36. Το όνομα του εν λόγω ηγουμένου μαρτυρείται για πρώτη φορά. 
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775 Θεόκτιστος Λιώτισνας Αἶνος 71 μοναχός Εὐαγγελισμός 
Σκιάθου 

776 Θεόφιλος Γκολμίνος Σκιάθος 36 δόκιμος ὁμοίως 
969 Ἰωσήφ Βλαχοθεοδώρου Σκιάθος 26 μοναχός-

ὑπηρέτης 
ὁμοίως 

970 Ἰωάσαφ Μωραΐτης Πελοπόννησος 40 μοναχός ὁμοίως 
971 Ἰλαρίων ∆ημητρίου Μακεδονία 30 σύμβουλος Πεπαρήθου ἐκ 

τῶν μεταβά-
ντων 

972 Ἰωαννίκιος Γεωργίου Πελοπόννησος 28 μοναχός Πεπαρήθου ἐκ 
τῶν μεταβά-
ντων 

1191 Μητροφάνης Γκοτζᾶ Καλαβρία 34 ἱεροδιάκονο
ς 

Εὐαγγελισμός 
Σκιάθου 

1192 Μελέτιος Καράτζου Καλαβρία 37 ἱεροδιάκονο
ς 

Εὐαγγελισμός 
Σκιάθου 

1328 Νεόφυτος Μπαροδήμου Σκιάθος 30 μοναχός Πεπαρήθου 
1467 Παΐσιος Παπουτζῆ Ὕδρα 24 μοναχός-

ὑπηρέτης 
Εὐαγγελισμός 
Σκιάθου 

1573 Σπυρίδων Φραντζέσκου Χίος 47 μοναχός Εὐαγγελισμός 
Σκιάθου 

1547 Σεραπίων Χ. Τζάβου Ὕδρα 80 μοναχός Εὐαγγελισμός 
Σκιάθου 

1575 Συμεών Βαλασόπουλος Νάξος 35 μοναχός Εὐαγγελισμός 
Σκιάθου 

1576 Σωφρόνιος Γεωργίου Ἰωάννινα 30 μοναχός Πεπαρήθου 

1605 Φλαβιανὸς Ρίζου37 Ἄρτα 50 ἡγούμενος Εὐαγγελισμός 
Σκιάθου 

 

Πίναξ Γ΄ 

Τῶν κατ᾿ ἔγγραφον ἄδειαν ἐπισκοπικήν εἰς τόν κόσμον διαμενόντων μοναχῶν, 
τῶν ὡς διδασκάλων καί λοιπῶν. 

       
 84 Εὐθύμιος Καλαφά-

της38 
Ἴμβρος 48 μοναχός-ζωγράφος Γλώσσα 

                                                      
37. Για τον εν λόγω ιερομόναχο, μία από τις ισχυρότερες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της 

Σκιάθου, βλ. Ιω. Ν. Φραγκούλας, βλ. Σκιαθίτικα. Β΄ Σύμμεικτα Σκιάθου, Ιωλκός, Αθήνα 1979, 53-
61 και π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Η εκλογή του ηγουμένου της Μονής του Ευαγγελισμού Φλαβια-
νού», Σκιάθος, 45 (Αθήνα 1987) 1-8. 

38. Πρόκειται για τον μοναχό και αγιογράφο Ευθύμιο, ο οποίος ανήκε στη συνοδεία των 
Γαλατσάνων αγιογράφων του Αγίου Μερκουρίου. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Ένα αγιογραφικό 
εργαστήριο στη Σκόπελο, στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως», Χρονικά της Χαλκιδικής, 
40-41 (1985-1986) 57-59. Ο Ευθύμιος φαίνεται πως εκείνη την περίοδο εργαζόταν στη Γλώσσα, 
διότι πολλές εικόνες του υπάρχουν σε ναούς της Γλώσσας και του Κλήματος. Ο Ευθύμιος, εκτός 
από αγιογράφος, υπήρξε ψάλτης στην ενορία τής Φανερωμένης και γραμματοδιδάσκαλος. Βλ. ∆. 
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124 Ἰλαρίων39 Μανιάτης Σκιάθος 36 μοναχός, Ἱερά Μο-
νή 

Σκοπέλου 

187 Παντελεήμων Στα-
ματίου 

Σκόπελος 43 Μοναχός 
ἐπισκοπικός 
ὑπηρέτης40 

Σκόπελος 

 
Μετά το πέρας της καταγραφής, η Σύνοδος απέστειλε στην επί των Εκκλησια-

στικών Β. Γραμματεία την ακόλουθη αναφορά. 
 

Ἀρ. πρωτ. 2092                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
∆ιεκπ. 656                    Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Ἐν Ἀθήναις  
τήν 7 8βρίου / 1836 
    

Πρός τήν ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν / κ.λ.π. 
Β(ασιλικήν) Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας 

 
Περί τῆς καταγραφῆς ἐν γένει παντός / τοῦ κλήρου τῆς Ἑλλάδος 

Ἡ Σύνοδος κατά συνέπειαν / τοῦ ἀπό -16 ∆εκεμβρίου- 1834 / καί ὑπ᾿ ἀρ. 
3410/2561 ἐγγράφου τῆς Β(ασιλικῆς) ταύτης / Γραμματείας προσεκάλεσε διά τῆς / 
ἀπό 10 Ἰανουαρίου 1835 ἐγκυκλίου / αὐτῆς ἐπιστολῆς τούς κατά τήν ἐπι/κράτειαν 
Σε(βασμιωτάτους) Μητροπολίτας καί Ἐπι/σκόπους, νά καταγράψῃ ἕκαστος 
ἀ/κριβῶς κατά τόν πρός αὐτούς ἀπο/σταλέντα εἰς ἀντίτυπον κατάλογον τούς / ὑπό 
τήν ἐπισκοπήν του κληρικούς / καί τό ἔργον τοῦτο μόλις τώρα ἐτε/λείωσε δι᾿ 
ἀναποφεύκτους δυσκολίας.  

Ὅθεν λαβοῦσα ἡ Σύνοδος ὅλους / τούς παρ᾿ αὐτῶν πεμφθέντας καταλόγους / 
συνέταξε γενικόν Πίνακα κατ᾿ ἀλφάβητον / ὅσον τό δυνατόν ἐπί τό ἀκριβέστερον 
/41 καί πέμπει ἤδη αὐτόν / πρός τήν Β(ασιλικήν) ταύτην Γραμματείαν / διηρημένον 
εἰς τρεῖς Πίνακας περιέ/χοντας, τόν μέν, ὅλους τούς κληρικούς / ἐγγάμους καί 
ἀγάμους, τούς ὡς ἐφη/μερίους εἰς τάς ἐκκλησίας τῶν ἐνο/ριῶν εὑρισκομένους, κα-
θώς καί Ἱερο/διακόνους καί Πνευματικούς. Τόν δέ / ὅλους τούς ἐν τοῖς διατηρουμέ-
νοις μο/ναστηρίοις ζῶντας μοναχούς, τούς εἰς αὐτά ἐκ τῶν καταργουμένων / μετα-
βάντας καί τούς εἰσέτι μή / μεταβάντας, καί τόν τελευταῖον, / τούς κατ᾿ ἔγγραφον 
ἄδειαν ἐπισκοπικήν διαμένοντας εἰς τόν κόσμον / μοναχούς, τούς ὡς διδασκάλους 
καί / λοιπούς. Ἐξ οὗ θέλει πληροφορη/θῇ ὅτι τό ποσόν κατά / 

 

                                                          
Αντωνίου, «Η Εκπαίδευση στην Εύβοια (1833-1850)», ό. π., σ. 131. 

39. Για τον μοναχό Ιλαρίωνα Μανιάτη δεν έχουμε καμία πληροφορία, μέχρι σήμερα. Όσον 
αφορά δε «το ιερά μονή», μήπως εννοεί Αγία Μονή, δηλαδή το μετόχι της Λαύρας στη Σκόπελο. 

40. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε πληροφορίες γι᾿ αυτόν, που υπήρξε υπηρέτης, ασφαλώς, του 
επισκόπου Σκιάθου και Σκοπέλου Ευγενίου. Εκτός κι αν υπήρξε υπηρέτης κάποιου από τους 
εφησυχάζοντες τότε στο νησί επισκόπους, όπως του πρώην Νύσσης Ιωσήφ, ή του πρώην Σάμου 
Θεοδοσίου.  

41. Τέλος της πρώτης σελίδας του εγγράφου. 
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τόν Α΄ Πίνακα εἶναι   3.000 
κατά τόν Β΄         1.646 
καί κατά τόν Γ΄        201 
καί τό ὅλον      4.847 

Παρεκτός τῶν κληρικῶν τῆς Μάνης / διότι οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ τμήματος / ἐκείνου 
δι᾿ ἔλλειψιν γραφικῆς ἱκα/42νότητος οὔτε καί [……..] / δυνηθῇ νά ἐκτελέσῃ ὡς πρός τό 
/ ἀντικείμενον τοῦτο τά παρά τῆς / Συνόδου ἐπανειλημμένως διαταχθέντα. 

 ὁ Κυνουρίας ∆ιονύσιος, Πρόεδρος 
  † ὁ Ἀττικῆς Νεόφυτος                         ὁ Ἀργολίδος Κύριλλος 
ὁ πρώην Ἠλείας Ἰωνᾶς                       ὁ Κυκλάδων Ἄνθιμος  

(τ. σ) ὁ Γραμματεύς 
Θ(εόκλητος) Φαρμακίδης 

 
 

 

                                                      
42. Τέλος της δεύτερης σελίδας του εγγράφου. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΛΗΜΟΣ  

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

(1923-1973) 

Το ευρετήριο  του περιοδικού Εκκλησία, επίσημου δελτίου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, συντάχθηκε από τον Αδαμάντιο Στ. Ανεστίδη, φιλόλογο καθηγητή του 
Κολλεγίου Αθηνών, σε δύο τόμους, περιλαμβάνει 27.133 λήμματα και αριθμεί 1.068 
σελίδες. Εκδόθηκε στην Αθήνα το 1978 και το προλογίζει ο καθηγητής  πανεπιστη-
μίου και ακαδημαϊκός Κων. Γ. Μπόνης. Η μορφή του ευρετηρίου υπαγορεύθηκε, 
κυρίως, εκ της μορφής των περιεχομένων του περιοδικού. Από το ευρετήριο των 
δημοσιευμάτων των πρώτων 50 χρόνων (1923-1973), παρουσιάζουμε στο Θεσσαλι-
κό Ημερολόγιο σήμερα τους τίτλους θεσσαλικού ενδιαφέροντος, ό,τι ενδιαφέρει τις 
περιφέρειες των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας για να καταστούν γνωστά σε ό-
λους μας, μαζί με ένα γενικό ευρετήριο που δημιουργήσαμε, για καλύτερη χρήση 
του αναγνώστη,  στο τέλος του. 

Οι τόμοι του περιοδικού Εκκλησία μέχρι το 1973 είναι: Α (1923-24), Β (1924), Γ 
(1925), ∆ (1926), Ε (1927), ΣΤ (1928), Ζ (1929), Η (193), Θ (1931), Ι (1932), ΙΑ 
(1933), ΙΒ (1934), ΙΓ(1935), Ι∆ (1936), ΙΕ  (1937), ΙΣΤ (1938), ΙΖ (1939), ΙΗ (1940), 
ΙΘ (1941), Κ (1942), ΚΑ (1944), ΚΒ (1945), ΚΓ (1946), Κ∆ (1947), ΚΕ (1948), ΚΣΤ 
(1949), ΚΖ (1950), ΚΗ (1951), ΚΘ (1952), Λ (1953), ΛΑ (1954), ΛΒ (1955), ΛΓ 
(1956), Λ∆ (1957), ΛΕ (1958), ΛΣΤ (1959), ΛΖ (1960), ΛΗ (1961), ΛΘ (1962), Μ 
(1963), ΜΑ (1964), ΜΒ (1965), ΜΓ (1966),  Μ∆ (1967), ΜΕ (1968), ΜΣΤ (1969), ΜΖ 
(1970), ΜΗ (1971), ΜΘα (1972) τχ. 1ο, ΜΘβ (1972) τχ. 2ο, ΜΘγ (1972) τχ. 3ο, Να 
(1973) τχ. 1ο , Νβ (1973) τχ. 2ο. 

Για την καλύτερη αξιοποίηση του ευρετηρίου μας, κρίναμε απαραίτητες τις πα-
ρακάτω συντομογραφίες:  

* Ο τίτλος δημιουργήθηκε από τον συντάκτη του Ευρετηρίου. Το δημοσίευμα θα 
πρέπει να αναζητηθεί στο κείμενο που δημοσιεύεται στη σελίδα παραπομπής.   

[ ]   Συμπλήρωση για λόγους σαφήνειας.  
< > Συμπλήρωση βάσει του περιεχομένου ή εκ του περιεχομένου.  
Θέματα που βρήκαμε και αφορούν την περιοχή μας κατά ενότητες:  

A) ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

1) Β. ∆./ 4.2.1947 «Περί συγχωνεύσεως ενοριών Ι. Μητροπόλεων (…) ∆ημητριά-
δος (..),   Κ∆ 168-171. 

2) Β. ∆. «Περί συγχωνεύσεως ενοριών Ι. Μητροπόλεων Λαρίσης, Ελασσώνος…», 
ΚΕ 155-156. 

B) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ 

3) Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ, Εισηγητική έκθεσις Σχεδίου Νόμου «Περί Εκκλησι-
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αστικών ∆ικαστηρίων», (Η 41-44. 
4) Έγγραφον του υπουργού ∆ικαιοσύνης Σ. Ταλιαδούρου προς τον μητρ. Θεσ-

σαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων περί προσφερομένης υπό ηγουμένου μονής θρη-
σκευτικής υπηρεσίας, ΙΒ 324.    

5) *Έγγραφον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Α΄ προς τον αρχηγόν 
της επαναστάσεως <Νικ. Πλαστήρα> περί της προλήψεως της επεκτάσεως της αιμα-
τηράς συρράξεως, Α 174. 

Γ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ 

6) Εγκύκλιος της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τους  σεβ. ιεράρ-
χας της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του Πατερικού  Κυριακοδρομίου του σεβ.  
μητρ. Τρίκκης και Σταγών κ. ∆ιονυσίου (1576 /7.11.1968), ΜΕ 587. 

7) *Εγκύκλιος του αρχιεπισκόπου Αθηνών ∆ωροθέου Γ΄ προς το ευσεβές χριστε-
πώνυμον πλήρωμα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών  περί των σεισμοκλήτων Θεσσαλών, 
Λ∆ 105-106.  

8) Κανονιστική ∆ιάταξις υπ’ αριθ. 48/1973, «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως 
του εν Αγίω Λαυρεντίω Βόλου Ι. Προσκυνήματος Αγίου Αποστόλου του Νέου», Νβ 
52-53. 

9) *Απόφασις Ι. Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος επί προτάσ-
σει μητρ. Λαρίσης Αρσενίου Αφεντούλη περί της αποκαταστάσεως των εν τη Εκ-
κλησία πραγμάτων, Α 9. 

10) *Πράξις της ∆ιαρκούς Ι. Συνόδου περί θέσεως εν ισχύι των διατάξεων των 
άρθρων 70-74, 89-99 και 172 του υπ’ αριθ. 9/1970 Κανονισμού αυτής επί των υπαλ-
λήλων των Ι. Μητροπόλεων (…) Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, ως και των 
άρθρων 70-74 του αυτού κανονισμού επί των υπαλλήλων του Τ.Α.Κ.Ε., ΜΘβ 39-40. 

∆) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

11) *Ανακοινωθέν της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί της εκπτώσε-
ως των μητροπολιτών πρ. ∆ημητριάδος Γερμανού…, ΙΓ 182. 

Συνοδικοί οργανισμοί και επιτροπές 
12) *Ανακοίνωσις της αποφάσεως δι’ αρχιερείς ∆ωδεκαμελούς ∆ικαστηρίου περί 

της καθαιρέσεως των μητροπολιτών ∆ημητριάδος Γερμανού (…),  ΙΓ 191. 
13) Απόφασις διά αρχιερείς Πρωτοβαθμίου Συνοδικού ∆ικαστηρίου κατά των 

μητροπολιτών: 1. τέως ∆ημητριάδος Γερμανού…, ΙΓ 193-196.  

Ε) ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ 

14) * Έκκλησις του μητρ. ∆ημητριάδος Ιωακείμ προς τον λαόν του Βόλου, Ι∆ 
191. 

15) * Γράμμα του μητρ. ∆ημητριάδος Ιωακείμ προς τον αρχιεπ. Αθηνών ∆αμα-
σκηνόν Α΄ συγχαρητήριον επί τη αποκαταστάσει του, ΙΘ 133. 

16)  Πράξις της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος περί συστάσεως εκκλησιαστικού ιδρύμα-
τος υπό την επωνυμίαν «Εκκλησιαστικόν Μαθητικόν Οικοτροφείον Σχολής Κωφα-
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λάλων», ΜΖ 152. 
17) Εσωτερικός κανονισμός του Εκκλ. Οικοτροφείου Μαθητών και Μαθητριών 

της εν Βόλω Σχολής Κωφαλάλων της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος, ΜΖ 152-153. 
18) Εσωτερική ζωή του Οικοτροφείου Σχολής Κωφαλάλων της Ι. Μητρ. ∆ημη-

τριάδος, ΜΖ 153. 
19) Πράξις της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος περί συστάσεως εκκλησιαστικού ιδρύματος 

υπό την επωνυμίαν «Εκκλησιαστικόν Γυμνασιακόν Οικοτροφείον», ΜΖ 154. 
20) Εσωτερικός κανονισμός του Εκκλ. Οικοτροφείου της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος, 

ΜΖ 154-155.  
21) Εσωτερική ζωή του Εκκλ. Οικοτροφείου της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος, ΜΖ 155-

157. 
22) Πράξις της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος περί συστάσεως εκκλησιαστικού ιδρύματος 

υπό την επωνυμίαν «Εκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον Νεότητος», ΜΖ 157.  
23) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας «Εκκλησιαστικού Πνευματικού Κέ-

ντρου Νεότητος» Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος, ΜΖ 158. 
24) Πράξις της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος περί συστάσεως εκκλησιαστικού ιδρύματος 

υπό την επωνυμίαν «Βαρβέρειος Εκκλησιαστική Στέγη ‘Ο καλός Σαμαρείτης’», ΜΗ 
62. 

25) Απόφασις της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος περί τροποποιήσεως της επωνυμίας του 
εκκλ. ιδρύματος «Εκκλησιαστικού Πνευματικού Κέντρου Νεότητος» εις «Εθνικόν 
Κέντρον Νεότητος», ΜΗ 379. 

26) Συμπλήρωσις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Εκκλ. Πνευματικού 
Κέντρου Νεότητος Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος, ΜΗ 379. 

27) Πράξις της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος περί συστάσεως εκκλησιαστικού ιδρύματος 
υπό την επωνυμίαν «Εκκλησιαστικόν Γυμνασιακόν Οικοτροφείον Θηλέων», ΜΗ 
379. 

28) Πράξις της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος περί συστάσεως εκκλησιαστικού ιδρύματος 
εν Αθήναις υπό την επωνυμίαν «Φοιτητικόν Οικοτροφείον Θηλέων «Η Θεία Πρό-
νοια», ΜΘβ 104. 

29) Οργανισμός διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ι. Προσκυνήματος «Παναγίας 
Γορίτσης» Βόλου, ΜΘβ 190-191. 

30) Απόφασις της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος περί συστάσεως Εκκλησιαστικών Κα-
τασκηνώσεων Αρρένων και Θηλέων υπό της Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος, Νβ 58. 

ΣΤ) ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 

31) * Έγγραφον του μητρ. Ελασσώνος Καλλινίκου προς τον αρχιεπίσκοπον Α-
θηνών ∆αμασκηνόν Α΄ συγχαρητήριον επί τη αποκαταστάσει του, ΙΘ 156. 

32) Πράξις της Ι. Μητρ. Ελασσώνος περί συστάσεως εκκλησιαστικού ιδρύματος 
υπό την επωνυμίαν  «Οικογενειακή Εστία «Η Ολυμπιώτισσα», ΜΖ 159-161. 
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Ζ) ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ 
ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ 

33) * Έγγραφον του μητρ. Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ προς τον αρχιεπίσκοπον Α-
θηνών ∆αμασκηνόν Α΄ συγχαρητήριον επί τη αποκαταστάσει του, ΙΘ 162. 

34) Απόφασις της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων περί ιδρύσεως 
και λειτουργίας εν Καρδίτση Εκκλ. Οικοτροφείου Θηλέων Καρδίτσης «Η Ευαγγε-
λίστρια», ΜΘβ 194-195. 

35) Απόφασις της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων περί συστάσεως 
εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείον 
Αρρένων Φαρσάλων ‘Η Αγία Παρασκευή’», ΜΘβ 195. 

36) Απόφασις της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων περί συστάσεως 
εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείον 
Αρρένων Καρδίτσης ‘Η Αγία Αικατερίνη’», ΜΘβ 195-196. 

37) Απόφασις της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων περί συστάσεως 
εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείον 
Αρρένων Παλαμά ‘Ο Άγιος Χαράλαμπος’», ΜΘβ 196. 

38) Απόφασις της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων περί συστάσεως 
εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείον 
Αρρένων Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη», ΜΘβ 196-197. 

39) Απόφασις της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων περί συστάσεως 
εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείον 
Θηλέων Φαρσάλων ‘Η Παναγία’», Νβ 58-59. 

40) Απόφασις της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων περί συστάσεως 
εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό τον τίτλον «Εκκλησιαστικαί Κατασκηνώσεις Καρ-
δίτσης», Νβ 58-59. 

41) Απόφασις της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων περί συστάσεως 
εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό τον τίτλον «Μουσείον Εκκλησιαστικής Τέχνης εν 
Καρδίτση», Νβ 59. 

42) Πράξις υπ’ αρ. 1 Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φανα-
ριοφερσάλων, ΜΘγ 12-16. 

Η) ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ 

43) Έγγραφον του μητρ. Λαρίσης ∆ωροθέου προς τον αρχιεπίσκοπον Αθηνών 
∆αμασκηνόν Α΄ συγχαρητήριον επί τη αποκαταστάσει του, ΙΘ 138-139. 

44) *Ποιμαντορική εγκύκλιος του μητρ. Λαρίσης και Πλαταμώνος ∆ημητρίου 
προς τον ιερόν κλήρον και τον Χριστεπώνυμον λαόν της Ι. Μητροπόλεως επί τη 
ενθρονίσει του, ΛΓ 210. 

Θ) ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ 

45) Έγγραφον του μητρ. Τρίκκης και Σταγών Πολυκάρπου προς τον υπουργόν 
των Εκκλησιαστικών και της ∆ημοσίας Παιδείας περί των Ι. Μονών των Μετεώ-
ρων, Β 226-227. 
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46) *Έγγραφον του μητρ. Τρίκκης και Σταγών Χερουβείμ προς την Ι. Σύνοδον 
της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του Πνευματισμού, ΚΗ 7. 

47) *∆ηλώσεις του μητρ. Τρίκκης ∆ιονυσίου επί τη εκλογή του αρχιεπισκόπου 
Αθηνών Ιερωνύμου Α΄, Μ∆ 250. 

48) Πράξις της Ι. Μητρ. Τρίκκης και Σταγών περί συστάσεως «Εκκλησιαστικού 
Ορφανοτροφείου Θηλέων ‘Άγιος Στέφανος’», ΜΗ 129. 

49) Οργανισμός Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου «Ο Άγιος Στέφανος» της Ι. 
Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, ΜΘβ 106-108. 

Ι) ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 

α) ΑΝΩΝΥΜΩΣ 
50) Κωνσταντίνος Οικονόμος, Ε 81-82. 
51) Η λιτανεία του αγ. Σεραφείμ εν Καρδίτση, ΙΒ 140-141. 
52) Η εορτή του αγ. Αχιλλίου πολιούχου Λαρίσης, ΙΒ 163-164. 
53) Ο Περιστεράς Ευστάθιος, Ι∆ 431.  
54) Αποστολή ειδών ιματισμού και υποδήσεως εις πλημμυροπαθείς Βόλου, ΛΒ 

267. 
55) Τα κατά την εκλογήν και ενθρόνισιν του Μακαρ. αρχιεπισκόπου Αθηνών 

∆ωροθέου Γ΄, ΛΓ 141-143. 
56) *Βιογραφικά του αρχιεπισκόπου Αθηνών ∆ωροθέου Γ΄, <βιβλιογραφία>, ΛΓ 

147-150.  
57) Η μετάβασις του Μακαρ. αρχιεπισκόπου Αθηνών ∆ωροθέου Γ΄ εις Λάρισαν, 

Κατερίνην και άλλας πόλεις, ΛΓ 208-209. 
58) Ενθρόνισις του σεβ. μητρ. Λαρίσης και Πλαταμώνος ∆ημητρίου, ΛΓ 210. 
59) *Βιογραφικά του Λαρίσης ∆ημητρίου Θεοδόση, ΛΓ 210. 
60) Ο πρ. Ελασσώνος Καλλίνικος Λαμπρινίδης, Λ∆ 220. 
61) Η κηδεία του Κων. Οικονόμου του εξ Οικονόμων κατά τας εφημερίδας της 

εποχής του θανάτου του, Λ∆ 517-519. 
62) Ο Κων. Οικονόμος, Λ∆ 517-519.  
63) Τα κυριότερα έργα του Κων. Οικονόμου του εξ Οικονόμων, Λ∆ 535. 
64) Από την ενθρόνισιν του μητρ. ∆ημητριάδος ∆αμασκηνού, Λ∆ 540-543. 
65) Η χειροτονία του θεοφ. επισκόπου Ταλαντίου Στεφάνου, ΛΕ 141-143.  
66) *Βιογραφικά θεοφιλ. επισκόπου Ταλαντίου Στεφάνου Αφεντουλίδου, ΛΕ 143. 
67) Ο Νουβίας Άνθιμος (από την Καρδίτσα), ΛΕ 217. 
68) Η ενθρόνισις του νέου μητρ. Ιωαννίνων Σεραφείμ <Τίκα>, ΛΕ 229-230. 
69) Ο Τρίκκης και Σταγών Αμβρόσιος Νάσκαρης, ΛΣΤ 47. 
70) *Βιογραφικά μητρ. Τρίκκης και Σταγών ∆ιονυσίου Χαραλάμπους, ΛΣΤ 93-94. 
71) Ο πρώην ∆ημητριάδος Ιωακείμ, ΛΣΤ 121-123. 
72) Ο Λαρίσης και Πλαταμώνος ∆ημήτριος Θεοδόσης, ΛΣΤ 123. 
73) <Εκλογή του αρχιμ. Ιακώβου Σχίζα ως μητρ. Λαρίσης>, ΛΖ 204. 
74) *Βιογραφικά μητρ. Λαρίσης και Πλαταμώνος Ιακώβου Σχίζα, ΛΖ 342.  
75) <Εκλογή αρχιμ. Ηλία Τσακογιάννη ως επισκόπου Περιστεράς>, Μ∆ 344-354 
76) *Βιογραφικόν σημείωμα του θεοφ. επισκόπου Περιστεράς Ηλία Τσακογιάν-
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νη, Μ∆ 386. 
77) Βιογραφικόν σημείωμα του μητρ. ∆ημητριάδος Ηλιού Τσακογιάννη, ΜΣΤ 30. 
78) <Πρόκρισις αρχιμ. Σεβαστιανού Ασπιώτου ως μητρ. Ελασσώνος>, Μ∆ 796-

799. 
79) *Βιογραφικόν σημείωμα του σεβ. μητρ. Ελασσώνος Σεβαστιανού Ασπιώτου, 

Μ∆ 798-799. 
80) *Ενθρόνισις μητρ. Ελασσώνος Σεβαστιανού Ασπιώτου, ΜΕ 80. 
81) <Πρόκρισις του επισκόπου Χριστιανουπόλεως Μελετίου ως μητρ. Θεσσα-

λιώτιδος>, Μ∆ 796-799. 
82) Η χειροτονία του σεβ. μητρ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Κωνστα-

ντίνου,  ΜΕ 109-112. 
83) *Βιογραφικόν σημείωμα του σεβ. μητρ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσά-

λων Κωνσταντίνου Σακελλαροπούλου, ΜΕ 111-112. 
84) <Πρόκρισις του αρχιμ. Θεολόγου Πασχαλίδου διά την Ι. Μητρ. Λαρίσης και 

Πλαταμώνος>, ΜΕ 346-350. 
85) *Bιογραφικόν σημείωμα του σεβ. μητρ. Λαρίσης και Πλαταμώνος Θεολόγου 

Πασχαλίδου, ΜΕ 347-348. 
86) *Θάνατος του μητρ. πρ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κυρού Κυ-

ρίλλου Καρμπαλιώτη, ΜΕ 457. 
87) <Πρόκρισις του Επισκόπου Περιστεράς Ηλιού ως μητρ. ∆ημητριάδος>, ΜΣΤ 

22-23. 
88) Η χειροτονία του νέου μητρ. Τρίκκης και Σταγών Σεραφείμ, ΜΖ 324-327. 
89) *Βιογραφικόν σημείωμα του μητρ. Τρίκκης και Σταγών Σεραφείμ Στεφάνου, 

ΜΖ326-327. 
90) Η ενθρόνισις του μητρ. Τρίκκης και Σταγών Σεραφείμ Στεφάνου, ΜΖ 386-

389. 
91) Ο Ελασσώνος Ιάκωβος, ΜΗ 572. 
 
β) ΕΠΩΝΥΜΩΣ 
92) ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ Παραμυθίας και Πάργας, Ο Ιωαννίνων-Λαρίσης-Ιωαννίνων 

Ιωάσαφ, ΙΒ 246-248. 
93) ΑΜΦΙΛΕΓΚΕΛΟΣ, Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Λ∆ 477. 
94) ΑΝΘΙΜΟΣ (ΣΙΣΚΟΣ) Νουβίας, Ο Κων/νος Οικονόμος ως κανονολόγος, Λ∆ 

485-486.  
95) ΑΤΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο Γαρδικίου Αμβρόσιος εν Λαμία, Κ∆ 7-9. 
96) O ίδιος, Η προαγωγή της Επισκοπής Τρίκκης εις Αρχιεπισκοπήν κατά το έ-

τος 1885, ΚΘ 343-344. 
97) Ο ίδιος, Ο Σταγών Μελέτιος, Λ 309-311. 
98) Ο ίδιος, Ο Σκοπέλου Ευγένιος, ΛΑ 85-87. 
99) Ο ίδιος, Ο Φαναριοφερσάλων Γεράσιμος τοποτηρητής Σαλώνων, Λ∆ 216-

220. 
100) Ο ίδιος, Επισκοπικοί κατάλογοι των επαρχιών της Ελλαδικής Εκκλησίας 

(1833-1960), ΛΖ 62-64, 83-85, 98-101, 122-126, 170. 
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101) Ο ίδιος, Επισκοπή και επίσκοποι Περιστεράς, ΜΖ 189-192. 
102) ΒΕΗΣ ΝΙΚΟΣ, Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Λ∆ 499-502. 
103) ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Σερβίας, Λόγος εις το μνημόσυνον του Ρήγα Φεραίου, Λ∆ 155. 
104) ∆ΗΜΑΡΑΣ Κ. Θ., Κων/νος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων. Ένα μνημόσυνο, 

Λ∆ 503-504. 
105) ∆ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η τελευταία ψαλμωδία του Παπαδιαμάντη, ΜΗ 

98-99. 
106) ∆ΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Κ. Ι., ∆ωρεαί εις την Βιβλιοθήκην του Θεολ. Σπουδα-

στηρίου του Παν/μίου (μεταξύ των περιοχών προέλευσης συμπεριλαμβάνεται και η 
Θεσσαλία), Ζ 68-69, Ζ 115-118, Ζ 259, Ζ 385, Η 18-20, Η 203-204, Η 339-340, Η 353-
354, Θ 67-68, Θ 178, ΙΑ 43, ΙΑ 349, ΙΒ 157-160 (Ακολουθία Αγ. Μοδέστου Ιεροσο-
λύμων), ΙΒ 213-215, ΙΒ 316-317, ΙΓ 396-397, Ι∆ 6-8, Ι∆ 147, Ι∆ 155-156 (Μουσικό 
χ/φο Πέτρος Λαμπαδάριος, Πέτρος Βυζάντιος, Γρ. Λαμπαδάριος), Ι∆ 378-379, ΙΕ 9, 
ΙΕ 19-20, ΙΕ 91-92, ΙΕ 358, ΙΕ 413-414, ΙΖ 203. 

107) ∆ΩΡΟΘΕΟΣ Γ΄ (ΚΟΤΤΑΡΑΣ) Αθηνών, Ανέκδοτα χειρόγραφα του επισκό-
που Λαρίσης Αμβροσίου, ΛΒ 164, 188-189, 225-226. 

108) ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Β΄ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ) Αθηνών, Αρχιμ. Πολύκαρπος 
Ζάχος, Α 79. 

109) ΙΑΚΩΒΟΣ (ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΣ) Μυτιλήνης, Η Θεολογική Σχολή εις τα Με-
τέωρα, Η 155-157, 164-166. 

110) ΙΕΖΕΚΙΗΛ (ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ) Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Ο 
Ρωγών Ιωσήφ, Α 21-22.  

111) Ο ίδιος, ∆ιάλυσις ή αναδιοργάνωσις των Ι. Μονών, ΙΗ 53-54. 
112) ΚΟΥΙΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. Ι., Κωνσταντίνου του εξ Οικονόμων επι-

στολή ανέκδοτος προς Πανούτσον Νοταράν, ΙΓ 8-10. 
113) ΜΕΡΤΖΙΟΣ Κ. ∆., ΄Εν ανέκδοτον πατριαρχικόν γράμμα του 1698, Λ∆ 418-

419 (Καλλίνικος Β΄) 
114) ΜΠΑΛΑΝΟΣ ∆. Σ., Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Λ∆ 491-

492. 
115) Ο ίδιος, Ανέκδοτοι επιστολαί του Κων/νου Οικονόμου του εξ Οικονόμων, 

Λ∆ 492-498.  
116) ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ Π. Ι., Κων/νος ο εξ Οικονόμων ως εβδομηκοντολόγος, ΛΕ 

161-162. 
117) ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γράμμα τω κυρίω Γ.Α.Κ., Λ∆ 478.  
118) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΕΡΑΛ∆ΗΣ Γ., Ο άγιος Οικουμένιος Πολιούχος της 

Τρίκκης, ΚΕ 377. 
119) Ο ίδιος, Η προέλευσις του ονόματος Οικουμένιος, ΜΑ 570-571.  
120) ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Τινά περί της μεταξύ Οικονόμου 

και Φαρμακίδου διαστάσεως, Λ∆ 515-516. 
121) ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ) Μεσσηνίας, Ο Παραμυθίας, Φιλιατών και 

Γηρομερίου Κύριλλος Καρμπαλιώτης, Κ 29. 
122) Ο ίδιος, Η δράσις του Κωνσταντίνου Οικονόμου εξ Οικονόμων μετά την εις 

Ελλάδα εγκατάστασίν του, Λ∆ 508-514. 
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123) ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (ΘΩΜΑΣ) Τρίκκης και Σταγών, Περί του κανόνος της 
Παλαιάς ∆ιαθήκης, Ι 150-152.  

124) ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ [ΑΣΠΙΩΤΗΣ] Ελασσώνος, Ο Φωκίδος Αθανάσιος, Μ∆ 
803-805. 

125) ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ Κ., Ζηλότυπος και άγρυπνος φρουρός των 
παραδεδομένων, <Κ. Οικονόμος>, Λ∆ 479-485,  

126) ΤΙΜΟΘΕΟΣ Καλαβρύτων και Αιγιαλείας - ΜΕΛΕΤΙΟΣ Μεσσηνίας- ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ Μαντινείας- ΙΕΖΕΚΙΗΛ Θεσσαλιώτιδος, Έκθεσις της εξ Αρχιερέων Επι-
τροπής της κατά Φεβρουάριον ε. έ. ορισθείσης υπό της Ι. Συνόδου της Ιεραρχίας πε-
ρί του μεταρρυθμιστικού έργου του «Εκπαιδευτικού Ομίλου», Ε 311-316. 

127) ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν., Ιεραί μοναί της νήσου Σκιάθου, ΙΒ 11-13, 
29-30, 36-37, 45, 52-53, 92-93, 101-103, 116-117. 

128) ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ [ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆ΗΣ] ∆ημητριάδος, Αι περί προσευχής 
ιδέαι του Guardini, Μ 557-559, ΜΑ 25-26, 40-42, 85-90, 119-121.  

129) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ [ΘΕΜΕΛΗΣ] Μεσσηνίας, Ιστορικαί σελίδες Μητρ. ∆ημη-
τριάδος. Πατριαρχική Εξαρχία Τρικκέρων, ΜΑ 582-588. 

ΙΑ) ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ 

130) ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ [ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ] Μεγάρων και Σαλαμίνος, Επικήδειος 
λόγος εις τον μητρ. πρ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Κύριλλον, ΜΕ 457-
458.  

131) *∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ [ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ] ∆ημητριάδος, Ενθρονιστήριος λό-
γος, Λ∆ 541-543. 

132) *Ο ίδιος, Επικήδειος λόγος εις τον πρ. ∆ημητριάδος Ιωακείμ, ΛΣΤ 121-123. 
133) ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ [ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ] Τρίκκης και Σταγών, Ενθρονιστήριος 

λόγος, ΛΣΤ 91-93. 
134) * Ο ίδιος, Προσφώνησις προς τον εψηφισμένον μητρ. ∆ρυινουπόλεως Σεβα-

στιανόν, Μ∆ 311-312. 
135) *Ο ίδιος, Προσφώνησις προς τον εψηφισμένον μητρ. Εδέσσης και Πέλλης 

Καλλίνικον, Μ∆ 346. 
136) *Ο ίδιος, Προσφώνησις προς τον εψηφισμένον μητρ. Κερκύρας και Παξών 

Πολύκαρπον, Μ∆ 347-348. 
137) *Ο ίδιος, Επί τη παραιτήσει του μητρ. Λευκάδος και Ιθάκης ∆ωροθέου εκ 

του μητροπολιτικού αυτού θρόνου, ΜΕ 294. 
138) *Ο ίδιος, Προσφώνησις κατά την χειροτονίαν του εψηφισμένου Μητρ. Η-

λείας Αθανασίου, ΜΕ 618-619. 
139) *ΗΛΙΑΣ [ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ] ∆ημητριάδος, Ενθρονιστήριος λόγος, ΜΣΤ 

23-25. 
140) *Ο ίδιος, Θεολόγος [Πασχαλίδης] Λαρίσης και Πλαταμώνος, Αντιφώνησις 

κατά την χειροτονίαν του, ΜΕ 346-347. 
141) Ο ίδιος, Ιάκωβος [Σχίζας] Λαρίσης και Πλαταμώνος, Ενθρονιστήριος λόγος, 

ΛΖ 340-342. 
142) *ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ] Θεσσαλιώτιδος, Λόγος εις την επέτειον της 
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μάχης του Τουλού Μπουρνάρ, ΙΑ 101-102. 
143) *Ο ίδιος, Προσφώνησις προς τον αρχιεπ. Αθηνών Χρυσόστομον Α΄ επί τη 

επισκέψει του εις Καρδίτσαν, ΙΑ 142. 
144) Ο ίδιος, Επικήδειος εις τον Μεσσηνίας Μελέτιον, ΙΑ 197-198. 
145) *Ο ίδιος, Προσφώνησις κατά το γεύμα επί τη εορτή του αγ. Σεραφείμ, ΙΒ 

140-141. 
146) *Ο ίδιος, Ομιλία εις την Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας Άθω, Ι∆ 301-302. 
147) *Ο ίδιος, Ομιλία κατά τον αγιασμόν επί τοις εγκαινίοις του Ακτινολογικού 

Εργαστηρίου του Νοσοκομείου της Ι. Μητροπόλεως, ΙΕ 279.  
148) *Ο ίδιος, Προσφώνησις εις τον βασιλέα <Γεώργιο Β΄>, ΙΣΤ 158  
149) *Ο ίδιος, Προσφώνησις προς τους βασιλείς <Παύλο- Φρειδερίκη>, Κ∆ 205  
150) ΙΩΑΚΕΙΜ (ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ) ∆ημητριάδος, Ο ενθρονιστήριος λόγος, ΙΓ 

332-334. 
151) *Ο ίδιος, Ο σεβ. μητρ. ∆ημητριάδος Ιωακείμ σύμψηφος προς την Μείζονα Ι. 

Σύνοδον, <προσφώνησις προς τον Αθηνών ∆αμασκηνό>, ΙΘ 172. 
152) *ΚΟΤΣΟΝΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Προσφώνησις προς τον εψηφισμένον μητρ. 

Ελασσώνος Σεβαστιανόν, Μ∆ 797. 
153) *Ο ίδιος, Προσφώνησις προς τον εψηφισμένον μητρ. Θεσσαλιώτιδος και 

Φαναριοφερσάλων Κωνσταντίνον, ΜΕ 109-110. 
154) *Ο ίδιος, Λόγος εις την ενθρόνισιν του μητρ. ∆ημητριάδος Ηλιού, ΜΣΤ 22-

23. 
155) *Ο ίδιος, Προσφώνησις προς τον εψηφισμένον μητρ. Τρίκκης και Σταγών κ. 

Σεραφείμ, ΜΖ 324. 
156) *ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ] Θεσσαλιώτιδος και Φαναρι-

οφερσάλων, Αντιφώνησις κατά την χειροτονίαν του, ΜΕ 110-111.  
157) *ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Ν., Προσφώνησις κατά την Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος, Α 247. 
158) *ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ [ΘΩΜΑ] Τρίκκης και Σταγών, Προσφώνησις προς τον 

Πατριάρχην Ιεροσολύμων <∆αμιανόν>, Ε 217-218.  
159) Ο ίδιος, Ο Ιησούς προ του Πιλάτου κατά την τελευταίαν ανάκρισιν και 

απολογίαν, ΙΓ 230-235. 
160) *Ο ίδιος, Προσφώνησις προς την Α. Μ. τον βασιλέα Γεώργιον Β΄ κατά την 

μετάβασίν του εις Τρίκαλα, ΙΣΤ 156. 
161) *ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Λόγος επιτάφιος εις τον Κωνσταντίνον Οικονόμον, Λ∆ 

523-525. 
162) ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ [ΑΣΠΙΩΤΗΣ] Ελασσώνος, Λόγος επικήδειος εις τον νε-

κρόν του αειμνήστου μητρ. Κεφαλληνίας Ιεροθέου, ΜΒ 431-433.  
163) Ο ίδιος, Λόγος επικήδειος εις τον νεκρόν του μητρ. Χίου Παύλου, ΜΓ 647-

650. 
164) *Ο ίδιος, Αντιφώνησις κατά την χειροτονίαν του, Μ∆ 797-798. 
165) Ο ίδιος, Ο ενθρονιστήριος λόγος, ΜΕ 80-82. 
166) *ΣΕΡΑΦΕΙΜ [ΤΙΚΑΣ] Αθηνών, Αντιφώνησις κατά την δοξολογίαν εις τον 

καθεδρικόν ναόν επί τη αφίξει της ελληνικής αντιπροσωπείας εις την πόλιν Τσά-
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τσακ, Λ∆ 177. 
167) Ο ίδιος, Ενθρονιστήριος λόγος, <εις Ι. Μητρ. Ιωαννίνων>. ΛΕ 229-230  
168) *ΣΕΡΑΦΕΙΜ [ΣΤΕΦΑΝΟΥ] Τρίκκης και Σταγών, Αντιφώνησις κατά την 

χειροτονίαν του, ΜΖ 324-326. 
169) *Ο ίδιος, Ενθρονιστήριος λόγος, ΜΖ 386-389. 
170) *Ο ίδιος, Προσφώνησις κατά την άφιξιν των μετεχόντων εις τας εορτάς της 

εθνικής 150ετηρίδος ξένων εις Τρίκαλα, ΜΗ 311-312. 
171) *ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ, Προσφώνησις εις τον σεβ. μητρ. Θεσσαλιώτιδος 

και Φαναριοφερσαλων Ιεζεκιήλ, Ι∆ 302. 
172) Ο ίδιος, Απάντησις εις την προσφώνησιν του μητρ. Θεσσσαλιώτιδος και 

Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ, Ι∆ 302. 
173) *ΣΤΕΦΑΝΟΣ [ΑΦΕΝΤΟΥΛΙ∆ΗΣ] Τρίκκης και Σταγών, <πρ. Ταλαντίου>, 

Προσφώνησις κατά την χειροτονίαν του, ΛΕ 141-143,  
174) *ΣΧΙΝΑΣ Μ., Λόγος επικήδειος κατά την κηδείαν Κων. Οικονόμου, Λ∆ 

519-522. 
175) *ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ [ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆ΗΣ] ∆ημητριάδος, Επικήδειος λόγος 

εις τον πρ. ∆ρυινουπόλεως Χριστόφορον, Να 41-43. 
176) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ [ΘΕΜΕΛΗΣ] Μεσσηνίας, Λόγος επιμνημόσυνος εις τον 

αοίδιμον Κωνσταντίνον Οικονόμον των εξ Οικονόμων, Λ∆ 487-491. 
177) Ο ίδιος, Προσφώνησις κατά την χειροτονίαν του, <ως Θαυμακού>, Λ∆ 459-

461.  

ΙΒ) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

178) *ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ [ΘΩΜΑ] Τρίκκης και Σταγών, Ευχή επί τη πρώτη του έ-
τους, Ι 30. 

179) *Ο ίδιος, Ευχή επί τη συμπληρώσει πεντηκονταετίας από της απελευθερώ-
σεως της Θεσσαλίας, ΙΓ 342. 

ΙΓ) Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ  

α) ΑΝΩΝΥΜΩΣ   
180) *Εκπαιδευτικά και θρησκευτικά ιδρύματα εν Τουρκία, Α 81. 
181) *Ο μητροπολίτης και η μεταξύ Επαναστάσεως και Αντεπαναστάσεως σύγ-

κρουσις (Χρυσόστομος Α΄ Αθηνών και Ν. Πλαστήρας), Α 178. 
182) Ο πρώην Θεσσαλιώτιδος Ευθύμιος (Πλατής), ΙΒ 268. 
183) Ο Λαρίσης Αρσένιος Αφεντούλης, ΙΒ 411. 
184) Η Εκκλησία προς τον λαόν του Βόλου, Ι∆ 191.  
185) Τρίκκης και Σταγών Χερουβείμ, ΚΘ 101. 
186) Ο πρώην Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ, Λ 282-283. 
187) Έργον πίστεως και Αγάπης, ΛΑ 78,< Ι. Μ. Τρίκκης>. 
188) Η νέα πληγή, ΛΑ 134, <Σεισμοί Θεσσαλίας, Φθιώτιδος, Πελοποννήσου>. 
189) Η νέα συμφορά, ΛΒ 124,<Σεισμοί Βόλου και Μαγνησίας>. 
190) Επί τη εκλογή <του Αθηνών ∆ωροθέου Γ΄>.…ΛΓ 164.  
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191) Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων , Λ∆ 74-75. 
192) Συμπάσχει πάντα τα μέλη, Λ∆ 114-115, <Σεισμοί Θεσσαλίας>. 
193) Το «Μουσείον Παπαδιαμάντη», ΛΕ 432. 
194) Οδηγεί εις εμβάθυνσιν, <ο Θαυμακού Χρυσόστομος>, ΛΗ 20-21. 
195) Να προσλάβουν χαρακτήρα πανελληνίου συναγερμού, <Αλ. Παπαδιαμά-

ντης>, ΛΗ 21. 
196) Παραμένει πάμφτωχον και αγνόν, ΛΗ 115-116 <Α. Παπαδιαμάντης>. 
197) «Τραγούδια του Θεού» <Α. Παπαδιαμάντη>, ΛΘ 133,  
198) Η οικία του Παπαδιαμάντη, Μ 451. 
199) Επί τη συμπληρώσει 60 ετών, <Α. Παπαδιαμάντη>, ΜΗ 326.  
200) Ναυαγοσωστικά και «καλοί Σαμαρείται», <Ι. Μοναί Μετεώρων>, ΛΘ 25. 
201) Πνευματικός φάρος, <ο Τρίκκης και Σταγών ∆ιονύσιος>, Μ 432. 
202) Η προς Κύριον εκδημία του μητρ. Τρίκκης <∆ιονυσίου>, ΜΖ 27. 
203) ∆έον να προβάλλη τας φωτεινάς πλευράς, <ο Λαρίσης Ιάκωβος>, ΜΑ 27-28. 
204) Και έτερον παράδειγμα, < ο Ελασσώνος Ιάκωβος>, ΜΒ 414-415. 
 
β) ΕΠΩΝΥΜΩΣ 
205) <ΑΝ∆ΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ>, Ο παπα-Βλαχάβας, ΜΗ 523. 
206) <ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆.>, Άνθιμος Γαζής, Θ 140. 
207) <∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ∆ημητριάδος>, Λαμπρά ενέργεια, Μ 25. 
208) Ο ίδιος, Νέα χαρακτηριστική διάψευσις, ΜΓ 129-130 
209) Ο ίδιος, Σεμινάριον δι’ ιερείς, ΜΒ 515. 
210) <∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Τρίκκης και Σταγών>, Άριστος οδηγός, ΛΘ 133. 
211) ΙΕΖΕΚΙΗΛ [Βελανιδιώτης] Θεσσαλιώτιδος, Οι συγγενείς του πατριάρχου 

Βασιλείου Γ΄. Ζ 332. 
212) Ο ίδιος, Ευστάθιος Πασχάλης, Ι∆ 62. 
213) Ο ίδιος, Σπυρίδων Ταλιαδούρος, Ι∆ 86. 
214) Ο ίδιος, Το ποινικόν μητρώον και η χειροτονία κληρικών, ΙΖ 22. 
215) <ΙΩΑΚΕΙΜ πρ. ∆ημητριάδος>, Ανακριβειών έλεγχος, ΙΓ 264-265,  
216) <ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ιωαννίνων>, Νέον εκκλησιαστικόν οικοτροφείον, ΛΘ 538-

539, 
217) <STUVE NIKITA, αρχιμ. Χριστ. Παρασκευαΐδη>, Ενδεικτικόν σημείον, 

ΜΣΤ 68-69. 
218) Ο ίδιος, Στοργική μήτηρ, ΛΘ 302. 
219) Ο ίδιος, Ανατολικός Ορθόδοξος μοναχισμός, ΜΣΤ 514-515. 

I∆) ΤΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ 

220) Ανώνυμος, Μωραϊτίδης – Παπαδιαμάντης, Ζ 347-348. 

ΙΕ) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

221) ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞ., Το θαύμα της Καισαριανής, ΛΓ 434-436. 
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ΙΣΤ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

α) ΑΝΩΝΥΜΩΣ 
222) Ανθίμου Σίσκου, Η δίκη του Ιησού, εν Αθήναις 1924, Β 135. 
223) Αρχιμ. Ανθίμου Σίσκου, Η διοίκησις της Εκκλησίας. Τόμος Α΄, τεύχος πρώ-

τον. Γενικόν: Το εκκλησιαστικόν πολίτευμα και ο χαρακτήρ αυτού, εν Αθήναις 
1926, ∆. 311. 

224) Βολίδου Θεμ. Π. (επιμέλεια), Τα δύο πρώτα δημοκρατικά πολιτεύματα της 
νεωτέρας Ελλάδος, Α΄. Το πολίτευμα του Ρήγα. Μετά προλόγου Γ. Φιλερέτου, εν 
Αθήναις 1924, Α 433. 

225) ∆ημητριάδος Μητρόπολις, Μεταπολεμικαί εγκύκλιοι, ΙΘ 144. 
226) ∆ημητριάδος Μητροπόλεως Εκδόσεις, ΙΖ 112. 
227) Κ. Ι. ∆υοβουνιώτου, Ανέκδοτοι εγκύκλιοι και έγγραφα της Μητρ. Λαρίσης. 

Αθήναι 1924, Α 457.  
228) ∆υοβουνιώτου Κ., Αναστασίου Γορδίου: Απαρίθμησις απασών των εν τη 

πόλει της Ζακύνθου εκκλησιών μετ’ επιγραμμάτων διστίχων ιαμβικών εν έτει 1689, 
Αθήναι 1933, ΙΑ 208. 

229) ∆ωροθέου μητρ. Λαρίσης, Νομοκανονικαί έρευναι, Αθήναι 1951, ΚΗ 246-
247. 

230) ∆ωροθέου μητρ. Λαρίσης, Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Αχιλλίου 
του θαυματουργού, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, Αθήναι, ΚΘ 142.  

231) ∆ωροθέου μητρ. Λαρίσης, Κηρύγματα εκκλησιαστικά. Λόγοι εις τα κατά 
Κυριακήν Ευαγγέλια, Αθήναι 1949, ΚΣΤ 247. 

232) ∆ωροθέου Κοτταρά μητρ. Λαρίσης και Πλαταμώνος <επιμέλεια>, Ακολου-
θία του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεδεών του νέου του εν Τυρνάβω της Θεσ-
σαλίας αθλήσαντος κατά το έτος 1818 τη 30ή ∆εκεμβρίου, συνταχθείσα μεν υπό 
Πολυζώου ιερέως, επιδιορθωθείσα δε και πλουτισθείσα τα νυν υπό του ∆. Κ., Α-
θήναι 1936, ΙΕ 88. 

233) Ιεζεκιήλ μητρ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Ο θεσμός των Συ-
γκέλλων εν τω Οικ. Πατριαρχείω, Αθήναι 1929, Ζ 398. 

234) Ιεζεκιήλ μητρ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Η Ιερά Μονή Σέλ-
τσου, Αθήναι 1929, Ζ 398. 
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γών>, ΜΖ 313. 
343) <Θάνατος μητρ. Τρίκκης και Σταγών ∆ωροθέου>, ΛΣΤ 67. 
344) <Θάνατος μητρ. Τρίκκης και Σταγών Χερουβείμ>, ΚΘ 137-138. 
345) Ο∆ΕΠ [Οργανισμός ∆ιαχειρίσεως Εκκλησιαστικής Περουσίας], Λ∆ 76. 

Κ) ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΑ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 
(Εδώ χάριν συντομίας δεν αναφερόμαστε στον αύξοντα αριθμό καθώς όλοι οι 

αριθμοί έχουν τον ίδιο τίτλο χωρίς να παραπέμπουν σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα.)  
346) Ι. Μητρ. ∆ημητριάδος, ΙΗ 26, 99, Κ 14, Κ∆ 62, ΚΕ 206, ΚΖ 390-391, Λ 29, 

334, ΛΒ 204, 236, ΛΣΤ 218, ΛΖ 397, ΛΗ 118, ΛΘ 240, 451, ΜΖ 349, ΝΑ 450-451. 
347) Ι. Μητρ. Ελασσώνος, ΛΗ 157, ΝΑ 159. 
348) Ι. Μητρ. Θεσσαλιώτιδος, ΙΗ 26, 251, 82-83, 114, 201, 208, Κ. 55, ΚΒ 109, ΚΓ 

54, 101, Κ∆ 15, 61, 125, 157, 205, ΚΕ 77, 125-126, 173-174, 189, 367, ΚΣΤ 61, 135, 
198, 278, 359, 374, ΚΖ 30, 64, 79, 142, 231, 294-295, 359, 390, ΚΗ 263, ΚΘ 172-173, Λ 
45, 157-158, 171, 251-284, ΛΑ 61, ΛΒ 95, 173, 204-205, 269, ΛΓ 31,317,413, 442, Λ∆ 
449, ΛΕ 84, ΜΒ 326, ΜΓ 243-244, 691-692, ΝΑ 93, 267-268. 

349) Ι. Μητρ. Λαρίσης και Πλαταμώνος- Ι. Μητρ. Λαρίσης, Λ 171-172, ΛΓ 215. 
350) Ι. Μητρ. Τρίκκης και Σταγών, ΙΗ 91, ΚΖ 125, ΚΘ 46, Λ 30, ΛΑ 48, ΛΗ 39, 

Μ 230, ΜΒ 533-534, 611, ΜΘα 52, 163-164. 

ΚΑ) ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

351) Κωνσταντινουπόλεως, <Εκλογή μητρ. Κρήνης Καλλινίκου ως μητρ. Ελασ-
σώνος - Αποκατάστασις μητρ. πρ. Ελασσώνος>, Β 172.  

352) Ο Ηλιουπόλεως Γεννάδιος, επίτιμος διδάκτωρ της Θεολογίας, Λ 158. 
353) Θάνατος μητρ. Γενναδίου, ΛΓ 136. 
354) Αμερικής, <Εκλογή αρχιμ. Μελετίου Τριποδάκη ως επισκόπου Χριστια-

νουπόλεως>, (αρνήθηκε την Μητρ. Θεσσαλιώτιδος), ΛΖ 416-417. 
355) Αλεξανδρείας, <Απόλυσις μητρ. Νουβίας Ανθίμου>, (από την Καρδίτσα), 

Λ∆ 78. 
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ΚΒ) ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΩΝΥΜΩΣ 
356) <Χριστιανική βασιλική ανεκαλύφθη εις Νέαν Αγχίαλον>, Α 235. 
357) Εικών της τρίτης ευρέσεως. Τοιχογραφία του 16ου αι. (1561) Μονής Μετα-

μορφώσεως των Μετεώρων. Παρίστανται ο πατριάρχης Ιγνάτιος και ο αυτοκράτωρ 
Μιχαήλ Γ΄, ΚΕ 57. 

358) Ο άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης. Τοιχογραφία Μονής Μεταμορφώσεως Με-
τεώρων (1551), ΚΕ 71. 

359) Ο άγιος μάρτυς Χριστοφόρος. Τοιχογραφία Μονής Αγίου Στεφάνου Με-
τεώρων 16 αι., ΚΕ 166. 

360) Η Κοίμησις της Θεοτόκου. Τοιχογραφία Μονής Υπαπαντής Μετεώρων 14 
αι., ΚΕ 281. 

361) Η αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια. Τοιχογραφία του νάρθηκος της Μο-
νής Μεταμορφώσεως Μετεώρων 16ου αι. Κρητικής Σχολής, ΚΣΤ 27. 

362) Ο άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης. Τοιχογραφία νάρθηκος της Μονής Βαρλαάμ 
Μετεώρων 16ου αι., ΚΖ 25. 

363) Ο άγιος μάρτυς Τρύφων. Τοιχογραφία του παρεκκλησίου των Τριών Ιε-
ραρχών Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων 16ου αι., ΚΖ 38. 

364) Το μαρτύριον του αγίου Βλασίου εις το μέσον των μαρτυρίων των αγίων 
Χαραλάμπους και Ονησίμου. Τοιχογραφία της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων ΙΣΤ΄ αι., 
ΚΖ 60. 

365) Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Τοιχογραφία παρεκκλησίου Μο-
νής Βαρλαάμ Μετεώρων ΙΣΤ΄ αι., ΚΖ 225. 

366) Οι άγιοι Σέργιος και Βάκχος. Τοιχογραφία της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων 
ΙΕ΄ αι., ΚΖ 337. 

367) Το μαρτύριον του Αγίου Θαλελαίου. Τοιχογραφία Μονής Μεγ. Μετεώρου 
ΙΣΤ΄ αι., ΚΘ 184. 

368) Το μαρτύριον των Αγίων Γερβασίου, Προτασίου, κ.λ.π.. Τοιχογραφία Μο-
νής Μεταμορφώσεως Μετεώρων ΙΣΤ΄ αι., ΚΘ 277. 

369) Το μαρτύριον του αγίου Ουάρου. Τοιχογραφία Μονής Μεταμορφώσεως 
Μεγ. Μετεώρου ΙΣΤ΄ αι., ΚΘ 312. 

370) Ο άγιος Αθανάσιος. Τοιχογραφία Μονής Υπαπαντής Μετεώρων ΙΓ΄ αι., Λ 7. 
371) Το μαρτύριον του αγίου Ιππολύτου. Τοιχογραφία Ι. Μονής Μεγ. Μετεώρου 

ΙΣΤ΄ αι., Λ 35. 
372) Ο άγιος Ιλαρίων. Τοιχογραφία Ι. Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων ΙΣΤ΄ αι., Λ 

326. 
373) Η αγία Βαρβάρα. Τοιχογραφία παρεκκλησίου Τριών Ιεραρχών Μονής Βαρ-

λαάμ Μετεώρων, ΙΣΤ΄ αι., Λ 341. 
374) Ο Μέγας Αντώνιος. Τοιχογραφία του Ι∆΄ αι. της Μονής Υπαπαντής Με-

τεώρων, ΛΓ 52. 
375) Ο άγιος Παύλος ο εν τω Λάτρω. Εκ τοιχογραφίας Μονής Βαρλαάμ των Με-

τεώρων, ΙΣΤ΄ αι., ΛΓ 424.  
376) Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης. Τοιχογραφία Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων ΙΣΤ΄ 
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αι., Λ∆ 24. 
377) Τα Μετέωρα κατά παλαιάν λιθογραφίαν, ΛΕ 57. 
378) Πώς ζωγραφίζονται τα όρη εις τας βυζαντινάς εικόνας. Τμήμα τοιχογραφί-

ας των Μετεώρων, ΛΕ 56. 
379) Ο άγιος Γεώργιος. Τοιχογραφία Ι. Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων του έτους 

1600, ΛΘ 252. 

EΠΩΝΥΜΩΣ 

380) Ιεζεκιήλ [Βελανιδιώτης] Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Ο Οικου-
μένιος επίσκοπος Τρίκκης ήτο άγιος; ΚΕ 307-308. 

ΚΓ) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

381) Ο απέριττος τάφος του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων εν τω 
περιβόλω της εν Αθήναις Ι. Μονής των Ασωμάτων Πετράκη, Λ∆ 536.  

382) Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ ετέλεσεν εις τον Ι. Ναόν Ρούζιτσα του Βελι-
γραδίου μνημόσυνον του Ρήγα Φεραίου, ΜΘα 477.  

383) Ο ∆ημητριάδος Ηλίας, ΜΣΤ 30. 
384) Ο Ελασσώνος Σεβαστιανός, Μ∆ 798. 
385) Ο πρ. Ελασσώνος Καλλίνικος, Λ∆ 220. 
386) Ο Θαυμακού Χρυσόστομος, Λ∆ 461. 
387) Ο Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Κωνσταντίνος, ΜΕ 111. 
388) Ο Λαρίσης και Πλαταμώνος ∆ημήτριος ΛΓ 210. 
389) Ο Λαρίσης και Πλαταμώνος Ιάκωβος, ΛΖ 341.  
390) Ο Λαρίσης και Πλαταμώνος Θεολόγος, ΜΕ 347. 
391) Ο Περιστεράς Ηλίας, Μ∆ 386. 
392) Ο Τρίκκης και Σταγών ∆ιονύσιος, ΛΣΤ 91.  
393) Ο Τρίκκης και Σταγών Σεραφείμ, ΜΖ 326. 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Άγιος Λαυρέντιος Βόλου, 8 
Αλεξόπουλος Ιωακείμ, βλ. Ιωακείμ [Αλεξόπουλος] ∆ημητριάδος 
Αμβρόσιος Γαρδικίου, 95  
Αμβρόσιος Λαρίσης, 107  
Αναστάσιος Γόρδιος, 228  
Άνθιμος [Σίσκος] Νουβίας, 14, 67, 222, 223, 355 
Απαλλοτριωθείσα μοναστηριακή περιουσία, στατιστικά, 317 
Αποστόλου αγίου του νέου ιερό προσκύνημα εν Αγίω Λαυρεντίω Βόλου, 8 
Αρσένιος [Αφεντούλης] Λαρίσης και Πλαταμώνος, 9, 183, 306 
Αφεντουλίδης Στέφανος, βλ. Στέφανος [Αφεντουλίδης ] Τρίκκης και Σταγών 
Αχίλλιος άγιος, 52, 232 
Βελανιδιώτης Ιεζεκιήλ, βλ. Ιεζεκιήλ [Βελανιδιώτης] Θεσσαλιώτιδος 
Βόλος, 184, 247 
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-πλημμυροπαθείς, 54  
-σεισμοί 189 
Γαζής Άνθιμος, 206, 285 
Γεδεών μεγαλομάρτυς ο νέος, 232 
Γεννάδιος Σκοπέλου, βλ. Γεννάδιος [Αραμπατζόγλου] Ηλιουπόλεως και Θείρων 
Γεννάδιος [Αραμπατζόγλου] Ηλιουπόλεως και Θείρων, 352, 353 
Γεράσιμος Φαναριοφερσάλων, 99  
Γερμανός [Μαυρομμάτης] ∆ημητριάδος, 11-13, 283 
∆αμασκηνός [Χατζόπουλος] ∆ημητριάδος, 64, 131, 132, 207-209, 323-325 
∆αμιανός οσιομάρτυς εκ Μυριχόβου, 237  
∆ημητριάδος Μητρόπολις 1, 16, 129, 225, 226, 282, 332, 340 
-Βαρβέρειος Εκκλησιαστική Στέγη, 24 
-Ιερατικό Συνέδριο, 284  
-Κατασκηνώσεις Εκκλ. Αρρένων και Θηλέων, 20, 21 
-Οικοτροφείο Γυμνασιακό, 18 
-Οικοτροφείο Γυμν. Θηλέων, 27 
-Οικοτροφείο Σχολής Κωφαλάλων Βόλου, 18 
-Οικοτροφείο Φοιτητικό Θηλέων εν Αθήναις,, 2, 336 
-Οργανισμός διοικήσεως του προσκυνήματος «Παναγίας Γορίτσης», 29 
- Πνευμ. Κέντρο Νεότητας, 22, 23, 25, 26 
∆ημήτριος [Θεοδόσης] Λαρίσης και Πλαταμώνος, 44, 58, 59, 72, 388 
∆ιονύσιος Β΄ Λαρίσης ο Φιλόσοφος, 253 
∆ιονύσιος ο εν Ολύμπω, 277 
∆ιονύσιος [Χαραλάμπους] Τρίκκης και Σταγών, 6, 7, 47, 70, 133-138, 201, 202, 

210, 274, 327, 392 
δωρεαί χειρογράφων, υπό Κ. ∆υοβουνιώτου, 106  
∆ωρόθεος Νάσκαρης Τρίκκης και Σταγών, 69, 317, 343 
∆ωρόθεος [Κοτταράς] Λαρίσης και Πλαταμώνος, 7, 43, 55-57, 107, 190, 230-232, 

290  
∆ωροθέου [Σχολαρίου] Λαρίσης, διαθήκη, 304 
Ελασσώνος Μητρόπολις, 2, 32, 287, 347 
-Ιερός Σύνδεσμος, 288 
-Οικογενειακή Εστία «Η Ολυμπιώτισσα», 32 
Ευγένιος Σκοπέλου, 98  
Επισκοπικοί κατάλογοι επαρχιών Ελλαδικής Εκκλησίας 1833-1960, 100  
Ευθύμιος Πλατής Θεσσαλιώτιδος, 182, 294 
Ευστάθιος [Σκάρπας] Περιστεράς, 53, 316 
Ζάχος Πολύκαρπος, βλ. Πολύκαρπος Ζάχος 
Ηλίας [Τσακογιάννης] ∆ημητριάδος, 87, 139-141, 154, 383  
Ηλίας [Τσακογιάννης] Περιστεράς, 75-77, 391 
Θεόκλητος Φαρμακίδης, 120, 250, 251 
Θεολόγος [Πασχαλίδης] Λαρίσης και Πλαταμώνος, 84, 85, 140, 390  
Θεσσαλία 
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-απελευθέρωσις, 179 
-Βυζαντινά μνημεία, 256 
-σεισμοί, 188, 189, 192 
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Μητρόπολις, 4, 10, 42, 236, 290, 333, 348,  
-Γηροκομείο, 302 
- εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις Καρδίτσας, 40 
-Ιερατικός Σύνδεσμος, 293 
-Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Καρδίτσας, 41  
-Νοσοκομείου Ακτινολογικό Εργαστήριο, 147 
-Οικοτροφείο Αρρένων Καρδίτσας, 36 
-Οικοτροφείο Αρρένων Παλαμά, 37 
-Οικοτροφείο Αρρένων Φαρσάλων, 35 
-Οικοτροφείο Θηλέων Καρδίτσας, 34 
-Οικοτροφείο Θηλέων Φαρσάλων, 37  
Ιάκωβος [Μακρυγιάννης] Ελασσώνος, 91, 204, 289 
Ιάκωβος [Σχίζας] Λαρίσης και Πλαταμώνος, 73, 74, 141, 203, 389  
Ιεζεκιήλ [Βελανιδιώτης] Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, 33, 110, 111, 

126, 142-149, 171, 186, 211-214, 133-246, 258-271, 2768-281, 297, 298, 300, 380  
Ιωακείμ [Αλεξόπουλος] ∆ημητριάδος, 14, 15, 71, 132, 150, 151, 247, 275, 286  
Ιωάσαφ Ιωαννίνων-Λαρίσης-Ιωαννίνων, 92  
Ιωσήφ Ρωγών, 110 
Καλαμπάκας Ι. Ναός Κοιμήσεως, 256 
Καλλίνικος Β΄, οικ. πατριάρχης, 113 
Καλλίνικος [Λαμπρινίδης] Ελασσώνος, 31, 60, 328, 351, 385 
Καρδίτσα, 143, 291, 301 
-επίσκεψη αρχιεπ. Αθηνών Χρυσοστόμου Α΄, 301 
-εορτή αγίου Σεραφείμ, 51 
Κυπριανός Πουλάκος, πρωτοσύγκελος Θεσσαλιώτιδος, 292 
Κύριλλος Καρμπαλιώτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, 86, 121, 130, 

312, 326  
Κωνσταντίνος [Σακελλαρόπουλος] Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, 82, 

83, 153, 156, 387  
Λάρισα 
-εορτή αγίου Αχιλλίου, 52 
-Προπαρασκευαστική Σχολή, 307 
Λαρίσης Μητρόπολις, 2, 293, 298, 303, 349 
-Ιερατικό Συνέδριο, 308   
Μελέτιος Θεσσαλιώτιδος, 81 
Μελέτιος Σταγών, 97  
Μελέτιος Τριποδάκης (δεν δέχθηκε την Μητρ. Θεσσαλιώτιδος), 354  
Μετέωρα, 105, 200, 254, 357-379 
-Μονή Αγίου Στεφάνου, 359   
-Μονή Βαρλαάμ, 362-365, 372, 373, 373, 375, 376, 378 
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-Μονή Μεταμορφώσεως-Μεγ. Μετεώρου, 357, 358, 361, 367, 368, 371  
-Μονή Υπαπαντής, 360, 370, 374 
Μωραϊτίδης, 220 
Νέα Αγχίαλος, 356  
Ο∆ΕΠ, 345 
Οικονόμος Κων. ο εξ Οικονόμων, 50, 61-63, 93, 94, 102, 104, 112, 114, 115, 117, 

120, 122, 125, 161, 174, 176, 191, 249, 252, 334, 336, 381  
Οικουμένιος άγιος, 118, 119, 379  
Παπα- Βλαχάβας, 205 
Παπαγεωργίου – Εράλδης Γ., 118, 119 
Παπαδιαμάντη Μουσείο, 193 
Παπαδιαμάντης Αλέξ., 105, 195-199, 220, 221, 257, 272, 276 
Παπασωτηρίου Ιωάννης, 254 
Παύλος [Πολυμερόπουλος] Χίου, από τον Καππά, 163  
Περιστεράς Επισκοπή, 101  
Πλαστήρας Ν., 5, 157, 181  
Πολύκαρπος [Θωμά] Τρίκκης και Σταγών, 45, 123, 158-160, 178, 179, 255, 310  
Ρήγας Φεραίος, 103, 224, 382 
Σεβαστιανός [Ασπιώτης] Ελασσώνος, 78-80, 124, 152, 162-165, 329, 384  
σεισμοί Θεσσαλίας, 188,189, 192 
Σεραφείμ άγιος, 51, 145, 242, 246 
Σεραφείμ [Στεφάνου] Τρίκκης και Σταγών, 89, 90, 155, 168-170, 393 
Σεραφείμ Α΄ [Τίκας] Αθηνών, 68, 166-167, 216 
Σεραφείμ Άρτης, βλ. Σεραφείμ Α΄ [Τίκας] Αθηνών 
Σεραφείμ Ιωαννίνων, βλ. Σεραφείμ Α΄ [Τίκας] Αθηνών 
Σκάρπας Ευστάθιος, βλ. Ευστάθιος [Σκάρπας] Περιστεράς 
Σκιάθου μοναί, 127 
Στέφανος [Αφεντουλίδης] Τρίκκης και Σταγών, 65, 66, 173, 338 
Στέφανος Ταλαντίου, βλ. Στέφανος [Αφεντουλίδης] Τρίκκης και Σταγών 
Στεφάνου Σεραφείμ, βλ. Σεραφείμ [Στεφάνου] Τρίκκης και Σταγών 
Σχολάριος ∆ωρόθεος, βλ. ∆ωρόθεος Σχολάριος Λαρίσης 
Τρίκαλα, 170  
Τρικκέρων Πατριαρχική Εξαρχία, 129 
Τρίκκης Επισκοπή-Αρχιεπισκοπή (1885), 96 
Τρίκκης και Σταγών Μητρόπολις, 6, 96, 187, 309, 350  
-Ορφανοτροφείον Θηλέων, 48, 49 
Τύρναβος, 232 
Φιλάρετος Γ. Ν., 224 
Φραγκούλας Ιωάννης, 127  
Χερουβείμ [Άννινος] Τρίκκης και Σταγών, 46, 185, 311, 314  
Χριστόδουλος [Παρασκευαΐδης] ∆ημητριάδος, 128, 175, 217-219 
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ 

ΑΡΕΝΤΑ 
Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΤΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Ανάμεσα στα αλπικής μορφολογίας και αισθητικής όρη Αλαμάνος, Χατζής, Λι-
ακατάς και Βαβούρη βρίσκεται ο θερινός βοσκότοπος Αρέντα1  αποτελούμενος από 
την κυρίως Αρέντα, που καταλαμβάνει το κέντρο της έκτασης και έχει εμβαδόν πε-
ρίπου 7.000 στρεμμάτων, και τα παρακείμενα συνεχόμενα μικρότερα λιβάδια Με-
γάλη Χούνη ή απλώς Χούνη, Μικρή Χούνη ή Χονούλα, Καταφύγι (χρησιμοποιείται 
συνήθως η παραφθορά Καταφίδι), Λιθαρόσυρμα, Πλάκα και Τρύπα, 2.500 περίπου 
στρεμμάτων. ∆ηλαδή, το σύνολο της έκτασης των συνεχόμενων βοσκoτόπων ανέρ-
χεται στα 9.500 περίπου στρέμματα, έκταση επαρκή για τη βοσκή 5.000 προβάτων 
περίπου. 

Η τοποθεσία ∆ιάσελο αποτελεί το όριο μεταξύ του κοινοτικού μυροφυλλίτικου 
χορτολίβαδου και του ιδιόκτητου, ενώ η Χούνη και η Χονούλα χωρίζονται από την 
κορυφογραμμή του Αλαμάνου στη θέση Κριαρόγρεκο που καταλήγει χαμηλά στη 
θέση Τσιουκαρέρου στο Καπροΐτικο ρέμα.2 Ο αυχένας Βρομερή είναι το όριο μετα-
ξύ του μεσοχωρίτικου και του μυροφυλλίτικου τμήματος. Από τη θέση Τρία Σύνο-
ρα, η οποία έλαβε αυτό το όνομα επειδή εδώ συναντώνται τα όρια των μεσοχωρίτι-
κων, των μοσχοφύτικων και των μυροφυλλίτικων λιβαδιών, πηγάζει το ρέμα της 
Αρέντας, το οποίο, αφού διασχίσει περιοχές του Μοσχοφύτου, του Πολυνερίου και 
των Ελληνικών της Καρδίτσας, χύνεται στον Αχελώο. Το Καπροΐτικο είναι το δεύ-
τερο ρέμα που κατηφορίζει σε αντίθετη κατεύθυνση, δυτικά, εκβάλλοντας και αυτό 
στον Αχελώο κοντά στο χωριό Κορυφή (Καπρό). 

Από τα υπάρχοντα στοιχεία συνάγεται ότι ο θερινός αυτός βοσκότοπος ήταν, με 
κάποιες εξαιρέσεις, ανέκαθεν ιδιόκτητος, αλλά μέχρι το 1924 περίπου οι ιδιοκτήτες 
δεν προέρχονταν από τα χωριά της περιοχής, αλλά από απομακρυσμένα, όπως τα 
Στουρναρέικα, το Γαρδίκι και η Πόρτα. Μετά το 1924 άρχισαν οι αγορές από Με-
σοχωρίτες και Μυροφυλλίτες κτηνοτρόφους, αλλά δεν έπαψαν να ενδιαφέρονται 
μεγαλοκτηνοτρόφοι και από μακρινά χωριά, όπως η Πολυθέα. Εξαίρεση αποτελεί 
το μοσχοφύτικο τμήμα που πάντοτε ήταν κοινοτικό. Η φήμη του θερινού αυτού 
βοσκότοπου έφτασε μέχρι την Αιτωλοακαρνανία, απ’ όπου, μέχρι πριν από λίγα 
χρόνια, έρχονταν κτηνοτρόφοι και νοίκιαζαν εκτάσεις των λιβαδιών. 

                                                      
1. Το τοπωνύμιο Αρέντα χρησιμοποιείται σε πολλές ορεινές περιοχές και σημαίνει τον ενοι-

κιαζόμενο βοσκότοπο, ετυμολογείται δε από το λατινικό reddere (αποδίδω), γαλλικά rente (εισό-
δημα), ιταλικά rendimento (μίσθωση). Βλ. Ν. Μαλαβάκης, «Ετυμολογημένα τοπωνύμια Νομού 
Τρικάλων», Τρικαλινά, 21 (2001) 101-150. Για το σύνολο των τοπωνυμίων της περιοχής, βλ. τον 
σχετικό πίνακα στο τέλος της μελέτης. 

2. Ευχαριστώ τον κ. Αθανάσιο Ελευθ. Μπαλατσούκα για τις σχετικές με το Μυρόφυλλο 
πληροφορίες. 
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Εικ. 1. Μερική άποψη της Αρέντας.  

(Οι φωτογραφίες είναι του Χρήστου Σωτ. Κοτρώνη). 

 
Εικ. 2. Άλλη μερική άποψη της Αρέντας. 
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Η αξία της Αρέντας έγκειται όχι τόσο στην έκτασή της – η πολυτραγουδισμένη 
Κωστηλάτα στα αντικρινά Τζουμέρκα έχει χωρητικότητα για 15.000 πρόβατα – όσο 
στο κλίμα και στη θρεπτικότητα του χόρτου της, αν και δεν υπάρχει αφθονία νε-
ρών για τις ποτίστρες των ζώων. Μαζί με την Κωστηλάτα αποτελούν τους αξιολο-
γότερους βοσκότοπους όλης της ορεινής περιοχής, από τα Τζουμέρκα μέχρι τα Ά-
γραφα. 

Οι σημαντικότερες πηγές στην Αρέντα και στους πέριξ βοσκότοπους είναι στην 
πλαγιά του Λιακατά, Γκούρα, κοντά στην τοποθεσία Τσιουκαρέρου, στον Σκυλό-
λακο, που βρίσκεται ανάμεσα στο Λιθαρόσυρμα και στη Χούνη, ενώ στο μοσχοφύ-
τικο λιβάδι υπάρχουν πηγές στις τοποθεσίες Αγκαθάκι και Αλαταριές. Αξιοσημεί-
ωτο είναι το νερό στο βουνό Τρύπα, το οποίο αποτελεί όριο και τμήμα της Αρέ-
ντας, διότι το νερό πηγάζει μέσα σε μία σπηλιά και είναι το μοναδικό στη συγκε-
κριμένη περιοχή. Επειδή το νερό από τις ανωτέρω πηγές δεν επαρκούσε πάντα για 
το πότισμα των ζώων, αυτά οδηγούνταν συχνά στο Καπροΐτικο ρέμα, ενώ δεν έλει-
παν και οι προστριβές σχετικά με τη διαχείριση του νερού, με αποτέλεσμα να πα-
ρεμβαίνει ακόμα και η δικαστική Αρχή για την επίλυση των σχετικών προβλημά-
των, όπως συνέβη το 1963 με τους ιδιοκτήτες Μεσοχωρίτες, όπως θα δούμε σε άλλο 
σημείο της έρευνάς μας. 

Οι κτηνοτρόφοι γνώριζαν πολύ καλά τις ιδιότητες των διάφορων χόρτων των 
βοσκοτόπων και όριζαν συγκεκριμένες θέσεις για τα είδη και τις κατηγορίες των 
ζώων. Έτσι, η καλύτερη περιοχή για τα γαλακτοπαραγωγικά πρόβατα ήταν όχι 
μόνον η Αρέντα, αλλα και η Χούνη, η οποία, γι’ αυτόν το λόγο, ονομαζόταν και 
Γαλαροχούνη, επειδή εκεί βοσκούσαν τα γαλάρια. Την ίδια ποιότητα χόρτου έχει 
και η Μικρή Χούνη ή Χονούλα, γι’ αυτό την έλεγαν και Γαλαρολίβαδο. Αντίθετα, η 
Τρύπα και το Καταφύγι ήταν τα στερφολίβαδα, επειδή εκεί βοσκούσαν να στέρφα 
και τα ζυγούρια. Όμως, στη συγκεκριμένη περιοχή βοσκούσαν και γίδια, νομίμως 
μεν των Μεσοχωριτών, παρανόμως δε των Καπροϊτών, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν 
τη γειτνίαση των λιβαδιών με το χωριό τους. Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε ότι οι 
Μεσοχωρίτες και οι Καπροΐτες  είχαν ανέκαθεν διαφορές για τις λιβαδικές εκτάσεις 
της Αρέντας και ο οριστικός διακανονισμός για τα όρια και την κυριότητα επιτεύ-
χτηκε, ύστερα από δικαστική παρέμβαση, την περίοδο 1953-1954. 

Τα κυριότερα είδη των χόρτων που έβοσκαν τα ζώα στην Αρέντα είναι το σιδη-
ρόχορτο (sideritis), χόρτο το οποίο ανήκει στην ίδια οικογένεια με το τσάι του βου-
νού και το μπιτούνι, σκληρό, αλλά εύγευστο, η παλαμωνίδα, το αγριοτρίφυλλο, και 
τα δύο από τα καλύτερα για πλούσια γαλακτοπαραγωγή, και το σπανόχορτο. Ε-
κτός όμως από τα προαναφερθέντα, η χλωρίδα της Αρέντας και των παρακείμενων 
λιβαδιών περιλαμβάνει και ορισμένα σπάνια και δυσεύρετα βότανα, όπως το βου-
νίσιο τσάι, το μπιτούνι και, στις βραχώδεις και απόκρημνες πλαγιές της Χούνης και 
του Αλαμάνου, το σαλέπι και τον αμάραντο. 

Οι κτηνοτρόφοι είχαν συγκεκριμένες περιοχές για τα ποίμνιά τους. Εκεί κατα-
σκεύαζαν λιθόκτιστες στρούγκες, μερικές από τις οποίες διατηρούνται μέχρι σήμε-
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ρα.3  Εκτός από τις στρούγκες, τόσο στα μυροφυλλίτικα, όσο και στα μοσχοφύτικα 
λιβάδια, υπήρχαν και λιθόκτιστες στάνες, όπου παρασκευάζονταν τυρί και μπασκί. 
Κατά κανόνα, τα επί μέρους ιδιόκτητα λιβάδια είχαν τις δικές τους στρούγκες και 
ποτίστρες. Εκτός από τα ανωτέρω κτίσματα, στη Χονούλα υπήρχαν τα λεγόμενα 
Βουλγαροκάλυβα, στα οποία, τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και στις αρχές του 
20ού αιώνα, διέμεναν κάποιοι σλαβόφωνοι υλοτόμοι. 

Τα θερινά λιβάδια νοικιάζονταν για την περίοδο που οι τσελιγκάδες είχαν τα 
κοπάδια τους στα βουνά, δηλαδή από τα μέσα Απριλίου περίπου μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου, ταυτίζοντας ο λαός την αρχή με τη γιορτή του αγίου Γεωργίου και το 
τέλος με τη γιορτή του αγίου ∆ημητρίου. Οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονταν να πλη-
ρώνουν ενοίκιο σε ιδιώτες ιδιοκτήτες, δεδομένου ότι τα κοινοτικά λιβάδια ήταν 
ελάχιστα ή ανύπαρκτα. Τις περιόδους μεγάλης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας (1890-
1940 και 1950-1970) τα πρόβατα ήταν πολλά και συχνές οι προστριβές μεταξύ των 
κτηνοτρόφων για την εξεύρεση του αναγκαίου χώρου, για τη βοσκή ή το πότισμα. 
Παρόλο που γενικά ήταν σεβαστά τα όρια  και οι ανθρώπινες σχέσεις φιλικές, ση-
μειώνονταν και μικροσυμπλοκές, με όπλα τις γκλίτσες, κυρίως μεταξύ Μεσοχωρι-
τών και Μυροφυλλιτών ποιμένων στον αυχένα Βρομερή που αποτελούσε το όριο 
των βοσκοτόπων των δύο χωριών. Συνέβαιναν και ζωοκλοπές, κυρίως από τους 
Μυροφυλλίτες αδελφούς Π., αλλά αποτελούσαν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. 
Οι ποιμένες ήταν φιλήσυχοι και ειρηνικοί άνθρωποι. 

Μέχρι το 2005, περίπου, οι ελάχιστοι Μεσοχωρίτες και Μοσχοφυτιώτες κτηνο-
τρόφοι, καθώς και ορισμένοι ξένοι ενοικιαστές παρασκεύαζαν την περίφημη φέτα 
της Αρέντας, η οποία μοσχοβολούσε από τα αρώματα των βοτάνων. ∆υστυχώς, οι 
συνθήκες λειτουργίας αυτών των παραδοσιακών τυροκομείων δεν πληρούσαν τους 
όρους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και απαγορεύτηκε η παρασκευή και εμπορία 
αυτών των τυριών. Η ιστορία της τυροκομίας στην Αρέντα κλείνει με τους Χρήστο 
Αγορογιάννη (Αμφιλοχία), Γιώργο Ζωγράφο (Μοσχόφυτο) και Τάκη Κορδαλή 
(Μεσοχώρα). 

Η Αρέντα συνδέεται και με άλλες πρακτικές, όσο και γραφικές πτυχές της ζωής. 
Όταν, για παράδειγμα, δεν είχε ακόμα φτάσει ο αυτοκινητόδρομος στη Μεσοχώρα, 
κατά τη διάρκεια του πανηγυριού το ∆εκαπενταύγουστο, κάποιοι δραστήριοι βιο-
παλαιστές έφερναν χιόνι από τις χαράδρες της Χούνης, το οποίο χρησιμοποιούσαν 
αντί για πάγο για την συντήρηση του παγωτού που το πωλούσαν σε χωνάκι! 

Η ζωή των βοσκών στην Αρέντα ακολουθούσε τον πανάρχαιο τρόπο του ποιμε-
νικού βίου. Ο ευρύς ορίζοντας θέας την ημέρα, ο λαμπρός έναστρος ουρανός τη νύ-
χτα, η παρηγορητική συντροφιά του φεγγαριού, οι ήχοι των πλασμάτων της νύ-
χτας, η θέα των γερακιών και ενίοτε των αετών, οι οποίοι, αν και σπάνια, τολμού-
σαν να εφορμούν και να αρπάζουν νεογέννητα αρνάκια, το ξαφνικό πέταγμα σμη-
νών πετροπερδίκων και το λαχανιασμένο τρέξιμο των λαγών, ο σχεδόν μεταφυσι-
κός φόβος που προκαλούσαν τα τφάνια4 και οι κεραυνοί – «αστραποκαίγονταν» 
                                                      

3. Για παράδειγμα, στο μυροφυλλίτικο μέρος του Αλαμάνου υπάρχουν ακόμα δύο στρούγκες 
των Μπαλατσουκαίων. 

4. Τ(υ)φάνια < αρχ. τυφών. 
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καμιά φορά δεκάδες πρόβατα-, όλες αυτές οι εικόνες και τα σχετικά βιώματα έκα-
ναν αυτούς τους ανθρώπους ρομαντικούς, ευγενικούς, με ποιητική διάθεση και σί-
γουρα από κάτι τέτοιους πήγαζε το δημοτικό μας τραγούδι στους παλαιούς και-
ρούς. ∆υστυχώς, αυτό το είδος των υπέροχων Ελλήνων των βουνών, γνήσιων φορέ-
ων του πανάρχαιου ήθους της βουκολικής κοινωνίας, έχει σχεδόν εκλείψει, λόγω 
της δραστικής συρρίκνωσης της υπαίθριας κτηνοτροφίας, της απροθυμίας των νέων 
να ασχοληθούν με αυτή και της, κατά συνέπεια, απασχόλησης ως βοσκών μετανα-
στών από γειτονικές χώρες. 

Σήμερα το θεϊκό αυτό τοπίο, εκτός από τους ελάχιστους βοσκούς, το απολαμβά-
νουν κυρίως τα πλήθη των κυνηγών που, κατά την κυνηγετική περίοδο, έρχονται 
ακόμα και από τις πιο μακρινές περιοχές  της χώρας, από την πρωτεύουσα και άλ-
λες μεγαλουπόλεις και, επιστρέφοντας, διηγούνται στις παρέες τους τις μοναδικές 
ομορφιές του τοπίου. Πολλοί απ’ αυτούς, για τις ανάγκες του κυνηγιού, διανυκτε-
ρεύουν σ’ αυτά τα λιβάδια και, παρά τη σωματική τους ταλαιπωρία, αναπολούν 
νοσταλγικά αυτές τις νύχτες που λειτουργούν, κατά κάποιον τρόπο, ψυχοθεραπευ-
τικά για κυνηγούς – κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων, έστω και αν η θη-
ρευτική συγκομιδή τους είναι πενιχρή, διότι οι πέρδικες που απέμειναν είναι ελάχι-
στες, αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης δραστηριότητας των κυνηγών, νόμιμων και μη. 

Την τελευταία δεκαετία ελάχιστα είναι και τα κοπάδια των προβάτων που με τα 
κουδουνίσματα και τα βελάσματα ζωντανεύουν και ομορφαίνουν το τοπίο. Η γενι-
κότερη παρακμή της χώρας, τόσο δημογραφικά όσο και οικονομικά, αντανακλάται 
και στην κτηνοτροφία μετά την εγκατάλειψη των γεωργοκτηνοτροφικών κοινω-
νιών από την πολιτεία. Και, φυσικά, δεν αποτελεί εξαίρεση και αυτός ο μικρόκο-
σμος του κτηνοτροφικού σύμπαντος που ονομάζεται Αρέντα. ∆εν αποκλείεται στο 
απώτερο μέλλον να αλλάξουν τα πράγματα και να αναγεννηθεί και η κτηνοτροφί-
α, όμως, με τα σημερινά δεδομένα, μόνον η ανάπτυξη του περιηγητικού και περιπα-
τητικού τουρισμού και του φυσιολατρικού εκδρομισμού ενδέχεται να δώσει κάποια 
ζωή στην περιοχή με την παρουσία πεζοπόρων φυσιολατρών και ορειβατών, έστω 
και για συγκεκριμένες περιόδους του έτους. 

Όσον αφορά την οικονομική αξία της Αρέντας, αυτή ποτέ δεν ήταν τεράστια, 
όμως τις περιόδους άνθησης της κτηνοτροφίας απέδιδε στους ιδιοκτήτες από τα 
ενοίκια όχι ευκαταφρόνητα ποσά, γι’ αυτό άλλωστε και οι αγοραπωλησίες των λι-
βαδιών δεν ήταν πολλές. Σήμερα είναι αμφίβολο αν υπάρξει ενδιαφερόμενος αγο-
ραστής σε τυχόν αγγελία πώλησης βοσκότοπου. Όσο για το ενοίκιο, τα τελευταία 
χρόνια, συνήθως, ο ιδιοκτήτης αμείβεται με ένα πρόβατο ή έναν τενεκέ τυρί το χρό-
νο για πεντακόσια στρέμματα ενοικιαζόμενου βοσκότοπου! 

Σημειωτέον, τέλος, ότι από την Αρέντα πέρασαν, βοηθώντας τους κτηνοτρόφους 
γονείς τους, πολλά παιδιά τα οποία αργότερα διακρίθηκαν στην επιστήμη, στα 
γράμματα, στο στρατό, στο εμπόριο και σε άλλους τομείς, αλλά στη μνήμη τους δι-
ατηρούν πάντα ζωντανά τα βιώματά τους στο μεγαλειώδες αυτό τοπίο.5  
                                                      

5. Ο Μεσοχωρίτης φιλόλογος Χρήστος Κοτρώνης, γόνος οικογένειας κτηνοτρόφων, αναφέρεται 
έμμετρα και στην Αρέντα σε ποίημά του στη μνήμη του μεσοχωρίτη γιατρού και ενός από τους 
ιδιοκτήτες του βοσκότοπου Γιώργου Ι. Χονδρού: 
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ΤΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Η ιστορία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Αρέντας είναι ενδιαφέρουσα όχι 
μόνο για την κτηνοτροφική ζωή των χωριών της ευρύτερης περιοχής της Μεσοχώ-
ρας, αλλά και για την εξέλιξη της κτηνοτροφίας γενικότερα στην Ελλάδα, σε σχέση 
με το θέμα των θερινών βοσκοτόπων, διότι ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται και 
σε άλλες ορεινές κτηνοτροφικές κοινωνίες. 

Ο Αλή πασάς ήταν ο πρώτος, μάλλον, «ιδιοκτήτης» της Αρέντας και, κατά την 
παράδοση, οι κλεφταρματολοί Λιακατάδες ήταν επιφορτισμένοι με τη βοσκή των 
προβάτων του στον βοσκότοπο κατά το θέρος, ενώ τον χειμώνα τα μετέφεραν στην 
Αμφιλοχία. Βέβαια και οι ίδιοι οι Λιακατάδες ανήκαν στους  μεγάλους τσελιγκάδες 
της νότιας Πίνδου και το όνομα του γνωστού βουνού Λιακατάς απαθανάτισε την 
παρουσία τους σε τούτο τον τόπο. Ως ιδιοκτήτες συνδέονται με την Αρέντα μερικές 
από τις ισχυρότερες οικονομικά οικογένειες της ευρύτερης περιοχής, όπως οι Στορ-
ναραίοι, οι Γαρδικιωταίοι, οι Σακκαίοι, οι Συρμπαίοι, οι Χονδρέοι κ. ά. και μέχρι 
σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς και ενδιαφέροντος για τις κτηνοτροφικές κοι-
νωνίες της περιοχής. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, οι πρώτοι γνωστοί ιδιοκτή-
τες ήταν οι τουρκαλβανοί τιμαριούχοι Αβδούλ Κερίμ Αργυροκαστρίτης και Σουλε-
ϋμάν Αργυροκαστρίτης, οι οποίοι εξουσίαζαν όλη την ορεινή περιοχή, από την 
Γκαβαλιώρα (σημερινή Γλύστρα) μέχρι και το Τυχάι (σημερινό Ξυλοχώρι), δηλαδή 
από τα όρια των νομών Τρικάλων και Άρτας στον Αχελώο μέχρι απέναντι από την 
Ελάτη (Τύρνα)! Όπως συνάγεται από ένα έγγραφο (χοτζέτι) του 1838, αυτοί παρα-
χώρησαν για χρήση όλη την περιοχή, συνεπώς και την Αρέντα, στον «προσκυνημέ-
νο» αρματολό Γιώργο Στορνάρη, αδερφό του Νικολού, ο οποίος, μετά την διάλυση 
των ατάκτων στην απελευθερωθείσα Ελλάδα, επέστρεψε το 1833 στα Κούτσαινα 
(Στουρναρέικα) και την περίοδο 1833-1848 αυτός και τα παιδιά του Φώτης, Μή-
τρος, Κώστας και Βασιλική εγκαταστάθηκαν στο εγκαταλελειμμένο τότε χωριό Τυ-
χάι, του οποίου οι σημερινοί κάτοικοι, στην πλειοψηφία τους, είναι απόγονοι των 
Στορναραίων και φέρουν το επώνυμο Στουρνάρης ή Κωστήρας, χαϊδευτικό του 
Κώστας, δηλαδή του γιου του Γιώργου.6 Κατά την παράδοση, ο Γιώργος Στορνάρης 
αγόρασε το τιμάριο «τριακόσια γρόσια και ένα φέσι»,7 ενώ, σύμφωνα με αφήγηση 
ενός Μεσοχωρίτη, που είναι και ιδιοκτήτης έκτασης της Αρέντας, ο βοσκότοπος 
δόθηκε στους Κωστηραίους αντί αμοιβής για τα ρούχα που έραψαν για τον μπέη!8 
                                                          

Γιατρέ, το βήμα κόντεψε και την περπατησιά σου. 
Καρτέρα και τον νιότερο τον αδελφό σου Αλέκο 
της Πίνδου πρωτοτσέλιγκα, αφέντη της Αρέντας. 

                                (εφ. Μεσοχώρα, φ. 75, Ιαν.-Μαρτ. 1998). 
6. Κ. Ν. Ασπρούδης, «Το χωριό Ξυλοχώρι (Τυχάι) Τρικάλων. Μια προσπάθεια προσέγγισης της 

ιστορίας του», Τρικαλινά, 10 (1990) 241-252. Ο συγγραφέας του άρθρου, όπως με πληροφόρησε, 
ετοιμάζει την έκδοση του εν λόγω εγγράφου του 1838. 

7. Αλ. Κ. Χατζηγάκης, Τ’ Ασπροπόταμο Πίνδου. Παραδόσεις, Τρίκαλα, 1948, 24. 
8. Πρόκειται για αφήγηση, σε αξιοσημείωτο λαϊκό και γραφικό ύφος, του Πάνου Ευαγγελίδη ή 

Κούτρα (Μεσοχώρα 13.8.2009), στην οποία αναμιγνύονται ιστορία, θρύλος και παράδοση, αλή-
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Αν και σε αυτού του είδους τις παραδόσεις και αφηγήσεις διαπιστώνονται εύκολα 
οι υπερβολές και η λανθάνουσα πρόθεση υποβάθμισης και περιφρόνησης των «κα-
τσάβραχων», είναι βέβαιο ότι η οικονομική αξία των ορεινών περιοχών, κατά τον 
19ο αιώνα, δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη ακόμα και όταν οι αγοραπωλησίες πραγμα-
τοποιούνταν μεταξύ Ελλήνων.9  

Η αγορά της τεράστιας περιοχής, από το Τυχάι μέχρι τη Γκαβαλιώρα, από το 
Γιώργο Στορνάρη αντί ευτελούς τιμήματος, λόγω προφανώς και των καλών σχέ-
σεών του με την οθωμανική εξουσία, έδωσε τη δυνατότητα στον ίδιο και στους α-
πογόνους του να προβαίνουν αργότερα σε πωλήσεις μεγάλων αγροτικών ή λιβαδι-
κών εκτάσεων και έτσι να αποκτούν μεγάλη χρηματική περιουσία. Εικάζεται ότι η 
οικογένεια του Γιώργου Στορνάρη ήταν, τουλάχιστον μέχρι  το 1881 που ενσωμα-
τώθηκε η Θεσσαλία στην ελεύθερη Ελλάδα, η πλουσιότερη στην περιοχή από την 
Γκαβαλιώρα μέχρι τα Κούτσαινα και η μοναδική, μάλλον, από τις πολυάριθμες οι-
κογένειες των Στορναραίων με οικονομική ισχύ μετά το τραγικό τέλος του στρατη-
γού Νικολού Στορνάρη στην Έξοδο του Μεσολογγίου (10 Απριλίου 1826), ο ο-
ποίος, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν ο δεύτερος σε πλούτο στη νότια Πίνδο, ενόσω 
ζούσε, μετά το στρατηγό Χριστόδουλο Χατζηπέτρο, από το Βετερνίκο (Νεραϊδο-
χώρι), που είχε όντως αμύθητη περιουσία.10 
                                                          
θεια και μύθος: «Η Αρέντα υπαγόταν στη Γκαβαλιώρα, όπου είχε έδρα ο μπέης όλης της περιοχής 
των Κοθωνίων. Ήταν το πιο μεγάλο χωριό. Ο μπέης υπαγόταν στην Άρτα. Πριν από την Επα-
νάσταση του ’21, ο μπέης αντιλήφθηκε κάποια επαναστατική κίνηση και από φόβο έφυγε για τα 
Τρίκαλα. Στο χωριό Λαντς απέναντι από την Τύρνα, πούλησε την Αρέντα στους Κωστηραίους 
ραφτάδες, επειδή του έραψαν τα ρούχα, και για αμοιβή τους έδωσε την Αρέντα». Βέβαια, η αλή-
θεια είναι ότι η Αρέντα πωλήθηκε στο Γιώργο Στορνάρη πολλά χρόνια μετά την Επανάσταση. 

9. Θεόδωρος Ματράκης, «Ένα πωλητήριο των Στορναραίων του 1846», Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο, 7 (1984) 12-13, το οποίο αφορά την πώληση της τεράστιας περιοχής από το δάσος της 
Σκοτεινής (περιοχή της Μεσοχώρας) μέχρι και το χωριό Πύρρα, από τη Φωτεινή, θυγατέρα του 
Μήτρου Κώστα Στορνάρη, δηλαδή εγγονή του Γιώργου Στορνάρη, στους αδελφούς Γιάννη, 
Γιώργο, Νικολό και Αποστόλη, γιους του Αναστάση Σακκά, αντί 3.000 γροσίων, ποσού όχι 
ιδιαίτερα μεγάλου για τέτοια έκταση. Η αγοραπωλησία αυτή ενισχύει την υπόθεση ότι ο Γιώργος 
Στορνάρης ήταν ιδιοκτήτης αν όχι όλου, τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του ορεινού 
όγκου από το Τυχάι (Ξυλοχώρι) μέχρι την Γκαβαλιώρα (Γλύστρα). 

10. Σύμφωνα με έναν κατάλογο - έκθεση της περιουσίας του, που συντάχτηκε στις 12.6.1865, η 
περιουσία του Χριστόδουλου Χατζηπέτρου ανερχόταν στο τεράστιο ποσό των 1.700.644 γρο-
σίων, ενώ είχε και «δύο τσιφλίκια, Βαρδάρι και Βιτζίστα» αξίας 30.000 γροσιών. Βλ. Κ. Γ. Σταυ-
ρόπουλος, «Ο εθνικός μας ποιητής ∆ιον. Σολωμός για τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρο», Μετέωρα, 
40 (1986) 151-155. Όμως, εκτός από τα τσιφλίκια (ερευνητέον σε ποιες περιοχές του Παράμερου 
και της Μεσοχώρας τα είχε ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος) είχε μία άλλη, πιο σημαντική, σχέση με 
την περιοχή όπου έδρασαν οι Στορναραίοι, τον γάμο του με την κόρη του Νικολού Στορνάρη 
Ειρήνη, την οποία μάλιστα προίκισε ο Καποδίστριας με 3.000 γρόσια, διότι η οικογένεια του φη-
μισμένου αρματολού, του οποίου η περουσία έφτανε, ενόσω ζούσε, τα 300.000 γρόσια, βρισκόταν 
στη Νότια Ελλάδα και ζούσε σε μεγάλη ένδεια (βλ. Ν. Κασομούλης, Απομνημονεύματα, τ. Α, 
267), σε αντίθεση με τον προσκυνημένο αδελφό του Γιώργο που πλούτιζε στην περιοχή του 
Ασπροποτάμου, αν και αυτός στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με γενναιότητα κατά των Τούρκων, 
έσωσε μάλιστα το Γαρδίκι και την Αθαμανία (Μουτσιάρα) από επίθεση του τουρκαλβανού 
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Οι πρώτοι γνωστοί αγοραστές της Αρέντας από τους Στορναραίους ήταν μέλη 
της διάσημης οικογένειας εμπόρων, κτηματιών, προεστών και πολιτικών του Γαρ-
δικίου, των Γαρδικιωταίων, πρώην Παπαθανασίου. Σύμφωνα με κάποιες άλλες 
πληροφορίες, μη βασιζόμενες σε γραπτά τεκμήρια, ένας από τους πρώτους αγορα-
στές τμήματος ήταν κάποιο μέλος της άλλης ισχυρής και πολυμελούς οικογένειας 
του Γαρδικίου, των Μπαταγιανναίων.11 

Ο Κωστούλας, γιος του περίφημου Χρήστου Γαρδικιώτη, ο οποίος είχε εντυπω-
σιάσει το γάλλο περιηγητή Εζέ,12 ήταν επιφανής έμπορος, κτηματίας και προύχο-
ντας του Γαρδικίου και μάλλον ο πρώτος από τους Γαρδικιωταίους που αγόρασε 
ολόκληρη ή τη μεγαλύτερη έκταση της Αρέντας, όπως επιτρέπουν να υποθέσουμε 
τα σωζόμενα έγγραφα.13 

Από ένα συμβόλαιο του 1894, που περιέχει κατάλογο των περιουσιακών στοι-
χείων του ζεύγους ∆ημητρίου Κ. Γαρδικιώτη και Αικατερίνης Παπάρα, πληροφο-
ρούμαστε ότι οι Γαρδικιωταίοι αγόρασαν την Αρέντα από το Γεώργιο Κ. Στορνάρη 
και την αδελφή του Ελένη, σύζυγο του Αθανασίου Λεόντου, σύμφωνα με το υπ’ 
αριθ. 293 (δεν αναγράφεται το έτος) συμβόλαιο του συμβολαιογραφούντος ειρηνο-
δίκη Πύρρας Ματθαίου ∆. ∆ημητρίου.14 Στο συμβόλαιο του 1894 αναφέρεται ότι 
στον γιο του Κωστούλα Γαρδικιώτη ∆ημήτριο ανήκει τμήμα από τα εξ αδιαιρέτου 
(συγκληρονόμοι ήταν τα άλλα τρία αδέλφια του Αθανάσιος, Ελένη και Ευαγγελή) 
συνεχόμενα θερινά λιβάδια «κείμενα εντός της περιφερείας του χωρίου Γκαβαλιώρα  
 

                                                          
Τσάνο αγά, όπως μαρτυρεί ένα δημοτικό τραγούδι, από το οποίο μεταφέρουμε τους σχετικούς 
στίχους:  

                                    Πάνε να κάψουν τα δυο χωριά, Γαρδίκι και Μουτσιάρα.  
                                    Γιώργο Στορνάρης φώναξε, Γιώργο Στορνάρης λέει:  
                                  - Πού πας βρε Τσάναγα, πού πας βρε Αρβανίτη;  

                                      Εδώ το λένε Στορναραίοι, το λεν καπεταναίοι. 
Βλ. Αχ. Γρ. Καρανάσιος, Ιστορικά-Λαογραφικά-Παραδόσεις του Γαρδικίου Αθαμάνων, 

Τρίκαλα 1979, 77. 
11. Η πληροφορία είναι μέρος της αφήγησης του Πάνου Ευαγγελίδη. Επίσης, ο Βαγγέλης 

Μπαταγιάννης (80 ετών το 2010) μου δήλωσε ότι, όπως είχε ακούσει, ο παππούς του ∆ημήτριος 
Μπαταγιάννης κατείχε κάποια έκταση στην Αρέντα. Υποθέτω ότι πρόκειται για σύγχυση με τη 
Μικρή Αρέντα  στα  γαρδικιώτικα βουνά. 

12. Léon Heuzey (μετ. Χρ. ∆ημητρουλόπουλος), Οδοιπορικό στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία 
το 1858, εκδ. Φ.Ι.Λ.Ο.Σ., Τρίκαλα 1991, 134. 

13. Το κυριότερο από αυτά είναι το συμβόλαιο με κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων τού 
ζεύγους ∆ημητρίου Κωστούλα Γαρδικιώτη και της συζύγου του Αικατερίνης, θυγατέρας του 
Γεωργίου Παπάρα, το οποίο συντάχτηκε ενώπιον του συμβολαιογράφου των Τρικάλων Αρσε-
νίου Αρσενιάδου το 1894 (αριθ. 4810/31.1.1894). Ευχαριστώ τους κυρίους Νίκο και Χρήστο Κ. 
Γαρδικιώτη που μου εμπιστεύθηκαν αριθμό εγγράφων από το οικογενειακό αρχείο τους. 

14. ∆υστυχώς, δεν αναφέρεται το έτος αγοραπωλησίας μεταξύ Στορναραίων και Γαρδικιω-
ταίων, ενώ δεν υφίσταται το παλιό αρχείο του Ειρηνοδικείου Πύρρας, το οποίο κάηκε από τους 
Γερμανούς, τεράστια απώλεια της πιο σπουδαίας ίσως πηγής για την οικονομική και κοινωνική 
ιστορία των χωριών του Ασπροποτάμου. 
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Εικ. 3. Στο πρώτο πλάνο μερική άποψη της Χούνης και στο βάθος η Κωστηλάτα. 

 
Εικ. 4. Άποψη της Αρέντας. Αριστερά το βουνό Τρύπα και στο βάθος  

το δασωμένο Καταφύγι. Μπροστά ο καθηγητής Χρήστος Σωτ. Κοτρώνης. 
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του ∆ήμου Αιθήκων15 ονόματι Χονούλα και Κατάφην (=Καταφύγι) με τα ανέκαθεν 
αυτών όρια και των επ’ αυτοίς ευρισκομένων δασών και λοιπών στρεμμάτων ως 
έγγιστα χιλίων επτακοσίων». Στο ίδιο συμβόλαιο αναφέρεται η Μικρά Χούνη ή 
Χονούλα ως όριο, ενώ ως όρια του συνόλου περίπου των θερινών λιβαδιών (Αρέ-
ντα, Λιθαρόσυρμα, Μεγάλη Χούνη και Πλάκα) ονομάζονται τα χωριά Μυρόκοβο, 
Κορνέσι, Βυτσίτσα, Κοθώνι και Γκαβαλιώρα. Κρίνοντας, λοιπόν, από το τμήμα της 
Αρέντας, το οποίο ανήκε εξ αδιαιρέτου στον ένα από τους δύο γιους του Κωστού-
λα Γαρδικιώτη, υπολογίζουμε ότι κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα το 
σύνολο, σχεδόν, των συνεχόμενων λιβαδιών της περιοχής της Αρέντας ήταν ιδιο-
κτησία της οικογένειας Γαρδικιώτη, ενώ μέχρι και το 1980 μικρά τμήματά της εξα-
κολουθούσαν να ανήκουν στους Γαρδικιωταίους.16 

Με βάση τη σωζόμενη ιδιόχειρη διαθήκη του Κωστούλα Γαρδικιώτη, την οποία 
συνέταξε το 1888, αλλά και μεταγενέστερα συμβόλαια των παιδιών του, η τεράστια 
περιουσία του διανεμήθηκε σε ποσοστά με τη μερίδα του λέοντος, στην ακίνητη 
περιουσία, να έχουν οι δύο γιοι του, σύμφωνα με τα ήθη στην ανδροκρατούμενη 
ορεινή κοινωνία, όπου πρωταρχικό μέλημα ήταν η διαιώνιση του οικογενειακού 
επωνύμου στα πατρογονικά κτήματα. Γι’ αυτό και οι ∆ημήτριος και Αθανάσιος 
έλαβαν το 35% έκαστος, η ανύπαντρη τότε Ευαγγελή το 25% και η παντρεμένη με 
τον μεγαλοκτηματία Βασίλειο Σιμή  μόλις το 5% και μάλλον χωρίς μερίδιο στην 
Αρέντα. 

Ένα χρόνο αργότερα, το 1889, με συμβολαιογραφική πράξη, ο Κωστούλας με-
ταβιβάζει με δωρεά στο γιο του Αθανάσιο το ½ εξ αδιαιρέτου πολλών ακινήτων, 
μεταξύ των οποίων τα δύο συνεχόμενα λιβάδια στη Χονούλα και στο Καταφύγι, 
1.500 περίπου στρεμμάτων, όπως αναγράφεται.17 Όμως, ο Αθανάσιος, τελειόφοιτος 
της Ιατρικής το 1893, πούλησε ολόκληρη τη δωρεά στην αδελφή του Ευαγγελή αντί 
7.000 δραχμών, ίσως επειδή είχε ανάγκη από χρήματα στην αρχή της σταδιοδρομίας 
του ως γιατρού. Αυτό έπραξε μετά το θάνατο του πατέρα του. Φυσικά, η αγοραπω-
λησία συμπεριελάμβανε και το μερίδιο στη Χονούλα και στο Καταφύγι.18 Λίγα 
χρόνια αργότερα και αφού στο μεταξύ παντρεύτηκε τον Αντώνιο Κατελάνο, η Ευ-
αγγελή το 1899 πωλεί το μερίδιό της στην Αρέντα, δηλαδή τα 750 περίπου στρέμ-

                                                      
15. Πρόκειται για τον πρώην ∆ήμο Κοθωνίων με έδρα την Μεσοχώρα. 
16. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της Εlaine, χήρας του Νick Garden (Νικολάου Γαρδικιώτη), 

που φέρει χρονολογία 14 Μαΐου 1980 «τα μόνα περιουσιακά στοιχεία του Νικολάου Γαρδικιώτη, 
άτινα δεν επωλήθησαν προς τον Κων/νον Γαρδικιώτην εις την περιφέρειαν Μεσοχώρας νομού 
Τρικάλων, είναι το εξ αδιαιρέτου μερίδιον επί των λιβαδίων Πλάκες–Αρέντα-Λιθόσυρμα και 
Μεγάλη Χούνη-Χονούλες-Καταφύγιο». Υποθέτω ότι το μερίδιο αυτό αγοράστηκε από τους 
αδελφούς Κούτρα μέσω του Κώστα Χρ. Γαρδικιώτη. 

17. Η δωρεά των ακινήτων, υπολογιζόμενη σε 3.000 δρχ. (μικρό το ποσό που δηλώθηκε προ-
φανώς για να μειωθεί το χαρτόσημο), έγινε στο συμβολαιογραφείο του Νικολάου Αγιόψυχου, με 
αριθ. 13260/5.5.1889.  

18. Το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας μεταξύ Αθανασίου και Ευαγγελίας Γαρδικιώτη πραγμα-
τοποιήθηκε το 1893, ενώπιον του συμβολαιογράφου των Τρικάλων Αρσενίου Αρσενιάδου, με 
αριθ. 2715/30.1.1893. 
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ματα στον Χαράλαμπο Ευθυμίου Περγαντή, έμπορο από την Πόρτα Παζάρ (Πύλη), 
αντί 3.450 δρχ. Αξιοσημείωτο είναι ότι αναφέρεται πως η έκταση αυτή συνορεύει 
«με θερινόν λειβάδιον Στουρναραίων καλούμενον Ρέντα», ενώ, ως γνωστόν, η Αρέ-
ντα ανήκε ήδη από πολλών ετών στους Γαρδικιωταίους. ∆ιαφοροποιείται, επίσης, 
το συμβόλαιο αυτό ως προς τον αριθμό των στρεμμάτων, τα οποία αναφέρονται ως 
1.800, ενώ στο προηγούμενο ήταν 1.500.19 Όμως, τον ίδιο χρόνο, σύμφωνα με το υπ’ 
αριθ. 45/24.12.1899 συμβόλαιο του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκη Πύρρας Βα-
σιλείου Βαλτάσαρ, ο Χαράλαμπος Περγαντής δήλωσε ότι «το ήμισυ εξ αδιαιρέτου 
των περιγραφέντων λειβαδιών είχε αγοράσει κατά το ήμισυ του ημίσεος» για λογα-
ριασμό του Βασιλείου Περγαντή του Αναγνώστη, δηλαδή το ¼ της έκτασης αξίας 
1.725 δραχμών. Η έκταση αυτή παρέμεινε στην κυριότητα του Βασιλείου Περγαντή 
μέχρι το 1925, όταν την πούλησε, αντί 25.000 δραχμών, στον κτηνοτρόφο Γεώργιο 
Κωνσταντίνου Μπαλατσούκα από το Μυρόφυλλο.20 Αυτά τα 375 στρέμματα κατέ-
χουν μέχρι και σήμερα οι απόγονοί του και εκεί βόσκει τα πρόβατά του ο Ξενοφώ-
ντας Κ. Μπαλατσούκας. 

Εκτός, όμως, από τους προαναφερθέντες κατά καιρούς ιδιοκτήτες της Αρέντας 
και τις σχετικές αγοραπωλησίες, τμήμα της Αρέντας κατείχαν μέχρι το 1909 και μέ-
λη της οικογένειας Ασπρούδα από το Ξυλοχώρι (Τυχάι), όπου, ως γνωστόν, κατοι-
κούσαν πολλοί απόγονοι του Γιώργου και του Κώστα Στορνάρη. Συγκεκριμένα, το 
1908 ο Ανδρέας Ασπρούδας πούλησε στον γιο του ∆ημήτριο, μεταξύ άλλων ακινή-
των στο Τυχάι, στην Τύρνα και αλλού, και το τμήμα που κατείχε στην Αρέντα, δη-
λαδή «τα δύο τρίτα του ενός τετάρτου αδιαιρέτως ενός λειβαδίου θερινού κειμένου 
εν τω χωρίω Καβαλιόρα (!) του ∆ήμου Κοθωνίων γνωστού υπό το όνομα Αρέντα, 
Χούνη, Λιθαρόσημα» και το οποίο, όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο, συνορεύει με 
τα όρια των χωριών Βιτσίστα, Καπρόι, Γκορφάρι, Κορνέσι και Μυρόκοβο.21 Το 
ερώτημα είναι από ποιον αγόρασε την έκταση του θερινού λιβαδιού ο Ανδρέας 
Ασπρούδας, από τους Γαρδικιωταίους ή από τους Στορναραίους που ήταν και 
συγχωριανοί του; 

Όμως ο ∆ημήτρης Ασπρούδας δεν κράτησε για πολύ το λιβάδι. Το 1909 το πού-
λησε στον Χρήστο Ιω. Συρμπόπουλο, γνωστότερο αργότερα ως Σύρμπα, έμπορο 
και κτηνοτρόφο από το ∆ραγοβίζι (Πολυθέα) αντί 4.500 δρχ., σημαντικό ποσό για 
την εποχή.22 Μέρος της έκτασης αυτής, που αποτελεί τα 3/12 της συνολικής έκτασης 

                                                      
19. Η αγοραπωλησία μεταξύ Ευαγγελής Γαρδικιώτη – Καταλάνου και Χαράλαμπου Περγαντή 

έγινε ενώπιον του συμβολαιογράφου των Τρικάλων Ιωάννη Χατζηγώγου και φέρει αριθμό 
38.235/13.12.1899. 

20. Το συμβόλαιο μεταξύ Βασιλείου Περγαντή και Γεωργίου Κ. Μπαλατσούκα πραγματοποιή-
θηκε ενώπιον του συμβολαιογράφου των Τρικάλων Στέργιου Κ. Παλαιού, με αριθμό 95.996/ 
18.7.1925. Ευχαριστώ τον κ. Αθανάσιο Μπαλατσούκα για το αντίγραφο του συμβολαίου αυτού. 

21. Το συμβόλαιο φέρει αριθμό 18.470/6.2.1908 και συντάχτηκε από τον συμβολαιογράφο Γ. Θ. 
Σταμουλάκη στα Τρίκαλα. ∆εν αναφέρεται η έκταση, ούτε το τίμημα ειδικά για την Αρέντα, 
αλλά 7.500 δρχ. για όλα τα πωληθέντα από τον πατέρα στο γιο ακίνητα. Εντυπωσιάζει ότι πολλά 
από τα ακίνητα του Ασπρούδα συνορεύουν με ακίνητα του Κων. Στορνάρα. 

22. Η αγοραπωλησία έγινε με το υπ’ αριθ. 18.597/29.1.1909 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου 
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της Αρέντας, εξακολουθεί μέχρι σήμερα, δηλαδή περισσότερο από έναν αιώνα, να 
ανήκει στην οικογένεια Σύρμπα. 

Παρά την προαναφερθείσα αγοραπωλησία μεταξύ της Ευαγγελής Γαρδικιώτη 
και του Χαράλαμπου Περγαντή, η μεγαλύτερη έκταση της Αρέντας εξακολουθούσε 
να ανήκει στους Γαρδικιωταίους, οι οποίοι την μισθώνουν σε διάφορους κτηνο-
τρόφους εισπράττοντας όχι ευκαταφρόνητα ποσά.23 

Μετά την πώληση του μεριδίου της από την Ευαγγελή Κ. Γαρδικιώτη και το θά-
νατο του αδελφού της Θανάση,24 ο οποίος δεν άφησε απογόνους, η Αρέντα ανήκε 
πια στον ∆ημήτριο Κωστούλα Γαρδικιώτη και στα παιδιά του Χρήστο, Γιώργο, 
Ελένη (παντρεύτηκε κάποιον ονόματι Σπανό από την Αβδέλλα και εγκαταστάθηκε 
στην Αμερική) και Νίκο, ο οποίος επίσης μετανάστευσε στην Αμερική, εξαμερικα-
νίζοντας μάλιστα το όνομά του σε Nick Garden. Oι Γιώργος και Χρήστος εγκατα-
στάθηκαν στον Πειραιά όπου άνοιξαν διάφορες επιχειρήσεις. Πληρεξούσιος των 
Γαρδικιωταίων, όσον αφορά τη διαχείριση της ιδιοκτησίας τους στην Αρέντα, ήταν 
ο Χρήστος Σωτηρίου Γαρδικιώτης, δικηγόρος στα Τρίκαλα, αδελφός του βουλευτή 
Νίκου και πρώτος εξάδελφος του ∆ημητρίου. 

Τη διετία 1924-1926 σημειώνεται η μεγάλη ανατροπή στο ιδιοκτησιακό καθε-
                                                          
των Τρικάλων ∆ημητρίου Παπαζαχαρία (ευχαριστώ θερμά την συμβολαιογράφο κυρία Νίκη 
Χονδρού-Γόντικα που μου το προμήθευσε).  Ο αγοραστής δεν εξόφλησε αμέσως το ποσόν, αλλά 
κατέβαλε την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου τις 2.000 δρχ. και τις υπόλοιπες 2.500 δήλωσε ότι 
θα τις έδινε την 1.3.1910. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις επιμέρους τοποθεσίες (Αρέντα, Χούνη, 
Λιθαρόσυρμα) του προηγούμενου συμβολαίου εδώ προστέθηκε και τη Πλάκα, ενώ ο Χρήστος 
Σύρμπας δεν υπέγραψε το συμβόλαιο δηλώσας «άγνοιαν γραμμάτων». Ο Χρήστος Σύρμπας 
συνεργάστηκε, αργότερα, με το Μήτρο Σακκά και οργάνωσε το πρώτο συστηματικό τυροκομείο 
στην περιοχή, συγκεκριμένα στο συνοικισμό Σπίτια της Μεσοχώρας. Μετά το θάνατό του, το 
τυροκομείο του Σύρμπα λειτουργούσε υπό την επίβλεψη του Μήτρου Σακκά και των γιων του. 
Από το 1940 μέχρι το 1942 οι Σακκαίοι παρασκεύαζαν τυριά στην Αρέντα. Μετά το 1950 ήρθε 
στη Μεσοχώρα ο Στέλιος Σύρμπας, γιος του Χρήστου, και ίδρυσε τυροκομεία στη Μαλόραχη, 
στον Τύμπανο και στην Αρέντα. Το τυρί, σε παχύρρευστη κατάσταση (μπασκί), το έβαζαν σε 
σακιά και το μετέφεραν για κανονική κατεργασία στα τυροκομεία του Σύρμπα στην Πολυθέα. 
Τα τυροκομεία του Σύρμπα στην Αρέντα λειτούργησαν μέχρι το 1960 περίπου.  

23. Σύμφωνα με απόσπασμα του φορολογικού καταλόγου βοσκήσιμων γαιών του ∆ήμου 
Κοθωνίων, το 1916 που αποστέλλεται στον Χρήστο Σωτ. Γαρδικιώτη ένα πληρεξούσιο της 
ιδιοκτήτριας Ελένης ∆. Γαρδικιώτη, με χρονολογία 22.4.1917, το μερίδιό της στη Χονούλα και στο 
Καταφύγι το είχε νοικιάσει στο Γεώργιο Ζωγράφο αντί 750 δρχ., ενώ σύμφωνα με έγγραφο του 
1923 «περί εισοδημάτων εξ εκμισθώσεως γαιών», ενοικιαστής του μεριδίου της στην Αρέντα και 
στη Χονούλα αυτόν τον χρόνο ήταν ο Μεσοχωρίτης Νικόλαος Σακκάς με ετήσιο ενοίκιο 2.000 
δρχ. και με φόρο λόγω προσαυξήσεων 200 δρχ. (έγγραφο της Οικον. Εφορίας Τρικάλων 
15.11.1923). Για την αγοραστική αξία αυτών των ποσών σημειώνουμε ότι οι 750 δρχ. το 1916-
1917 ήταν κάτι περισσότερο από τις 600 δρχ. μηνιαίο μισθό που έπαιρνε ο γεν. δ/ντής του  
υπουργείου Εξωτερικών, ενώ το 1923 ο δ/ντής που υπηρετούσε στο Γραφείο της Κοινωνίας των 
Εθνών (Γενεύη) έπαιρνε 850 δρχ. 

24. Ο Θανάσης Κ. Γαρδικιώτης  ήταν γιατρός και σκοτώθηκε το 1922, πέφτοντας από το άλογό 
του, κατευθυνόμενος από το Γαρδίκι προς την Μεσοχώρα. Βλ. Κώστας Μπαρούτας, Μεσοχώρα, 
εκδ. Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 1998, 303. 
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στώς της Αρέντας και οι Γαρδικιωταίοι παύουν να είναι οι υπερήφανοι κυρίαρχοι 
του θρυλικού βοσκότοπου. ∆ιασκορπισμένοι σε διάφορα σημεία της χώρας, ακόμα 
και στη μακρινή Αμερική, και μη έχοντας άμεση σχέση και ενδιαφέρον για την κτη-
νοτροφία, πωλούν τη μεγαλύτερη έκταση σε μεγαλοκτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν 
επείγουσα ανάγκη από θερινούς βοσκότοπους, δεδομένου ότι η κτηνοτροφία ανα-
πτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και αποδίδει. Στο εξής και μέχρι σήμερα η Αρέντα 
θα αποτελεί ιδιοκτησία κυρίως Μεσοχωριτών. 

Ο πρώτος Μεσοχωρίτης που αγόρασε από τους Γαρδικιωταίους σημαντική έκτα-
ση, γύρω στο 1924, ήταν ο Γιάννης Χονδρός. Συγκεκριμένα, αγόρασε 973,5 στρέμμα-
τα, στις θέσεις Πλάκα και Πύργος, και άλλα 500 στρέμματα από έκταση 2.000 στρεμ-
μάτων, στις θέσεις Χούνη, Καταφύγι και Τρύπα. ∆ύο χρόνια, περίπου, αργότερα ο 
μεγαλύτερος Μεσοχωρίτης κτηνοτρόφος ∆ημήτριος (Μήτρος) Σακκάς, ο οποίος αυτή 
την εποχή είχε αυξήσει τον αριθμό των προβάτων του – μαζί με αυτά των σμιχτών - 
στα 10.000 περίπου, αφού έλυσε το πρόβλημα της εξεύρεσης χειμερινών λιβαδιών, 
αγοράζοντας το τεράστιο, 16.000 περίπου στρεμμάτων, λιβάδι στα Βρυσιά των Φαρ-
σάλων, πέτυχε να αγοράσει από τους Γαρδικιωταίους 6.500 περίπου στρέμματα, δη-
λαδή το μεγαλύτερο τμήμα της Αρέντας. Έτσι, απέκτησε θερινούς βοσκότοπους, δε-
δομένου ότι τα κοινοτικά λιβάδια της Μεσοχώρας ήταν λίγα και ανεπαρκή για την 
κάλυψη των αναγκών των Μεσοχωριτών μεγαλοκτηνοτρόφων.  

Το 1966 οι Μεσοχωρίτες αδελφοί Ευαγγελίδη ή Κούτρα (∆ημήτριος, Παναγιώ-
της, Μιχάλης) αγόρασαν από τον Στέλιο Σύρμπα, γιο του Χρήστου, 500 περίπου 
στρέμματα, με αποτέλεσμα στην οικογένεια Σύρμπα να απομείνει μικρή έκταση που 
αποτελεί ιδιοκτησία της φιλολόγου Ζέττας Σύρμπα. Τη δεκαετία του 1980 οι Κου-
τραίοι αγόρασαν και το τελευταίο τμήμα που εξακολουθούσε να ανήκει στην οικο-
γένεια Γαρδικιώτη και έτσι τερματίζεται η εκατονταετής περίπου παρουσία της 
στον περίφημο βοσκότοπο. Επρόκειτο για 500 περίπου στρέμματα ιδιοκτησίας του 
Νικολάου Γαρδικιώτη (Nick Garden) και του Κώστα Χρ. Γαρδικιώτη. Η πώληση 
πραγματοποιήθηκε μέσω του πληρεξουσίου τους δικηγόρου των Τρικάλων Χρή-
στου Λύτρα, το δε τίμημα της αγοράς ανήλθε στο ποσό των 200.000 δρχ., ποσό που 
η αγοραστική του αξία αντιστοιχεί σε 7.000 περίπου ευρώ σήμερα. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα σχετικά με τους ιδιοκτήτες, επαναλαμβάνουμε τα ονό-
ματα των ιδιοκτητών κατά το έτος 2010. Οι Σακκαίοι κατέχουν 6.500 περίπου 
στρέμματα, οι Χονδρέοι25 937 στρέμματα στην Αρέντα και 500 στις θέσεις Χονού-
λα, Καταφύγι και Τρύπα, ενώ στους Κουτραίους ανήκει το 1/8 περίπου. Εκτός από 
τους Μεσοχωρίτες, ιδιοκτησίες στην Αρέντα και στους παρακείμενους βοσκότοπους 
έχουν η Ζέττα Σύρμπα, απόγονος της γνωστής οικογένειας κτηνοτρόφων από την 
Πολυθέα, και οι Μπαλατσουκαίοι από το Μυρόφυλλο, ενώ πάντα είναι κοινοτικό 
το μοσχοφύτικο τμήμα της Αρέντας.  

Πολλοί υπήρξαν οι ενοικιαστές της Αρέντας και των παρακείμενων συνεχόμε-
νων λιβαδιών, τόσο από τα γύρω χωριά, όσο και από απομακρυσμένες περιοχές. 
                                                      

25. Από τους κληρονόμους του Γιάννη Χονδρού, ο εγγονός του Γιάννης Αλεξ. Χονδρός εξα-
κολουθεί να χρησιμοποιεί την Αρέντα για τη βοσκή των προβάτων του, ενώ ιδιοκτήτρια είναι και 
η συμβολαιογράφος Νίκη Γεωργίου Χονδρού. 



 392 

Εκτός από τις γνωστές οικογένειες Κοτρώνη, Ζωγράφου, Τσέλιου, Κορδαλή κ. ά. 
που κατάγονταν από τη Μεσοχώρα, το Μοσχόφυτο και άλλα γειτονικά χωριά, ε-
κτάσεις του βοσκότοπου νοίκιαζαν και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας. Από 
τους πιο γνωστούς και αξιόλογους από αυτούς ήταν ο Χρήστος Αγορογιάννης, ο 
οποίος νοίκιαζε λιβάδια της Αρέντας από το 1960 μέχρι το 2000 περίπου, παρα-
σκεύαζε μάλιστα και πολύ καλή φέτα στο παραδοσιακό τυροκομείο που εγκατέ-
στησε εκεί. Οι αδελφοί Κοτρώνη (Κώστας, Σωτήρης και Παναγιώτης), νοίκιαζαν 
πάντοτε τα λιβάδια του Σύρμπα, ενώ οι Τσελαίοι λιβάδια των Σακκαίων και των 
Γαρδικιωταίων. 

Η σημερινή εικόνα της Αρέντας ελάχιστα θυμίζει το ένδοξο παρελθόν της. Το 
2009 μόνον οχτακόσια περίπου πρόβατα και 120 γελάδια, προερχόμενα τα τελευ-
ταία από τη Χρυσομηλιά της Καλαμπάκας, βοσκούσαν στα λιβάδια της. Η ειδυλλι-
ακή και ποιητικότατη εικόνα των άσπρων προβάτων μέσα στο πράσινο λιβάδι σχε-
δόν εξέλιπε, η δε παρουσία των γελαδιών μετέβαλε την αισθητική του χώρου επί το 
αγριότερον! 

Οι άνθρωποι που είχαν σχέσεις με την Αρέντα, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως ενοικι-
αστές ή απλοί ποιμένες, αισθάνονταν υπερήφανοι για την ιδιοκτησία τους οι πρώ-
τοι, διότι, λόγω της μεγάλης έκτασης και της ιδιαιτερότητάς της, προσέδιδε κοινω-
νικό κύρος και τους σφράγιζε με την ιδιότητα του άρχοντα, πράγμα που ίσχυε, τη-
ρουμένων των αναλογιών, και για τους ενοικιαστές. Παρά την σκληρότητα της 
δουλειάς τους και τη μοναξιά σ’ αυτόν τον πανέμορφο, αλλά ερημικό τόπο, και οι 
βοσκοί, καλόψυχοι και καλόκαρδοι άνθρωποι, ζούσαν κι αυτοί στιγμές χαράς και 
ευφροσύνης μέσα σ’ αυτό το μεγαλειώδες αλπικό τοπίο. Πολλά είναι και τα παιδιά 
των κτηνοτρόφων που βοηθούσαν τους γονείς τους στην Αρέντα και αργότερα έγι-
ναν λαμπροί και καταξιωμένοι επιστήμονες, αλλά δεν ξεχνούν τα βιώματά τους σ’ 
αυτά τα λιβάδια.26 Η σκληρότητα αυτών των βιωμάτων είναι, σίγουρα, ένα από τα 
αίτια που τους ώθησαν να εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία. Μερικοί απ’ αυτούς 
την επισκέπτονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι, με φορτηγάκι μέχρι την πασίγνωστη και 
εμβληματική τοποθεσία Μουρτζούλα και στη συνέχεια πεζοπορώντας και εμπλου-
τίζοντας τις φωτογραφικές τους συλλογές με τα μοναδικά τοπία. Η, και ιδιοκτήτρι-
α, Νίκη Χονδρού και ο Χρήστος Σωτ. Κοτρώνης ανήκουν, για παράδειγμα, σ’ αυ-
τούς τους φανατικούς θαυμαστές και φωτογράφους της Αρέντας. 

                                                      
26. Επιστήμονες που έχουν σχέση με την Αρέντα είτε ως ιδιοκτήτες, είτε δουλεύοντας κοντά στους 

κτηνοτρόφους γονείς τους, είναι οι εξής, κατά χρονολογική σειρά, με πιθανή την παράλειψη 
κάποιων: Αθανάσιος Κ. Γαρδικιώτης, γιατρός· ∆ημήτριος Γεωργίου Γαρδικιώτης, εφέτης· Γεώργιος 
Ιω. Χονδρός, γιατρός· Παναγιώτης Χρ. Κοτρώνης, φιλόλογος· Γιάννης Αθ. Σακκάς, φαρμακοποιός· 
Χρήστος Σωτ. Κοτρώνης, φιλόλογος· Παναγιώτης Σωτ. Κοτρώνης, γιατρός· ∆ημοσθένης Κ. Κοτρώ-
νης, γιατρός· Μιχάλης Κ. Κοτρώνης, φυσικός· Χρήστος Κ. Κοτρώνης, φυσικός· Βασίλης Κ. Κοτρώνης, 
γιατρός· ∆ημήτριος Αθ. Τσέλιος, νομικός· Παναγιώτης Αθ. Τσέλιος, δικηγόρος· ∆ημήτριος Χαρ. Τσέ-
λιος, κοινωνιολόγος· Παναγιώτης Χαρ. Τσέλιος, οικονομολόγος· Νίκη Γ. Χονδρού, συμβολαιογρά-
φος· Ζέττα Σύρμπα, φιλόλογος· Χρήστος Κ. Γαρδικιώτης, τοπογράφος μηχανικός. Βέβαια, εκτός από 
επιστήμονες και άλλοι διακριθέντες νέοι της περιοχής, όπως, για παράδειγμα, ο Γιώργος Παν. 
Τσέλιος, υποστράτηγος, γνώρισαν την Αρέντα δουλεύοντας κοντά στους γονείς τους. 
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Εικ. 5. Η Αρέντα με φόντο το βουνό Χατζής, λήψη από την περιοχή Ταμπούρια. 

 

 
Εικ. 6. Τα μοσχοφύτικα λιβάδια της Αρέντας, λήψη από το βουνό Λιακατάς. 
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Όμως, την Αρέντα, έστω και ευκαιριακά διερχόμενοι, τη γνωρίζουν και πολλοί 
κάτοικοι της Μεσοχώρας και του Μυροφύλλου. Συγκεκριμένα, στην πλαγιά τού 
Αλαμάνου διασώζονται τμήματα πετρόκτιστου μονοπατιού (Σκάλα) που κατα-
σκευάστηκε προ αιώνων και ήταν ο συντομότερος, αν όχι ο μοναδικός, δρόμος που 
συνέδεε τα δύο κεφαλοχώρια Μεσοχώρα και Μυρόφυλλο και που γνώρισε γαμήλι-
ες πομπές ή θλιβερές μεταφορές νεκρών κ.λπ., μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών 
σχέσεων των κατοίκων. Σημειωτέον, τέλος, ότι αυτός ο χώρος είναι καθαγιασμένος 
από τη δράση των κλεφταρματολών Λιακαταίων, των κλεφτών γενικότερα, και σε 
κάποια από τις πλαγιές του Αλαμάνου, ίσως και στα ισιώματα της Αρέντας, το 
1807, βρήκε το θάνατο ο σκληρός τουρκαλβανός Βεληγκέκας από το βόλι του θρυ-
λικού Κατσαντώνη που είχε μαζί του εβδομήντα, περίπου, παλικάρια μεταξύ των 
οποίων ήταν και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.27  

Η ΚΟΡΝΕΣΙΩΤΙΚΗ ΑΡΕΝΤΑ 

Το τμήμα της Αρέντας που ανήκει στο Μοσχόφυτο έχει ορισμένες αξιοπρόσεκτες 
ιδιαιτερότητες. Κατ’ αρχάς, όπως τονίσαμε και πιο πάνω, είναι κοινοτική και όχι 
ιδιωτική έκταση. Με βάση αυτό το καθεστώς, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί η δια-
σπορά των κατοίκων σε οικισμούς, το 1937 αποφασίστηκε η μεταφορά όλου του 
οικισμού σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία της Αρέντας· έγινε, μάλιστα, τεμαχισμός 
του χώρου σε οικόπεδα και χαράχτηκε πλατεία. Όμως, προφανώς λόγω των εθνι-
κών περιπετειών που ακολούθησαν, εγκαταλείφτηκαν αυτά τα σχέδια. 

Οι παλιές οικογένειες κτηνοτρόφων εξακολουθούν να βόσκουν τα πρόβατά τους 
και στις μέρες μας. Είναι οι Ζωγραφαίοι, κάτοικοι του κεντρικού οικισμού, οι Κα-
ψιωχαίοι, κάτοικοι της Ορεινής και οι Γελαδαραίοι που κατοικούν στα Πλατανά-
κια.28 Ειδικότερα, στη μοσχοφύτικη Αρέντα βόσκουν τα πρόβατά τους οι Θεοδόσι-
ος, Θεοχάρης και Κωσταντής Ζωγράφος. Οι υπάρχουσες καλύβες και τα μαντριά 
ανήκουν κυρίως στην οικογένεια Ζωγράφου. Το μοσχοφύτικο λιβάδι συνορεύει με 
το ιδιόκτητο λιβάδι των Σακκαίων.29 

Η ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΙΚΗ ΑΡΕΝΤΑ 

Μετά την αγορά του μεγαλύτερου τμήματος της Αρέντας από τους Μήτρο Σακ-
κά και Γιάννη Χονδρό, την περίοδο 1924-1926, ο θερινός βοσκότοπος γίνεται κυρί-
ως ιδιοκτησία Μεσοχωριτών. Όμως, στην Αρέντα δεν έβοσκαν μόνο τα κοπάδια 
των δύο μεγαλοκτηνοτρόφων. Υπήρχαν και οι Μεσοχωρίτες ενοικιαστές, όπως οι 

                                                      
27. Ακόμα και σήμερα, στις πλαγιές του Αλαμάνου και του Λιακατά υπάρχουν απομεινάρια 

τάφων οι οποίοι ίσως ανήκουν σε πεσόντες εκεί Τουρκαλβανούς. Βλ. Κ. Μπαρούτας, ό. π., σ. 64, 
σημ. 9 και 12. 

28. Ευχαριστώ τον κ. ∆ημήτριο Παπαδημητρίου, πρώην πρόεδρο της Κοινότητας Μοσχοφύτου, 
για τις σχετικές με το χωριό του πληροφορίες. 

29. Σημαντικές πληροφορίες για τη μοσχοφύτικη Αρέντα μου έδωσε και ο δικηγόρος κ. Γιώργος 
Γιαννούλας, που γνωρίζει καλά την περιοχή και τους ανθρώπους της. 
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Κοτρωναίοι, οι Κορδαλαίοι (Καζαναίοι), Τσελαίοι κ. ά. με όχι ευκαταφρόνητο α-
ριθμό προβάτων. Σ’ αυτούς πρέπει να προστεθούν και οι «σμίχτες», οι οποίοι έσμι-
γαν τα λίγα πρόβατά τους  με τα μεγάλα κοπάδια και εργάζονταν ως βοσκοί, α-
παλλασσόμενοι από το ενοίκιο. Συνεπώς, η πλειοψηφία των Μεσοχωριτών κτηνο-
τρόφων εργάστηκαν για μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα στην Αρέντα, ενώ μερι-
κοί ολόκληρες δεκαετίες, όπως, για παράδειγμα, ο Πάνος Κούτρας που, όπως μου 
δήλωσε, έβοσκε εκεί τα πρόβατά του για τριανταπέντε χρόνια. 

Η ανεπάρκεια νερού για το πότισμα των ζώων ήταν ένα από τα προβλήματα 
στο μεσοχωρίτικο τμήμα της Αρέντας. Το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα, αλλά και 
άλλα συναφή με τη χρήση του χώρου ανάγκασε τους ιδιοκτήτες το 1963 να προ-
σφύγουν στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, το οποίο όρισε διαχειριστή της Αρέντας τον 
Αντώνιο Θωμαΐδη. Οι προτάσεις του περιέχονται σε ένα σημαντικότατο έγγραφο 
για την ιστορία της Αρέντας, διότι αυτό, εκτός από τον διακανονισμό για το πότι-
σμα, αναφέρεται σε ονόματα ιδιοκτητών, ποσοστά της ιδιοκτησίας τους και σε 
πολλά τοπωνύμια.       

Ο Αντώνιος Θωμαΐδης πρότεινε τα εξής: Οι αδελφοί Ιωάννη Χονδρού, κάτοχοι 
των 2/12 εξ αδιαιρέτου, «να εισάγωσι τα ποίμνια αυτών ή των μισθωτών των προς 
βοσκήν εις την έκτασιν την περικλειομένην από τας θέσεις Πλάκα, όριον Σπανού-
ρας, μέχρι Καρδαρόβρυση όπου υπάρχει ύδωρ προς ποτισμόν των ζώων των». 
Στους αδελφούς Χρήστου Σύρμπα (3/12 εξ αδιαιρέτου) ορίστηκε να βόσκουν τα 
ζώα τους στις θέσεις «Σύνορον από Προσήλιο, Σπιτάκι και Πύργον» και να τα πο-
τίζουν στη θέση Σπιτάκι. Οι Αθανάσιος ∆. Σακκάς και Ιωάννα, χήρα του Ιωάννη 
Βαρελογιάννη, να βοσκούν τα ζώα τους ή των μισθωτών τους στις θέσεις Λιθαρό-
συρμα, Μαγγανιάρα, Σκάλα και Στεφάνια όπου υπάρχει νερό. Η Βασιλική, χήρα 
του Σωτηρίου Σακκά (2,5/12) να χρησιμοποιεί την έκταση που περικλείεται από τις 
θέσεις Σύνορο, Λιβάδι Χονούλα, Τσιούμες, Γούρνες, Πγιάλο (!), κάτω από δρόμον ή  
Μεγάλη Χούνη». Η Ελισσάβετ, χήρα του Νικολάου Σακκά (1,5/12), την έκταση από 
τη θέση «Βρομερή μέχρι τέρμα Μυροφύλλου, σύνορον από Σκάλα Αθανασίου Σακ-
κά μέχρι τον δρόμον Πγιάλο και δυτικά μέχρι του ορίου Βασιλικής Σ. Σακκά όπου 
υπάρχει ύδωρ». 

Οι συνιδιοκτήτες υποχρεώθηκαν, με δικά τους έξοδα, να κατασκευάσουν μεγά-
λη υδατοδεξαμενή (στέρνα) στις γειτνιάζουσες θέσεις Σπιτάκι και Πύργος. Η δαπά-
νη  υπολογίστηκε στις 14.400 δραχμές (η αγοραστική αξία του ποσού αυτού αντι-
στοιχεί σήμερα σε 6.000 ευρώ περίπου), που θα «καταβάλωσιν άπαντες οι συνιδιο-
κτήται και δη ανά χιλίας διακόσιας (1.200) δραχ. καθ’ έκαστον μερίδιον (1/12). Το 
ποσόν τούτο θα καταβληθή εις εμέ τον διαχειριστήν και ακολούθως εγώ θα μετρή-
σω τούτο εις τον κ. Ηλίαν Κουρεμένον, δικηγόρον, προς πληρωμήν του αναλαβό-
ντος την κατασκευήν του έργου τούτου Πάνου Βαρελογιάννη. Το ανωτέρω χρημα-
τικόν ποσόν δέον να έχη καταβληθή εις εμέ μέχρι της 5 Μαΐου 1964, εν εναντία δε 
περιπτώσει δεν θα δικαιούνται όπως εισαγάγωσιν τα ποίμνια προς βοσκήν εις τας 
καθορισθείσας ως άνω θέσεις». Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης ήταν δεκαετής 
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(1964-1974).30 
Εκτός από τα γενικότερα και σπουδαιότερα προβλήματα, με την απόφαση αυτή 

ρυθμίζονταν και άλλα δευτερεύοντα θέματα, όπως η μίσθωση του μεριδίου του δι-
αμένοντος στην Αμερική Νικολάου Γαρδικιώτη (Nick Garden). Συγκεκριμένα, υπο-
χρεωνόταν ο Αθανάσιος ∆. Σακκάς να μισθώνει την εν λόγω έκταση «καθ’ έκαστον 
έτος δι’ ελευθέρας και απ’ ευθείας μετ’ αυτού συμβάσεως, το δε μίσθωμα, όπερ θα 
είναι ανάλογον προς την τρέχουσαν μισθωτικήν αξίαν του λιβαδίου, θα καταβάλη 
εις τον εν Ελλάδι πληρεξούσιόν του και αντίκλητον». 

Συμπερασματικά, το έγγραφο αυτό είναι σπουδαίο από ιστορική, οικονομική 
και κοινωνική άποψη και αποδεικνύει επίσης ότι τη δεκαετία του 1960 η κτηνο-
τροφία στην περιοχή της Μεσοχώρας βρισκόταν σε πολύ καλό επίπεδο, η δε Αρέ-
ντα  τα καλοκαίρια έσφυζε από ζωή.  

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΝΤΑΣ31 

Αγκάθι ή Αγκαθάκι· τοποθεσία στο μοσχοφύτικο λιβάδι όπου υπάρχει και βρύ-
ση. 

Αλαμάνος· βουνοκορφή 1.875 μ. νότια της Μεσοχώρας, ανάμεσα στα χωριά Μυ-
ρόφυλλο και Γκολφάρι, ορατή και από τοποθεσίες της Μεσοχώρας. Το όνομα, πι-
θανόν, να έχει σχέση με τους Αλαμανούς ή Αλαμάνους, γερμανικό φύλο που, στα 
τέλη του 12ου και στις αρχές του 13ου αι. (Γ΄και ∆΄ Σταυροφορίες) ) ίσως να πέρα-
σαν από εδώ κατευθυνόμενοι προς τη Νότια Ελλάδα.32 

Aλαταριές· τοποθεσία στο μοσχοφύτικο λιβάδι όπου υπήρχαν πλάκες για το 
αλάτισμα των ζώων καθώς και μία βρύση. 

Aρέντα· ενοικιαζόμενος βοσκότοπος. 
Αρέντας· το ρέμα που πηγάζει από την τοποθεσία Τρία Σύνορα και κατευθύνε-

ται νότια προς τα Άγραφα και τον Αχελώο. 
Βαβούρη· όρος (υψ. 1.600 μ. περίπου) στα νότια της Μεσοχώρας. 
Βουλγαροκάλυβα· καλύβες σλαβόφωνων υλοτόμων. 
Βρομερή· ο αυχένας – όριο του μεσοχωρίτικου και του μυροφυλλίτικου τμήματος 

της Αρέντας. 
Γαλαροχούνη· έτσι ονομάζεται η Χούνη λόγω του κατάλληλου χόρτου για γα-

λακτοπαραγωγή. 
Γκούρα· σημαντική πηγή  νερού κοντά στην τοποθεσία Τσιουκαρέρου. Το το-

                                                      
30. Το έγγραφο, το οποίο εκδίδουμε στο τέλος της μελέτης, φέρει χρονολογία 5 Απριλίου 1964 

και το συνεπέγραψαν όλοι οι συνιδιοκτήτες αποδεχόμενοι τους όρους του διακανονισμού, όμως η 
δεξαμενή (στέρνα), την οποία πρότεινε ο δικαστικός διαχειριστής, δεν κατασκευάστηκε ποτέ! 
Ευχαριστώ την κυρία Νίκη Χονδρού για τις πολύτιμες πληροφορίες που μου έδωσε. 

31. Για τη σημασία αρκετών τοπωνυμίων πολύτιμη υπήρξε η συμβολή του εκπαιδευτικού 
Κώστα Καλογιάννου, άριστου γνώστη της περιοχής την οποία επισκέπτεται κάθε χρόνο για 
κυνήγι. 

32. Ν. Μαλαβάκης,  ό. π., σχετικό λήμμα. 
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πωνύμιο ετυμολογείται από το βλαχικό gurâ (στόμα) ή από το αλβανικό gurre (πη-
γή).    

Γούρνες· τοποθεσία μέσα στην ιδιοκτησία του Σακκά. 
∆ιάσελο· όριο του ιδιωτικού με το ιδιόκτητο μυροφυλλίτικο τμήμα. Η λέξη ση-

μαίνει κορυφογραμμή.     
Καπροΐτικο Ρέμα·  το ρέμα αυτό πηγάζει από την Αρέντα, κατηφορίζει προς δυ-

σμάς και χύνεται στον Αχελώο κοντά στο χωριό Κορυφή, παλιότερα Καπρό ή Κα-
πρόι (στο οποίο οφείλει το όνομά του) που σημαίνει ζαρκάδι ή κάπρος. 

Καρδαρόβρυση·  τοποθεσία μέσα στην ιδιοκτησία του Χονδρού. 
Καταφύγι· καταφύγιο (συνήθως προφέρεται ως Καταφίδι), κρησφύγετο των 

Κλεφτών. 
Κορνέσι· το παλαιό όνομα του σημερινού Μοσχόφυτου, ετυμολογείται μάλλον 

από το βλαχικό cornu· κρανιά. 
Κριαρόγρεκο·  περιοχή στα όρια Αλαμάνου και Αρέντας. Η λέξη είναι σύνθετη 

από το κριάρι + γρέκι (ελεγχόμενος τόπος) και σημαίνει το μέρος όπου γρέκιαζαν, 
δηλαδή απομονώνονταν τα κριάρια, για να μην ενοχλούν τα άλλα πρόβατα. Σε ο-
ρισμένα μέρη χρησιμοποιούν τη λέξη Κριαρόσταλο (κριάρι + στάλος).33  

Λιακατάς· όρος στα νότια της Μεσοχώρας. Το όνομα οφείλεται στη γνωστή οι-
κογένεια των κλεφταρματολών και μεγαλοκτηνοτρόφων από το Κλεινό (Κλινοβό) 
της Καλαμπάκας,  που έβοσκαν εδώ τα πρόβατά τους. 

Λιθαρόσυρμα· πολύ στενό πέτρινο μονοπάτι, σαν σύρμα, στην πλαγιά του Αλα-
μάνου. 

Μαγκανιάρα· στενή και ψηλή ράχη ανάμεσα στα βουνά Χατζής και Λιακατάς, 
μέσα στην ιδιοκτησία του Σακκά. Προέρχεται, πιθανότατα, από την ιταλικής προέ-
λευσης λέξη μαγκάνα (βαρέλι κρασιού) και το τοπωνύμιο έχει σχέση με το τοπίο.34 
Στην περιοχή αυτή είναι εντυπωσιακός ο αντίλαλος. 

Μουρτζούλα· υποκοριστικό της λέξης μουρτζιά. Το δέντρο αυτό αποτελεί ση-
μείο για την πρόσβαση στην Αρέντα, διότι εδώ τελειώνει ο αμαξιτός χωματόδρομος 
και αφήνουν τα τζιπ όσοι θέλουν να επισκεφτούν πεζοπορώντας το τοπίο. 

Μπγιάλος (λανθασμένα αναγράφεται ως Πγιάλος)· βλαχικής προέλευσης, ση-
μαίνει το μέρος το περιβαλλόμενο από δέντρα και αυτή, κατά τη γνώμη μας, είναι η 
ισχύουσα σημασία για το συγκεκριμένο τοπίο από τις προτεινόμενες από το Ν. 
Μαλαβάκη.35 Βρίσκεται κοντά στη Χούνη, στην ιδιοκτησία του Σακκά.  

Πλάκα· τοποθεσία μέσα στην ιδιοκτησία του Χονδρού. 
Πύργος· τοποθεσία μέσα στην ιδιοκτησία του Σύρμπα. 
Σκάλα Κάτω· μονοπάτι για τη διέλευση των ζώων, μέσα στην ιδιοκτησία του 

Σακκά. 

                                                      
33. Βλ. Κ. Ευ. Οικονόμου, Τοπωνύμια της κοινοτικής περιοχής Ματσουκίου Ιωαννίνων, Ιωάν-

νινα 2010, 48. 
34. Ν. Μαλαβάκης, ό. π., σ. 125. 
35. Νίκος Μαλαβάκης, ό. π., σ. 125.  
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Σκάλα Πάνω· το  πετρόχτιστο, πολύ παλαιό, μονοπάτι που συνέδεε τη Μεσοχώ-
ρα με το Μυρόφυλλο, στα όρια Αλαμάνου και Αρέντας. 

Σπανούρα· το σπανό (γυμνό) μέρος, τοποθεσία στην ιδιοκτησία του Χονδρού. 
Σπιτάκι· περιοχή της Αρέντας, ιδιοκτησία του Σακκά. 
Στεφάνια· απότομο και βραχώδες μέρος στην ιδιοκτησία του Σακκά. 
Τρία Σύνορα· τοποθεσία όπου συναντώνται τα μεσοχωρίτικα, τα μοσχοφύτικα 

και τα μυροφυλλίτικα λιβάδια. 
Τσιουκαρέρου· μικρό μυτερό ύψωμα κοντά στο Καπροΐτικο ρέμα. Πιθανόν υ-

ποκοριστικό της λέξης τσιούκα (κορυφή). 
Τσιούμες· μικρές κορυφές μέσα στην ιδιοκτησία του Σακκά. 
Φούρνια· σπηλιές που μοιάζουν με φούρνους κοντά στον Μπγιάλο, στην πλευρά 

προς το όρος Βαβούρη. 
Χατζής· βουνοκορφή (υψ. 2.034 μ.), στα νότια της Μεσοχώρας. Το όνομα, κατά 

την παράδοση, προήλθε από κάποιον κτηνοτρόφο ονόματι Χατζής, ο οποίος κάπο-
τε αποφάσισε να ξεχειμωνιάσει σ’ αυτό το βουνό με αποτέλεσμα να πεθάνει  από το 
κρύο. 

Χούνη Μεγάλη· βοσκόποτος συνεχόμενος με την Αρέντα. Ετυμολογείται από το 
αρχαιοελληνικό χοάνη και έλαβε το όνομα λόγω του σχήματος. 

Χούνη Μικρή ή Χονούλα· συνεχόμενο με την Αρέντα λιβάδι. 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΧΡΗΣΗ 
  ΤΟΥ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΕΝΤΑΣ 

Ὁ κάτωθι ὑπογεγραμμένος Ἀντώνιος Θωμαΐδης, κάτοικος Τρικάλων, ὡς διαχει-
ριστής τοῦ ὀρεινοῦ θερινοῦ λιβαδίου, γνωστοῦ ὑπό τήν ἰδιαιτέραν ὀνομασίαν 
Ἀρέντα, κειμένου εἰς τήν περιφέρειαν τῆς Μεσοχώρας Τρικάλων, διορισθείς τοιοῦ-
τος, διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 125/1963 ἀποφάσεως τοῦ κ. προέδρου τῶν ἐν Τρικάλοις 
Πρωτοδικῶν, προκειμένου νά γίνη διαιρετή χρῆσις τούτου ὑπό τῶν διαφόρων 
συνιδιοκτητῶν, λαβών ὑπ’ ὄψιν ὅτι τοῦτο ἀνήκει κατά διάφορα μερίδια ἰδανικά εἰς 
τούς κατωτέρω συνιδιοκτήτας, ὡς καί ὅτι ἅπαντες σχεδόν ἔχουσιν ἴδια ποίμνια ἐκ 
προβάτων καί ἐν ὄψει τοῦ γεγονότος ὅτι δέν ὑπάρχει εἰς τό λιβάδιον τόσον ὕδωρ 
πρός ποτισμόν τῶν ζώων ὥστε νά ἱκανοποιῶνται ἅπαντα τά μερίδια τῶν 
συνιδιοκτητῶν, εὑρίσκω εἰς τόν πλέον πρόσφορον καί συμφέροντα τρόπον εἰς 
ἅπαντας τούς κοινωνούς τοῦ λιβαδίου τρόπον πρός χρῆσιν καί κάρπωσιν τούτου 
διαιρετήν τόν ἑξῆς: 

Α) Οἱ ἀδελφοί Ἰωάννου Χονδροῦ, οἵτινες ἔχουσι τά δύο δωδέκατα (2/12) 
ἀδιαιρέτως, θά εἰσάγωσι τά ποίμνια αὐτῶν ἤ τῶν μισθωτῶν των πρός βοσκήν εἰς 
τήν ἔκτασιν τήν περικλειομένην ἀπό τάς θέσεις Πλάκα, ὅριον Σπανούρας, μέχρι 
Καρδαρόβρυση, ὅπου ὑπάρχει ὕδωρ πρός ποτισμόν τῶν ζώων των. 

Β) Οἱ ἀδελφοί Χρ. Σύρμπα, οἵτινες ἔχουσι τά τρία δωδέκατα (3/12) ἀδιαιρέτως, 
θά εἰσαγάγωσι τά ἴδια αὐτῶν ἤ τῶν μισθωτῶν των πρόβατα εἰς τάς θέσεις Σύνορον 
ἀπό Προσήλιο, Σπιτάκι καί Πύργον, θά ποτίζουν δέ τά ζῶα των ἀπό τήν θέσιν Σπι-
τάκι, ὅπου ὑπάρχει ὕδωρ. 
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Γ) Οἱ 1) Ἀθανάσιος ∆. Σακκᾶς καί 2) Ἰωάννα χήρα Ἰω. Βαρελογιάννη, [θά] 
εἰσάγωσι πρός βοσκήν τά ζῶα αὐτῶν ἤ τῶν μισθωτῶν των εἰς τάς θέσεις Λιθαρόση-
μα, Μαγκανιάρα, Σκάλα καί Στεφάνια, ὅπου ὑπάρχει ὕδωρ. Εἰδικώτερον ὁ ἐκ τού-
των Ἀθαν. ∆. Σακκᾶς ὑποχρεοῦται ὅπως μισθώσει τό μερίδιον τοῦ ἐν Ἀμερικῇ δια-
μένοντος Νικ. Γαρδικιώτη καθ’ ἕκαστον ἔτος δι’ ἐλευθέρας καί ἀπ’ εὐθείας  μετ’ 
αὐτοῦ συμβάσεως, τό δέ μίσθωμα, ὅπερ θά εἶναι ἀνάλογον πρός τήν τρέχουσαν μι-
σθωτικήν ἀξίαν τοῦ λιβαδίου, θά καταβάλη εἰς τόν ἐν Ἑλλάδι πληρεξούσιόν του 
καί ἀντίκλητον. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον θά τακτοποιηθῆ ὁ συνιδιοκτήτης οὗτος (Ν. 
Γαρδικιώτης). 

∆) Ἡ Βασιλική χήρα Σωτ. Σακκᾶ, ἡ ὁποία ἔχει τά δύο ἥμισυ δωδέκατα (2,5/12) 
ἀδιαιρέτως, θά εἰσαγάγη τό ποίμνιον αὐτῆς ἤ τῶν μισθωτῶν της εἰς τήν ἔκτασιν ἥτις 
περικλείεται ἀπό τάς θέσεις ἀπό Σύνορο, Λιβάδι Χωνούλα, Τσιοῦμες, Γοῦρνες, 
Πγιάλο κάτω ἀπό τόν δρόμον ἤ Μεγάλη Χούνη. 

Ε) Ἡ Ἐλισσάβετ χήρα Νκ. Σακκᾶ, ἥτις ἔχει ἕν καί ἥμισυ δωδέκατον (1,5/12) 
ἀδιαιρέτως, θά εἰσαγάγη τό ποίμνιον αὐτῆς ἤ τῶν μισθωτῶν της εἰς τήν ἔκτασιν ἥτις 
περικλείεται ἀπό τάς θέσεις Βρομερή μέχρι τέρμα Μυροφύλλου, σύνορον ἀπό Σκά-
λα Ἀθαν. Σακκᾶ μέχρι τοῦ δρόμου Πγιάλο καί δυτικῶς μέχρι τοῦ ὁρίου Βασιλικῆς 
χήρας Σωτ. Σακκᾶ, ὅπου καί ὑπάρχει ὕδωρ. 

Ἅπαντες οἱ συνιδιοκτῆται ὑποχρεοῦνται ὅπως ἰδίαις αὐτῶν δαπάναις κατα-
σκευάσωσι μεγάλην ὑδατοδεξαμενήν (στέρνα) εἰς τάς γειτνιαζούσας θέσεις Σπιτάκι 
καί Πύργον, πρός ποτισμόν τῶν ποιμνίων, ἅτινα θά βόσκωσιν εἰς τάς θέσεις 
ἐκείνας. Τήν δαπάνην ἥτις θ’ ἀπαιτηθῆ πρός τοῦτο καί ἥτις ὑπελογίσθη εἰς δέκα 
τέσσαρας χιλιάδας τετρακοσίας (14.400) δραχμ. θά καταβάλωσιν ἅπαντες οἱ 
συνιδιοκτῆται καί δή ἀνά χιλίας διακοσίας (1.200) δραχ. καθ’ ἕκαστον μερίδιον 
(1/12). Τό ποσόν τοῦτο θά καταβληθῆ εἰς ἐμέ τόν διαχειριστήν καί ἀκολούθως ἐγώ 
θά μετρήσω τοῦτο εἰς τόν κ. Ἠλίαν Κουρεμένον, δικηγόρον, πρός πληρωμήν τοῦ 
ἀναλαβόντος τήν κατασκευήν τοῦ ἔργου τούτου Πάνου Βαρελογιάννη. Τήν ὅλην 
ἐπίβλεψιν τοῦ ἔργου ταύτην θά ἔχωσιν οἱ συνιδιοκτῆται, ἐμοῦ μή εὐθυνομένου διά 
τήν κακήν, τυχόν, ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου. Τήν σχετικήν σύμβασιν ἐκτελέσεως τοῦ 
ἔργου τούτου θά συνάψωσιν οἱ συνιδιοκτῆται μετά τοῦ ἄνω ἐργολάβου. Τό 
ἀνωτέρω ἐργολαβικόν ποσόν δέον νά ἔχη καταβληθῆ εἰς ἐμέ μέχρι τῆς 5 Μαΐου 
1964, ἐν ἐναντίᾳ δέ περιπτώσει δέν θά δικαιοῦνται ὅπως εἰσαγάγωσι τά ποίμνια 
πρός βοσκήν εἰς τάς καθορισθείσας ὡς ἄνω θέσεις. Τυχόν δέ μή συμμόρφωσις πρός 
τοῦτο θά ἔχη ὡς συνέπειαν τήν ἀποβολήν τοῦ μή συμμορφωθησομένου συνιδιοκτή-
του, κατόπιν αἰτήσεως ἔστω καί ἑνός συνιδιοκτήτου καί κατ’ αὐτήν ἔτι τήν διαδι-
κασίαν τῶν προσωρινῶν μέτρων, ἀνεξαρτήτως τῆς ὑποχρεώσεως τούτου πρός 
ἀνόρθωσιν οἱασδήποτε προσγενομένης ζημίας εἰς οἱονδήποτε τῶν συνιδιοκτητῶν. 

Πρό πάσης, ἐπίσης, εἰσαγωγῆς τῶν ποιμνίων εἰς τάς καθορισθείσας ὡς ἄνω 
ἐκτάσεις, οἱ συνιδιοκτῆται θά καταβάλωσιν εἰς ἐμέ καί τήν δαπάνην διά τήν ὑπό 
δικηγόρου σύνταξιν τῆς παρούσης καί τάς τυχόν γενησομένας πρός τούτους κοινο-
ποιήσεις διά δικαστικοῦ κλητῆρος. 

Ἡ παροῦσα ἀπόφασις θά ἰσχύη διά δέκα ἔτη (10) ἀπό τῆς προσεχοῦς θερινῆς 
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κτηνοτροφικῆς περιόδου, ἤτοι μέχρι τῆς λήξεως τῆς θερινῆς κτηνοτροφικῆς περιό-
δου 1974.- 

Ἐν περιπτώσει μή συμμορφώσεως συνιδιοκτήτου τινός πρός τήν παροῦσαν θά 
ἐφαρμοσθῶσι προσέτι καί αἱ ὑπό τοῦ Νόμου καί τῆς ἀνωτέρω προεδρικῆς ἀποφά-
σεως ἀπειλούμεναι κυρώσεις.  

Πᾶς συνιδιοκτήτης ὑπογράφων τήν παροῦσαν ἀπόφασίν μου θεωρεῖται ὅτι ἀπο-
δέχεται πλήρως καί ἀνεπιφυλάκτως ταύτην. 

 
Ἐν Τρικάλοις τή 5 Ἀπριλίου 1964 

Ὁ ∆ιαχειριστής 
Ἀντώνιος Θωμαΐδης 
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ 

∆ΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΡΑΪ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Οι φάκελοι με τα Αριστεία των ΓΑΚ περιέχουν έναν μεγάλο αριθμό εγγράφων, 
αιτήσεων και πιστοποιητικών, τα οποία αναφέρονται σε αγωνιστές του 1821 από 
όλες τις γωνιές του Ελληνισμού. Ερευνώντας στον φάκελο 97 εντοπίσαμε τα λιγο-
στά έγγραφα δύο αγωνιστών, οι οποίοι κατάγονταν από δύο οικισμούς των θεσσα-
λικών Αγράφων. Πρόκειται για τον Γεώργιο Χρίστου Κατσιούλη,1 από την τότε 
Σπινάσα και σήμερα Νεράιδα, και τον Γεώργιο Κούκο, από το Καροπλέσι. Για τους 
δύο αυτούς αγωνιστές δεν εντοπίσαμε καμία πληροφορία σε σχετικά δημοσιεύματα 
και επομένως η εδώ παρουσίασή τους είναι η μοναδική. 

1. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ 

Ο Γεώργιος Χρ. Κατσιούλης γεννήθηκε στην Σπινάσα και συμμετείχε στην Επα-
νάσταση από την έναρξή της, υπό τις διαταγές του Καραϊσκάκη, αρχικώς, και μετά 
του Ιωάννη Ράγκου. Με το σώμα του Καραϊσκάκη πήρε μέρος στις μάχες τις οποίες 
έδωσε εκείνος στα χωριά Μεσινικόλα, Κερασιά και Στούγκου (Κρυονέρι) της Καρ-
δίτσας και στο Σοβολάκο2 (Ψηλόβραχο) της Αιτωλοακαρνανίας, εναντίον του Ι-
σμαήλ Πλιάσα πασά. Οι πληροφορίες για μάχες στην περιοχή της Νεβρόπολης, γύ-
ρω από την σημερινή λίμνη του Πλαστήρα, είναι οι μόνες γνωστές. Την συμμετοχή 
του στις εν λόγω μάχες βεβαίωσαν, με ένα πιστοποιητικό τους, ο συνταγματάρχης 
του στρατού Ιωάννης Ράγκος και οι λοχαγοί Ιωάννης Φραγκίστας και Κώστας Γα-
λής. Μετά την λήξη της Επανάστασης και την δημιουργία του ελληνικού κράτους 
εγκαταστάθηκε στο χωριό του, καθώς αυτό βρέθηκε στην ελληνική επικράτεια. Ό-
ταν πληροφορήθηκε ότι το κράτος θα χορηγήσει στους αγωνιστές αριστεία για την 
συμμετοχή τους στην Επανάσταση, υπέβαλε και αυτός την αίτησή του τον Νοέμ-
                                                      

1. Στο Αρχείο των Αγωνιστών της ΕΒΕ σώζεται ο φάκελος του αγωνιστή Γεωργίου Αναγνώστη 
Κατσιούλη, με τα έγγραφα τα οποία υπέβαλε το 1865 στην Επιτροπή των Αγωνιστών. Κατα-
γόταν και αυτός από τον ίδιο οικισμό και πιστεύουμε ότι είναι συγγενής, πιθανόν πρώτος εξά-
δερφος του Γεωργίου Χρίστου Κατσιούλη. Υπηρέτησε και αυτός στα σώματα του Κώστα Βελή 
και του Καραϊσκάκη και έλαβε μέρος στις μάχες στα χωριά της Νεβρόπολης Καρδίτσας. Επιπλέον 
πολέμησε στον Άγιο Βλάση και στο Βαθύρεμα του Παραποτάμου, ενώ δεν αναφέρει την μάχη 
στο Σοβολάκο. Φαίνεται ότι οι δύο εξάδερφοι προσήλθαν στον Αγώνα ταυτοχρόνως. Βλ. Κώστας 
Ζήσης, Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821, εκδόσεις Στ. 
Βασιλόπουλος, Αθήνα 1983, 172-173. Ευχαριστούμε τους φίλους Γιάννη Μαυρομύτη και Γιώργο 
Κλήμο για την αποστολή των φωτοαντιγράφων από το εν λόγω βιβλίο. 

2. Η μάχη στο Σοβολάκο δόθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1823. Νίκησαν οι ΄Ελληνες με αρχηγό  τον 
Καραϊσκάκη. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ο αρχηγός της εμπροσθοφυλακής των Οθωμανών Χατζή-
μπεης Μπέντος. Βλ. ∆ημήτρης Φωτιάδης, Η Επανάσταση του 21, εκδοτικός οίκος Ν. Βότση, 
Αθήνα 1977, ΙV, 350. 
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βριο του 1841. Η Πολιτεία του απένειμε το σιδηρούν αριστείο.  

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ 

Στον φάκελο του Γεωργίου Χρ. Κατσιούλη υπάρχουν δύο έγγραφα: 1) Η αίτησή 
του, την οποία υπέβαλε στις 25 Νοεμβρίου 1841, στον δήμαρχο των Κτημενίων.3 Με 
αυτήν ζήτησε να του χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο. Και 2) Ένα πιστοποιητικό 
των Ιω. Ράγκου, Ιω. Φραγκίστα και Κώστα Γαλή, το οποίο εξέδωσαν στο χωριό των 
ευρυτανικών Αγράφων Χρύσου (Χρύσω), όπου ήταν η έδρα του στρατιωτικού σώ-
ματός τους. Με αυτό βεβαιώνουν την συμμετοχή του στην Επανάσταση και αναφέ-
ρουν τις μάχες στις οποίες πήρε μέρος. Τα έγγραφα του Γεωργίου Χρ. Κατσιούλη 
έχουν ως εξής: 

 
1ο/25.11.1841 

 
Γεώργιος Χρίστου Κατσιούλη 
Κάτοικος τοῦ χωρίου Σπινάσας                           Πρός τόν ∆ήμαρχον Κτημενίων 

 
Ἐξετεῖται τό ἀριστεῖον                                          Σιδηροῦν 
Ἐν Φουρνᾷ τῇ 25: 9βρίου 1841                                                                                  572 

  
Στρατιώτης ὑπηρετήσας ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος ὑπό τήν ὁδηγίαν διαφόρων 

ὁπλαρχηγῶν παρευρέθην εἰς διαφόρους μάχας καί ἐκστρατείας. 
Καθυποβάλλων ἐγκαίρως τήν περί ἀριστείου αἴτησίν μου, ἀλλ’ ἐπειδή εἰσέτι 

ὑστεροῦμαι αὐτό, ἐπισυνάπτω νῦν ἐνταῦθα πιστοποιητικόν ἐκδουλεύσεων ὑπογε-
γραμμένον παρά τῶν κ. κ. Ἰω(άννου) ράγκου συνταγματάρχου, Ἰω(άννου) φραγγί-
στα, καί Κώστα γαλῆ λοχαγῶν. 

Καί τό ὁποῖον παρακαλῶ νά δωθήσεται ὅθεν ἀνήκει ὁμοῦ μέ τήν παροῦσαν μου 
αἴτησιν. 

Ὑποσημειοῦμαι εὐσεβάστως 
Ὁ εὐπειθέστατος 

Γεοργιος χ: κατσιούλης 
 

                                                      
3. Ο ∆ήμος Κτημενίων ιδρύθηκε με το Β. ∆. της 18ης (30) Σεπτεμβρίου 1836, με έδρα την 

Κτημένη (Φουρνά). Η Σπινάσα, με την χάραξη της πρώτης ελληνοτουρκικής μεθορίου βρέθηκε 
στην ελληνική επικράτεια και υπήχθη, αρχικώς, στον ∆ήμο Ελλοπίας και με το Β. ∆. της 16ης (28) 
Οκτωβρίου 1836, με όλους τους οικισμούς του, στον ∆ήμο των Κτημενίων. Με το Β. ∆. της 23ης 
Φεβρουαρίου ιδρύθηκε ο ∆ήμος ∆ολόπων, στον οποίο υπήχθη μαζί με το Καροπλέσι και τους 
γύρω οικισμούς. Βλ. Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των ∆ήμων της Ελλάδος, 1833-
1912, Αθήνα 1994, 216-218. Μετά το 1928 η Σπινάσα μετονομάσθηκε σε Νεράιδα. Τον Ιούλιο του 
1974, με υπουργική απόφαση, η Νεράιδα και οι οικισμοί Σαραντάπορο και Μαυρόλογγος του 
τέως ∆ήμου ∆ολόπων αποσπάσθηκαν από τον Νομό της Ευρυτανίας και υπήχθησαν στον νομό 
της Καρδίτσας, καθώς είχαν επικοινωνία μόνο με την Καρδίτσα.   
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Εικ. 1. Το πιστοποιητικό (4.10.1841) των οπλαρχηγών Ιω. Ράγκου, Φραγκίστα και  
Κ. Γαλλή για την συμμετοχή του Γεωρ. Χ. Κατσούλη στην Επανάσταση του 1821. 
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2ο/4.10.1841 

[ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ] 

                                                                                                                              573 
Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑπογεγραμμένοι ὅτι ὁ κ. Γεώργιος Χρίστου Κατσούλης κάτοι-

κος τοῦ χωρίου Σπινάσης τοῦ ∆ήμου Κτημενίων τῆς Εὐρυτανίας ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ 
ἱεροῦ ἀγῶνος ὑπῆρξε στρατιωτικός ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ ἀειμνήστου Καραϊσκάκη 
καί τοῦ ὁπλαρχηγοῦ κ. Ἰω. Ράγκου, ὅτι παρευρέθη εἰς διαφόρους κατά τῶν ἐχθρῶν 
μάχας καί ἐκστρατείας γενομένας εἰς Μεσινικόλαν, Κερασιάν, Στούγκου καί Σοβο-
λάκον, καί ὅτι ἐκτελέσας ὄχι ὀλίγον ἐξεπλήρωσεν τό πρός τήν κοινήν πατρίδα 
καθῆκον του πιστῶς καί προθύμως, καθόλον τό διάστημα τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος μας.  

Ἐν Χρύσου τήν 4 8βρίου 
Οἱ ὁπλαρχηγοί 
Ι. ράνγκος 
» Ἰω φραγιςας λοχαγός 
» κώστας Γαλής λοχαγός 

 
Ἐπισυνάπτεται ὁ ἀνάλογος σφαγισμένος χάρτης ἐκ [ -  ]. 

Ἐν Καρπενησίῳ τήν 6: 8βρίου 1841 
Ὁ Ταμίας Εὐρυτανίας 

(τ. σ. υπογραφή δυσανάγνωστη) 
 

Τό ∆ημαρχεῖον Κτημενίων ἐπικυροῖ τάς γνησίας ὑπογραφάς τῶν Ἰω. Ράγκου συ-
νταγματάρχου, Ἰω. Φραγγίστα καί Κώστα Γαλῆ λοχαγῶν. 

Ἐν Φουρνᾷ τῇ :15: 9βρίου 1841 
Ὁ ∆ήμαρχος 

(τ. σ.) κωστάκης γιαννάκης 
 

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ, Αριστεία, φάκ. 97, αρ. 572-573. 

2. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ 

Οι πληροφορίες για τον Γεώργιο Κούκο είναι ελάχιστες. Γεννήθηκε στο Καρο-
πλέσι, πιθανότατα στον μικροοικισμό Κουκέικα και υπηρέτησε, υπό τις διαταγές 
του Κώστα Βελή,4 του Ιω. Φραγκίστα και του Καραϊσκάκη. Συμμετείχε στην Επα-
νάσταση και πήρε μέρος σε διάφορες μάχες, από τις οποίες αναφέρονται οι εξής 
τρεις: α) Η μάχη στη Βρύση του Ζαχαράκη, μεταξύ της Ρεντίνας και του Φουρνά, με 
το σώμα του οπλαρχηγού Κώστα Βελή. β) Η μάχη στα Καγκέλια5 του Βελουχίου, με 

                                                      
4. Ο Κώστας Βελής επαναστάτησε τα Άγραφα στις 10 Μαΐου 1821. Βλ. ∆ημήτρης Φωτιάδης, ό. 

π., σ. 325. 
5. Η μάχη στα Καγκέλια του Βελουχίου (Καρπενησίου) δόθηκε στις 19 Ιουνίου 1821. Σκο-

τώθηκε ο αρχηγός Κατσικογιάννης, νίκησαν οι Οθωμανοί και έκαψαν το Καρπενήσι. Βλ. ∆ημή-
τρης Φωτιάδης, ό. π., σ. 330. 
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το σώμα του Ιωάννη Φραγκίστα. και γ) Η μάχη στο Σοβολάκο6 (Ψηλόβραχο) της 
Αιτωλοακαρνανίας, εναντίον του Ισμαήλ Πλιάσα πασά,  με το σώμα του Καραϊ-
σκάκη. Μετά την λήξη της Επανάστασης και την δημιουργία του ελληνικού κρά-
τους εγκαταστάθηκε στο χωριό του, καθώς η περιοχή του Καροπλεσίου βρέθηκε 
στην ελληνική επικράτεια, αρκετά κοντά στην μεθοριακή γραμμή. Όταν πληροφο-
ρήθηκε ότι το κράτος θα χορηγήσει στους αγωνιστές αριστεία για την συμμετοχή 
τους στην Επανάσταση, υπέβαλε και αυτός την αίτησή του τον Νοέμβριο του 1841, 
στον δήμαρχο των Κτημενίων.7 Ποια τύχη είχε η αίτησή του δεν το γνωρίζουμε. 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΟΥΚΟΥ 

Στον φάκελο του Γεωργίου Κούκου υπάρχουν δύο έγγραφα: 1) Η αίτησή του, 
την οποία υπέβαλε στις 9 Νοεμβρίου 1841, στον δήμαρχο των Κτημενίων. Με αυτήν 
ζήτησε να του χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο. και 2) Ένα πιστοποιητικό των Ιω.  
Φραγκίστα, Κώστα Γαλή και Ιω. Κοτρούπη, το οποίο εξέδωσαν στο χωριό Φουρνά, 
έδρα του ∆ήμου Κτημενίων, όπου βρίσκονταν αυτό το διάστημα οι εν λόγω αξιω-
ματικοί του στρατού των ευρυτανικών Αγράφων. Με αυτό βεβαιώνουν την συμμε-
τοχή του στην Επανάσταση και αναφέρουν τις μάχες στις οποίες πήρε μέρος. Τα 
έγγραφα του Γεωργίου Κούκου έχουν ως εξής: 

 

1ο/9.11.1841 

Αἴτησις ἀριστείου τοῦ Γ. Κούκου                    Πρός τόν ∆ήμαρχον Κτημενίων 
Ἐν Φουρνᾷ τῇ 9: 9βρίου 1841                                                                                 530 

Τήν παροῦσαν μου περί ἀριστείου αἴτησιν μετά τοῦ συνημμένου πιστοποιη-
τικοῦ ἐκδουλεύσεών μου παρακαλεῖσθαι κ. ∆ήμαρχε νά διευθύνετε εἰς τήν Β. Γραμ-
ματείαν διά τῆς ἀνηκούσης ὁδοῦ. 

Ὑποσημειοῦμαι εὐσεβάστως 
Εὐπειθέστατος 

Γεώργιος Κοῦκος ἀγράμματος 
 

2ο/9.9.1841 

[ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ] 
                                                                                                                              531 
Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι ὅτι ὁ Γεώργιος Κοῦκος, κάτοικος τοῦ χωρίου 

Καροπλεσίου τοῦ ∆ήμου Κτημενίων Εὐρυτανίας, χρηματίσας στρατιωτικός παρευ-
ρέθη εἰς διαφόρους μάχας καί ἐκστρατείας:  

1) Εἰς τήν ἐν Ζαχ[αράκῃ] μέ τήν ὁδηγίαν τοῦ Κώστα Βελῆ. 

                                                      
6. Για την μάχη αυτή, βλ. παραπάνω την σημείωση 2. 
7. Το Καροπλέσι και οι οικισμοί του Γιαννουσέικα, Κουκέικα, Αγία Αγάθη και Ανθηρό (Κοντέι-

κα) τον Ιούλιο του 1974, με υπουργική απόφαση, αποσπάσθηκαν από τον Νομό της Ευρυτανίας και 
υπήχθησαν στον Νομό της Καρδίτσας, καθώς είχαν επικοινωνία μόνο με την Καρδίτσα. 
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Εικ. 2. Το πιστοποιητικό (9.11.1841) των λοχαγών Ιω. Φραγκίστα, Κ. Γαλλή και  
Ιω. Κοτρούπη για την συμμετοχή του Γεωρ. Κούκου στην Επανάσταση του 1821. 
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2) Εἰς τήν εἰς Καγκέλια Βελουχίου γινομένην μάχην ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ 
ὁπλαρχηγοῦ Ἰω. Φραγκίστα. καί 

3) Εἰς τήν εἰς Σοβολάκου μάχην μετά τοῦ Σμαΐλ πασσιᾶ Πλιάσα ὑπό τήν 
ἀρχηγίαν τοῦ ἀοιδίμου Καραϊσκάκη, καί ὅτι εἰς ὅλον τό διάστημα τοῦτο ἐξεπλή-
ρωσε τό πρός τήν πατρίδα χρέος τοῦ Ἕλληνος μέ ὅλην τήν προθυμίαν. 

Τῷ χορηγεῖται ὅθεν τό παρόν διά νά τῷ χρησιμεύση ὅθεν ἀνήκει. 
Ἐν Φουρνᾷ τῇ 9 9βρίου 1841 
Οἱ πιστοποιοῦντες 
» ἰωφραγγιςας λοχαγός 
» κώστας Γαλῆς – λοχαγός 
» Ἰωάννης Κοτρούπης λοχαγός 

 
Τό ∆ημαρχεῖον Κτημενίων ἐπικυροῖ τήν γνησιότητα τῶν ὑπογραφῶν τῶν Ἰω. 

Φραγγίστα, Κ. Γαλῆ, Ἰω. Κοτρούπη, λοχαγῶν.  
Ἐν Φουρνᾷ τῇ 11: 9βρίου 1841 

Ὁ ∆ήμαρχος 
(τ.σ) κωστάκης γιαννάκης 

 
ΓΑΚ, Αριστεία, φάκ. 97, αρ. 530, 531. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ 

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ-ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ (1843-1901) 

ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ-ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 

Μία από τις εξέχουσες οικογένειες της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη ήταν 
η οικογένεια Στεφάνοβικ-Σκυλίτση. Ο Ζαννής Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης ήταν πλούσι-
ος έμπορος και τραπεζίτης της Πόλης, χρηστός οικογενειάρχης, ευσεβής χριστιανός 
και διακρινόταν για τη φιλανθρωπία και την αγάπη του για το Γένος. Κατά τα έτη 
1837-1838 προσέφερε χρήματα για την ανέγερση του Γραικικού Νοσοκομείου των 
Επτά Πύργων (Κων/πολη).1 Επίσης το 1879 προέβη σε προσφορά 1.100 λιρών 
Τουρκίας για την οικοδόμηση ενός ιδιαίτερου κτιρίου για τους φρενοβλαβείς της 
Πόλης.2 

Το 1864, ο Ζαννής Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης με άλλους έλληνες τραπεζίτες της 
Κωνσταντινούπολης, όπως οι Ε. Μπαλτατζής, Στ. Ζαφειρόπουλος, Κ. Ζωγράφος, Α. 
Ράλλης, Cammondo και Γεώργιος Ζαρίφης, ίδρυσαν το τραπεζικό ίδρυμα «Societè 
Generale de l’ Empire Ottoman» (Γενική Εταιρεία του Οθωμανικού Κράτους).3 Το 
1873 ο Γεώργιος Ζαρίφης, ο Χρηστάκης Ζωγράφος, ο Ζαννής Στεφάνοβικ-Σκυλί-
τσης, ο Π. Καραπάνος, ο Ε. Μπαλτατζής και άλλοι τραπεζίτες της Κωνσταντινού-
πολης ίδρυσαν την «Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως» στην Αθήνα με κεφάλαιο 25 
εκατομμυρίων φράγκων.4 

Ο Γεώργιος Ι. Ζαρίφης μαζί με άλλους έλληνες τραπεζίτες της Κωνσταντινούπο-
λης (Λεωνίδας Ζαρίφης, Ευστάθιος Ευγενίδης, Χ. Μαυροκορδάτος, Αντώνιος 
Μαυρογορδάτος, Α. Βλαστός, Ζαννής Στεφάνοβικ, Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης, 
Γ. Κορωνιός, Β. Νεγρεπόντης)5 και μερικούς ξένους (ο Εβραίος Solomon Fernandez, 
οι εκπρόσωποι της Oθωμανικής Tράπεζας Foster, Devaux και Von Haas, ο βρετανός 
τραπεζίτης Alfred Barker κ. ά.)6 συγκρότησαν έναν τραπεζιτικό όμιλο και επέβαλαν 

                                                      
1. Έφη Κάννερ, Φτώχεια και Φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη Κοινότητα της Kωνσταντινού-

πολης 1753 - 1912, εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα 2004, 78-79.  
2. Έφη Κάννερ, ό. π., σ. 345.  
3. Κων. Σβολόπουλος, Κωνσταντινούπολη 1856-1908. Η ακμή του Ελληνισμού, Εκδοτική Αθη-

νών, Αθήνα 20064, 70· Χάρης Εξερτζόγλου, Προσαρμοστικότητα και πολιτική ομογενειακών 
κεφαλαίων. Έλληνες τραπεζίτες στην Κωνσταντινούπολη: Το κατάστημα «Ζαρίφης Ζαφειρόπου-
λος», 1871-1881, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 
1989, 19. 

4. Χάρης Εξερτζόγλου, Προσαρμοστικότητα και πολιτική..., σ. 122-123 
5. Χάρης Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19o αι. Ο Ελληνικός 

Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861-1912, εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ, Αθήνα 1996, 51.  
6. Χάρης Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα …, σ. 7· Ο ίδιος, Προσαρμοστικότητα και πολιτική…, 
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οικονομικό έλεγχο στα οικονομικά της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο παραπάνω 
τραπεζιτικός όμιλος κατάφερε και πέτυχε την έκδοση ενός αυτοκρατορικού δια-
τάγματος από τον σουλτάνο και την υπογραφή σύμβασης με την οθωμανική κυβέρ-
νηση (10/22 Νοεμβρίου 1879), που προέβλεπαν τα εξής: η οθωμανική κυβέρνηση 
παραχωρούσε, από την 1/13 Ιανουαρίου 1880, στον τραπεζιτικό αυτόν όμιλο και 
στην Οθωμανική Τράπεζα για μία δεκαετία την είσπραξη των φόρων χαρτοσήμου, 
οινοπνευματωδών, αλιείας, προβάτων και μεταξιού, τη διαχείριση των μονοπωλίων 
του αλατιού και του καπνού, καθώς και τους φόρους της Ρωμυλίας, της Κύπρου και 
της Βουλγαρίας, προκειμένου να καλυφθεί το εσωτερικό και εξωτερικό χρέος της 
Τουρκίας και να συνεχίσει η Τουρκία να πληρώνει το τοκοχρεωλύσιο του δημόσιου 
χρέους της, το οποίο είχε διακοπεί.7 Η σύμβαση αυτή εξελίχθηκε στο λεγόμενο 
«∆ιάταγμα του Μουχαρρέμ» (1881), με το οποίο διευθετήθηκε οριστικά το εξωτερι-
κό χρέος της Τουρκίας, αφού εγκαθιδρύθηκε αυστηρός οικονομικός έλεγχος στην 
Τουρκία, για να εξασφαλιστεί η πληρωμή 25 % του τοκοχρεωλυσίου του δημοσίου 
οθωμανικού χρέους.8 Ο οικονομικός έλεγχος στα δημόσια οικονομικά του οθωμανι-
κού κράτους, τα οποία είχαν επιβάλλει οι έλληνες τραπεζίτες της Πόλης, καταργή-
θηκε το 1923 από τον Κεμάλ Ατατούρκ και τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, 
μετά το τέλος του μικρασιατικού πολέμου και την αποχώρηση του ελληνικού στρα-
τού. 

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ-ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ (1843-1901)  

Ο Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης γεννήθηκε στην Κων/πολη το 1843. Πατέρας 
του ήταν ο πλούσιος έμπορος και τραπεζίτης της Πόλης Ζαννής Στεφάνοβικ-
Σκυλίτσης. Ο Παύλος ασχολήθηκε με την χρηματοπιστωτική πίστη και τη ναυτιλία, 
αλλά και με τις τραπεζιτικές και εμπορικές επιχειρήσεις του πατέρα του, τις οποίες 
διεύρυνε κι έτσι απέκτησε μεγάλη περιουσία. Το 1871 συμμετείχε, ως κύριος μέτο-
χος με τον Οίκο Ζαρίφη και άλλους έλληνες εμπόρους από την Κων/πολη, την Αλε-
ξάνδρεια και το Λονδίνο, στην εταιρεία «Η Ποντοπορία», η οποία διέθετε δύο ρυ-
μουλκά ατμόπλοια.9 Το 1872 συμμετέχει στην ίδρυση της τράπεζας «Αυστροουγ-
γρική Πίστη», με τον Χρηστάκη Ζωγράφο, τον Στ. Ράλλη, τον Γεώργιο Ζαρίφη, τον 
Κ. Καραπάνο, εβραίους τραπεζίτες κ. ά.10 

                                                          
σ. 97-98.  

7. Εγκυκλοπαίδεια ∆ρανδάκη, τ. 11ος, λ. «Ζαρίφης Γεώργιος»· Χάρης Εξερτζόγλου, Προσαρ-
μοστικότητα και πολιτική..., σ. 97-98.  

8. Εγκυκλοπαίδεια ∆ρανδάκη, τ. 11ος, λ. «Ζαρίφης Γεώργιος»· Χάρης Εξερτζόγλου, Προσαρ-
μοστικότητα και πολιτική …, σ. 104. 

9. Ελευθεροτυπία, Ιστορικά, 63 (28.12.2000) 17· Χάρης Εξερτζόγλου, Προσαρμοστικότητα και 
πολιτική …, σ. 34. 

10. Ελευθεροτυπία, Ιστορικά, ό. π., σ. 17· Χάρης Εξερτζόγλου, Προσαρμοστικότητα και πολι-
τική …, σ. 36-37. 
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1. Ο Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης (1843-1901). 
[Πηγή: Ελευθεροτυπία, Ιστορικά, 63 (28.12.2000) 14.] 

 
Πλούσιο ήταν το φιλανθρωπικό έργο και οι αγαθοεργίες του Παύλου Στεφάνο-

βικ- Σκυλίτση. Βοήθησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, συνέβαλε στην ανέγερση ενός 
ναού στο κοιμητήριο του Σταυροδρομίου,11 ενίσχυσε οικονομικά άπορες οικογένει-
ες, ελληνικά σχολεία και ορφανοτροφεία της Κων/πολης.12 Ήταν χρηματοδότης της 
φιλεκπαιδευτικής αδελφότητας «Αγαπάτε Αλλήλους», που ιδρύθηκε το 1881 υπό 
την αιγίδα του Οικ. Πατριαρχείου και «ανέλαβε την χρηματοδότηση των απόρων 
σχολείων, την ίδρυση σχολείων και παρθεναγωγείων όπως και την χρηματοδότηση 
δασκάλων».13 Επίσης, ο Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης και άλλοι οικονομικοί πα-
ράγοντες της Πόλης (Γεώργιος Ζαρίφης, Χρηστάκης Ζωγράφος, Θ. Μαυρογορδά-
τος, Ευγενίδης, Κορωνιός κ. ά.) συνέδραμαν οικονομικά στη λειτουργία του «Ελλη-
νικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως» και στις φιλεκπαιδευτικές του 
δραστηριότητες.14  

Τα ονόματα του Ζαννή Στεφάνοβικ-Σκυλίτση και του Παύλου Στεφάνοβικ-
Σκυλίτση αναγράφονται στον πίνακα ευεργετών και δωρητών που είναι αναρτημέ-

                                                      
11. Ελευθεροτυπία, Ιστορικά, ό. π., σ. 17. 
12. Ελευθεροτυπία, Ιστορικά, ό. π., σ. 17. 
13. Χάρης Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα …, σ. 26. 
14. Χάρης Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα …,, σ. 46. 
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νος στην αίθουσα τελετών της «Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής».  
Ο Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης συνέβαλε οικονομικά στην ανέγερση του ναού 

της Αγίας Τριάδας στο Ταξίμ, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1876 και εγκαινιάστηκε το 
1889. Ο σεισμός της 28ης Ιουνίου 1894 κατέστρεψε το κτιριακό συγκρότημα της 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Με δωρεά του Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση κτί-
στηκε εξολοκλήρου το σημερινό κτίριο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης σε σχή-
μα Π προς τιμήν του ιδρυτή, του οποίου το όνομα αρχίζει από Π (Παύλος), και τα 
εγκαίνιά του τελέστηκαν στις 6 Οκτωβρίου 1896, επί οικουμενικού πατριάρχη Αν-
θίμου Ζ΄ (1895-1897). 

Ο Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης πέθανε στην Κων/πολη στις 23 Απριλίου 1901 
και κηδεύτηκε με μεγάλες τιμές παρουσία του οικουμενικού πατριάρχη και της Ιε-
ράς Συνόδου. 

ΤΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ-ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Λίγους μήνες πριν από την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος 
(1881), η οθωμανική κυβέρνηση πούλησε σε πλούσιους Έλληνες όλα τα κτήματα 
που περιήλθαν σ’ αυτήν από δημεύσεις.15 Έτσι, ο Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης 
αγόρασε 26 τσιφλίκια στη Θεσσαλία, έκτασης 600.000 στρεμμάτων, περίπου. Τα 
τσιφλίκια, κυρίως πεδινά και λίγα ημιορεινά χωριά, τα οποία αυτός αγόρασε στη 
Θεσσαλία, στα τέλη του 19ου αιώνα κι αποτέλεσαν τα λεγόμενα στεφανοβίκεια 
κτήματα16 ήταν τα εξής:  

Α. Νομός της Λάρισας 

Νιάματα· Νάματα, νοτιοανατολικά της Λάρισας. 
Σαρασλάρ· Μεγάλο Μοναστήρι, 40 χλμ. νοτιοανατολικά της Λάρισας.  
Κιοπέ-Ομπασί (Κιοπόμπασι)· διαλυμένος οικισμός στην περιοχή του Ριζόμυλου 

του Βελεστίνου.  
Χατζημουσταφαλάρ· Ρεύμα, συνοικία των Νέων Καρυών, 17 χλμ. νότια της Λά-

ρισας. 
Κοτσμπασάν· Νέα Λεύκη, 14 χλμ. νότια της Λάρισας. 
Μεγάλο Χαλίτσι· ∆ίλοφος, 26 χλμ. νότια της Λάρισας. 
Χισαρλίκ (Σαρλίκι)· ο διαλυμένος οικισμός Παλαιοκκλήσι των Νέων Καρυών, 

17 χλμ. νότια της Λάρισας.  
Αμαρλάρ·17 Κοιλάδα, 14 χλμ. νοτιοδυτικά της Λάρισας.  

                                                      
15. ∆ημήτριος Α. Χατζηγιάννης, Το αγροτικό πρόβλημα της Θεσσαλίας. Γένεσις, ανέλιξις και 

λύσις αυτού, Αθήναι 1910, 32. 
16. ∆ημήτριος Α. Χατζηγιάννης, ό. π., σ. 32· εφημ. Σάλπιγξ, Λάρισα, φ. 192 (Λάρισα 8.8.1893) 1. 
17. Πρόκειται για το τσιφλίκι Αμαρλάρ της Λάρισας και όχι το Αμαρλάρ της Καρδίτσας. Το 

Αμαρλάρ (Αχλαδιά) της Καρδίτσας, έκτασης 17.000 στρεμμάτων, πουλήθηκε το 1881 από τους 39 
οθωμανούς ιδιοκτήτες του στον έμπορο Αλέξιο Ιωάννη Μαλλιόπουλο, κάτοικο της Λαμίας, αντί 
136.350 δραχμών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 73 / 7.11.1881 έγγραφο του συμβολαιογραφούντος 
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Ακ-Σεράι· η συνοικία Φιλιππούπολη της Λάρισας.  
Οκτσιλάρ·Αγία Σοφία του Τυρνάβου, 13 χλμ. βορειοδυτικά της Λάρισας. 
Τσούξιανη· ∆ήμητρα της Αγιάς, 24 χλμ. βορειοανατολικά της Λάρισας. 
Καστρί· Καστρί της Αγιάς, 33 χλμ. ανατολικά της Λάρισας. 
Σέχι· Ρευματιά των Φαρσάλων, 44 χλμ. νότια της Λάρισας. 
Επίσης στην ιδιοκτησία του Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση ανήκαν και οι αλια-

κάδες (τσιφλικομερίδια): 
Νεμπεγλέρ· Νίκαια, 9 χλμ. νότια της Λάρισας.  
Μπεχτσιλέρ· Μοσχοχώρι, 21 χλμ. νoτιοανατολικά της Λάρισας. 
Μικρό Χαλίτσι· Κοκκίνες του Κιλελέρ, 31 χλμ. νοτιοανατολκικά της Λάρισας. 

Β. Νομός της Μαγνησίας 

Χατζήμισι· Στεφανοβίκειο, 28 χλμ. βορειοδυτικά του Βόλου. Το Στεφανοβίκειο 
έλαβε το όνομά του από το όνομα του ιδιοκτήτη του χωριού Παύλου Στεφάνοβικ-
Σκυλίτση. 

Ριζόμυλος· Ριζόμυλος, 23 χλμ. βορειοδυτικά του Βόλου. 

Γ. Νομός της Καρδίτσας 

Τσαμάσι· Ανάβρα των Σοφάδων, 29 χλμ. νοτιοανατολικά της Καρδίτσας. Αγο-
ράστηκε αργότερα, κατά τα τέλη της δεκαετίας 1880-1890. 

Ερμήτσι· Ερμήτσι του Παλαμά, 18 χλμ. βορειοανατολικά της Καρδίτσας. 
Κρανιά· Κρανιά, 15 χλμ. βορειοδυτικά της Καρδίτσας. 

∆. Νομός των Τρικάλων 

Φλαμούλι· συνοικία των Τρικάλων, 6 χλμ. νότια της πόλης. 
Ριζαριό· συνοικία των Τρικάλων, 4 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης. 
Λόγγος Αχμέτ Αγά· Λόγγος, 11 χλμ. νοτιοανατολικά των Τρικάλων. 
Στεφανουσαίοι· ∆ροσερό, 6 χλμ. νοτιοδυτικά των Τρικάλων. 
Μπάγια· Πετρωτό, 23 χλμ. ανατολικά των Τρικάλων. 
Βοστήδι· Κρήνη, 24 χλμ. βορειοανατολικά των Τρικάλων. 
Βόργιανη· Αχλαδοχώρι, 32 χλμ. βορειοανατολικά των Τρικάλων. 
Τσιοτούλι· Παναγίτσα, 32 χλμ. ανατολικά των Τρικάλων. 
Μπουχούνιστα· Μεγαλοχώρι, 7 χλμ. ανατολικά των Τρικάλων. 
Υπολογίζεται ότι στα τσιφλίκια του Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, στη Θεσσα-

λία, κατοικούσαν 600 οικογένειες κολίγων.18 
 

                                                          
ειρηνοδίκη της Καρδίτσας Σοφοκλή Οιταιοκαρύδη. Έτσι, από τότε το χωριό Αμαρλάρ (Αχλαδιά) 
έγινε τσιφλίκι του Μαλλιόπουλου (βλ. Φώτιος Κύρκος, Αμαρλάρ 1880-1928 / Αχλαδιά 1929-
2001, 2η έκδοση, Καρδίτσα 2004, 14-19.  

18. Σοφοκλής Τριανταφυλλίδης, Οι κολλίγοι της Θεσσαλίας. Μελέτη περί μορτής, εκδ. Στοχα-
στής, Αθήνα 1974, 122. 
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Εικ. 2. Ο Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης 
στη νήσο Πρίγκηπο (1885). 

[Πηγή: Ακύλας Μήλλας, Πριγκηπόνησα, εφ. 
Τα Νέα, Αθήνα 2000, 146.] 

 
Τρία από τα τσιφλίκια του Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση στη Θεσσαλία βρί-

σκονταν στο σημερινό νομό της Καρδίτσας. Πρόκειται για τα τσιφλίκια Τσαμάσι 
(Ανάβρα), Ερμήτσι και Κρανιά. Στα τέλη της δεκαετίας 1880-1890, ο Παύλος Στε-
φάνοβικ-Σκυλίτσης αγόρασε το τσιφλίκι Τσαμάσι, έκτασης 75.000 στρεμμάτων, 
από τον οθωμανό ιδιοκτήτη του Αβραάμ πασά Καρακεχαγιά.19 Πιθανολογείται ότι 
στην έκταση των 75.000 στρεμμάτων περιλαμβανόταν και ένα τμήμα από το γειτο-
νικό χωριό-τσιφλίκι Αμαρλάρ (Αχλαδιά), αφού το τσιφλίκι Τσαμάσι περιελάμβανε 
31.000 στρέμματα.20  

Τον Απρίλιο του 1900 ο Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης επισκέφθηκε την Λάρι-
σα, όπου διέμεινε για μερικές ημέρες. Κατά την παραμονή του στη Λάρισα προέβη 
σε μία σειρά δωρεών.21 Συγκεκριμένα, προσέφερε 3.000 δραχμές στο ναό του Αγίου 
Αχιλλίου, 2.000 δραχμές στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και 1.500 δραχμές στο 
ναό του Αγίου Νικολάου. Επίσης δώρισε 2.000 δραχμές στο ∆ημοτικό Νοσοκομείο, 
2.000 δραχμές στη «Λαϊκή Σχολή» και 2.500 δραχμές στους απόρους της Λάρισας. 

                                                      
19. Γεώργιος Ι. Ακρίβος, Η Ανάβρα του σήμερα και το Τσαμάσι του χθες. Ιστορική εξέταση του 

τέως ∆ήμου Ταμασίου και της παλαιάς επαρχίας Καβακλή, Αθήνα 1999, 35. 
20. Γεώργιος Ι. Ακρίβος, ό. π., σ. 35. 
21. Εφημ. Σάλπιγξ, φ. 523 (Λάρισα 30.4.1900) 2. 
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Τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των τριών παραπάνω ναών της πόλης εξέδωσαν 
κοινό ευχαριστήριο ψήφισμα, το οποίο επέδωσε στον Παύλο Στεφάνοβικ-Σκυλίτση 
ο δήμαρχος της Λάρισας.22 Ο Παύλος Στεφάνοβικ- Σκυλίτσης επισκέφθηκε και δύο 
από τα τσιφλίκια του στη Θεσσαλία, το Χατζήμησι (Στεφανοβίκειο) και τον Ριζό-
μυλο, χωριά του τότε ∆ήμου Αρμενίου, κοντά στη λίμνη Βοιβηίδα (Κάρλα), όπου 
έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τους κατοίκους τους.23 Κατά την αναχώρησή του 
από την Λάρισα για τον Βόλο, τον Παύλο Στεφάνοβικ-Σκυλίτση κατευόδωσαν στο 
Σιδηροδρομικό Σταθμό ο δήμαρχος της Λάρισας Λ. Ζαρμάνης, ο δήμαρχος του Αρ-
μενίου ∆. Ζουζούκης και κάποιοι αξιωματικοί.24 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ-ΣΚΥΛΙΤΣΗ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ (1893). 

[Σάλπιγξ, Λάρισα, φ. 192 (Λάρισα, 8.8.1893) 1.] 
 

Το 1901 ο Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης πέθανε και τον κληρονόμησε ο αδερ-
φός του Ιωάννης Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης, ο οποίος πούλησε τα τσιφλίκια της Θεσ-
σαλίας στην ελληνική κυβέρνηση «αντί ευτελεστάτου τιμήματος»,25 με σκοπό να 
διανεμηθούν αυτά στους ακτήμονες χωρικούς. Με τον νόμο ΒΩΜΓ΄ της 1ης Φε-
βρουαρίου 1902 επικυρώθηκαν η πώληση των κτημάτων του Ιωάννη Στεφάνοβικ-
Σκυλίτση στο ελληνικό ∆ημόσιο και η σύναψη δανείου 80.000 λιρών στερλινών 
από την Εθνική Τράπεζα για την πληρωμή του τιμήματος των κτημάτων.26 Τέλος, 
τα στεφανοβίκεια κτήματα διανεμήθηκαν στους ακτήμονες θεσσαλούς γεωργούς 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου ΓΣΒ΄ (3202) /1907, τον οποίο ψήφισε η κυβέρ-
νηση του Γεωργίου Θεοτόκη, και όριζε ότι αυτά διανέμονται στους επίμορτους καλ-
λιεργητές που ζουν κι εργάζονται σ’ αυτά, καθώς και στους ομογενείς πρόσφυγες 
από την Ανατολική Ρωμυλία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία, οι οποίοι ήρθαν 
στην Ελλάδα.27  

Συγκεκριμένα, στα χωριά-τσιφλίκια του Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση στη 
Θεσσαλία εγκαταστάθηκαν, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ομογενείς 
από τα χωριά και τις πόλεις Σιναπλή, Βοδενά, Φιλιππούπολις, Στενήμαχος, Ακρα-
νιά, Καβακλή, Καρυές, ∆ογάνογλου, ∆αουτλή, Μουρανταλή, Μεγάλο Μοναστήρι, 
Τσεκούρκεϊ (Μικρό Μοναστήρι) και Μεγ. Βογιαλίκι της Ανατολικής Ρωμυλίας, κα-
θώς και από την Βράιλα της Ρουμανίας.  

                                                      
22. Εφημ. Σάλπιγξ, φ. 523 (Λάρισα 30.4.1900) 2. 
23. Εφημ. Σάλπιγξ, φ. 523 (Λάρισα 30.4.1900) 2-3. 
24. Εφημ. Σάλπιγξ, φ. 523 (Λάρισα 30.4.1900) 2-3. 
25. ∆ημήτριος Α. Χατζηγιάννης, ό. π., σ. 32. 
26. ∆ημήτριος Α. Χατζηγιάννης, ό. π., σ. 32. Στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας (εν Αθήναις 1901, 

29) αναφέρεται το ποσό των 80.000 στερλινών με επιτόκιο 4 %  μέχρι την οριστική εξόφληση του 
δανείου. 

27. ∆ημήτριος Α. Χατζηγιάννης, ό. π., σ. 32-33· Θεόδωρος Στ. ∆ημούδης, Νέο Μοναστήρι. 
Ιστορία του χωριού και αναδρομή στα παιδικά χρόνια, εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα 2010, 39-42. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

A΄. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΠΑΝΟ 

1) ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ, Η Ζωή και η ∆ράση του Θεόκλητου Φαρμακίδη 
(1784-1860), Πρακτικά του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου 24-25 Απριλίου 2010, Λάρισα 
2010, σ. 274. 

O ∆ήμος της Νίκαιας, με τον φιλίστορα δήμαρχό της Ρίζο Κομήτσα, εξέδωσε αμέσως τα 
πρακτικά του συνεδρίου και γι’ αυτό, καθώς και για τις άλλες εκδόσεις του Πολιτιστικού 
Οργανισμού του, είναι αξιέπαινος. Οι αξιόλογες ανακοινώσεις των πρακτικών, για την ζωή 
και την δράση του Νικαιώτη Θεόκλητου Φαρμακίδη, είναι οι εξής: α) Κων. Παπακωνστα-
ντίνου, Ο Φαρμακίδης και το εκπαιδευτικό ζήτημα. β) Βασίλης Σακελλαρίου, Ο Θεόκλητος 
Φαρμακίδης μέσα από τους λόγιους του 19ου αιώνα. γ) Γιώργος Ντρογκούλης, Οι απόψεις 
του Θεόκλητου Φαρμακίδη για το Αυτοκέφαλο της Ελληνικής Εκκλησίας. δ) Γρηγόρης Κα-
ραφύλλης, Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης και ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισμός. ε) π. Γεώργιος Με-
ταλληνός, Επισημάνσεις στον πατριωτισμό του Θεόκλητου Φαρμακίδη. στ) Χρήστος Μαρα-
ζόπουλος, Η επιχειρηματολογία του Θεόκλητου Φαρμακίδη για το «Περί Ζαχαρίου υιού 
Βαραχίου» ζήτημα. ζ) Γιώργος Ντρογκούλης, Αλληλογραφία Θεόκλητου Φαρμακίδη (μία 
πρώτη προσέγγιση). η) Νίκος Παύλου, Ότι η μελέτη των ιερών Γραφών είναι τόσον ανα-
γκαία. Η Αγία Γραφή στο έργο του Θεόκλητου Φαρμακίδη. θ) Πέτρος Μανταίος, Ο δημοσι-
ογράφος Θεόκλητος Φαρμακίδης. Αξίζουν συγχαρητήρια στους συγγραφείς των μελετών-
ανακοινώσεων και στον ∆ήμο της Νίκαιας. (Για πληροφορίες στο τηλ. 2410-921.064).  

2) ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΦΟΣ, Ο πράσινος θεσσαλικός λίθος και τα λατομεία της Χασάμπα-
λης, ∆ήμος Νέσσωνος, [Θεσσαλονίκη 2009], σ. 80.  

Ο γεωλόγος Β. Μέλφος μετά από μελέτη και έρευνα δέκα ετών, ανέσυρε από την αχλή του 
μύθου το πράσινο θεσσαλικό μάρμαρο, το οποίο, για πολλούς αιώνες, εξορυσσόταν στην πε-
ριοχή της Χασάμπαλης, μεταξύ της Λάρισας και του Συκουρίου. Ο οφιτοασβεστίτης, όπως 
είναι το επιστημονικό όνομα του πράσινου μαρμάρου, υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα πε-
τρώματα της ύστερης Αρχαιότητας, κατάλληλο για την κατασκευή μονολιθικών κιόνων. Στο 
πόνημά του, ο συγγραφέας περιγράφει τα λατομεία της Χασάμπαλης, καταγράφει τα μνημεία 
στα οποία χρησιμοποιήθηκε ο πράσινος θεσσαλικός λίθος (Αγια-Σοφιά, Άγιος Μάρκος της 
Βενετίας, Αχειροποίητος της Θεσσαλονίκης, San Vitale της Ραβέννας, βασιλική των Φιλίππων, 
Τοπ Καπί της Κων/πολης, Santa Maria di Popolo και Santa Maria degli Angeli της Ρώμης, Μου-
σείο Trinidad της Κούβας!) και δίνει στοιχεία για την πιο πρόσφατη λατομική δραστηριότητα 
στη Χασάμπαλη. Στο τέλος του βιβλίου παραθέτει αρκετές φωτογραφίες από τον χώρο των 
λατομείων και των μνημείων με τους πράσινους μονολιθικούς κίονες, με τις οποίες αποκτούμε 
καλή εικόνα του όλου θέματος. (Για πληροφορίες στο melfosv@otenet.gr). 

3) ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗΣ, Το δικαστικό βούλευμα για την δολοφονία του Μαρί-
νου Αντύπα, ανάτυπο από τα Πρακτικά του Συνεδρίου Μαρίνος Αντύπας (1872-1907), 
Αγία Ευφημία, 16-19 Μαρτίου 2006, σ. 283-300. 

Η παρουσιαζόμενη εδώ μελέτη του δικηγόρου της Λάρισας Γ. Ντρογκούλη ήταν η ανα-
κοίνωσή του στο συνέδριο για τον Μαρίνο Αντύπα, στην Αγ. Ευφημία, τον Μάρτιο του 
2006. Ο συγγραφέας εξετάζει το δικαστικό βούλευμα, το αναφερόμενο στη δολοφονία του 
Αντύπα, εντοπίζοντας τα αδύνατα σημεία του, αφού εξιστορεί την σκηνή του φόνου. Ο κά-
θε ένας μπορεί να καταλάβει ότι το δικαστικό αυτό βούλευμα συντάχθηκε κατ’ εντολήν, 
προκειμένου να φανεί ότι η δολοφονία του Αντύπα δεν ήταν προμελετημένη αλλά πως δια-
πράχθηκε εν βρασμώ ψυχής! Χρήσιμη μελέτη, για να γνωρίσουμε την ιστορική αλήθεια.  
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4) IΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, Παρατηρήσεις στη ναοδομία των θεσσαλικών Α-
γράφων κατά τον 19ο αιώνα, ανάτυπο από τα Πρακτικά του Α΄ Επιστημονικού Συμποσίου 
της Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης, Αθήνα 2009, σ. 133-154. 

Ο Γ. Καρατζόγλου, λέκτορας στη Σχολή των Καλών Τεχνών του Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου, ασχολείται με ζέση, εδώ και πολλά χρόνια, με την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, κυρίως, 
της Θεσσαλίας κι έχει εκπονήσει και σχετική διδακτορική διατριβή. Στο νέο δημιούργημά 
του, ασχολείται με 21 ναούς των θεσσαλικών Αγράφων κι ενός μικρού τμήματος της πεδινής 
περιοχής του Μουζακίου. Τους ναούς αυτούς, ο μελετητής τους κατέταξε σε 8 ομάδες: Μονό-
κλιτες ξυλόστεγες βασιλικές (Μοσχάτου), Τρίκλιτες ξυλόστεγες βασιλικές (Πορτής, Ανθοχω-
ρίου, Μουζακίου, Καροπλεσίου), Τρίκλιτες θολωτές βασιλικές (Μεσενικόλα, Πύργου Ιθώ-
μης, Ελληνόπυργου, Φαναρίου, Καταφυλλίου), Αθωνίτικοι τρίκλιτοι (Μορφοβουνίου, Νερά-
ιδας Πεζούλας), Σταυροειδείς εγγεγραμμένοι με τρούλο (Πετριλίων), Τρουλαίες βασιλικές, 
μονόκλιτες και τρίκλιτες (κοιμητηριακός της Μονής Κορώνας, Κρυοπηγής), Μονόκλιτες κα-
μαροσκέπαστες βασιλικές (Πορτίτσας) και Μονόκλιτοι αθωνίτικοι και παραπλήσιοι (Ελλη-
νόπυργου, Βλασίου, Λεοντίτου). Η παρουσίαση όλων αυτών των ναών γίνεται συνοπτικά, 
αλλά πολύ κατατοπιστικά για τον αναγνώστη, με τα απαραίτητα αρχιτεκτονικά στοιχεία 
του καθενός. Η Θεσσαλία οφείλει πολλά στον Γ. Καρατζόγλου.  

5) ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΩΤ. ΝΤΟΥΛΑΣ, Οι Καραγκούνηδες της Θεσσαλίας. Συγκριτική ιστο-
ρική, γλωσσική και λαογραφική μελέτη, εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 
2010, σ. 1102., τιμή 50 ευρώ. 

Τον καρπό μιας πολυετούς έρευνας έφερε στο φως προσφάτως ο Παλαμιώτης, στην κα-
ταγωγή, φιλόλογος και ένθερμος φίλος της τοπικής ιστορίας Χαρ. Ντούλας. Ήταν το όνειρο 
της ζωής του, το οποίο πραγματοποίησε και έθεσε στη διάθεση όλων των Καραγκούνηδων, 
κατοίκων της ∆υτικής Θεσσαλίας, και φυσικά των φιλιστόρων. Έχουμε υπόψη μας και άλλα 
δημοσιεύματα για το ίδιο θέμα, αλλά τώρα έχουμε μία μελέτη πολυεδρική, εξαντλητική, βα-
σισμένη σε πλούσια βιβλιογραφία, γραμμένη με νηφαλιότητα και την απαραίτητη επιστημο-
σύνη. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα μνημειώδες έργο, το οποίο θα είναι, στο εξής, η βασική 
πηγή πληροφοριών για τους Καραγκούνηδες. Η μελέτη, η οποία έλαβε έπαινο από την Ακα-
δημία Αθηνών το 2009, διαιρείται σε δύο πολυσέλιδα μέρη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσο-
νται διεξοδικά τα θέματα: α) Οι Σλάβοι και οι Έλληνες γενικά, ειδικά δε οι Θεσσαλοί και οι 
Καραγκούνηδες. β) Οι Βούλγαροι, οι Θεσσαλοί και οι Καραγκούνηδες. γ) Αλβανοί. Αρβανί-
τες και Καραγκούνηδες. δ) Τα φερόμενα ως αλβανικής προέλευσης αστικά τοπωνύμια σε –
ατι (-ατες, -αδες). ε) Ο όρος Βλάχος. στ) Αρβανιτόβλαχοι ή Καραγκούνηδες και Καραγκού-
νηδες της πεδινής Θεσσαλίας. ζ) Ταύτιση των Καραγκούνηδων της Θεσσαλίας με τους Αλβα-
νούς, τους Αρβανιτόβλαχους και άμεση ή έμμεση αμφισβήτηση της ελληνικότητάς τους. 

Τα παραπάνω κεφάλαια αποτελούνται από πολλές ενότητες, στις οποίες ο συγγραφέας 
παραθέτει όλα όσα έχουν γραφεί κατά καιρούς για τους Καραγκούνηδες, αβάσιμα και στη-
ριγμένα σε επιλεκτικά και αποσπασματικά παραθέματα διάφορων πηγών ή προγενέστερων 
δημοσιευμάτων. Όλα αυτά τα εξετάζει εξονυχιστικά, δίνει ολόκληρα τα παραθέματα, για να 
φανεί η μη σωστή χρήση τους, και απορρίπτει όλα τα συμπεράσματα πως τάχα οι Καρα-
γκούνηδες είναι εξελληνισμένοι Αλβανοί, πως τα τοπωνύμια σε –αδες είναι αλβανικά κ. ά. Ο 
αναγνώστης, έχοντας τώρα μπροστά του όλες αυτές τις απόψεις, μπορεί να εκτιμήσει το μέ-
γεθος της προσπάθειας του Χαρ. Ντούλα για την αναίρεσή τους και την αποκατάσταση της 
αλήθειας.  

Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας ασχολείται με την ετυμολογία της λέξης Καραγκούνης, 
τον εντοπισμό και την ταυτότητα των Καραγκούνηδων, την Καραγκούνα, την καθημερινή 
ζωή των Καραγκούνηδων (ήθη, έθιμα, ενδυμασία κ. λπ) και την γλώσσα τους (με ένα πλού-
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σιο γλωσσάρι, σ. 867-989) και τα μικροτοπωνύμια 15 οικισμών της ∆υτ. Θεσσαλίας. Η μελέ-
τη και η παρουσίαση όλων αυτών των θεμάτων γίνεται για να καταφανεί η διαφορά των 
Καραγκούνηδων από τους Αλβανούς κ. ά. Ο ογκώδης τόμος ολοκληρώνεται με τις διαπι-
στώσεις – συμπεράσματα ( παρ’ όλες τις περιπέτειες της χώρας μας, οι Έλληνες και φυσικά 
και οι Καραγκούνηδες παρέμειναν Έλληνες και δεν έχουν σχέση με τους Αλβανούς, τους 
Σλάβους κ. ά) και το ευρετήριο των κύριων ονομάτων. (Ο τόμος διατίθεται στα βιβλιοπω-
λεία της Λάρισας και της Καρδίτσας, Για πληροφορίες στο τηλ. 2410-252.916).  

6) ∆ΗΜΟΣ ΤΑΜΑΣΙΟΥ, Ο ∆ήμος Ταμασίου μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό 
του. Πρακτικά Συνεδρίου, Λεοντάρι της Καρδίτσας 2010, σ. 240.  

Στις 11-12.8.2006, διεξήχθησαν οι εργασίες ενός συνεδρίου τοπικής ιστορίας στο Λεοντά-
ρι της Καρδίτσας, διοργανωτής του οποίου ήταν ο τότε ∆ήμος του Ταμασίου. Οι ανακοινώ-
σεις των συνέδρων, τις οποίες τύπωσε με κάποια καθυστέρηση ο πρώην ∆ήμος και έθεσε στη 
διάθεση των κατοίκων της περιοχής και των φιλιστόρων, είναι οι εξής: α) Λεωνίδας Χατζη-
αγγελάκης, Κτιμένη. Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. β) Κων)νος Κατα-
ραχιάς, Οι ∆όλοπες ως μέλος της ∆ελφικής Αμφικτυονίας. Επιγραφικές μαρτυρίες. γ) Λά-
μπρος Γριβέλλας, Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Η τελευταία μάχη στην περιοχή του 
∆ήμου Ταμασίου. δ) Αθανάσιος Μόσχος, Οι Σαρακατσαναίοι του ∆ήμου Ταμασίου. ε) Κώ-
στας Σπανός, Ιστορικά στοιχεία για τους οικισμούς Ασημοχώρι, Αχλαδιά και Γραμματικό 
(1454/1455-1667). στ) ∆ημήτρης Νάτσιος, Μεμονωμένη και ομαδική μετακίνηση Ελλήνων 
από τη Φθιώτιδα προς τη Θεσσαλία και μόνιμη εγκατάσταση σ’ αυτήν, 1881-1899. ζ) Αντώ-
νης Αθ. Αντωνίου, Τα τσιφλίκια του Κων. Αγαθοκλή στη Ν∆ Θεσσαλία. η) Απόστολος Στε-
φανής, Ουζούν Καραλάρ. Ο οικισμός και οι άνθρωποί του στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα. θ) Βασίλης Μαγόπουλος, Η συνθήκη του Ταμασίου 10 Μαΐου 1525. Μύθος ή πραγ-
ματικότητα; [Ο Β. Μαγόπουλος, μετά από επισταμένη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
πρόκειται για μύθο]. ι) Γεώργιος Κλήμος, Ο διαλυμένος οικισμός Χατζή Εμίρ του Λεονταρί-
ου. ια) Ντίνα Στεργιοπούλου, Αχιλλέας Ιωαννίδης. Ο άνθρωπος, ο δάσκαλος, ο αγωνιστής. 
Μία μαθήτριά του θυμάται. ιβ) Παναγιώτα Θώδου-Στεφανή, Περί της ιστορίας του ∆ημοτι-
κού Σχολείου Λεονταρίου. ιγ) Παναγιώτης Νάννος, Η συλλογική δραστηριότητα στις τ. κοι-
νότητες του παλαιού ∆ήμου Ταμασίου, μέσα από τα σωματεία, από το 1881 μέχρι σήμερα. 
ιδ) Νίκος Καραφύλλης, Κτιμένιοι μαθητές του Γυμνασίου Λαμίας στα μέσα του 19ου αιώνα. 
Συγχαρητήρια στους παράγοντες της έκδοσης και ιδιαιτέρως στον Βασίλη Μαγόπουλο, επι-
μελητή της έκδοσης. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24410-25.327).  

7) ∆ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ∆ΩΝ, Οι Σοφάδες του πολιτισμού και της ανάπτυξης. Πρακτικά του 
Β΄ Συνεδρίου, 28-30 Ιουνίου 2002, σ. 326. 

Με πολλή καθυστέρηση κυκλοφόρησαν τα πρακτικά του συνεδρίου το οποίο διοργάνω-
σε ο ∆ήμος των Σοφάδων το 2002. Στις 326 σελίδες περιλαμβάνονται οι εξής ανακοινώσεις: 
α) Κώστας Σπανός, Το Μουζάκι των Σοφάδων, ένας άγνωστος υστεροβυζαντινός οικισμός. 
β) Κων. Αθανασιάδης, Πραγματικές πηγές, διαδρομή και ονομασία του Απιδανού-Φαρσα-
λίτη. Αρχαίοι οικισμοί της περιοχής Πασχαλίτσας. γ) Νίκος Ανώγης, Ανώγειο. Ιστορική και 
λαογραφική προσέγγιση. δ) Βασίλης Κ. Σπανός, Οι οικισμοί των Σοφάδων στις προθέσεις 
401 του Μεγ. Μετεώρου και 37 της Μονής του ∆ουσίκου (152-0-1540). ε) Βαγ. Αγγέλης, Η 
μάχη Καίσαρα - Πομπηίου στη Μητρόπολη και όχι στα Φάρσαλα. στ) Θάνος Αθανασόπου-
λος, ∆ήμαρχοι και πρόεδροι κοινότητας του ∆ήμου Κιερίου-Σοφάδων. ζ) Β. ∆. Αναγνωστό-
πουλος, Το ιστορικό γεγονός ως θέμα λογοτεχνικό: Η περίπτωση της θυσίας του λοχία Γεωρ-
γίου Λαΐου στη μάχη της Ματαράγκας το 1878. η) Μπάμπης Ιντζεσίλογλου, ∆ύο αρχαίοι 
δρόμοι του Κιερίου. θ) Έλσα Νικολάου - Αιμιλία Καλογιάννη - Φωτεινή Τσιούκα, Γεφύρια-
Αρχαίο Θητώνιο. Ειδήσεις από το νεκροταφείο. ι) Κων. Καταραχιάς, Ποταμοί της περιοχής 
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Σοφάδων κατά την Αρχαιότητα. ια) Νίκος Καραφύλλης, Το γεφύρι του Μοσχολουρίου 
στους θρύλους και στην ιστορία. ιβ) Κώστας Ντούρλιας, Ο παλιός μας ταχυδρόμος, ο κυρ-
Γιώργος. ιγ) Χρήστος Βλάντζος, Εμπόριο-βιοτεχνία-βιομηχανία, ιστορία, σημερινή κατά-
σταση. ιδ) Βασίλης Μπελλής, Εμπόριο-βιοτεχνία-βιομηχανία. Σημερινή κατάσταση και προ-
οπτικές. ιε) Σπυριδούλα Τριανταλή-Κάμπα, Η εκπαίδευση στο ∆ήμο Σοφάδων από την 
Τουρκοκρατία ως το 1954. ιστ) Βασίλειος Τσιαμούλης, Τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτή-
ρια. ιζ) Βασίλης Μαγόπουλος, Το Υποδιδασκαλείο των Σοφάδων, 1899-1900. ιη) Αντώνης 
Ηλ. Αντωνίου, Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο ∆ήμο Σοφάδων στις αρχές του περασμένου 
αιώνα (1920-1930). Πώς την περιγράφουν οι επιθεωρητές της εποχής εκείνης στις εκθέσεις 
τους προς το Υπουργείο Παιδείας. ιθ) Αθανάσιος Σταθόπουλος, Η γεωργία και η κτηνοτρο-
φία στους Σοφάδες μέσα στο χρόνο. Ιστορία-προοπτικές. κ) Χρήστος Σακελλαρίου, Γεωργία 
και κτηνοτροφία. Ιστορία-σημερινή κατάσταση-προοπτικές. κα) Βασίλης Κυριαζής, Η καλ-
λιέργεια του βαμβακιού στον ∆ήμο των Σοφάδων. Εξέλιξη και προοπτικές. κβ) Γεώργιος 
Γκουσιάρης, Η πολιτιστική ζωή των Σοφάδων από το 1976 και μετέπειτα. κγ) Νίκος Σταφυ-
λάς, Η ίδρυση και οι δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλλόγου Σοφαδιτών Ν. Μαγνησί-
ας. κδ) Νίκος Μπαζιάνας, Το γλωσσικό ιδίωμα των Καραγκούνηδων. κε) Χαρίλαος Ντού-
λας, Τα φερόμενα ως αλβανικής προέλευσης αστικά τοπωνύμια σε –άτι -άτες, -άδες . Οι Σο-
φάδες και οι Κουμάδες (Σταυρός). κστ) Γεώργιος Κλήμος, Ιερά Μονή Πέτρας και το μετόχι 
των Σοφάδων με την εκεί περιουσία της. κζ) Αθανάσιος ∆εληβελιώτης, Ο ρόλος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην διαμόρφωση πολιτικής υγείας και πρόνοια στον ∆ήμο. κη) Βασίλειος 
Ταγκούλης, Ιστορία του αθλητισμού στους Σοφάδες. Εξέλιξη και προοπτικές. (Για πληρο-
φορίες στο τηλ. 24433-53.200).  

8) ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ένα παιδί θυμάται. Ηρωικά και τραγικά γεγονότα από τα 
δύσκολα χρόνια 1940-1950. 40 μικρές ιστορίες, [Καρδίτσα] 2010, σ. 168.  

Ο συνταξιούχος δάσκαλος Α. Αντωνίου, από τον Μπελοκομίτη της Καρδίτσας, έζησε τα 
παιδικά του χρόνια στην τραγική περίοδο 1940-1950. Τα μάτια του είδαν πολλά άσχημα, 
καταστάσεις απαράδεκτες, γεγονότα τα οποία έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη του: 
φτώχια, πείνα, απελπισία, δυστυχία, αλληλοσπαραγμό. Πολλά από αυτά τα βιώματα, τα 
οποία έζησαν και χιλιάδες παιδιά της ελληνικής επαρχίας, παρουσιάζει στο νέο δημιούργη-
μά του, ξεφυλλίζοντας το ημερολόγιο της μνήμης του και καταχωρίζοντάς τα σε σαράντα 
μικρές και ενδιαφέρουσες ιστορίες, μία από τις οποίες είναι η ιστορία με τα τραγικά γεγονό-
τα της Νιάλας των Αγράφων. Συγχαρητήρια και στον χορηγό της έκδοσης. (Για πληροφορίες 
στα τηλ. 24410-20.233 και 6977-830.685).  

9) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, Εκκλησιαστική Ζωή της Μαγούλας. 500 χρόνια (1510-
2010), [Καρδίτσα] 2010, σ. 342. 

Ο Ν. Παλάντζας, εκμεταλλευόμενος τον ελεύθερο χρόνο του συνταξιούχου, ασχολήθηκε 
με τους δύο ενοριακούς ναούς του χωριού του Μαγούλα της Καρδίτσας και με την εκκλησι-
αστική ζωή των συγχωριανών του. Στις 342 σελίδες του βιβλίου του παρουσιάζει με κάθε 
λεπτομέρεια τις ενορίες και τους ναούς τού Αγ. ∆ημητρίου και του Αγ. Νικολάου της Μα-
γούλας. Οι πληροφορίες, τις οποίες συνέλεξε, έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική των ναών, 
τα εκκλησιαστικά συμβούλια, τους επιτρόπους, τους ιερείς, τους ψάλτες, τα εκκλησιαστικά 
βιβλία, τα περιουσιακά στοιχεία των ναών, τα πανηγύρια. Στο τέλος του τόμου προστέθηκε 
η ασματική ακολουθία της ανακομιδής και μετακομιδής των λειψάνων του αγίου Νικολάου 
και το επίμετρο με τα έγγραφα αλληλογραφίας και το φωτογραφικό ανθολόγιο. Ο τόμος 
ολοκληρώνεται με την βιβλιογραφία, την οποία είχε υπόψη του ο Ν. Παλάντζας για την 
σύνθεση του έργου του. (Για πληροφορίες στο τηλ.24910-22081).  

10) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ», Αφιέρωμα: Τα μο-
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ναστήρια της Αργιθέας, 2011, (Ημερολόγιο), φύλλα 27. 
Ένα πραγματικό κόσμημα είναι το φετινό ημερολόγιο του Πολιτιστικού Συλλόγου του 

Λεοντίτου, το οποίο επιμελήθηκε με μεράκι ο φιλόλογος ∆ημ. Γρίβας. ∆ίπλα στις καλά επι-
λεγμένες φωτογραφίες των μοναστηριών της Αργιθέας υπάρχουν ενδιαφέροντα σχετικά κεί-
μενα, τα οποία έγραψαν οι ∆ημήτρης Γρίβας, Λάζαρος ∆ερεζιώτης, π. Αντώνης Ζουμπουρ-
λής, Βασίλης Κάμπας, Γιάννης Καρατζόγλου, Γιώργος Κλήμος, Θανάσης Κούτσικος, Γεώργι-
ος Κωτής, Κρυσταλλία Μαντζανά, αρχιμ. Νεκτάριος Μουτσόπουλος, Παναγιώτης Νταβαρί-
νος, Άρης Ποζιόπουλος, π. Σίμος Πολύζος, Σταυρούλα Σδρόλια, Κώστας Σπανός, Λάμπρος 
Τσιβόλας και Ηλίας Τυλιγάδας. Εύγε στον Σύλλογο του Λεοντίνου. (Για πληροφορίες στο 
τηλ.210-68.44.979). 

11) ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ, Αργιθέα-Αχελώος. Περιήγηση στον τόπο και τα μνημεία, 
Ελάτη Τρικάλων 2010, σ. 88. 

Ο Α. Σινάνης, φίλος της περιήγησης των ορεινών περιοχών της χώρας μας και της φωτο-
γραφίας, με έδρα την Ελάτη των Τρικάλων, μας προσέφερε έναν χρήσιμο οδηγό της Αργιθέ-
ας και της περιοχής του Αχελώου. Στις 88 σελίδες του έργου του παρουσιάζει όλα τα μνη-
μεία της Αργιθέας: ναούς, μοναστήρια, εξωκλήσια, γεφύρια, νερόμυλους, πανηγύρια, με βά-
ση τις περιηγητικές διαδρομές, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε για να τα δούμε όλα 
αυτά. Τα καλογραμμένα κείμενα πλαισιώνονται από πολλές εικόνες των μνημείων και των 
οικισμών, οι οποίες κάνουν την ανάγνωση ευχάριστη. Τα συγχαρητήριά μας. (Για πληροφο-
ρίες στο info@likno.gr).  

12) AXIΛΛΕΑΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ, Κυψέλη (Μπαλταλάρ). Η ιστορία και ο κόσμος της. 
Οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, Καρδίτσα 2008, σ. 662+164 παράρτημα, τιμή 25 ευρώ. 

Έναν ογκώδη τόμο για την Κυψέλη (πρώην Μπαλταλάρ) των Σοφάδων εξέδωσε ο Αχ. 
Χαλβατζάρας, αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ ε. α., με πολλά και ποικίλα θέματα. Μετά την σύ-
ντομη ιστορική αναδρομή της Θεσσαλίας και την αναφορά στους αρχαιολογικούς χώρους 
στην περιοχή των Σοφάδων, πιάνει τον νήμα της ιστορίας της Κυψέλης από την πρώτη σω-
ζόμενη απογραφή των Οθωμανών του έτους 1454/1455, παρουσιάζοντας ακολούθως πολλά 
θέματα: την ύδρευση του οικισμού, τους συνεταιρισμούς, την καταγωγή των κατοίκων, το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του χωριού, τους αγώνες των κολίγων, τις απαλλοτριώσεις, τον α-
ναδασμό των γαιών, τα τοπωνύμια, την συμμετοχή των συγχωριανών του στους πολέμους, 
πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής στο χωριό (πρακτικοί γιατροί, φορεσιές, τραγούδια, 
γάμος, παροιμίες, δεισιδαιμονίες κ. ά), το σχολείο, την κοινότητα, τις καλλιέργειες, τα τοπω-
νύμια και τα επώνυμα της Κυψέλης. Στο πολυσέλιδο παράρτημα ο συγγραφέας καταχώρισε 
ποικίλα έγγραφα και πίνακες, φωτογραφίες συγχωριανών του, οι οποίοι συμμετείχαν και 
πολλοί σκοτώθηκαν στους πολέμους 1912-1949, φωτογραφίες από την ζωή του οικισμού, 
φωτογραφίες κτισμάτων κ.λπ. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-68.32.820). 

13) ΘEOTEKNH ΜΟΝΑΧΗ, Το πέτρινο δάσος. Ιερά ασκητήρια., Άγια Μετέωρα 2010, 
τ. α΄, σ. 432. 

Η αγιοστεφανίτισσα μοναχή Θεοτέκνη ασχολείται, εδώ και πολλά χρόνια, με την ιστορία 
των μετεωρίτικων μονών κι έχει εκδώσει έως τώρα 13 αξιόλογα έργα της, με πρώτο Το πέ-
τρινο δάσος των Μετεώρων, το οποίο κυκλοφόρησε το 1978, επανεκδόθηκε πολλές φορές 
και μεταφράστηκε στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Στόχος της είναι να διασώσει ό,τι 
μπορεί από την φθορά του χρόνου και να αναδείξει το ιστορικό παρελθόν αυτού του μνη-
μειακού συγκροτήματος της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας. Με το πέρασμα του χρόνου και την 
δημοσίευση πολλών νέων πηγών και περιηγητικών κειμένων, η συγγραφέας συγκέντρωσε 
περισσότερα στοιχεία για τις μονές των Μετεώρων, με αποτέλεσμα να ετοιμάσει ένα δίτομο 
έργο, πλούσιο σε περιεχόμενο, προϊόν μεγάλης εμπειρίας και επιστημοσύνης. Στον πρώτο 
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πολυσέλιδο τόμο, μετά τους προλόγους του μητροπολίτη των Μετεώρων και Σταγών Σερα-
φείμ και του μακαρίτη ∆ημήτρη Σοφιανού, ακολουθεί μία σύντομη, αλλά κατατοπιστική, 
εισαγωγή για τον πρώιμο μοναχισμό στην περιοχή των Μετεώρων, η οποία αποτελεί το 1ο 
κεφάλαιο του τόμου. Το 2ο κεφάλαιο διαιρείται σε έξι ενότητες, στις οποίες παρουσιάζονται 
τα εξής: α) Τα ασκητήρια των Αγ. Μετεώρων: Οι μονές της ∆ούπιανης, του Παντοκράτορος 
(Αναλήψεως) και του Αγ. ∆ημητρίου. β) Τα ασκητήρια στο στύλο των Σταγών: Ο ναός των 
Ταξιαρχών-Αγ. Πνεύματος, το σπήλαιο του Αγ. Γεωργίου του Μανδηλά, το σπήλαιο του 
αρχιμ. Μακαρίου «παρά το πηγάδιον» και το κοντινό του σπήλαιο του παπα-Νεοφύτου, οι 
φυλακές-Παναγία των Φυλακών ή Ογλάς και το παλαιομονάστηρο-σπήλαιο του Οσίου Α-
θανασίου. γ) Οι μονές στην περιοχή των Κοφινίων: του Αγ. Νικολάου Κοφινά ή Μπάντοβα, 
του Αγ. Αντωνίου (μία πραγματική έκπληξη μετά την ανακαίνισή της), του Αγ. Νικολάου 
της Πέτρας˙ ο ναός του Γενεσίου της Θεοτόκου και το κελί του Κωνστάντιου (Παναγία του 
Καστρακίου). δ) Τα μονύδρια στην ευρύτερη περιοχή των Αγ. Μετεώρων: της Υπαπαντής ή 
Αναλήψεως, του Αγ. ∆ημητρίου, του Αγ. Αθανασίου στο Ροξιώρι, της Παναγίας της Μίκα-
νης, των Αγ. Αποστόλων του Καλλίστου και του Αγ. Ιωάννη Θεολόγου του Μπουνήλα. ε) Η 
Μονή των Αγ. Θεοδώρων του ομώνυμου οικισμού. στ) Τα ερείπια παλαιών μονών: του Προ-
δρόμου, της Αγ. Μονής (Γενεσίου της Θεοτόκου), της Υψηλοτέρας, της Αλύσεως του Απ. 
Πέτρου, των Αγ. Αποστόλων (Αϊά), του Αγ. Μοδέστου και των Ταξιαρχών. ζ) Οι μονές των 
οποίων η ακριβής θέση είναι απροσδιόριστη: του Αγ. Αποστόλου Παύλου, του Καλλιστρά-
του, των Τριών Ιεραρχών, του Θεοστηρίκτου, του Αγ. Ευστρατίου και της Πέτρας του Με-
τεώρου. Πρόκειται για ένα σύνολο 35 μονών και μονυδρίων, για τα οποία η συγγραφέας μάς 
παρέχει κάθε πληροφορία, την οποία αλίευσε στη βιβλιογραφία. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται 
λόγος στο αρχαίο Αιγίνιο, στους μεσαιωνικούς Σταγούς και στη νεότερη Καλαμπάκα και 
στο γειτονικό Καστράκι. Στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο καταχωρίσθηκαν, ως παράρτημα, 
δύο έγγραφα και το χρονολόγιο. Ο τόμος ολοκληρώνεται με τις συντομογραφίες των σειρών, 
την βιβλιογραφία (κώδικες, πηγές, κ. ά.). Ο καλογραμμένος τόμος, με την υπέροχη εικονο-
γράφηση και την προβολή τόσων μνημείων, είναι ένα στολίδι της βιβλιοθήκης μας. Τα συγ-
χαρητήριά μας στην λογία μοναχή. (Ο τόμος διατίθεται στην Μονή του Αγίου Στεφάνου). 

14) XΡΗΣΤΟΣ ΧΛΩΡΟΣ, Μαυρέλι Χασίων ∆ήμου Τυμφαίων. Ιστορία - Περιήγηση, 
Μαυρέλι 2010, σ. 64. 

Το Μαυρέλι είναι ένας ορεινός οικισμός της Καλαμπάκας, ο οποίος φθίνει πληθυσμιακά, 
όπως όλοι οι ορεινοί οικισμοί της χώρας μας. Ο Χρ. Χλωρός το υπεραγαπά, αφού είναι ο 
γενέθλιος τόπος του, και θέλει να διασώσει ό,τι έχει σχέση με την ιστορία του. Στο παρουσι-
αζόμενο εδώ πόνημά του, τρίτο στη σειρά, ασχολείται με την πρόσφατη ιστορία του Μαυρε-
λίου: Με την ανέγερση, στην περιοχή του, των μεθοριακών σταθμών του 1881 (το Μαυρέλι 
βρέθηκε στην ελληνική επικράτεια), τις αψιμαχίες του 1897 στην εκεί περιοχή, τα ρέματα, τις 
βρύσες και τα πηγάδια, τις εκκλησίες, τα εξωκλήσια και τα εικονοστάσια, τους επισκέπτες 
του χωριού κ. ά. Τα κείμενα του τομιδίου συμπληρώνονται με πολλές παλιές φωτογραφίες 
Μαυρελιωτών και του Μαυρελίου. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-51.40.059). 

15) ΦΑΤΑ, Το αρχείο της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Τζούρτζιας της Αθαμανίας 
και η ψηφιοποίησή του από το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Τρίκαλα, 15 Νοεμβρίου 2008, σ. 384. 

Η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα της βλαχόφωνης Τζούρτζιας (της σημερινής Αγ. Παρα-
σκευής) του Ασπροποτάμου (ΦΑΤΑ) ιδρύθηκε το 1893 και έχει δείξει σημαντική δράση σε 
πολλούς τομείς, εκτός από την προώθηση της παιδείας στον οικισμό τους. Από τις ποικίλες 
δραστηριότητές της προέκυψε ένα σημαντικό αρχείο, το οποίο ψηφιοποίησε το ΚΕΕΛ της 
Ακαδημίας, για να είναι προσιτό στους ερευνητές. Ο τόμος των πρακτικών περιλαμβάνει τις 
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εξής ανακοινώσεις α) Ευ. Καραμανές - Παρ. Ποτηρόπουλος, Η ψηφιοποίηση του αρχείου της 
ΦΑΤΑ. β) Παν. Καμηλάκης, Ο επαγγελματικός νομαδισμός των Ασπροποταμιτών και οι 
πατριδοτοπικοί τους σύλλογοι. γ) Μαρία Ταμπακιώτη-Σίμου, ΦΑΤΑ, η ίδρυση κα η προ-
σφορά της. δ) ∆ημ. Γ. Καλούσιος, Τα εκκλησιαστικά της Τζιούρτζιας. (Για πληροφορίες στο 
τηλ. 24310-39.933). 

16) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΑΚΡΗΣ ΕΛΑΣΣOΝΑΣ, Έκδοση του Μορφω-
τικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άκρης (Μ. Ε. Σ), 2010, σ. 250. 

Η Άκρη (πρώην Μπισιριτσιά) είναι ένας μικρός οικισμός της Ελασσόνας, στα όρια με 
την επαρχία των Σερβίων, κοντά στο Λουτρό. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογός της 
εξέδωσε ένα ενδιαφέρον ημερολόγιο, με κείμενα των Θεόδωρου Γούπου, Λάμπρου Κοντοτά-
σιου και Ιωάννη Παπαθανασίου, πλαισιωμένα με παλιές φωτογραφίες του οικισμού και με 
σκηνές της καθημερινής ζωής κατοίκων της. Μετά το ημερολόγιο, κατά μήνα, καταχωρίζο-
νται δείγματα της ντοπιολαλιάς, τοπωνύμια, ήθη και έθιμα, δημοτικά τραγούδια, φράσεις 
και παροιμίες της Άκρης. Ο εν λόγω σύλλογος έκανε ένα καλό δώρο στους κατοίκους της 
Άκρης. Του αξίζουν συγχαρητήρια. 

17) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ, Το Κεφαλόβρυσο Τρικάλων. Μέρτζιον-Μέρτζι-
Μικρό Μέρτζι-Μικρό Μέρτσι, έκδοση του ∆ήμου Φαλώρειας, Κεφαλόβρυσο 2010, τ. 2, σ. 
446+392. 

Ο Θ. Καλογράνας, καθηγητής της φυσικής αγωγής από το Κεφαλόβρυσο, εξέδωσε ένα δί-
τομο έργο για να προβάλει την ιστορία του χωριού του και να διασώσει ό,τι είναι δυνατόν 
από την φθορά του χρόνου. Στον πρώτο τόμο καταχώρισε αποσπάσματα των πηγών στις 
οποίες αναφέρεται το Μέρτζι, δημογραφικά στοιχεία γι’ αυτό, ιστορικά στοιχεία για την 
περιοχή των Τρικάλων και του (πρώην) ∆ήμου της Φαλώρειας. Μεγάλο μέρος του τόμου 
καλύπτουν οι σελίδες με τα ονόματα των κατοίκων του Κεφαλόβρυσου (βαπτιστικά και 
επώνυμα) και τα γενεαλογικά τους δέντρα, σημαντική προσφορά στους συγχωριανούς του. 
Ο δεύτερος τόμος είναι ένα λεύκωμα παλιών και σύγχρονων φωτογραφιών πάμπολλων κα-
τοίκων του Κεφαλόβρυσου. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24310-85.728).  

18) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ, Τα σιδερένια γεφύρια του νομού Τρικάλων, Χο-
ρηγία του Ιδρύματος «Λεων. Κ. Μακρή-Ιατρού», Τρίκαλα 2011, σ. 118. 

O N. Kατσόγιαννος έχει εκδώσει πολλά έργα του για τα Τρίκαλα και την περιοχή τους, 
τα οποία έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς. Φέτος εξέδωσε το ως άνω έργο του, το οποίο 
είναι καρπός μιας πολύχρονης επιτόπιας μελέτης για τα εναπομείναντα σιδερένια γεφύρια 
στο νομό των Τρικάλων. Συνολικά παρουσιάζει 11 σιδερένια γεφύρια, 12 φυσικές γέφυρες, 
18 σιδηροδρομικές γέφυρες, 50 οδογέφυρες και 95 γέφυρες μπέλεϊ. Ο συγγραφέας, με πολλή 
υπομονή, εντόπισε μία-μία τις γέφυρες, τις μελέτησε, τις φωτογράφισε ή δανείσθηκε παλιές 
φωτογραφίες αρκετών από αυτές και συνέθεσε ένα τερπνό και ωφέλιμο ανάγνωσμα για ό-
λους μας. Τα συγχαρητήριά μας. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24310-27.133). 

19) ΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ, Τα σχολεία της Ζαγοράς από το 17ο μέχρι τον 21ο αιώ-
να, Βόλος 2010, σ. 280. 

Ο συνταξιούχος ζαγοριανός δάσκαλος Ν. ∆ιαμαντάκος, συνεχίζοντας την προσπάθειά 
του να αναδείξει την ιστορία της γενέτειράς του, εξέδωσε ένα ενδιαφέρον βιβλίο, στο οποίο 
παρουσιάζει τα σχολεία τής Α/βάθμιας και της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Ο συγγραφέας, στο 
πρώτο μέρος του έργου του, ασχολείται με τα σχολεία του 18ου αι.: των Κοινών Γραμμάτων, 
το Ελληνικό και το Ελληνομουσείο, τονίζοντας την συμβολή του οικ. πατριάρχη Καλλινίκου 
Γ΄, του Ιω. Πρίγκου και άλλων Ζαγοριανών, στην ανέγερση του διδακτηρίου, στη δημιουρ-
γία της βιβλιοθήκης και στην λειτουργία τους. Την πορεία αυτών των σχολείων παρακολου-
θεί μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλίας (1881). Στο δεύτερο μέρος του έργου, ο συγγρα-
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φέας παρουσιάζει τα σχολεία μετά το 1882, πρώτα της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (το Ελληνικό 
ή Σχολαρχείο, το Ημιγυμνάσιο και το Πολυμέρειο Γυμνάσιο) και μετά της Α/βάθμιας (1ο, 2ο 
και 3ο ∆ημοτικό Σχολείο, 1ο, 2ο και 3ο Νηπιαγωγείο) και τις οικοτεχνικές σχολές (Οικοκυ-
ρική και Ταπητουργική). Για κάθε σχολείο παραθέτει πληροφορίες σχετικές με την ανέγερση 
του διδακτηρίου, τον αριθμό των μαθητών, το διδακτικό προσωπικό κ. ά. Πρόκειται για ένα 
αξιόλογο έργο, χρήσιμο στον μελετητή της τοπικής ιστορίας και στον μελετητή της ιστορίας 
της εκπαίδευσης. Τα συγχαρητήριά μας. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24210-43.585).  

20) ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Το Βελεστίνο και η Θεσσαλία στο έργο του 
Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα 2010, σ. 30. 

Ο ∆ημ. Καραμπερόπουλος έχει αφιερώσει όλο τον ελεύθερο χρόνο του στη μελέτη της 
ζωής και του έργου του συμπατριώτη του Ρήγα κι έχει εκδώσει αρκετά πονήματα μέχρι τώ-
ρα. Στο πόνημά του αυτό ο ∆. Καραμπερόπουλος εντοπίζει τα σημεία εκείνα στα έργα του 
Ρήγα στα οποία αναφέρονται το Βελεστίνο και η Θεσσαλία και τα παραθέτει, θέτοντάς τα 
στη διάθεση όλων. Από τις αναφορές αυτές προκύπτει ότι ο Ρήγας είχε αρκετές γνώσεις για 
την γενέτειρά του και ευρύτερα για την Θεσσαλία. 

Ταυτόχρονα με το προαναφερόμενο, ο ∆. Καραμπερόπουλος τύπωσε και τα εξής πονή-
ματά του: α) Οι τρεις σημαντικότερες έρευνές [του] των τελευταίων δεκαετιών για τον Ρήγα 
(για τον εντοπισμό των προτύπων του Φυσικής Απάνθισμα και της Χάρτας και για την πα-
τρότητα της μετάφρασης των Ολυμπίων του Μεταστασίου). β) Το χαρτογραφικό έργο του 
Ρήγα Βελεστινλή υπό το φως των νέων ερευνών. γ) Η δημοκρατική ενοποίηση του βαλκανι-
κού χώρου στο επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα. Μικρά σε έκταση τα πονήματα του ∆. Κα-
ραμπερόπουλου αλλά με πολλά ενδιαφέροντα. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-80.11.066 και 
6944-304.968). 

21) ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Το «Ρόπαλο του Ηρακλέους» στους 
χάρτες του Ρήγα. Νέες έρευνες, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, 
Αθήνα 2010, σ. 104. 

Όπως αναφέρει ο ∆. Καραμπερόπουλος, οι πρόσφατες έρευνες, με τις επισημάνσεις του 
ροπάλου του Ηρακλή στη Χάρτα της Ελλάδος και στους χάρτες της Βλαχίας και της Μολ-
δαβίας, προσφέρουν νέα δυναμική στην επαναστατική σκέψη του Ρήγα. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο ανέλαβε την υποχρέωση να αναδείξει ακόμα μία πτυχή του έργου του Ρήγα με 
το νέο πόνημά του. Παρατηρώντας το ρόπαλο του Ηρακλή στο Σύνταγμα, στους χάρτες και 
στην Επιπεδογραφία της Κων/πόλεως καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ρόπαλο δεν είναι 
σύμβολο μόνο της αρχαίας ελληνικής δύναμης, αλλά εκτείνεται και στην εποχή του Ρήγα, 
στους υπόδουλους λαούς της Βαλκανικής. (Για πληροφορίες στα τηλ. 210-80.11.066 και 6944-
304.968).  

22) ΜΑΓ∆Α ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Χειρόγραφη πρόθεση του 18ου αιώνα 
από τη Μονή της Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας), Μεταβυζαντινά Κείμενα και Μελέτες, 
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 478. 

Η Μονή της Εικοσιφοίνισσας, είναι μία από τις αρχαιότερες της Μακεδονίας, στην περι-
οχή της ∆ράμας. Μία πρόθεσή της, η οποία φυλάσσεται στο Κέντρο Ivan Dujčev της Σόφιας 
με τον αριθμό D116, μελέτησε η συγγραφέας από το 2006 και εξέδωσε το ΚΒΕ της Θεσσαλο-
νίκης, το 2009. Στη μελέτη της, η Μ. Παρχαρίδου-Αναγνώστου, μετά τα εισαγωγικά, ασχο-
λείται πρώτα με τα ονόματα των οικισμών, όπως αυτά εμφανίζονται στην πρόθεση. Για το 
καθένα από αυτά δίνει αρκετά στοιχεία, με αναδρομή στην πρόθεση D309 (τέλη του 14ου-
τέλη του 16ου αιώνα) της μονής, σε διάφορα έγγραφα και στις απογραφές των Οθωμανών, 
τα οποία προσδιορίζουν την αρχαιότητά τους. Για κάθε οικισμό δίνει τον αριθμό των αν-
θρωπωνυμίων με τα οποία αυτός καταγράφεται στην πρόθεση, κατατάσσοντάς τα σε ελλη-
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νικά, σλαβικά, βλαχικά. Στη συνέχεια παρουσιάζει, με αλφαβητική σειρά τα ανθρωπωνύμια, 
με τις προτάσεις ετυμολογίας τους, την χρονολόγηση της πρόθεσης, τα συμπεράσματα και το 
επίμετρο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατάλογοι των τοπωνυμίων, των ανθρωπωνυμίων 
(λαϊκών και μοναχών). Ο τόμος ολοκληρώνεται με το παράρτημα, στο οποίο δημοσιεύεται 
το κείμενο της πρόθεσης (σ. 435-464). Πρόκειται για μία σημαντική μελέτη, η οποία θα βοη-
θήσει τους ασχολούμενους με ονοματολογικά θέματα στη λύση δύσκολων προβλημάτων. Τα 
συγχαρητήριά μας. (Χαρήκαμε διαπιστώνοντας ότι της φάνηκαν χρήσιμες οι ονοματολογι-
κές μελέτες του Θεσσαλικού Ημερολογίου. Για πληροφορίες στο τηλ. 6932-029.441). 

23) π. ΘΩΜΑΣ ΑΧ. ΤΣΟΥΛΙΑΣ, Η Πιερία και οι Επισκοπές της. Κίτρους ή Πύδνης, ∆ί-
ου, Πέτρας, Πλαταμώνος και Λυκοστομίου (από της ιδρύσεως μέχρι σήμερα), Κατερίνη 
2010, σ. 152. 

Ο παπα-Θωμάς Τσουλιάς, Θεσσαλός της Κατερίνης και βραβευμένος από την Ακαδημία 
Αθηνών, έχει εκδώσει 18 έργα, όλα εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος. Στο νέο πόνημά του 
ασχολείται με 4 επισκοπές του πιερικού χώρου, από τις οποίες οι δύο (Πέτρας και Πλατα-
μώνος-Λυκοστομίου) εκτείνονταν και σε τμήματα των επαρχιών της Ελασσόνας και της Λά-
ρισας). Μετά την ιστορική εισαγωγή, ο συγγραφέας ασχολείται με την Επισκοπή του Κί-
τρους (Πύδνας), η οποία είναι μία από τις αρχαιότερες στη Μακεδονία, υπαγόμενη στην 
Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Καθώς οι πληροφορίες για την βυζαντινή περίοδο είναι λι-
γοστές, ο συγγραφέας έστρεψε το ενδιαφέρον του στους νεότερους χρόνους, παρουσιάζο-
ντας αρκετά στοιχεία για την Επισκοπή και τους αρχιερείς της, τον σχετικό επισκοπικό κα-
τάλογο, τους οικισμούς, τις μονές και τα προσκυνήματά της. Τα σχετικά με την Επισκοπή 
του ∆ίου εκτείνονται σε λίγες σελίδες, καθώς οι πληροφορίες γι’ αυτήν σπανίζουν. Για την 
Επισκοπή της Πέτρας υπάρχουν πολλές σελίδες, καθώς υπάρχουν αρκετές πληροφορίες γι’ 
αυτήν, κυρίως του 2ου μισού του 19ου αιώνα και μέχρι την κατάργησή της το 1896. Ο συγ-
γραφέας παραθέτει διάφορα έγγραφα, προερχόμενα από το ΙΑΥΕ, τα οποία αφορούν στη 
δράση της ρουμανικής προπαγάνδας στην περιφέρεια της Επισκοπής, στην οποία υπήρχαν 
μερικοί βλαχόφωνοι οικισμοί. Και γι’ αυτήν παραθέτει τον επισκοπικό κατάλογο (σημειω-
τέον ότι από τους 15 γνωστούς επισκόπους της οι 5 ήταν Λιβαδιώτες), τους οικισμούς της 
και τις μονές. Η παρουσίαση της Επισκοπής του Πλαταμώνος και Λυκοστομίου γίνεται συ-
νοπτικά, με την αξιοποίηση της γνωστής βιβλιογραφίας. (Για πληροφορίες στο τηλ. 23510-
24.010). 

24) ΝΙΚΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ, Βαθμίδες Παιδείας προς την του πρώην Ελικώνος της Ελλά-
δος ανάβασιν, Εκδόσεις Θεοδωρίδη, Ιωάννινα 2010, σ. 166. 

Ο ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφίας, Θεσσαλός την καταγωγή, Ν. Ψημμένος, δεν λέει 
να μείνει ανενεργός μετά την συνταξιοδότησή του. Συχνά, λοιπόν, τυπώνει τα πονήματά 
του, γραμμένα με επιμέλεια και καλά τεκμηριωμένα, με τα οποία συνεχίζει την διδασκαλία 
του μαθήματός του. Στο νέο πόνημά του συμπεριέλαβε 9 μελετήματα με τα οποία διερευνώ-
νται πτυχές της παιδείας των νεο-Ελλήνων στη φιλοσοφική διάστασής της, όπως αναφέρει 
στον πρόλογό του. Τα μελετήματα αυτά, τα οποία δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά και σε πρα-
κτικά συνεδρίων, είναι τα εξής: α) Η Φιλοσοφία στη Μακεδονία των χρόνων της Τουρκο-
κρατίας (1453-1821). β) Το σχήμα του νεοελληνικού ∆ιαφωτισμού. γ) Το στοιχείο της αντι-
παράθεσης ως κύριο γνώρισμα του νεοελληνικού ∆ιαφωτισμού. δ) Η συμβολή των Σιατι-
στέων στον νεοελληνικό ∆ιαφωτισμό. ε) Η φιλοσοφική παιδεία στα χρόνια του όψιμου νεο-
ελληνικού ∆ιαφωτισμού. Η περίπτωση του Τυρνάβου. στ) Η μαρτυρία του Κωνσταντίνου Μ. 
Κούμα για τον δάσκαλό του Ιωάννη ∆ημητριάδη-Πέζαρο. ζ) Η Φυσική και τα Μαθηματικά 
στη θεώρηση του Κωνσταντίνου Μ. Κούμα. η) Ένα τετράδιο φιλοσοφικών παραδόσεων από 
το Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης. θ) Τρίγωνα και τετράγωνα ή Γραμματικά; Στα μελε-
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τήματα αυτά, ο συγγραφέας πρόσθεσε και μία κριτική θεώρηση για ένα έργο (στα γερμανι-
κά) της Μαρίας Στασινοπούλου, στο οποίο αυτή εντοπίζει τον συγγραφέα (Jean Claude Fon-
tain) και το έργο του Cours encyclopédique et élementaire de Mathematiques et de Physique, 
το οποίο μετέφρασε ο Κούμας στην οκτάτομη Σειρά στοιχειώδους των μαθηματικών και 
φυσικών πραγματειών (Βιέννη 1807). Τα εμπεριστατωμένα μελετήματα του Ν. Ψημμένου 
προσφέρουν πολλά στην αποτίμηση του νεοελληνικού ∆ιαφωτισμού. Αξίζει να τα διαβά-
σουμε. (Για πληροφορίες στο τηλ. 26510-24.497).  

25) NIKOΣ Κ. ΨΗΜΜΕΝΟΣ, Για τον Ρήγα. ∆οκίμια, εκδόσεις «∆ώτιον», Ιωάννινα 
2011, σ. 106. 

Στο νέο δημιούργημά του, ο Ν. Ψημμένος περιέλαβε δύο δοκίμια για τον Ρήγα: α) Ερμη-
νευτικές προσεγγίσεις στον Θούριο. και β) Για τη μορφή του Ρήγα. Στο πρώτο δοκίμιο α-
σχολείται με το πρώτο ημιστίχιο (Ως πότε παλικάρια) του Θουρίου, με «τον δραματικό τόνο 
ενός αδιεξόδου». Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας, η συνειδητοποίηση από τον 
Ρήγα της δραματικότητας, στην οποία είχε περιέλθει το Έθνος μας, «δεν ορίζεται ως προθά-
λαμος ενός τέλους, αλλά μάλλον ως η απαρχή της άρσης του αδιεξόδου, από το οποίο πηγά-
ζει η δραματικότητα». Στο δεύτερο δοκίμιο ασχολείται με τις απεικονίσεις της μορφής του 
Ρήγα, σε σχολικά και άλλα βιβλία και σε εξώφυλλα περιοδικών, στοχεύοντας στην «διακρί-
βωση των τρόπων ανάδειξης της δυναμικής της προσωπικότητας ενός προβεβλημένου επα-
ναστάτη με τον χρωστήρα, τη σμίλη ή το λεπίδι του χαράκτη» και επιπλέον να αποκαλύψει 
την συμβολή «κάθε απεικόνισης ή και του συνόλου των απεικονίσεων στη σφυρηλάτηση της 
αυτοσυνειδησίας των Ελλήνων τόσο του 19ου όσο και του 20ού αιώνα». Καλογραμμένα 
κείμενα και τεκμηριωμένα επαρκώς, για τα οποία οφείλουμε ευχαριστίες στον Ν. Ψημμένο. 
(Για πληροφορίες στο τηλ. 26510-24.497).  

26) AΓΓΕΛΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ, Ο Γράμμος και τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, Ανάβαση, 
Αθήνα 2010, σ. 192. 

Ο Α. Σινάνης, λάτρης της φύσης, έχει θέσει ως στόχο του να ανασύρει από την αφάνεια 
τους ξεχασμένους οικισμούς του ορεινού συγκροτήματος της Πίνδου. Αυτή τη φορά έφθασε 
μέχρι τα χωριά του Γράμμου και τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, τα οποία περιγράφει α-
νεπιτήδευτα, πλαισιώνοντας τα κείμενά του με πολλές φωτογραφίες παλιών μονών και νεό-
τερων ταπεινών εκκλησιών και εξωκλησίων, σπιτιών, μαγευτικών τοπίων, τοιχογραφιών και 
ό,τι άλλο ανιχνεύει με το έμπειρο μάτι του. Παράλληλα παραθέτει και αρκετά ιστορικά 
στοιχεία για τους οικισμούς και τα μνημεία, εκμεταλλευόμενος την σχετική βιβλιογραφία. Ο 
αναγνώστης του βιβλίου διαπιστώνει ότι η ξεχασμένη ύπαιθρος έχει πολλά να προσφέρει 
στον ταξιδιώτη, αρκεί να έχει ανοιχτό το μάτι του, να μπορεί να δει το μεγαλείο του ανώνυ-
μου μάστορα, του απλού κτηνοτρόφου, της καθημερινής ζωής της υπαίθρου. Τα συγχαρητή-
ριά μας. (Για πληροφορίες στο info@likno.gr).  

27) ΣΟΥΛΑ ΤΟΣΚΑ-ΚΑΜΠΑ, Τα δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς, εκδόσεις Σ. Ι. Ζα-
χαρόπουλος, Αθήνα 2006, σ. 304. 

Η Σούλα Τόσκα-Κάμπα είναι γνωστή για την πολύχρονη ενασχόλησή της με την Λαο-
γραφία και ιδιαιτέρως με το δημοτικό τραγούδι. Στη σειρά των έργων της με δημοτικά τρα-
γούδια συμπεριλαμβάνεται και η ανθολογία με τα σημαντικότερα τραγούδια της ξενιτιάς, 
από όλη την Ελλάδα (μεταξύ των οποίων αρκετά είναι των θεσσαλικών περιοχών), καθώς 
και από την Μικρά Ασία και τον Πόντο. Η ανθολόγηση των τραγουδιών έγινε από έναν 
μεγάλο αριθμό σχετικών δημοσιευμάτων και επιπλέον από την δική της έρευνα σε διάφο-
ρους οικισμούς της χώρας μας. Τα τραγούδια συνοδεύονται από την ανάλογη βιβλιογραφία, 
ώστε να βοηθηθεί ο μελετητής για να προβεί σε περαιτέρω έρευνα. Χάρη στην πολυετή πείρα 
της, η συγγραφέας ανθολόγησε τα ωραιότερα δείγματα της λαϊκής ποίησης και τα προσφέ-
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ρει σε όλους μας, ως ένα τερπνό και ωφέλιμο δώρο. Τα συγχαρητήριά μας και πολλές ευχα-
ριστίες στον σεβαστό φίλο ∆ημήτρη Τσιούμα που μας έστειλε τα βιβλία της κ. Τόσκα- Κά-
μπα. (Για πληροφορίες στις εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, τηλ. 210-32.31.525 και 210-32.25.011).  

28) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΓΕΑΣ, Πέτρινη Πολιτεία, διηγήματα, εκδόσεις Γένεσις, Καλαμπά-
κα 2010, σ. 380. 

Ο Καλαμπακιώτης Γρ. Σταγέας είναι συνταξιούχος δάσκαλος και μέλος της Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών. Το 1968 εξέδωσε την πρώτη συλλογή διηγημάτων (Το κάλεσμα της 
Γης) και τώρα την δεύτερη, την Πέτρινη Πολιτεία, η οποία περιλαμβάνει 21 διηγήματα, τα 
οποία απαρτίζουν τρεις ενότητες: Στη φωτιά του πολέμου και την αντάρα της σκλαβιάς – 
Όταν ήρθε η ξαστεριά – Τότε παλιά. H αφετηρία των διηγημάτων είναι κάποιο ιστορικό 
γεγονός της δεκαετίας 1940-1949, μαζί με κάποια βιώματα του συγγραφέα. Ο συγγραφέας 
πλάθει με άνεση τον μύθο και δημιουργεί ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, με αλλεπάλληλες εικό-
νες ηρωισμών, θυσιών, προδοσιών, εγκλημάτων, κ. ά. Όλα αυτά σε στρωτή νεοελληνική 
γλώσσα και μικροπερίοδο λόγο. Ανάμεσα στα διηγήματά του συμπεριλαμβάνεται και ο «Κί-
τσιος Ντόλκας», μία πολυσέλιδη μυθοπλασία η οποία έχει ως θέμα την απόπειρα δημιουργί-
ας του …Πριγκιπάτου της Πίνδου από ελάχιστους βλαχόφωνους. (Για πληροφορίες στο τηλ. 
24320-23.686). 

29) ΘΩΜΑΣ ΤΣΕΤΣΟΣ, Ζαχαρίας Λ. Παπαντωνίου και Ζαχαρίας Λ. Παπαντώνης. 
Συμβολή στην ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, Αθήνα 2011, σ. 24. 

Στον προηγούμενο τόμο παρουσιάσαμε ένα άλλο πόνημα του Θ. Τσέτσου, σχετικό με την 
αρχική κοιτίδα της οικογένειας του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Ο συγγραφέας, βασισμένος 
στην οικογενειακή παράδοση και σε διάφορα έγγραφα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
Παπαντωνίου ξεκίνησαν από το Ζερέτσι (Κρυοπηγή) του Μουζακίου της Καρδίτσας. Μετά 
την έκδοσή του αυτή, ο Ν. Ζαρογιαννίδης εξέδωσε ένα βιβλίο, στο οποίο εκφράζει απόψεις 
αντίθετες από αυτές του Θ. Τσέτσου. Έτσι, λοιπόν, ο Θ. Τσέτσος θεώρησε υποχρέωσή του να 
επανέλθει στο θέμα με ένα νέο πόνημά του, υπερασπιζόμενος την αξιοπιστία των όσων πα-
ρουσίασε στο πρώτο πόνημά του. Από τα παρουσιαζόμενα στοιχεία (εκλογικός κατάλογος, 
μητρώο αρρένων, σε φωτοαντίγραφα, αίτηση του Ζαχαρία Παπαντωνίου) προκύπτει ότι ο 
Θ. Τσέτσος έχει το δίκαιο με το μέρος του. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-64.42.767). 

30) ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ, Το θεατρικό ύφος στις εικαστικές τέχνες, εκδόσεις Λεξί-
τυπον, Αθήνα 2011, σ. 132. 

Ο Κ. Μπαρούτας, δρ Αισθητικής-ιστορικός Τέχνης από την Μεσοχώρα των Τρικάλων, 
έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Το παρουσιαζόμενο εδώ είναι το 14ο στη σειρά, ανάμεσά 
τους και το πολυσέλιδο Μεσοχώρα (Αθήνα 1998). Το νέο δημιούργημα του συγγραφέα πε-
ριλαμβάνει τις εξής ενότητες: α) Το θεατρικό ύφος στις Εικαστικές τέχνες. α) Ο Ντιντερό για 
το θεατρικό ύφος. γ) Η θεατρικότητα στις επί μέρους τεχνοτροπίες (αρχαιοελληνική και ρω-
μαϊκή, μεσαιωνική τέχνη, κουατροτσέντο και Αναγέννηση, μπαρόκ, ροκοκό, ηθογραφική 
ζωγραφική, τέχνη των Κάτω Χωρών, κλασικισμός, ρομαντισμός, ιστορικισμός, ακαδημαϊκός 
ρεαλισμός, ρωσικός ρεαλισμός του 19ου αι., ιμπρεσιονισμός, εξπρεσιονισμός, σοσιαλιστικός 
ρεαλισμός, η τέχνη του 20ού αι., σκηνογραφική ζωγραφική και θεατρικότητα). δ) Η θεατρι-
κότητα στην ελληνική τέχνη. ε) Καλλιτέχνες και έργα. Εξειδικευμένα θέματα, τα οποία ο Κ. 
Μπαρούτας κατέχει και παρουσιάζει συνοπτικά για να γίνονται εύληπτα από όλους τους 
αναγνώστες του. Τα συγχαρητήριά μας. (Για πληροφορίες στα τηλ. 210-68.32.797 και 6979-
711.361).  

31) ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Άρης Βελουχιώτης. Οι τελευταίες ημέρες της ζωής 
του και ο θάνατός του, Καρδίτσα 2010, σ. 104. 

Ο ∆. Κοτσώνης, συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος από την Καλή Κώμη της Αργιθέας, 
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εξιστορεί τις τελευταίες μέρες και τον θάνατο του Άρη Βελουχιώτη, τον οποίο γνώρισε στο 
χωριό του, όντας 13χρονο παιδί. Στο πόνημά του κατέγραψε τις αναμνήσεις από την γνωρι-
μία τους, καθώς και τις αναμνήσεις έξι συγχωριανών του οι οποίοι ακολούθησαν τον Άρη 
την νύχτα της 13ης Ιουνίου 1945. Ο ∆. Κοτσώνης ακολουθεί την πορεία του Άρη, από την 
καλή Κώμη έως την Μεσούντα της Άρτας και την χαράδρα του Φάγγου, όπου αυτός αυτο-
κτόνησε, περικυκλωμένος από τους αντιπάλους του. Χρήσιμη η καταγραφή των γεγονότων 
για τον ιστορικό της ταραγμένης εκείνης εποχής. (Για πληροφορίες στα τηλ. 24450-31.292, 
24450-43.ο17 και 6982-139.201). 

32) ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΠΑΝΙ∆ΑΣ, Απελάσεις Ονείρων, εκδόσεις Πάσσαρη Αθήνα 2010, σ. 
96. 

Ο Κώστας Καλαπανίδας, Θεσσαλός της Αθήνας, έχει πλούσιο λογοτεχνικό έργο (ποίηση-
πεζογραφία) για το οποίο έχει βραβευθεί πολλές φορές. Η παρουσιαζόμενη εδώ ποιητική 
συλλογή του είναι η 13η στη σειρά και αποτελείται από 3 ενότητες (Το χαμένο Τόπι - Απο-
λογία - Παναγία της Μνήμης) με 89 τίτλους. Kάθε τίτλος είναι και μία στιγμή της ζωής του 
ποιητή, την οποία σμιλεύει με εύρωστους στίχους, στους οποίους επενδύει συχνά πτυχές της 
μνήμης του, πτυχές της ζωής στο χωριό του, καθώς και ερεθίσματα από την Ιστορία μας. Τα 
ποιήματα του Καλαπανίδα είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Μας εντυπωσίασαν όσα 
έχουν αφετηρία στιγμές της Ιστορίας και ιδιαιτέρως ο «Προστάτης οικογενείας», όπου ο 
αναγνώστης ανιχνεύει στιγμές της σκληρής ζωής του θεσσαλού χωρικού και την αγριότητα 
μιας απαίσιας περιόδου της χώρας μας. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-99.15.125). 

33) ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΙΖΟΣ, Προσωπεία. Ποιήματα σε μετάφραση, εκδόσεις Εντευκτηρίου, 
Θεσσαλονίκη 2010, σ. 74. 

Ο Αντώνης Ρίζος έχει εκδώσει μέχρι τώρα 4 ποιητικές συλλογές και σε μετάφρασή του το 
έργο του Alousius Bertrand, O Γάσπαρ της Νυχτός. Την περασμένη χρονιά εξέδωσε ένα νέο 
πόνημά του, στο οποίο συμπεριέλαβε τις μεταφράσεις ποιημάτων των Γάιου Βαλέριου Κά-
τουλου, Γιόχαν Βόλφγκανγτ Φον Γκαίτε, Χάινριχ Χάινε, Ράινε Μαρία Ρίλκε, Έζρα Πάουντ, 
Γκέοργκ Τρακλ, Γιοχάννες Ρ. Μπέχερ και Γιοχάννες Πέτεν. Μερικές από τις μεταφράσεις 
αυτές (Κάτουλου, Ρίλκε, Πάουντ, Μπέχερ, Πέτεν) δημοσίευσε προγενέστερα σε διάφορα 
περιοδικά, ενώ οι υπόλοιπες δημοσιεύονται για πρώτη φορά τώρα. Κάθε ποίημα δημοσιεύε-
ται στο πρωτότυπό του και στην απέναντι σελίδα υπάρχει η μετάφρασή του, για τον γλωσ-
σομαθή αναγνώστη που θέλει να γνωρίσει την δημιουργία του ποιητή παράλληλα με την 
μετάφραση του Α. Ρίζου. Η μετάφραση του Α. Ρίζου έγινε με μεράκι και δίνει την αίσθηση 
στον αναγνώστη ότι είναι πρωτότυπες συνθέσεις του.  

34) ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΜΙΣΣΙΟΣ, Μίλτης Παρασκευαΐδης: Εκατό χρονια από την γέννηση του 
(18.1.1911-18.1.2011). Αναθυμητικά κείμενα (και άλλα) στη μνήμη του, εκδόσεις Πιττακός, 
Αθήνα 2011, σ. 112. 

Ο Μίλτης Παρασκευαΐδης υπήρξε ένας αξιόλογος ζωγράφος και λόγιος της Λέσβου, με 
πλούσιο έργο. Γι’ αυτήν την σημαντική πνευματική μορφή έχει ασχοληθεί ο Κ. Μίσσιος πολ-
λές φορές, δημοσιεύοντας άρθρα και μελέτες του σε διάφορα έντυπα και στα πολλά γραμ-
ματολογικά βιβλία του. Τώρα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από την γέννηση 
του Παρασκευαΐδη, συγκέντρωσε όλα αυτά τα δημοσιεύματά του, διάφορα σκίτσα και φω-
τογραφίες του Παρασκευαΐδη και επιστολές του στον Κ. Μίσσιο σε έναν τιμητικό τόμο, 
δείγμα της αγάπης και του θαυμασμού του στον συμπατριώτη του δημιουργό.  

35) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΣΤΑΘΗΣ, Τα Παραδοσιακά μας, ποίηματα, Καρδίτσα 2011, σ. 
128.  

Από τα 17 βιβλία, τα οποία έχει εκδώσει μέχρι τώρα ο ∆. Στάθης, τα περισσότερα είναι 
ποιητικές συλλογές. Η νέα ποιητική συλλογή του περιλαμβάνει 5 ενότητες με τους τίτλους 
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Παλαιακά, Στου Θεού το δρόμο, Ικεσίες-Προσευχές, Πατριωτικά, Εγκώμια και με πολλούς 
τίτλους, από τους οποίους πολλοί έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και εφημερίδες. Στο τέλος 
του τόμου πρόσθεσε μερικά γνωμικά και παροιμίες με ρίμα, δημιουργήματά του. Και στη 
νέα δημιουργία του, ο ∆. Στάθης μένει πιστός στον σύντομο και με ρίμα στίχο, ερωτοτροπώ-
ντας μερικές φορές με το δημοτικό τραγούδι. (Για πληροφορίες στο τηλ. 24410-41.419).  

36) ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ. Επιστημονική Επετηρίδα, 1 (Ιωάννινα 2010) σ. 298. 
Το Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών έθεσε σε κυκλοφορία τον 1ο τόμο της επετηρί-

δας του, με την οποία στοχεύει να προβάλει την ιστορία, κυρίως, του βορειοηπειρωτικού 
χώρου. Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τις εξής μελέτες: α) Κώστας Χατζηαντωνίου, Κορυτσά. 
Η ματαιωθείσα απελευθέρωση (1919-1920). β) Αθανάσιος ∆έμος, Η ελληνικότητα της Βορεί-
ου Ηπείρου. γ) ∆ρίνος [Π. Μ. ΘΩΜΑΣ], Ιλλυριοί και Ιλλυρία. Αλβανία και αλβανική γλώσ-
σα. δ) Νίκος Θ. Υφαντής, Κων)νος Σκενδέρης. Εθνικός αγωνιστής-συγγραφέας-εκδότης-βου-
λευτής Κορυτσάς. ε) Χαράλαμπος Κίτσιος, Η πρώιμη παιδεία επί Τουρκοκρατίας στην ε-
παρχία ∆ελβίνου ως το 1913. στ) Ελεονώρα-Ελένη Κοκαβέση, Επιβίωση της χιμαραίας δια-
λέκτου στον 21ο αιώνα. ζ) Σπύρος Εργολάβος, Βορειοηπειρώτες ευεργέτες. η) Κων)νος Ι. 
Κουλίδας, Χρονικό Αργυροκάστρου ή ∆ρυοπίδος. θ) Πάνος ∆ημ. Τζιόβας, Ηπειρωτικά Α-
νάλεκτα. ι) Βέλτα Νταλιανάι, Η ελληνιστική κεραμική της Απολλωνίας. ∆ιακόσμηση και 
σχήματα. ια) Χαράλαμπος Σπ. Φούκης, Το προνομιακό ζήτημα. Εκπαιδευτικές μεταρρυθμί-
σεις και παρεμβάσεις της οθωμανικής κυβέρνησης στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συ-
στήματος των υπόδουλων ελληνικών σχολείων, την ύστερη Τουρκοκρατία (1774-1911). ιβ) 
Το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα, 1912-1922. (Για πληροφορίες στο τηλ. 26510-67.223). 

37) ΠΑΡΙΑΝΑ, Ιστορία-Λαογραφία-Αρχαιολογία-Γράμματα-Τέχνη της Πάρου και Α-
ντιπάρου, τ. 119 (2010) σ. 437-544. 

Τα Παριανά είναι το μεράκι του Νίκου Χρ. Αλιπράντη, ο οποίος το 2009 τιμήθηκε με 
έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών για το συγγραφικό έργο του, με το οποίο αναδεικνύει 
τον πολιτισμό της Πάρου και της Αντιπάρου. Στο τελευταίο τεύχος του 2010 των Παριανών 
αφιέρωσε πολλές σελίδες του στον συμπατριώτη του μητροπολίτη Αυγουστίνο Καντιώτη 
(1907-28.8.2010. Η μητέρα του Σοφία Θραψιάδη υπηρέτησε ως δασκάλα στο Στόμιο της Λά-
ρισας την περίοδο 1890-1892, όπου πέθανε, το 1892 ο πατέρας της). Εκτός από το αφιέρωμα 
αυτό, στο τεύχος δημοσιεύονται ποιήματα κ. ά κείμενα πολλών συνεργατών του. Στο τέλος 
του τεύχους έχουν προστεθεί 48 σελίδες, ως παράρτημα, με τα περιεχόμενα της τρίτης δεκαε-
τίας του περιοδικού (2000-2009), από τα οποία προκύπτει το εύρος του. Ευχόμαστε μακροη-
μέρευση στα Παριανά. (Για πληροφορίες στο τηλ. 210-76.25.248). 

38) ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ, Τριμηνιαίο ιεραποστολικό περιοδικό, τ. 3 και 4 (2010) σ. 36 και 
46. 

Ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Πορεία Αγάπης» της Λάρισας κυκλοφόρησε 2 
τεύχη του περιοδικού του με πολλές ειδήσεις για την δράση της Ορθόδοξης Ιεραποστολής 
στην Ανατ. Αφρική, στην οποία προσφέρουν και τα μέλη τους το κατά δύναμη, για την ανέ-
γερση σχολείων, ναών, νοσοκομείων κ. ά. Το καλοτυπωμένο περιοδικό τους διατίθεται δω-
ρεάν. (Για πληροφορίες στο τηλ. 2410-286.524 και e-mail: poreiaagapis@gmail.com). 

 

B.΄ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟ 

1) ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ, Θεσσαλικές Ενθυμήσεις, τ. Α΄, 1404-1799, Λάρισα 2011, σ. 238, 
τιμή 10 ευρώ. 

Ως 4ο παράρτημα του Θεσσαλικού Ημερολογίου κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος ενός δί-
τομου έργου του εκδότη του περιοδικού, με τον ως άνω τίτλο, με πρόλογο του καθηγητή της 
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Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Münster. Στον τόμο αυτό 
ο συγγραφέας συγκέντρωσε τις ενθυμήσεις θεσσαλικού ενδιαφέροντος, τις οποίες δημοσίευ-
σαν, κατά καιρούς, διάφοροι ερευνητές (Ν. Βέης, Σπ. Λάμπρος, Αθ. Παπαδόπουλος-
Κεραμεύς, ∆ημ. Λουκόπουλος, Ευάγ. Σκουβαράς, ∆ημ. Σοφιανός, Φ. ∆ημητρακόπουλος κ. ά). 
Οι ενθυμήσεις αυτές ήταν δημοσιευμένες σε διάφορα βιβλία και περιοδικά, αλλά έλλειπε το 
corpus τους. Την αξιόλογη αυτή συλλεκτική προσπάθεια ανέλαβε να φέρει εις πέρας ο ακα-
ταπόνητος φιλίστορας Κώστας Σπανός. Όπως αναφέρει στον πρόλογό του, συγκεντρωμένες 
οι ενθυμήσεις σε έναν τόμο θα είναι στο εξής προσιτές σε όλους και θα αξιοποιηθούν καλύ-
τερα, καθώς οι πληροφορίες που μας προσφέρουν είναι αδιάψευστα στοιχεία, ψηφίδες της 
θεσσαλικής ιστορίας, μικρές σε έκταση αλλά αξιόλογες σε περιεχόμενο. Τα θέματα των εν-
θυμήσεων είναι ποικίλα: ακρίβεια, αρματολοί, Εκκλησία, επαναστάσεις, καιρικά φαινόμενα, 
ληστείες, λεηλασίες, πανούκλα, πείνα, σχολεία και δάσκαλοι, πυρπολήσεις, κ.λπ. Εκτός από 
τις καθαυτό ενθυμήσεις, ο συγγραφέας πρόσθεσε και αποσπάσματα από κώδικες θεσσαλι-
κών μονών τα οποία εναρμονίζονται με το πνεύμα των ενθυμήσεων και μας παρέχουν πολύ-
τιμα στοιχεία, συμπληρωματικά των ενθυμήσεων. O καθηγητής Γεώργιος Μακρής, στον 
πρόλογό του αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο «κ. Σπανός είναι άξιος συνεχιστής στις ημέρες 
μας του εκδοτικού, συλλεκτικού και ερευνητικού έργου ενός Σπυρίδωνος Λάμπρου και ενός 
Παπαδόπουλου-Κεραμέως».  

 

Γ΄. ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΞΗ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ 

1) ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, Σελίδες μιας μικρής ιστορίας για ένα μεγάλο σκοπό, Αθήνα 
1986, σ. 365. 

Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την έκδοσή του, μόλις προσφάτως έφτα-
σε στα χέρια μου το βιβλίο του συγχωριανού μου, από το Μορφοβούνι της Καρδίτσας, Ηλία 
Γιαννάκου (1909-1984), το οποίο έγραψε κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του και εξέδω-
σαν τα παιδιά του, το 1986 στην Αθήνα, δύο χρόνια μετά το θάνατό του. Γνώριζα την ύ-
παρξη του βιβλίου αυτού, αλλά δεν γνώριζα ακριβώς το περιεχόμενό του. Από την στιγμή 
που έφτασε στα χέρια μου και μετά την ανάγνωση θεώρησα καθήκον μου να γράψω δυο 
λόγια γι’ αυτό το σημαντικό βιβλίο και τον εξίσου σημαντικό άνθρωπο Ηλία Γιαννάκο, που 
είχα την τύχη να γνωρίσω κατά την πρώτη ημέρα της μετάβασής μου στην Αθήνα, για δου-
λειά και μόρφωση, όταν ακόμα ήμουν μικρό παιδί.  

Οι 368 σελίδες του βιβλίου αυτού είναι γεμάτες προσωπικές εμπειρίες, βιώματα ατομικά 
και συλλογικά, που στέκουν μπροστά στον αναγνώστη ως αδιάψευστα στοιχεία μιας ολό-
κληρης ζωής και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου αιώνα. Ένα πρωτογενές 
υλικό, χρήσιμο για τους μελλοντικούς ερευνητές, και ένα συμπλήρωμα της ιστορίας του τό-
που μας. Στον πυρήνα όλων αυτών των εμπειριών και των αναφορών βρίσκονται οι δύο 
ταραχώδεις δεκαετίες του 1940 και του 1950, με όλες τους τις προεκτάσεις στις πριν και μετά 
από αυτές δεκαετίες. Το βιβλίο περιλαμβάνει έγκυρα στοιχεία κοινωνικο-οικονομικού ενδι-
αφέροντος και ανάγλυφες περιγραφές λαογραφικού περιεχομένου και άλλων συνηθειών και 
αντιλήψεων των κατοίκων της περιοχής, που τώρα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. 

Μοναδικές είναι οι αναφορές και οι περιγραφές της ζωής του συγγραφέα κατά τα παιδι-
κά του χρόνια στο Μορφοβούνι της Καρδίτσας, στο ∆ημοτικό Σχολείο, στο Σχολαρχείο του 
Μεσενικόλα και αργότερα στο Γυμνάσιο (σημερινό Λύκειο) της Καρδίτσας. Ύστερα δίνει 
αρκετές πληροφορίες για τα φοιτητικά του χρόνια στην Νομική Αθηνών, από την οποία 
αποφοίτησε το 1935. Μπορεί έτσι ο αναγνώστης και ο ερευνητής να αποκτήσει μία συνολική 
εικόνα για το είδος του εκπαιδευτικού συστήματος εκείνης της εποχής και για το πώς λει-
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τουργούσε αυτό. Ζωντανεύουν σκηνές και εικόνες από τις αντίξοες συνθήκες κάτω από τις 
οποίες τα παιδιά εκείνης της εποχής χρειάστηκε να μάθουν γράμματα. Και δεν σταματάει 
εκεί. Ανάγλυφες είναι και οι εικόνες και οι περιγραφές της ζωής των ανθρώπων του χωριού 
μας, της Καρδίτσας και αργότερα της Αθήνας. Ο αναγνώστης, καθώς διαβάζει, μεταφέρεται 
νοερά στον περασμένο αιώνα και βιώνει μαζί με τον συγγραφέα όλες εκείνες τις καταστά-
σεις και γνωρίζει τα πρόσωπα και τα πράγματα τα οποία εκείνος βίωσε και γνώρισε. Είναι 
μία πηγή απόκτησης γνώσης και πληροφοριών από πρώτο χέρι, για πράγματα, πρόσωπα και 
καταστάσεις μιας ιστορικής περιόδου όπως τα είδε και τα βίωσε ο ίδιος ο συγγραφέας. 

Το ήθος, η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και οι αρχές, τα οποία είχε αποκτήσει από 
την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία, τον συντρόφευαν μέχρι το τέλος της ζωής του. 
∆εν ήταν λίγες οι φορές που εξαιτίας του ακέραιου χαρακτήρα του ήρθε σε σύγκρουση και 
αντιπαράθεση με πρόσωπα και καταστάσεις. Και δεν λογάριασε ποτέ το δικό του ατομικό 
συμφέρον. Τούτο δε συμπεραίνεται όχι από τα δικά του λόγια, αλλά από μαρτυρίες και ε-
νέργειες άλλων προσώπων, που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο του˙ από τον τρόπο με τον 
οποίον λειτούργησε και απέδωσε δικαιοσύνη ως αγρονόμος στο Βελεστίνο, στα Γιάννενα, 
στα Τρίκαλα και στην Ελασσόνα και αργότερα ως δικηγόρος στην Αθήνα˙ από τις διώξεις, 
τις φυλακίσεις, και τους βασανισμούς που υπέστη, αυτός και η οικογένειά του, γι’ αυτές του 
τις αρχές˙ από την διακοπή της αναστολής στράτευσης που είχε πάρει ως φοιτητής και την 
άμεση κατάταξή του στο στρατό. ∆εν ολιγώρησε και δεν φυγοπόνησε ποτέ.  

Στο σύντομο σημείωμα της έκδοσης, του ως άνω αναφερόμενου βιβλίου, περιλαμβάνεται 
και η παρακάτω μικρή παράγραφος γραμμένη από τον συγγραφέα: «Οι σημαντικές ιστορι-
κές μαρτυρίες δεν είναι μόνο εκείνες που βρίσκονται στα έγγραφα, στα συγγράμματα των 
δόκιμων ιστοριογράφων ή στις βιογραφίες των -φαινομενικών ή αληθινών- πρωταγωνιστών 
των διάφορων ιστορικών γεγονότων. Βρίσκονται και στις άμεσες και ανυστερόβουλες μαρ-
τυρίες των απλών ανθρώπων του λαού και μάλιστα όταν αυτοί είναι αποδεδειγμένα ειλι-
κρινείς και έντιμοι, υψηλόφρονες και ενάρετοι σε σχέση με τα γεγονότα, συμμέτοχοι χωρίς 
καμιά υλική επιδίωξη ή ανέλιξη σε οποιεσδήποτε εξουσιαστικές ιεραρχίες». 

 

∆.΄ ΑΠΟ ΤΟΝ Β. Θ. ΜΠΑΚΑ 

1) AΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΑΜ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Σπουδή Μορφών Τέχνης, Αθήνα 2010, 
σ. 80. 

Επειδή ο υποφαινόμενος και άλλοτε ενόχλησε το αναγνωστικό κοινό του Θεσσαλικού 
Ημερολογίου, παρουσιάζοντας πονήματα της κ. ∆ιαμαντοπούλου, (αλήθεια, το πόνημα δεν 
εκ-πονείται με πόνο ή από πόνο; Οπωσδήποτε ο τοκετός του «ἐν ὀδύναις» τελειούται, με 
απαραίτητη μήτρα όμως τον προικισμένο και χαρισματικό καλλιτέχνη, και με μαιευτήρα την 
ικανότητα του ταλέντου του που εν συνεχεία υποστασιοποιεί τη σύλληψη). Επειδή, λοιπόν, 
στην άλλοτε παρουσίαση απαριθμούσε τα μέχρι τότε δημιουργήματά της, ήτοι βιβλία, άρ-
θρα, ανακοινώσεις κ.λπ., δεν το επιχειρεί και τώρα, να αριθμήσει δηλαδή το στην επικεφα-
λίδα του παρόντος σημειώματος βιβλίο της, διότι μέχρι να στεγνώσει το τυπογραφικό μελάνι 
αυτού του σημειώματος, πάλι η κ. ∆ιαμαντοπούλου θα μας καταπλήξει και με νέα δωρεά 
της. 

Μιλώντας όμως για «ποσότητα», ενδεχομένως από το υποσυνείδητο να ανέλθει στη σκέ-
ψη το ότι «οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τό εὖ». Και όμως! Παράκληση, ικεσία ποιούμεθα, οι δημιουργίες 
της να είναι όχι πολλές, αλλά αμέτρητες. Και τούτο διότι δεν πρόκειται περί ψυχρής και μη-
χανικής υπερπαραγωγής, αλλά περί αδαμάστου οίστρου που ως πίδακας δεν τιθασεύεται αν 
δεν αποτυπωθεί σε χαρτί, αν δεν τον κοινωνήσει και αν δεν ευφράνει «τούς ἐξ αὐτοῦ μετα-
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λαμβάνοντας». Και βέβαια, από οίστρο καλλιτεχνικής, αισθητικής δημιουργίας θα πρέπει να 
κατέχεται η ιέρεια αυτή του αρχαιοελληνικού τριθέου: Αθηνάς, Απόλλωνα και ∆ιονύσου, 
και όχι από άγχος άφθονης ή αδιάφορης ψυχρής «παραγωγής», με σκοπό το κέρδος - τις 
εισπράξεις ή την κενοδοξία. 

Οι μορφές, λοιπόν, της Σπουδής είναι συνολικά 77. Οι 56 από αυτές είναι με τη γνωστή 
στην κ. ∆ιαμαντοπούλου και σ’ εμάς μέθοδο της στίξης (pointillé), oι 7 είναι σχέδια με μοντέ-
λο, οι 4 με την κλασική τεχνική της αδιάκοπης γραμμής του σκίτσου και 10 είναι (εδώ του-
λάχιστον) φωτογραφίες από διάφορες «δαπεδοστρώσεις», που πρωτοτύπως όμως είναι και 
αυτά έργα των καλλιτεχνικών και δημιουργικών χεριών της. Ξεχωρίζουν και καθηλώνουν 
συγκινητικά οι καταπληκτικές φιγούρες της Άρτεμης του εξωφύλλου, η κεφαλή κόρης, η 
κεφαλή αγίου, η τοιχογραφία του αρχοντικού του Γ. Σβάρτς της σ. 55, και ο φεγγίτης της σ. 
63. Μπορεί όμως να μην συγκινηθεί κανείς και από τα άκακα και συμπαθέστατα τετράποδα, 
τον τράγο και την αγελάδα της σ. 53; Τα υπόλοιπα, που δεν επισημαίνονται ιδιαιτέρως, δεν 
σημαίνει ότι είναι και δευτερεύοντα. Κάθε άλλο, διότι σε τίποτε δεν υστερεί: η ανάγλυφη 
απεικόνιση θλίψης, η περίλυπη μητέρα με το παιδί της, το πενθούν πνεύμα, ο άγιος Ιωάννης 
ο Πρόδρομος και η Πάτμος. Eντελώς ιδιαίτερα όμως επισημαίνονται τα 6 σκίτσα των αρχο-
ντικών των αδελφών Γ. και ∆. Σβάρτς, με τα οποία και πάλι η δημιουργός τίμησε τα θεσσα-
λικά Aμπελάκια, αυτόν τον μεγάλο, άσβεστο και ισόβιο έρωτά της. 

Επιλογικώς, φρονούμε ότι οι λέξεις «σπουδή» και «σπουδαίο» δεν έχουν μόνο φωνητική 
συγγένεια. Πλήθος ερμηνειών επιδέχονται που αποδεικνύουν την απόλυτη συνάφειά τους. 
Γι’ αυτό «τί ἔτι χρείαν ἔχομεν» να κατατάξουμε τη Σπουδή τής κ. ∆ιαμαντοπούλου στην κα-
τηγορία και χορεία του σπουδαίου; Καθ’ ολοκληρία, το βιβλίο, χωρίς επιμέρους λεπτομερείς 
τεκμηριώσεις, κατατάσσεται στα σπουδαία. Συνηγορούν προς τούτο η έμπνευση, η αισθητι-
κή, καθώς και η ταλαντούχα απόδοσή του. Γι’ αυτό παραλλάζοντας το του Σωκράτους μότο 
της προμετωπίδας του, λέμε «τάς ψυχάς (ἡμῶν) μαθήμασι εὐφροσύνης ἐκόσμησε» με τη 
Σπουδή Μορφών Τέχνης η κ. ∆ιαμαντοπούλου.  
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