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ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

........ Ώς δέ ό τής γενέσεως ένέστη χρόνος, πλήξαντος τήν του Διός
κεφαλήν πελέκει Προμηθέως, ή καθάπερ άλλοι λέγουσι, καί 'Ηφαίστου 
έκ κορυφής έπΐ ποταμού Τρίτωνος, Άθηνά σΰν δπλοις όνέθορε........

(Απολλοδώρου Βιβλιοθήκης βιβλίον I κεφ, 3, β).

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΊΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

I. ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ

Ή Θεσσαλία, κείμενη μεταξύ των παραλλήλων περί
που 39° καί 40° 10' βορείου πλάτους καί των μεσημβρι
νών περίπου 29° 20' καί 23° 20' ανατολικού μήκους, 
έχει σχήμα περίπου έπιμήκους τετράπλευρου έκτάσεως 
14.600 τετρ. χιλιομέτρων περίπου ή τό όποιον όρίζεται 
άνατολικώς μέν ύπό τοΰ Αιγαίου Πέλαγους, περιβρέ- 
χοντος άλυσιν έξ όρεινών σπονδύλων, διήκουσαν από 
βορρά προς νότον, κατά μήκος τής ακτής τοΰ Θερμαϊ
κού κόλπου, ήτοι των όρέων: Πηλίου, Μαυροβούνιου, 
Όσσης καί Όλυμπου, άρκτικώς δέ ύπό τής Πιερίας 
(Φλάμπουρου) — Καμβουνίων, (Άμάρβες — Βουνάσης) 
καί Χοσίων (Λΰγκου), καί δυτικώς ύπό τής όρεινής 
γραμμής τής Πίνδου, ήτις από τοΰ Λάκμωνος διαιρείται 
εις δύο δειράδας, τήν τής κυρίας Πίνδου (Δοκίμι, Νε
ράιδας, Καράβας), καί τήν προς τα νοτιοδυτικά διευθυ- 
νομένην ορεινήν γραμμήν των Τσουμέρκων ή όρέων των 
Άθαμάνων (Περιστεριού, Τσουμέρκων, 'Ραδοβιζίου). 
Αί δύο αΰται γραμμαί περιλαμβάνουσι τό διαμέρισμα 
τοΰ Άσπροποτάμου, άνήκοντος διοικητικώς εις τήν Θεσ
σαλίαν, τοπογραψικώς δμως εις τήν "Ηπειρον ή τήν Δυ
τικήν Στερεάν Ελλάδα, καθ’δσον τά δδατα τοΰ ’Αχε
λώου ρέουσιν έπί των δυτικών κλιτύων τής Ελληνικής 
χερσονήσου. Τέλος δέ μεσημβρινώς τό είρημένον έπίμη- 
κες τετράπλευρον όρίζεται ύπό τής όρεινής γραμμής τής 
Όθρυος καί ύπό τοΰ Παγασιτικοΰ κόλπου.

'Η Όθρυς ένοΰται μετά τοΰ Πηλίου διά ταπεινών τι- 
νων ύψωμάτων ούτως, ώστε μετά τών λοιπών όρέων σχη
ματίζεται όρεινή τις περιβολή, περικλείουσα τήν έν τώ 
μέσω πεδιάδα, διαιρουμένην εις βορειοανατολικήν καί 
εις νοτιοδυτικήν διά ταπεινής όρεινής γραμμής έκφυο- 
μένης άπό τής Τσούκας τών Χασίων όρέων καί άπολη- 
γούσης εις τό δρος Κυνός Κεφαλαί. Ή γραμμή αυτή 
διχοτομείται ύπό τοΰ Πηνειοΰ ποταμοΰ, δστις σχηματίζει 
τό στενόν τοΰ Ζάρκου καί τό τοΰ Καλαμακίου, ώς καί 
τά τοΰ Βερνέζι (ή Μουσαλάρ) καί τών Τεμπών.

’Εκ τών άνωτέρω έπεται δτι ή Θεσσαλία διαιρείται 
εις όρεινήν καί εις πεδινήν. Καί ή μέν άποτελεϊται έκ

Ύπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Άντιστρατήγου έ. ά.

1 "Ανευ τής έπαρχίας Δομοκοΰ 13,335 τ. χλμ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΤΤΥΡΟΤΤΟΥΛΟΣ
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Ό Άσπροπόταμος διά μέσου των ώραίων θεσσαλικων όρέων

*0 μεγαλοπρεπής ’Όλυμπος, ή κατοικία των άρχαίων θεών

τής προμνημονευθείσης όρεινής περιβολής, ή δέ έκ τής 
έν τω μέσω πεδιάδος, ήτις όνομάζεται κοιλάς τοΰ Πη- 
νειοΟ ποταμού, διότι ό ποταμός οΟτος διαρρέει αυτήν 
καθ’ δλον τό μήκος καί υποδέχεται πάντα τα ϋδατα τής 
χώρας.

Ό Πηνειός πηγάζει άπό του Πινδικοϋ ορούς Ποιου 
κατ’ άρχάς καί διευθύνεται προς τά ΝΑ, μέχρις οδ 
έξέλθη (παρά τήν Καλαμπάκαν) έκ τής ορεινής περιο
χής, ειτα δέ στρέφεται διευθυνόμενος πρός Α, διασχίζων 
δέ τήν κλεισώρειαν των θεσσαλικων Τεμπών έκβάλλει 
μετά ροΰν 185 χμ. άπό των πηγών του, εις τόν Θερμαϊ
κόν κόλπον.

Οΐ λοιποί ποταμοί τής Θεσσαλίας είσί παραπόταμοι 
τοΟ Πηνειού. Καί άπό μέν τής άριστεράς αύτοΰ όχθης 
ΰ Πηνειός δέχεται τά ϋδατα των παραποτάμων: τοΰ 
’Ίωνος (Μοργκάνη), τοΰ Κουμέρκη, τοΰ τής 'Αγίας Μο
νής, τοΰ Ληθαίου, τοΰ Κοραλίου (Νεοχωρίτου) καί τοΰ 
Τιταρησίου ή Ξηρια (Σαρανταπόρου), εις δν συμβάλλει 
πρό τής διασφάγος τοΰ Βερνέζι (στενοΰ τοΰ Μουσαλάρ) 
6 ποταμίσκος Μάτι. Εις τόν στενόν τοΰ Βερνέζι αυλώνα 
ύπάρχει καί ό μόνος καταρράκτης τοΰ Πηνειοΰ, ένθα τά 
ϋδατα έχουσι πτώσιν 7 ποδών. ’Από δέ τής δεξιάς του 
όχθης ό Πηνειός δέχεται τά ϋδατα τών έξής παραποτά
μων: τοΰ Πορταϊκοΰ, τοΰ Παμίσου (Μπλιούρη) καί τοΰ 
Ένιπέως, εις δν είσρέουσι τά ϋδατα διαφόρων άλλων 
ποταμών, ών οί κυριώτεροί είσιν οί έξής: ό Καλέντζης, 
6 Σοφαδίτικος (Όνόχωνος) καί ό Άπιδανός (Φαρσαλί- 
της), πριν ή ό Ένιπεϋς (Τσιναρλής) συμβάλη τω Πηνειω 
παρά τήν γέφυραν τοΰ «Άλή - Έφένδη», ήτοι παρά τήν 
δυτικήν έξοδον τοΰ στενοΰ τοΰ Ζάρκου.

Άλλα πλήν τών ποταμών, οΐτινες όδηγοΰσι τά έαυ- 
τών ϋδατα εις τόν Πηνειόν, ύπάρχουσι καί άλλοι τινές, 
δεύτε ρεύοντες, οί έξής: Ό ’Άναυρος καί ό Κραυσίδων 
παρά τόν Βόλον, ό Κουάριος ή Ξηριας, ρέων διά τοΰ 
Άλμυροΰ καί ό Άμφρυσος άνατολικώτερον, έκβάλλον- 
τες καί οί τέσσαρες εις τόν Παγασιτικόν κόλπον. ’Επί δέ 
τούτοις ό ’Άμυρος πηγάζων έκ τής ’Όσσης καί έκβάλ- 
λων εις τήν Νεσσωνίδα, καί ό ’Όρχηστος, προερχόμενος 
έκ τών Κυνός Κεφαλών καί έκβάλλων εις τήν Βοιβηΐδα. 
Καί άκόμη οί άπ’ ευθείας εις τόν Θερμαϊκόν κόλπον έκ- 
βάλλοντες, ό Μέλας, δστις ρέει διά τών λίαν έπιμήκων 
«στενών τής Πέτρας» (μεταξύ Όλύμπου καί Φλαμπού- 
ρου ή Πιερίας), ό Μαυρόλογγος, διερχόμενος διά Λιτο- 
χωρίου, καί ή Ζηλιάνα (Σΰς τών άρχαίων), ήτις διαρ- 
ρέουσα τό ΰψίπεδον Κονισπόλεως (Καρυάς) σχηματίζει 
τό «Στενόν τών Καναλίων».

Μέγα μέρος τής έπιφανείας τής Θεσσαλίας καλύπτε
ται ύπό στάσιμων ύδάτων, άτινα συνιστώσιν ουτω λί- 
μνας, έλη, τενάγη καί έν γένει ύγρά έδάφη.

α) Λίμναι έν Θεσσαλία είσίν:
Ή Βοιβηίς (Κάρλα), έχουσα μήκος μέν 32 χλμ. καί 

πλάτος μέγιστον μέν 10 χλμ., έλάχιστον δέ 2 % χλμ., βά
θος δ’ ϋδατος 1 Ά - 3 μ. καί περίμετρον περίπου 75 χλμ. 
Ή έπιφάνεια αύτής κεΐται εις 47 μ. άπόλυτον ΰψος. Τρέ
φονται έν αυτή κυπρίνοι.

'Η Νεσσωνίς (μήκους 5 χλμ., μέσου πλάτους 1 % 
χ?ιμ.) άποτελοΰσα νΰν τεναγώδη έπιφάνειαν, κειμένην 
κατά 62 μ. ύπέρ τήν τής θαλάσσης.

Ή Άσκορίς, συνιστώσα ευρύ ύδατοστάσιον (μήκους 
4 χλμ., πλάτους 1 % - 2 χλμ. καί περιμέτρου 11 χιμ.) έπί 
τοΰ ύψιπέδου Νεζεροΰ, κειμένη εις ϋψος 1006 μ.

Ή ^υνιάς, ήτις κειμένη έπί τοΰ ύψιπέδου Δομοκοϋ
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είς ύψος 463 μ., έχει μήκος 6‘Λ χλμ. καί πλάτος 2 — 4*4 
χλμ., περίμετρον δέ 16 *4 χλμ. καί βάθος ΰδατος 5,25 μ. 
Είναι λίαν ίχθυοτρόφος, παράγουσα τόν όνομαστόν ίχθύν 
γλήνι καί τήν τούρναν, έτι δέ καί άλλων ειδών ίχθϋς, 
λίαν εύγευστους.

β) "Ελη σημαντικότερα έν Θεσσαλία είναι:
Τά ύπό του Παμίσου (Μπλιούρη) ποταμού σχηματι- 

ζόμενα: Τό έλος τής Κολοκυθιάς, τό έλος «Μπελέσι ή 
Μαραθιές», τό έλος «Μακρυχωρίου» καί τό έλος «Δερ- 
πίνια».

Έτι δέ τό έλος Βούλας (Α των Τρικκάλων), σχημα- 
τιζόμενον έξ άναβλυζόντων ύδάτων.

γ) Τενάγη τέλος έν τώ θεσσαλικώ πεδίω άπαντώσι 
πολλαχοΰ, ών σπουδαιότερά είσιν:

Τής «Έάξας» (Β των Τρικκάλων), παρά τό χωρίον 
Βελεσιώτες (Άχάρραι των αρχαίων) τοΰ Δομοκοΰ, 
«Βάλτος Μάτια» λεγάμενα, ό «Βάλτος των Βρυσιών» Δ 
τής Φαρσάλου, τά τενάγη τοΰ Δεμερλί, ό βάλτος τοΰ 
Χατζόμπασι καί τοΰ Πετρωτού, τά τενάγη τοΰ Δωτίου 
πεδίου, τά τενάγη τής πηγής Μάτι (Β τοΰ Τυρνά- 
6ου) κλπ.

II. Η ΒΛΑΣΤΗΣ I Σ

Φυτεΐαι - δάση. Καθ’ δλην τήν όρεινήν Θεσσαλίαν έπι- 
κρατεΐ, έν γένει δΰναταί τις είπεΐν, ή φυτεία τοΰ νοτίου 
τροπικοΰ. Λειμώνες φυσικοί ύπάρχουσιν αφθονότατοι 
καί απέραντοι, ιδίως είς τό νότιον ήμισυ τής Θεσσαλίας 
καί κατά τάς έλύδεις έκτάσεις. Δάση πυκνά συναντών- 
ται έπί δλων τών όρέων, συνηθέστατα δέ έπί τοΰ Όλυμ
που, τών Χασίων καί τοΰ Φλάμπουρου ορούς, έπί τής 
Πίνδου, τοΰ Μαυρο&ουνίου καί τής ’Όσσης. Τό σΰνηθες 
τών δασών δένδρον είναι ή δρΰς, άλλ’ είς τά υψηλότερα 
δρη άπαντώσιν έκτεταμένα δάση ομοίως έξ έλάτης καί 
όξύας.

III. ΚΛΙΜΑ

Τό κλίμα τής Θεσσαλίας είναι ήπειρωτικόν, ένεκα τοΰ 
όρεινοΰ φραγμοΰ τοΰ χωρίζοντος αυτήν άπό τής θαλάσ
σης. Καί είς μέν τήν κατοικουμένην χώραν τοΰ όρεινοΰ 
περιβόλου, δπου ό καύσων μετριάζεται μεγάλως υπό τών 
όροσειρών (’Όλυμπος, Πίνδος, δρη Άθαμάνων), ή δέ 
τοΰ ψύχους έντασις, κατά τό ανατολικόν καί τό νότιον 
δριον (Όσσα - Πήλιον- Όθρυς), οπωσδήποτε μειοΰται 
ύπό τών περιβαλλουσών τήν χώραν θαλασσών, τό κλίμα 
κυμαίνεται μεταξύ τοΰ εύκράτου καί τοΰ θερμοΰ. Είς δέ 
τήν κεντρικήν Θεσσαλίαν, ήτις περικλείεται πανταχόθεν 
ύπό ύψηλών όροσειρών, τό κλίμα είναι θερμόν καί αύχμη- 
ρόν κατά τό θέρος καί ψυχρόν καί υγρόν κατά τόν χει
μώνα. Έπί τών μή κατοικουμένων τέλος οροσειρών τό 
κλΐμα είναι πάντοτε ψυχρόν καί ό χειμών έπαχθής, έν ώ 
είς τάς μεσημβρινός άκτάς καί τήν πεδινήν χώραν έπι- 
κρατοΰσι κατά τό θέρος ύπερβολικοί καύσωνες, πνέον- 
τος τοΰ λιβός, έπιφέροντος καταστροφάς είς τά σιτηρά, 
δταν οδτος πνέη πρό τοΰ θερισμοΰ. Άντιθέτως κατά τόν 
χειμώνα μαστίζει τήν χώραν πολλή ύγρασία ψυχρά. Έν 
τούτοις έν τώ συνόλω τό κλΐμα τής Θεσσαλίας, δύναταί 
τις νά ε’ίπη, είναι ύγιεινόν, καίτοι δέν έλλείπει καί ζώνη 
έλογενών πυρετών, ώς ή πέριξ τής Βοιβηΐδος καί τής 
Νεσσωνίδος τοιαύτης, καί ό μεταξύ Καρδίτσης —Τρικ- 
κάλων έλώδης χώρος.

Ή κατ’ έτος πίπτουσα ποσότης βροχής ποικίλλει

Όστρακον εύρεθέν έπί τίνος βράχου τών Χασιωτικών όρέω'ν

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άγρια μάχη τοΰ Βασιλέως Θησέως καί τοΰ Κενταύρου
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’Αποστολή Ελλήνων ’Αξιωματικών εις Λάρισαν κατά τό 1836

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Πομπώδης έξοδος τοΰ Σουλτάνου έν Λαρίση κατά τό έτος 1669

κατά τόπους έν Θεσσαλία άπό 50 έως 75 χιλιοστών 
έτησίως.

Ή θερμοκρασία δύναται νά χαρακτηρισθή ώς γλυ
κεία, προ πάντων κατά τάς παραλιακάς ζώνας τής Θεσ
σαλίας. Κατά ’Ιανουάριον, αυτή άνηγμένη είς τήν έπι- 
φάνειαν τής θαλάσσης, είναι 5° Κελσίου, κατά δέ τόν 
’Ιούλιον 27° Κ. είς πάσαν τήν Θεσσαλίαν. Μέση έτησία 
θερμοκρασία 16° Κ., ή δέ έτησία κύμανσις 22“ Κ.

’Ατμοσφαιρική πίεσις. Μάλλον κανονική 760 — 765 
ατμοσφαιρών.

’Άνεμοι είναι μεταβλητοί, βόρειοι (Καλαμπακιώτι- 
κος) καί δυτικοί συνήθως.

Χιών. Πίπτει κυρίως έπί τοΰ ορεινού συγκροτήματος, 
αλλά συχνότατα καλύπτει καί πάσαν τήν Θεσσαλίαν. 
Έπί τοΰ Όλυμπου καί εις τινα σημεία τής Πίνδου ή χιών 
διατηρείται καί κατά τό θέρος.

IV. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΕΠΟΧΑΣ

Α’ Προϊστορική έποχή

Τής αρχαίας Θεσσαλίας ή πεδινή χώρα κατά τήν 
προϊστορικήν εποχήν (νεολιθικήν περίοδον) φαίνεται δτι 
κατωκεΐτο πυκνώς υπό πληθυσμών προηγμένων είς πο
λιτισμόν, όλονέν δμως έλαττοΰμενον κατά τήν νεωτέραν 
περίοδον (τήν λιθοχαλκήν).

Διαρραγείσης τής όρεινής συνεχείας "Οασης - Όλυμ
που κατά τά στενά τών Τεμπών1, τά υδατα τά καλύ- 
πτοντα τήν Θεσσαλίαν καί σχηιματίζοντα λίμνας διέρ- 
ρευσαν είς τήν θάλασσαν, τάς δέ οΰτως άποκαλυφθείσας 
γονιμωτάτας πεδιάδας κατέλαβον οί περιοικοΰντες Αίο- 
λεΐς, Αΐμονες, Μινύαι, Βοιωτοί, ’Αχαιοί, "Ελληνες, Μυρ- 
μιδόνες, ών ό πολιτισμός κατά τήν χαλκήν καί μυκηναϊ
κήν περίοδον (3000 — 1100 έτη π. X.), σημαντικώτατος, 
αντιπροσωπεύεται ύπό τοΰ Ίάσονος τών ’Αργοναυτών 
καί τοΰ Άχιλλέως τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου.

Β’ ’Αρχαία Ιστορική έποχή (750- 343 π. X.)

Βραδύτερον έπιδραμόντες έξ Ηπείρου οί Πετθαλοί 
(λαός θεσπρωτικός) κατόπιν μακρών αγώνων κατέκτη- 
σαν τήν Θεσσαλίαν.

Ό βασιλεύς τών Πετθαλών Άλεύας διήρεσε τήν πε
δινήν Θεσσαλίαν είς τήν Πελασγιώτιδα, τήν Έστιαιώ- 
τιδα, τήν θεσσαλιώτιδα καί τήν Φθιώτιδα. Οί «περίοι
κοι» ώρίσθησαν ώς υπήκοοι τών θεσσαλών τών ΐετραρ- 
χιών. Περίοικοι ήσαν: οί Οίταιοι, οί Μαλιεΐς, οί Αίνιά- 
νες, οί ’Αχαιοί Φθιώται, οί Δόλοπες, οί Περραιβοί καί οί 
Μαγνήτες. Οί άπομείναντες παλαιοί κάτοικοι καί μή 
μετοικήσαντες νοτιώτερον (είς Βοιωτίαν καί Μεσσηνίαν) 
άπετέλεσαν τούς «πενέστας», δουλοπαροίκους τών έπι- 
δρομέων κατακτητών. «Ταγοί» τοπικοί διώκουν τάς τε- 
τραρχίας. Τήν ταγείαν τής Πελασγιώτιδος ειχον οί 
Άλευάδαι, διοικήσαντες άριστα τήν χώραν κατά τε τήν 
αρχαϊκήν καί τήν λαμπράν περίοδον τής Ελλάδος (750 — 
500 π. X. καί 500 — 400 π. X.).

1 Γνώμη τοΰ κ. Α. Σ. Άρβανιτοπούλου ώς καί τοΰ καθη- 
γητοΰ Μητσοπούλου καί άλλων.
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Κατά τό πολιτικόν τούτο σύστημα, έν Θεσσαλία έπε- 
κράτησε τό όλιγαρχικόν πολίτευμα, δπερ ώφέλησεν αυ
τήν σημαντικός. 'Όθεν έν τη άρχαιότητι ή Θεσσαλία 
διηρεΐτο, ώς εΐπομεν, κυρίως εις τέσσαρα τμήματα: 

α) Τήν Έστιαιώτιδα, ήτις κατείχε τάς έπαρχίας Τρικ- 
κάλων, Καλαμπάκας, Έλασσόνος καί έκ τής έπαρχίας 
Καρδίτσης τό τμήμα τής Ίθώμης.

β) Τήν Πελασγιώτιδα, ήτις έξετείνετο δυτικός τής 
Μαγνησίας καί περιελάμβανεν ώς έγγιστα τάς νυν έπαρ
χίας τής Λαρίσης καί του Βόλου.

γ) Τήν θεσσαλιώτιδα, ήτις κατείχε τάς νΰν έπαρχίας 
τοΰ Δομοκοΰ, τής Φαρσάλου καί τής Καρδίτσης.

δ) Τήν Φθιώτιδα, ήτις περιελάμβανε τήν νΟν έπαρ- 
χίαν τοΰ Άλμυροΰ, τήν ’Όθρυν καί τήν νΰν Φθιώτιδα.

Άλλ’ έκτος των ανωτέρω τετράδων, ώς άπεκαλοΰντο, 
ύπήρχον καί άλλα τινά τμήματα, οΐον ή Μαγνησία, ήτις 
περιελάμβανε τήν "Οσσαν, τό Μαυροβούνιον καί τό Πή- 
λιον, ή Περραιβία, περιλαμβάνουσα τό ύψίπεδον τής Κο- 
νισπόλεως (Καρυας) έπί τοΰ Όλύμπου, καί τμήμα τής 
έπαρχίας Έλασσόνος, ή Δολοπία, ήτις έξετείνετο έπί τής 
Πίνδου (τόν νΰν Άγράφων) καί τοΰ διαμερίσματος τοΰ 
Άσπροποτάμου κλπ.

Κατά τήν περίοδον 380 — 350 π. X. έγένοντο πολλαί 
πολιτικαί διαταραχαί έν Θεσσαλία έκ τής έμφανίσεως 
τόν Φερραίων τυράννων (Λυκόφρονος, Ίάσονος καί’Αλε
ξάνδρου), ο'ίτινες έλαβον τήν ήγεμονίαν τής Θεσσαλίας, 
ήν αδθις διήρεσαν εις τετραρχίας. Άλλ’άπό τοΰ 343 
έτους π. X. ή Θεσσαλία, έπεμβάσει Φιλίππου τοΰ βασι- 
λέως, έταύτισε τήν τύχην αύτής πρός τήν Μακεδονίαν.

Γ' Ή Θεσσαλία κατά τήν Μακεδονικήν έποχήν 

(343 - 146 π. X.)

Οί θεσσαλοί, διϊδόντες κάλλιον τόν ’Αθηναίων καί 
τόν άλλων Ελλήνων τήν άκολουθητέαν ορθήν πολιτικήν, 
παρέμειναν θερμοί φίλοι τόν Μακεδόνων, τήν ένότητα 
τοΰ Έλληνισμοΰ έπιζητησάντων. Ύπό τόν μέγαν ’Αλέ
ξανδρον οί θεσσαλοί έπολέμησαν καθ’ άπασαν τήν έκ- 
στρατείαν του εις ’Ασίαν, άποδειχθέντες ιδίως άριστοι 
ιππείς κατά πάσας τάς έποχάς. Έκτοτε ή Θεσσαλία 
ήκολούθησε τάς τύχας τής Μακεδονίας. Δημήτριος ό 
πολιορκητής, κτίσας τήν Δημητριάδα, κατέστησεν αυτήν 
σημαντικώτατον κέντρον καί τήν προώριζεν ώς πρωτεύ
ουσαν. Άπέβη οΰτως ή Δηιμητριάς έπί τοΰ Φιλίππου Ε' 
καί τοΰ Περσέως πολεμικός σταθμός καί μέγα κέντρον 
έφοδιασμοΰ. Οί θεσσαλοί μετά τόν Μακεδόνων υπό τόν 
Φίλιππον Ε' πρώτον μέν άντέστησαν έπί μακρόν κατά 
τόν 'Ρωμαίων ύπό τόν Φλαμίνιον νικήσαντα έν Κυνός 
Κεφαλαΐς τό 192 έτει π. X., ειτα δέ ύπό τόν Περσέα 
κατά τόν 'Ρωμαίων αύθις ύπό τόν Αιμίλιον Παΰλον, 
νικήσαντα τόν Περσέα τό 268 π. X. έτει παρά τήν 
Πύδναν καί καταστρέψαντα τά τείχη τής Δημητριάδος. 
Τέλος δέ καί έκ τρίτου κατά τήν έπανάστασιν τοΰ ψευ
δό - Φιλίππου καί τοΰ τελευταίου "Φιλίππου (148 — 146 
π. X) ή Θεσσαλία ύπήρξε τό θέατρον έπιχειρήσεων τόν 
Μακεδόνων καί τόν θεσσαλόν κατά τόν 'Ρωμαίων τοΰ 
Μετέλλου καί τοΰ Μομμίου, δστις καί κατέλυσεν όριστι- 
κός τήν έλευθερίαν τόν Ελλήνων (146 π. X.). Οί θεσ
σαλοί ούτως μετά τόν Μακεδόνων ύπήρξαν ού μόνον οί 
πρώτοι κατανοήσαντες τήν ανάγκην τής ένότητος τοΰ 
έλληνισμοΰ, άλλά καί οί τελευταίοι προασπισταί τής

Κατασκευή τής Άργους ύπό τήν έπίδλεψιν τής θεάς Αθήνας

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

θεσσαλός προύχων κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας
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Μία είκών άγροτικής ζωής έν Θεσσαλία έπί Τουρκοκρατίας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΤΑΛΗΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΖΩΗ

έλληνικής έλευθερίας, άγωνισθέντες κατά των 'Ρωμαίων 
άπό τοΰ 198 μέχρι τοΰ 146 π. X. έτους κατά περιόδους.

Δ'. Ή Θεσσαλία κατά τήν Ρωμαϊκήν εποχήν 

(146 π. X. ■ 527 μ. X.)

Μετά ένα αιώνα περίπου (τω 48 π. X.) οΐ θεσσαλοί 
συνετάχθησαν τω Πομπήΐω εις τόν κατά τοΰ ’Ιουλίου 
Καίσαρος άγώνα αύτοΰ, ήττηθέντος έν Φαρσάλω1. Ό 
πρεσβευτής τοΰ Καίσαρος Λογγΐνος τειχίσας τά Τέμπη 
έγραψεν έπί βράχου λατινιστί περί τούτου επιγραφήν 
Ορατήν εις τούς διαβάτας, όνομαζομένην ύπό τοΰ λαοΰ: 
«Τό γραμμένο άλας».

Μετά δέ ταΰτα ύπό τούς 'Ρωμαίους ή Θεσσαλία 
έζησε βίον ήσυχον καί άδοξον. Κατά τόν τρίτον μ. X. 
αιώνα ύπέστη τήν επιδρομήν τών Γότθων.

’Από τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου έπεκράτησεν ό Χρι
στιανισμός έν Θεσσαλία, ήτις βραδύτερον ύπέστη νέας 
δηώσεις καί καταστροφάς έκ τής εισβολής τών Οΰνων 
ύπό τόν ’Αττίλαν καί τών Γότθων ύπό τόν Άλάριχον.

Πηλειορίτισσα κανηφόρος 
μέ γραφικήν στολήν

Ε'. Ή Θεσσαλία κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν 

(527 - 1420 μ. X.)

Έν τω Συνεκδήμω 'Ιεροκλέους άναφέρονται 17 πό
λεις τής Θεσσαλίας ύπάρχουσαι έπί ’ I ουστινιανοΰ. Ταΰτό 
δ’'έπαναλαμβάνει καί κατά τόν ΙΟον αιώνα Κωνσταντί
νος ό Πορφυρογέννητος.

Άλλ’έπέδραμον τότε εις τήν Θεσσαλίαν: 1) Οί
Σλαΰοι τω 577 έτει, έκδιωχθέντες ύπό τών Άβάρων. 2) 
Οί Βούλγαροι μετά Σλαύων (668 — 685) έγκατασταθέν- 
τες παρά τόν Παγασιτικόν, έξ οδ ή έκεΐ χώρα ειχεν όνο- 
μασθή Βελεγετία. 3) Οί Βούλγαροι έπί Σαμουήλ, δστις 
μετώκισεν έκ Λαρίσης πολλούς κατοίκους βιαίως, άπε- 
κόμισε δέ καί τό λείψανον τοΰ 'Αγίου ’Αχίλλειου, δ άπέ- 
θηκεν εις Πρέσπαν. ’Αλλά τω 995 έτει ήττήθησαν ύπό 
τοΰ Νικηφόρου Ούρανοΰ παρά τόν Σπερχειόν οί Βούλ
γαροι, καί άπεσύρθησαν έκ Θεσσαλίας. 4) Άπί ’Αλεξίου 
A' Κομνηνοΰ οί Βλάχοι έκ τοΰ Αίμου (ληστρική καί 
άγρια φυλή) κατέλαβον τήν Θεσσαλίαν, ήτις τότε ώνο- 
μάσθη Μεγάλη Βλαχία, άποσυρθέντες κατόπιν εις τήν 
Πίνδον καί τόν "Ολυμπον. 5) Οί Νορμανδοί ύπό τόν Βοη- 
μοΰνδον έπολιόρκησαν έπί έξάμηνον τήν Λάρισαν, δτε 
’Αλέξιος ό Α' (1081—1118) στρατεύσας αυτοπροσώπως 
άπεδίωξεν αύτούς καί έσωσε τήν Θεσσαλίαν. 6) Πισαΐοι, 
Βενετοί καί Γενουήνσιοι, έτι δέ καί Εβραίοι έγκατεστά- 
θησαν έμπορικώς εις Λάρισαν, Τρίκκαλα καί 'Αλμυρόν, 
αιτινες πόλεις κατά τόν ’Άραβα γεωγράφον τοΰ 11ου 
αίώνος Έδρισήν, τότε ήκμαζον. 7) Άπό τοΰ 1204 οί θεσ
σαλοί έπιέσθησαν δεινώς ύπό τών Φράγκων, οϋς ειχεν 
έγκαταστήσει Βονιφάτιος ό βασιλεύς τής Θεσσαλονίκης 
καί οϋς άπεδίωξεν ό δεσπότης τής ’Ηπείρου Θεόδωρος 
(1216 — 1230). 8) Βραδύτερον περιήλθε πάλιν ή Θεσ
σαλία ύπό τούς βυζαντινούς αύτοκράτορας διοικουμένη 
ύπό άρχοντα (έδρεύοντα έν Υπάτη κατ’άρχάς), τη- 
ροΰντα τόν τίτλον τοΰ Σεβαστοκράτορος, δστις τίτλος

1 Κατά τόν στρατηγόν κ. Β. Δοόσμανην ή μάχη αυτή 
έγένετο ούχί παρά τόν Ένιπέα είς Φάρσαλον, άλλά παρά τήν 
Μητρόπολιν (τό νθν Παλαιόκαστρον τής Καρδίτσης).
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καί έτηρήθη ύπό των άρχόντων τής Θεσσαλίας μέχρι τής 
έπιδρομής των Τούρκων. 9) Τώ 1309 οι Καταλανοί προ
ερχόμενοι από βορρά ήρήμωσαν τήν Θεσσαλίαν, μετ’αυ
τούς δ’ έγκατεστάθησαν έν Θεσσαλία Άλδανοί, λεηλα- 
τήσαντες πάλιν αύτήν. 10) Οί Σέρδοι ύπό τον Στέφανον 
Δουσάν κατέλαδον τήν Θεσσαλίαν καί έγκατεστάθησαν 
εις αύτήν, έχοντες πρωτεύουσαν τά Τρίκκαλα (1335 — 
1356), όπότε έκτίσθησαν καί αί Μοναί των Μετεώρων.

ΣΤ'. Ή Θεσσαλία έπί Τουρκοκρατίας (1420 - 1881)

Τώ 1420 κατελήφθη όριστικώς ή Θεσσαλία ύπό τοΟ 
Τούρκου στρατάρχου Τουραχάν καί ή χώρα παρέμεινεν 
έκτοτε ύπό τούς Τούρκους. Έγκατεστάθησαν τότε εις 
τήν Θεσσαλίαν πλεΐστοι έξ ’Ασίας Τούρκοι (έξ Ίκονίου 
-- «Κονιάροι»), οΐτινες καί μετωνόμασαν τά χωρία. Πολ
λοί δέ τότε "Ελληνες άντιθέτως έγκαταλιπόντες τήν πε
διάδα έγκατεστάθησαν εις τήν όρεινήν Θεσσαλίαν, οί δ’ 
έναπομείναντες ήσαν πλέον δουλοπάροικοι των κατα- 
κτητών.

Έπί των ορεινών μερών, εις ά δέν ειχεν είσδύσει ό 
Τούρκος κατακτητής, έξηκολούθησε τηρούμενον τό 
πνεύμα τής ελευθερίας καί τής ανεξαρτησίας, άναπτυσ- 
σόμενον βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον. Έπί Σουλεϊμάν τού 
Μεγαλοπρεπούς, άρκεσθέντος εις τήν τακτικήν καταβο
λήν τών φόρων μόνον, παρεσχέθη ήμιανεξαρτησία τις 
ύπό τού Βεϋλέρμπεϋ τής Λαρίσης διά τής συνθήκης τού 
«Ταμασίου» καλούμενης, εις τά "Αγραφα, δ όνομα έκ
τοτε άπεδόθη τή Δολοπία τής Πίνδου. Διάφορα σώματα 
έξ έλευθέρων πολεμιστών εΐχον σχηματισθή τηροΰντα 
τήν τάξιν καί τήν ασφάλειαν εις τά όρεινά διαμερίσματα 
τής Πίνδου (’Άγραφα), τών Χασίων (Λύγκου), τού Όλύμ- 
που. Οί πολεμισταί εκείνοι άπεκαλοΰντο κλέφται. Κα- 
τερχόμενοι οί κλέφται πολλάκις ε’ις τήν πεδιάδα έτιμώ- 
ρουν τούς καταπιεστάς Τούρκους καί έπανερχόμενοι εις 
τά όρη συναπεκόμιζον ώς λάφυρα ποίμνια κλπ. Οί Τούρ
κοι έξ άλλου — μιμούμενοι τούς Βενετούς — έσχημάτιζον 
έτερα όμοια, έξ Ελλήνων καί ταΰτα σώματα, δπως άν- 
τιτάττωσιν αύτά εις τάς έπιδρομάς τών κλεφτών. Τών 
τοιούτων δέ σωμάτων οί πολεμισταί έκαλοΰντο άρματω- 
λοί, άνταλλάσσοντες πολλάκις τήν θέσιν των προς τήν 
τών κλεφτών καί άντιστρόφως λ

Οϋτω καθ’ δλην τήν περίοδον τής μακραίωνος ύπό 
τούς Τούρκους δουλείας τό άρήϊον πνεύμα συνεχώς ύφί- 
στατο καί σύν τώ χρόνω έπηυξάνετο. ’Από τών αρχών 
μάλιστα τού 18ου αίώνος σειρά όλόκληρος ένδοξων πο
λεμιστών, κλεφτών καί άρματωλών, άναδεικνύεται, ύπο- 
δοηθουμένων καί συντηρουμένων καί ύπό τών κατά τό
πους άρχόντων. Ό Δίπλας, ό Γεροδήμος, οί Μπουκου- 
δαλαΐοι, οί Κατσαντωναΐοι, ό Στουρνάρας, οί Κοντο- 
γιανναΐοι, ό Καραϊσκάκης καί άλλοι (έπί τών Άγρά- 
φων)' ό Χατζηπέτρος (εις τον Άσπροπόταμον)' ό Ευθύ
μιος Βλαχάδας καί άλλοι (έπί τών Χασίων)' ό Νικο- 
τσάρας καί οί Λαζαΐοι (έπί τού Όλύμπου), ό Μπασδέ- 
κης, ό Κοντονΐκος, ό Καρατάσσος καί άλλοι (έπί τού 
Πηλίου). "Απαντες οί ήρωες έκεΐνοι έλάμπρυναν τήν χο
ρείαν τών ακριτών τής έλληνικής έλευθερίας. — ’Αλλά 1

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΗΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΖΩΗ

1 “Ορα καί Ίστορίοιν τής Ελλάδος ύπό Π. Καρολίδου ώς 
καί Ιστορίαν τού Ελληνικού ’Έθνους, ύπό Κ. Παπαρρηγο- 
πούλου.

Ή Πορταριά ώς ήτο κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας

Πηλειορίτισσα ύδροχοοΰσα 
μέ γραφικήν στολήν
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Τό άνεγερθέν μνημεΐον τοΰ Ρήγα Φεραίου έν τώ Βελεστίνφ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Μία έπιτύμδιος Τουρκική στήλη ευρισκόμενη έν Καδήραγα

καί άρχοντες σπουδαιότατοι (κοτσαμπασήδες) άναφέ- 
ρονται πολλοί έν Θεσσαλία, οΐον ό Κωνσταντίνος Τζιο- 
λάκογλου άκμάσας κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας τοΟ 
18ου αίώνος έν 'Ρεντίνη, ό Κωνσταντίνος Ζαχαράκης, ό 
Δημήτριος Τζιολάκογλου άκμάσας έν 'Ρεντίνη (1775 — 
1817) καί ό υιός αότοΰ Κωνσταντίνος, ό Γκαδοστέργιος 
ή Λογοθέτης άκμάσας έν Φουρνά (1817 — 1822), ό Δη- 
μάκης ή Χατζής έκ Μαυρίλου καί άλλοι πολλοί.

Ούτως άφ’ ενός μεν οί άρχοντες τοΰ τόπου, μετά δι
καιοσύνης καί απροσωποληψίας άσκοΟντες τήν διοίκη- 
σιν εις τάς όρεινάς περιοχάς, άμα δε έξασφαλίζοντες 
τήν ευημερίαν καί τήν σχετικήν ανεξαρτησίαν τής χώ
ρας διά τής καλής πολιτείας αυτών προς τούς Τούρκους 
καί προνοοΰντες περί τής μορφώσεως τοΰ λαού, ένισχύ- 
οντες δε συγχρόνως καί διατηροϋντες τά σώματα των 
πολεμιστών’ άφ’ ετέρου δέ οί πολεμισταί αυτοί, εις οϋς 
από αιώνων έκληροδοτήθη τό μίσος κατά τών Τούρκων 
καί έκ παραδόσεως, άπό γενεάς εις γενεάν, έκαλλιερ- 
γεΐτο τό πολεμικόν πνεύμα προς άποτίναξιν τοΰ βαρύ- 
νοντος τουρκικού ζυγοΰ καί έπανάκτησιν τής έλευθε- 
ρΐας καί τής άνεξαρτησίας τής πατρίδος, άμφότεροι, λέ- 
γομεν, οί ισχυροί παράγοντες οδτοι, ών αί προσπάθειαι 
συνέκλινον, ένα κοινόν έπιδιώκουσαι άντικειμενικόν σκο
πόν, έπέτυχον τέλος του ποθουμένου κατόπιν σκληρών 
μακρών άγώνων.

'Η πρώτη πρός άποτίναξιν τοΰ τουρκικοΰ ζυγοΰ έπα- 
νάστασις έγένετο τώ 1601 ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ σοφω- 
τάτου καί διαπρεποΰς έπισκόπου Τρίκκης Διονυσίου τοΰ 
Σκυλοσόφου, άποκληθέντος ούτως ύπό τών Τούρκων. 
Ό ένθερμος οΰτος πατριώτης έπίσκοπος ών Τρίκκης, 
έσκέφθη δτι έδει νά έργασθή άνενδότως, δπως έπιτύχη 
τήν έλευθερίαν τής Ελλάδος. Μετέδη εις 'Ρωσίαν, εις 
Βενετίαν, εις 'Ρώμην, εις 'Ισπανίαν, καί έπεκαλέσθη τήν 
συνδρομήν καί έπέμδασιν τών ισχυρών τής τότε έποχής 
πρός άπελευθέρωσιν τής πατρίδος του. Έν 'Ρωσία έγέ
νετο δεκτός μετά πολλών τιμών. Άλλ’ αί ένέργειαί του 
έκεΐναι δέν έσχον άποτέλεσμά τι ουσιαστικόν, θετικόν. 
Διό άπεφάσισεν ό διαπρεπής έκεϊνος ιεράρχης νά τεθή 
ό ίδιος επί κεφαλής κινήματος στρεφομένου κατά τής 
δεσποτείας τών Τούρκων. Άποδιδασθείς έκ Κερκύρας εις 
Βουθρωτόν διηυθύνθη έκεϊθεν μετά σώματος πατριωτών, 
οΐτινες πιστώς ήκολούθουν αύτώ, πρός ’Ιωάννινα, μέ τήν 
πρόθεσιν νά καταλάδη βιαίως τήν πόλιν ταύτην, έγκαθι- 
στάμενος δ’έκεΐ νά τραπή εΐτα πρός Τρίκκαλα, έπεκτεί- 
νων τήν έπανάστασιν καί έπί τοΰ διαμερίσματος τών 
Άγραφων, τών Χασίων καί τοΰ Όλύμπου καί έφ’ δλης 
τής λοιπής Θεσσαλίας. Άλλ’ ό Τούρκος Πασάς τών Ίω- 
αννίνων άπέστειλε κατά τοΰ ιεράρχου έκείνου δυνάμεις 
τουρκικοΰ στρατοΰ πρός άντιμετώπισιν αύτοΰ. Συνα- 
φθείσης δέ κρατεράς μάχης έπεσεν ένδόξως ό ήμέτερος 
ιεράρχης έκεϊνος καί οί λοιποί έπαναστάται διεσκορ- 
πίσθησαν.

Ό 'Ρήγας ό Φερραΐος πρώτος μετά ταΰτα έδωκε τό 
πρώτον σάλπισμα τής γενικής έξεγέρσεως κατά τών 
Τούρκων. Αλλά καί άλλοι λόγιοι καί έταΐροι τής Φιλι
κής Εταιρείας συνέδαλον τά μέγιστα πρός τον σκοπόν 
τοΰτον, Θεσσαλοί επίσης, ό ’Άνθιμος Γαζής, ό Κωνσταν- 
τάς, ό Φιλιππίδης, ό Δημητριάδης, ό Κούμας, ό Κωνσταν
τίνος Οικονόμος ό έξ Οικονόμων, ό Φαρμακίδης κλπ.

Άλλ’ ή Θεσσαλία ήτο ό σιτοδολών, τό κέντρον καί ό 
τροφοδότης τών κατά τών Ελλήνων άγωνιζομένων Τούρ
κων (1821 - 1827) καί συνεπώς δέν εϋωδώθησαν αί προσ-
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πάθειαι των θεσσαλών πατριωτών έκείνων πρός έπανά- 
στασιν, οΐον του Μπαοδέκη καί τοΰ Κοντονίκου έν Βελε- 
στίνω καί τοΰ Καρατάσσου εις Τρίκκερι, ώς καί τοΰ 
Κωνσταντίνου Βέλη έν ‘Ρεντίνη.

Βραδύτερον κατά τόν 19ον αιώνα έπανεστάτησαν τά 
"Αγραφα καί τό Πήλιον πολλάκις: α) Τώ 1854, κατά 
τόν Κριμαϊκόν πόλεμον, (μάχαι τοΰ Χριστοδούλου Χα^ 
τζηπέτρου, τοΰ Λεωτσάκου, τοΰ Πετροπουλάκη καί τοΰ 
Μπαοδέκη έν Καλαμπάκα, μάχαι τοΰ Καραστάθη καί τοΰ 
Χαμχούγια έν τη Μονή 'Ρεντίνης, μάχαι τοΰ Άλεξαν- 
δρη έν Άργιθέα, μάχαι τοΰ Φρουσκυλιά έν Μπέλεσι). 
β) Τώ 1867 κατά τήν Κρητικήν έπανάστασιν, (<μάχαι τοΰ 
Κατσούλα έν τή Μονή 'Ρεντίνης, μάχαι εις τήν Γούραν)' 
καί γ) Τώ 1877, κατά τόν ρωσοτουρκικόν πόλεμον (μά
χαι τοΰ Τερτίπη καί τοΰ Λάιου εις Χαλαμβρέζι, εις Λου- 
τρόν καί εις Πύργον Ματαράγκας, μάχαι τοΰ Νικολαΐ- 
δου εις Πλάτανον τοΰ Άλμυροΰ, μάχαι τοΰ Μπαοδέκη 
εις Μακρυνίτσαν τοΰ Βόλου, μάχη τοΰ Γ. Γαλλή εις Σέ- 
κλιτσαν, μάχαι παρά τό Λιτόχωρον τοΰ Όλύμπου). Αί 
αλλεπάλληλοι έπαναστάσεις έκεΐναι έφερον τήν κατα
στροφήν καί τήν έρήμωσιν τών χωρίων, άλλά καί συνε- 
τήρουν άσβεστον τόν πόθον πρός τήν έλευθερίαν.

Τέλος τώ 1881 έγένετο ή προσάρτησις της Θεσσαλίας 
εις τήν Ελλάδα συνεπεία τής Βερολινείου συνθήκης (9 
Ιουνίου 1878).

Ζ' Ή Θεσσαλία μετά τήν προσάρτησιν αυτής τή Έλλάδι 

(1881 -1912)

Άλλά καί πάλιν, μετά τής έλευθέρας Μητρός Ελ
λάδος, ή Θεσσαλία- υπήρξε θέατρον έπιχειρήσεων: 1) 
Τώ 1882 έγένοντο συμπλοκαί μετά τών Τούρκων, τοΰ 
στρατοΰ μας, διά τόν καθορισμόν τής μεθορίου παρά τό 
Καραλή — Δερβέν, Ν τοΰ Πλαταμώνος. 2) Τώ 1885 κατά 
τήν προσάρτησιν τής ’Ανατολικής 'Ρωμυλίας τή Βουλ
γαρία καί τόν έπακολουθήσαντα σερβοβουλγαρικόν πό
λεμον (Νοέμβριος 1885), ή Ελλάς έπιστρατευθεΐσα συν- 
εκέντρωσεν έν Θεσσαλία 85.000 άνδρών. Τόν Μάϊον δέ 
τοΰ 1886 έγένοντο συμπλοκαί έπί τής μεθορίου καί ήχμα- 
λωτίσθη έν Κούτρα παρά τό Ζάρκον ύπό τών Τούρκων 
τό 5ον τάγμα εύζώνων. 3) Τώ 1897, οπότε, έκραγέντος 
Ελληνοτουρκικού πολέμου, συνήφθησαν (5 Απριλίου — 
7 Μαΐου 1897) αί μάχαι των συνόρων, τών Δελερίων καί 
τοΰ Λοσφάκι, τής Φαρσάλου, τοΰ Βελεστίνου, τοΰ Δομο- 
κοΰ, τής Δερβέν Φούρκας και τής Ταράτσας (Β τής Λα
μίας). Κατά τό 1897 είναι ή πρώτη φορά, καθ’ήν ήνω- 
μένοι οί "Ελληνες (τής Πελοπόννησου, τής Στερεός Ελ
λάδος, τής Θεσσαλίας, μέρους τής ’Ηπείρου, τών Νήσων 
τοΰ Αιγαίου καί τοΰ Ίονίου πελάγους) έμάχοντο εις ενα 
κοινόν έκ παρατάξεως αγώνα κατά τών Τούρκων ύπέρ 
τής άπελευθερώσεως τών λοιπών ύπό δουλείαν Ελλή
νων (τής Μακεδονίας, τής ’Ηπείρου, τής Κρήτης κλπ.). 
Άπό τής έποχής τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου καί τοΰ Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου, δύναταί τις νά εΐπη εύλόγως, διά πρώ- 
την φοράν τότε οί "Ελληνες, ύπό ένιαίαν διοίκησιν, τήν 
τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου, τώ 1897, έπεχείρησαν ένα 
αγώνα απελευθερωτικόν ύπέρ τοΰ Ελληνικού γένους. 
Καίτοι ήτο άνισος βεβαίως ό αγών έκεΐνος τής μικράς 
έλευθέρας Ελλάδος κατά τής ισχυρός Τουρκίας, έν τού- 
τοις πολλαχώς έπέδειξε καρτερίαν καί πολλαχοΰ απο
φασιστικότητα καί τόλμην ό Ελληνικός στρατός, αξίας

Ή περίφημος Σχολή τοΰ Ρήγα έν Ζαγορά ώς έχει σήμερον

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑI - ΠΥΡΓΟΙ

Πύργος είς Μπαξέδες "Ανω Βόλου κτισθείς έπί Τουρκοκρατίας
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'Η πρώτη άτμομηχανή τής γραμμής Βόλου - Λαρίσης 1883

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΥΡΓΟΙ

Ό Πύργος τοϋ Κανταρτζή έν Τσιφλικίοις 'Αγίου Λαυρέντιου

πάσης έξάρσεως, (έν τοΐς συνόροις, έν Δελερίοις, έν Βε- 
λεστίνω, έν Δομοκώ), παρά τό γεγονός δτι τό πρώτον 
τότε ό νεαρός Ελληνικός στρατός έδαπτίζετο είς τό πυρ. 
Τό πολιτικόν δέ τέλος άποτέλεσμα του πολέμου έκείνου 
ΰπήρξεν ούχϊ ανάξιον λόγου, διότι έν δ είς τά προς Β 
σύνορα έτηρήθη τό status quo, άπηλλάγη τής κυριαρ
χίας του Σουλτάνου ή Κρήτη, άποδοθείσης αυτή αυτο
νομίας υπό τόν 'Έλληνα πρίγκηπα Γεώργιον, πλήρους, 
καί 4) Τω 1912, όπότε, έκραγέντος του Βαλκανοτουρκι- 
κοΰ πολέμου, συνήφθησαν έν Θεσσαλία αί μάχαι τής 
Έλασσόνος καί τοΰ Σαρανταπόρου, προελάσαντος πε
ραιτέρω προς τήν Μακεδονίαν νικηφόρου τοΰ Ελληνικού 
στρατοΰ. Ή μάχη τοΰ Σαρανταπόρου προσέδωκε τήν 
πρώτην α’ιγλην είς τόν Ελληνικόν στρατόν καί υπήρξε 
τό σελασφόρον προοίμιον των μετέπειτα γιγαντομαχιών 
αύτοΰ.

Κρίνεται ευκόλως έκ τής δραχυτάτης ταύτης ιστορι
κής διασκοπήσεως δτι ή γεωγραφική θέσις τής Θεσσα
λίας καί ή φυσική γονιμότης τών έδαφών αυτής προσείλ- 
κυσαν κατά πάσας τάς έποχάς τήν προσοχήν πολλών 
επιδρομέων, άπετέλεσε δ’ έκ τούτου ή χώρα θέατρον πο
λεμικών έπιχειρήσεων σπουδαιοτάτων 1.

V. ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΓΡΑΜΜΑI ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Α' περίοδος 1828 - 1881

Μετά τήν άναγνώρισιν τής Ελλάδος είς Βασίλειον 
ανεξάρτητον (1830) ώς βόρειον δριον αυτής προς τήν 
Τουρκίαν έχρησίμευσε τό νότιον μέτωπον τής Θεσσα
λίας, ήτοι ή γραμμή, ήτις άρχομένη άπό τών έκβολών 
τοΰ ποταμοΰ Πλατανιά είς τόν Παγασιτικόν κόλπον (Β 
τής Άμαλιαπόλεως ή Νέας Μιτζέλης) διηυθύνετο πρός 
δυσμάς ακολουθούσα τήν γραμμήν διαχωρισμού ύδάτων 
τής όροσειράς τής "Οθρυος (Γερακοδοΰνι, Μαυρίκα, 
"Αγιος Ήλίας, Άντίνιτσα, Μέγα "Ισωμα, Γιαννιτζοΰ) 
μέχρι τοΰ Προφήτου Ήλία (1285 μ.) παρά τήν 'Ρεντί- 
ναν. Έκεΐθεν ή μεθόριος διηυθύνετο πρός βορράν, ακο
λουθούσα σχεδόν τήν ύδροκριτικήν γραμμήν τής Πίνδου 
(Βουλγάρα, Καπροδοΰνι, "Ιταμός, Κούκα — γέφυρα Μάν- 
τζαρη έπί τής Μέγδοδας ή Καμπύλου), μέχρι τοΰ Βου- 
τσικάκι (2156), όπόθεν έστρέφετο πάλιν ή μεθόριος 
διευθυνομένη σχεδόν πρός δυσμάς καί διά τής όροσει- 
ράς: Βουτσικάκι — Τρία Σύνορα — Τσουρνάτα, κατήρ-
χετο πρός τόν ’Αχελώον, δν διήρχετο παρά τήν συμδο- 
λήν είς τόν ’Αχελώον τοΰ Πλατανια καί περαιτέρω εΐτα 
διά τής κορυφογραμμής τής σειράς τών όρέων Γαδρό- 
6ου —Άλίνδα — Φλωριάδος —Άνίνου κατέληγεν είς τόν 
Άμδρακικόν κόλπον παρά τό Μενίδιον.

ΕΙχεν άνάπτυγμα ή μεθόριος γραμμή έκείνη (άπό 
τοΰ Παγασιτικοΰ μέχρι τοΰ Άμδρακικοΰ κόλπου) περί
που 221 χλμ. καί διεχώριζε τήν Στερεάν Ελλάδα (’Ανα
τολικήν καί Δυτικήν), πρός νότον, άπό τής Θεσσαλίας

1 "Ορα «Ιστορίαν τοΰ Ελληνικού ’Έθνους» ύπό Κ. Πα- 
παρρηγοπούλου, «'Ιστορίαν τής Ελλάδος» ύπό Καρολίδου, 
ιστορικός μελέτας έν τή Μ. Έλλ. ’Εγκυκλοπαίδεια διαφό
ρους, καί τω Έγ. Λεξικφ Έλευθερουδάκη διαφόρων διακε
κριμένων έπιστημόνων καί σοφών άνδρών, τήν «Θεσσαλίαν» 
τοΰ στρατηγοΰ Β. Δούσμανη, καί τήν «Θεσσαλίαν» τοΰ 
στρατηγοΰ Ν. Κ. Σπυροπούλλου.
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καί τής Ηπείρου, κειμένων πρός βορραν τής ρηθείσης 
γραμμής συνόρων.

Ή μεθόριος αυτή διερχομένη διά τής κορυφογραμ
μής ακριβώς των διαδοχικών υψηλών όρεινών σπονδύ
λων, ών έμνήσθημεν, κατεμέριζε τά τακτικά πλεονεκτή
ματα καί μειονεκτήματα μεταξύ τών γειτνιαζόντων κρα
τών (Τουρκίας καί Ελλάδος) έξ ίσου.

Β' περίοδος 1881 - 1897

Αλλά διά τής συνθήκης του Βερολίνου (9 ’Ιουνίου 
1878) έδέησε κατόπιν τής έν Ήπείρω, Θεσσαλία καί Μα
κεδονία έκραγείσης έπαναστάσεως, νά παραχωρηθή τή 
Έλλάδι ή Θεσσαλία μέχρι τοΰ Άλιάκμονος, καί έκ τής 
Ηπείρου τό μέχρι τοΰ θυάμιδος (Καλαμα) τμήμα, άπο- 
σπώμενα τής Τουρκίας. Άλλ’ έν τή εφαρμογή τών δρων 
τής συνθήκης έκείνης ή Τουρκία έδέχθη νά παραχωρήση 
τη Έλλάδι την Θεσσαλίαν (πλήν τής έπαρχίας Έλασ- 
σόνος) καί έκ τής ’Ηπείρου μόνον τό μέχρις Άράχθου 
τμήμα.

Ούτως ή νέα τότε Ελληνοτουρκική μεθόριος γραμμή, 
άρχομένη άπό τοΰ Θερμαϊκού κόλπου, (3 χλμ. πρός βορ
ραν του Καραλή Δερβέν) ήκολούθει τό ανατολικόν αν
τιστήριγμα τοΰ Κάτω Όλυμπου καί ειτα διά τών όρει- 
νών σπονδύλων τοΰ ορούς τούτου (Μεταμορφώσεως 1551, 
Άναλήψεως 1367, Γοδαμάν 1420, Ψηλορράχεως 1236, 
Μενεξέ 866, Μελούνης 540, όροπεδίου Γκριτζόβαλι 808, 
Τρυπημένης 508) κατήρχετο είς τόν Τιταρήσιον παρά τό 
ανατολικόν στόμιον τοΰ Μπουγαζιού Τυρνάβου' έκεΐθεν 
δε διά τοΰ υψώματος «Σιδηροπάλουκον 516» διέσχιζε τό 
πεδίον τοΰ 'Ρεβένι καί ήγετο είς τήν κορυφήν τής Κού
τρας 699 (Β τοΰ Ζάρκου). Τό δλον μέχρι τοΰ σημείου 
τούτου τμήμα τής όροθετικής γραμμής άπετέλει σχήμα 
τόξου κύκλου με τό κοΐλον αύτοΰ έστραμμένον πρός νό
τον καί μέ τό κυρτόν έστραμμένον πρός βορραν, οδ δέ 
κέντρον περίπου ήτο ή Λάρισα.

Άπό τής Κούτρας (Β Ζάρκου) ή μεθόριος γραμμή 
ήκολούθει τήν κορυφογραμμήν τών όρέων: Ζαβρόχου 
(883 μ.) — Φλαμπούρου (1200) — Μητρίτσης (1381) — 
'Αγίου Ήλία (1186), οπού ή μεθόριος συνήντα τήν άπό 
τοΰ Λάκμωνος έκσπωμένην καί πρός Α αύτοΰ διευθυνο- 
μένην σειράν τών Χασίων (Λύγκου) — Καμβουνίου — Πιε
ρίας (Φλαμπούρου), τήν διαχωρίζουσαν τά ΰδατα τοΰ 
Πηνειοΰ ποταμοΰ πρός νότον άπό τών τοΰ Άλιάκμονος 
πρός βορραν. Ούτως ή μεθόριος περαιτέρω του Προφή
του Ήλία τής Τσούκας άκολουθοΰσα πρός δυσμάς ακρι
βώς τήν κορυφογραμμήν τών Χασίων (Λύγκου) έφθανε 
μέχρι τοΰ Ζυγοΰ Μετσόβου, όπότε καμπτομένη πρός νό
τον άνήρχετο είς τό Δοκίμι (1903). Οΰτω τό μεταξύ Κού
τρας — Δοκίμι τμήμα τής Όροθετικής γραμμής άπετέλει 
έτερον τόξον κύκλου, δυτικώτερον τοΰ πρώτου κείμενον, 
έχον καί αυτό τό κοΐλόν του έστραμμένον πρός νότον καί 
τό κυρτόν του μέρος πρός βορραν καί οΰ τό κέντρον θά 
ήδύνατο ν’άναζητηθή περίπου παρά τά Τρίκκαλα. Τό 
δ?^ον μήκος τής όροθετικής γραμμής έν Θεσσαλία ήτο 
223 χλμ. άμφοτέρων τών είρημένων τόξων, άτινα συνή- 
πτοντο είς τήν Κούτραν (παρά τό Ζάρκον).

Άπό τής κορυφής τοΰ Δοκίμι ή μεθόριος γραμμή 
διηυθύνετο είς τό Περιστέρι (2295) καί έκεΐθεν κατήρ
χετο εις τόν ποταμόν τών Καλαρρυτών, βαίνουσα δέ διά 
τοΰ ρείθρου τούτου μέχρι τής συμβολής αύτοΰ είς τόν 
’Άραχθον (Β τής γεφύρας τοΰ Σκλούπου), είτα δ’άκο-

Άμαξοστοιχία διασχίζουσα τήν θεσσαλικήν πεδιάδα τό 1930

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΥΡΓΟΙ

Πύργος είς Μπαξέδες δστις ήτο καταφύγιον τών έπαναστατών
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Ό περίφημος τουρκικός τεκές έν Λαρίση ώς σώζεται σήμερον

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ - ΠΥΡΓΟΙ

Πύργος εις Μπαξέδες, μέ τήν ιδιόρρυθμον άρχιτεκτονικήν

λουθοΰσα τό ρεϊθρον τοΰ Άραχθου, κατέληγεν εις τόν 
Άμβρακικόν κόλπον.

Τό δλον μήκος τής μεθορίου έν τή Ήπείρω ήτο 154 
χλμ. καί κατ’ ακολουθίαν τό δλον άνάπτυγμα αύτής από 
τοΰ Θερμαϊκού μέχρι του Άμβρακικοΰ κόλπου ήτο 477 
χιλιόμετρα.

Γ' περίοδος 1897 - 1912

Τω 1897 έτει δμως, κατόπιν τοΰ δυσμενούς διά τήν 
‘Ελλάδα αποτελέσματος τοΰ 'Ελληνοτουρκικού πολέμου, 
διά τής συνθήκης τής Κωνσταντινουπόλεως (3 Σεπτεμ
βρίου 1897) ή μεθόριος γραμμή, ήν άνεφέραμεν, έτροπο- 
ποιήθη υπέρ των Τούρκων, μετενεχθεΐσα έπί των προς 
νότον παραβάσεων τοΰ Κάτω Όλυμπου άπό τής κορυ
φογραμμής, ένθα πρότερον ήτο διαχαραγμένη, καί άμα 
μετατεθεΐσα άπό τοΰ 'Ρεβενίου—Ασπροχώματος εις τήν 
δεξιάν δχθην τοΰ Πηνειοΰ, περιληφθέντος εις τήν Τουρ
κίαν όλοκλήρου τοΰ δγκου «Πατώματος» καί έξ όλοκλή- 
ρου τοΰ στενού Καλαμακίου καί Κουτσοχείρου, ώς έπί- 
σης καί τής βόρειας πλευράς τοΰ παραποτάμου στενοΰ 
τοΰ Ζάρκου διά τής παραχωρήσεως τή Τουρκία τοΰ 
όρεινοΰ δγκου «Κοκκιναδάκι». Έν γένει πανταχοΰ έπη- 
νέχθησαν τότε τροποποιήσεις έν τή διαχαράξει τής νέας 
μεθορίου, έξασφαλίσασαι τω τουρκικω στρατω έν δεδο
μένη τινί στιγμή τακτικά πλεονεκτήματα άρκούντως σο
βαρά. Αί κυριώτεραι στενωποί (Μελούνα, Αύλαγάδες 
Α τοΰ Γκριτζόβαλι, Προφήτης Ήλίας Τυρνάβου, Μπου
γάζι Τυρνάβου, Στενόν Καλαμακίου, Στενόν Κουτσοχεί
ρου, παραποτάμων στενόν τοΰ Ζάρκου κλπ.) ή ουσιώ
δεις όρειναί έξάρσεις (Λουσφάκι, Πάτωμα Γουνίτσης, 
Κοκκιναδάκι κλπ.) ειχον παραχωρηθή τή Τουρκία. Ώκη- 
μένοι τόποι δεν παρεχωρήθησαν αυτή συμφώνως τή πρό 
τοΰ πολέμου (25 Μαρτίου 1897) έπιδοθείση διακοινώσει 
των Μεγάλων Δυνάμεων, καθ’ ήν «οίονδήποτε καί αν ήτο 
το άποτέλεσμα τοΰ έπικειμένου πολέμου, ούδέτερος των 
έμπολέμων θά ωφελείτο έδαφικώς». Μόνον τό χωρίον 
Κουτσούφλιανη παρεχωρήθη τή Τουρκία, οδ δμως οί κά
τοικοι παραλαβόντες τήν κινητήν αύτών περιουσίαν, τά 
όστά των προγόνων καί τάς ίεράς εικόνας τοΰ ναοΰ τοΰ 
χωρίου μετώκησαν εις τήν έλευθέραν πατρίδα, δπως μή 
έπαναπέσωσιν ύπό τόν ζυγόν των Τούρκων.

Άλλ’ ήδη, δτε καταρτίζεται ή παροΰσα μελέτη, 
(1935), τά έλληνικά σύνορα άπό τής Θεσσαλίας μετέ- 
θηκεν ή έλληνική αλκή κατά 150 χιλιόμετρα περίπου 
βορειότερον τής Μελούνης καί τής ’Άρτης καί κατά 320 
χιλιόμετρα περίπου άνατολικώτερον τοΰ Όλύμπου, εις 
τρόπον ώστε ή Θεσσαλία έπαυσεν ήδη όριστικώς νά 
άποτελή παραμεθόριον ελληνικήν έπαρχίαν, άτε συνι
στώσα διά τής νέας διαχαράξεως τής μεθορίου γραμμής 
μεσογειακήν πλέον τής Ελλάδος χώραν, άναπνέουσαν 
τήν ζείδωρον τής έλευθερίας πνοήν.

VI. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣ I Σ ΕΝ ΑΥΤΗ.

Κατά τά στοιχεία, τά έγκυρότερα, ά νυν έχομεν1, 
κατά τό 1881 έτος, τής Θεσσαλίας ό πληθυσμός έν δλω

1 Όρα «Θεσσαλίαν» Ν. Γεωργιάδου, ιατρού Θετταλομά- 
γνητος (σελ. 157, έκδοσις 1880).
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άνήρχετο περίπου εις 330.000 κατοίκους, έξ ών 30.000 
ήσαν Τούρκοι καί 5.000 Εδραίοι, οί δέ λοιποί 295.000 
“Ελληνες, έν οίς περιλαμβάνονται καί περί τάς 12.000· 
βλαχόφωνοι “Ελληνες, οίκοϋντες εις τρία χωρία των 
Καμδουνίων καί έν Άσπροποτάμω.

Και οί μεν Τούρκοι κατώκουν έν Λαρίση, Καρδίτση, 
Τρικκάλοις, Φαρσάλω, Δομοκω καί Άλμυρώ, οί δέ 
Εβραίοι έν Λαρίση, Τρικκάλοις καί Βόλω. “Απασα δέ 
ή λοιπή ορεινή τε καί πεδινή Θεσσαλία κατωκεΐτο, ώς 
καί νυν, ύπό Ελλήνων.

Οί κατακτηταί καί έπήλυδες έκ Μικράς Ασίας Τούρ
κοι (έξ Ίκονίου) διανείμαντες τήν ώραίαν θεσσαλικήν 
πεδιάδα ένετρύφων άπολαμβάνοντες τά εισοδήματα αύ- 
τής. Ή έποίκησις έκ Μικράς ’Ασίας εις τήν Θεσσαλίαν 
Τούρκων άποδεικνύει δτι δέν έπολλαπλασιάσθη ό Μου
σουλμανικός πληθυσμός κατά τήν Θεσσαλίαν δι’έξωμό- 
σεως τοΰ κατακτηθέντος λαοΰ, ώς είχε συμβή εις άλ- 
λας έπαρχίας τοΰ ’Οθωμανικού κράτους καί δή εις τάς 
Άλβανικάς καί τάς Σλαυϊκάς. Έρημωθείσης τής χώρας 
κατά τήν πρώτην των Τούρκων εις Θεσσαλίαν εισβολήν, 
διότι οί ‘Έλληνες κάτοικοι αυτής συνωκίζοντο άποσυρό- 
μενοι εις τά άχυρά αυτών δρη, νομίζοντες δτι καί ή τε
λευταία αΰτη έπιδρομή θά παρήρχετο δσον ουπω, δπως 
τόσαι άλλαι προϋπάρξασαι, έδέησεν οί Τούρκοι νά με- 
ταφέρωσι νέους έξ Ίκονίου πληθυσμούς, δπως μετοική- 
σωσιν εις Θεσσαλίαν. Των μετοίκων τούτων (Κονιάρων) 
απόγονοι κυρίως ήσαν οί κατά τό 1881 οίκοϋντες έν 
Θεσσαλία Τούρκοι. Σημειωτέον δτι δέον νά έννοηθή δτι, 
διαρκούσης τής μακρας κατοχής τής Θεσσαλίας, ήναγ- 
κάσθησαν, διά τε τό νοσώδες τοΰ κλίματος καί τήν διη
νεκή στρατολογίαν καί προ πάντων έκ τών έπανειλημ- 
μένων έπιδημιών τής πανώλους, πολλοί τών Κονιάρων 
ν’ άπομακρυνθώσιν αδθις έκ Θεσσαλίας. Ό πληθυσμός 
οΰτως ήραιοΰτο κατά τήν πεδιάδα τής Θεσσαλίας καί 
ήρξατο νά κατέρχηται έκ τών όρέων ό έλληνικός πλη
θυσμός καί νά συνοικίζηται ώς δουλοπάροικος εις τά 
τουρκικά χωρία. Μετ’ οό πολύ απασα ή θεσσαλική πε- 
διάς κατωκήθη έκ νέου ύπό τών αρχαίων κατοίκων, μό
νον δέ χωρία τινά κατά τάς υπώρειας τής ’Όσσης καί 
τοΰ Όλύμπου καί ετερα μεταξύ Δομοκοΰ καί Φαρσάλων 
καί άλλα τινά σποράδην, παρέμενον κατοικούμενα ύπό 
τών απογόνων τών έξ ’Ασίας έπελθόντων ξένων. Τών δ’ 
δλίγων χωρίων, τών από τών χρόνων τής κατακτήσεως 
ύπό χριστιανών κατοικουμένων, τινά μέν έδωρήθησαν 
εις μεγιστάνας Τούρκους, ετερα δ’ άφιερώθησαν εις συν- 
τήρησιν τουρκικών τεμενών, κληθέντα διά τοΰτο Βακού
φια, άλλα δ’ έχορηγήθησαν εις τούς καλούμενους Σπα- 
χήδας, οΐτινες καρπούμενοι ώρισμένων χωρίων τά εισο
δήματα, ύπεχρεοΰντο, δπως στρατολογώσιν έν καιρώ 
πολέμου δι’ ίδιων δαπανών καί έκστρατεύωσι κατά τοΰ 
έχθροΰ, καί τέλος άλλα τινά χωρία παραμείναντα έπί 
μακρόν χρόνον ανεξάρτητα άπώλεσαν τήν ανεξαρτησίαν 
αυτών κατακτηθέντα ύπό τοΰ Άλή πασά, άτινα δέ μετά 
τον θάνατον τοΰ τυράννου αντί ν’ άποδοθώσιν εις τούς 
χωρικούς, οίς άνήκον, άνεκηρύχθησαν κτήματα τοΰ στέμ
ματος τοΰ Σουλτάνου καί βραδυτερον έπωλήθησαν ή 
έδωρήθησαν 'εις διαπρέψαντας ’Οθωμανούς άνδρας. Οΰ
τως άπαντα τά ύφ’ Ελλήνων κατοικούμενα κατά τό 1881 
χωρία τής θεσσαλικής πεδιάδος ήσαν κτήματα ’Οθωμα
νών ή καί άλλων, καλούμενα τσιφλίκια. Καί αί μέν γαΐαι 
καί οί οικοι αυτών άνήκουσιν εις τον κύριον, ό δέ χωρι
κός καλλιεργών τό μή άνήκον αύτώ έδαφος άπελάμβανε

Τό έν Τρικκάλοις σωζόμενον περίφημον τουρκικόν τζαμί

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ - ΠΥΡΓΟΙ

Ό πύργος τοΰ Καραγιαννοπούλου έν ’Άνω Λεχωνίοις Βόλου
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ΦΙΛΙΠ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Έκ Ζαγοράς τοΰ Πη- 
λίου. Έσπούδασε φυ
σικός έπιστήμας καί 
φιλοσοφίαν. Καθηγη
τής τοΰ Πανεπιστη
μίου. Έξελέγη Γερου
σιαστής καί Βουλευ
τής.Άπέθανε τω 1880.

ΔΙΟΝ. ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΣ
Τω 1593 έγένετο Μη
τροπολίτης Λαρίσης, 
καθαιρεθείς τω 1600. 
Κατά τήν β' άποστα- 
σίαν του έν Ίωαννί- 
νοις τφ 1611 συνελή- 
φθη ύπό των Τούρ
κων καί έγδάρη ζών.

ΧΡΙΣΤ. ΤΤΕΡΡΑΙΒΟΣ
Έξ Όλύμπου της 
Θεσσαλίας. Έλαβε 
μέρος είς τήν έπα- 
νάστασιν τοΟ γέ
νους μας καί έγέ- 
νετο Υπουργός τοΰ 
Πολέμου. Άπέθανε 
κατά τό έτος 1863.

διά τοΰ ίδρώτος τοΰ προσώπου του τόν πρός συντήρησιν 
αΰτοΰ έπαρκοΰντα άρτον. Κατά περίεργον οΰτως συγ
κυρίαν τής τύχης έπανήλθεν έπί τουρκοκρατίας έν τω 
θεσσαλικώ πεδίω άνάλογός τις τής κατά τήν άρχαιότητα 
σχέσεως των πενεστών πρός τούς κυρίους των.

’Εν τοιούτοις λοιπόν χωρίοις διεδίωσεν δλους αιώνας 
ό έλληνικός πληθυσμός τής θεσσαλικής πεδιάδος, κα- 
τορθώσας έν τω μέσω γόων καί θρήνων, στεναγμών καί 
δακρύων, νά διατηρήση άλώδητον τόν έθνισμόν, τήν 
γλώσσαν καί τήν θρησκείαν αύτοΰ.

Αλλά πάντη άλλοίαν δψιν παρέχουσι τά περιβάλ
λοντα τήν θεσσαλικήν πεδιάδα καλλίκομα δρη. Ό Έλ
ληνικός πληθυσμός φεύγων τάς άλλεπαλλήλους έπιδρο- 
μάς τών είσβαλόντων κατακτητών έπεζήτησεν άσυλον 
καί καταφύγιον, ώς προείπομεν, είς τά άχυρά καί από
κρημνα δρη. Έκεΐ συνωκίσθη ό φίλεργος καί βιομηχα
νικός πληθυσμός τής πεδιάδος, ίδρύσας κοινότητας, ών 
τινες άπέβησαν διάσημοι καί άνθηροί. Τά 24 χωρία τοΰ 
Πηλίου, τά Άμπελάκια, ή 'Ραψάνη, ή Τσαριτσάνη, ό 
Τύρναβος, ήσαν άντικείμενα θαυμασμοΰ καί περιέργειας 
τών ξένων, οΐτινες έπεσκέπτοντο τήν Θεσσαλίαν.

Ό Βρονστέτ, ό Ούρκουάρτ, ό Δόδβελ έθαύμασαν 
τήν ωραιότητα τής φύσεως καί τήν ευημερίαν τών 24 χω
ρίων τοΰ Βόλου' ό Βωζούρ δέν εύρίσκει λέξεις, δπως 
έπαινέση τό βιομηχανικόν πνεΰμα καί τήν έμπορικήν 
δεξιότητα τών κατοίκων τών Άμπελακίων, ά παραβάλ
λει πρός 'Ολλανδικόν πολίχνιον' ή 'Ραψάνη, ή Τσαρι- 
τσάνη, ό Τύρναβος ήμιλλώντο έπαυχώς πρός τά Άμ
πελάκια καί έν γένει πάσα ή περιβάλλουσα τήν πεδιάδα 
όρεινή Θεσσαλία παρίστα δασιν ευημερίας καί έμπορι- 
κής κινήσεως κατ’ άντίθεσιν πρός τήν κακοδαιμονίαν καί 
κατάπτωσιν, ήτις έπεκράτει έπί τοΰ θεσσαλικοΰ πεδίου.

"Απασαι αί όρειναί κοινότητες τοΰ Όλύμπου, τής 
’Όασης, τοΰ Πηλίου καί τής Πίνδου ('Ρεντίνα, Φουρνά, 
Μέτσοβον, Καστανιά) έκυβερνώντο ύπό δημογερόντων, 
έκλεγομένων έν γενική συνελεύσει τοΰ λαοΰ καί μερι- 
μνώντων περί πάντων τών άψορώντων τήν κοινότητα καί 
τήν δλην περιοχήν. Είσέπραττον τούς φόρους, διεχειρί- 
ζοντο τήν κοινοτικήν περιουσίαν, διένεμον τούς κατα
βλητέους φόρους άναλόγως τής περιουσίας τών πολι
τών, έφρόντιζον περί τών σχολείων, περί τών ναών, περί 
τών όδών καί περί παντός έν γένει άφορώντος τήν κοι
νότητα1. Μαρτυροΰσι περί τούτου αί έπί τών όρέων λι
θόστρωτοι οδοί, αί έπί τών χειμάρρων γέφυραι, αί πε
ριώνυμοι σχολαί τών Μηλεών, τής Ζαγοράς, τών Άμπε- 
λακίων, τής 'Ραψάνης, τοΰ Τυρνάβου, τής 'Ρεντίνης, τοΰ 
Φουρνά κλπ., έν αις έδίδαξαν οί έκ Μηλεών ’Άνθιμος 
Γ’αζής, Γρηγόριος Κωνσταντάς καί Δανιήλ Φιλιππίδης, 
ό έκ Λαρίσης Κωνσταντίνος Κούμας, ό έκ Τυρνάβου 
’Ιωάννης Δη,μητριάδης ό Πέζαρος, ό έκ Τσαριτσάνης 
Μέγας Οικονόμος ό έξ Οικονόμων, ό έξ Άμπελακίων 
Ζήσος Κάβρας καί άλλοι. Άλλ’ άγριαι όρδαί ’Αλβανών, 
άποστελλόμεναι έκ Λαρίσης καί Τρικκάλων συνετέλεσαν 
είς τήν καταστροφήν τών άνθούντων καί πολυανθρώπων 
ορεινών τής Θεσσαλίας χωρίων. Εις τά δρη δμως ειχον 
καταφύγει ού μόνον ό γεωργικός καί ό βιομηχανικός,

1 Όρα «Θεσσαλίαν» τοΰ ίατροΰ θετταλομάγνητος Ν. 
Γεωργιάδου (σελ. 143 έκδόσεως 1880). 'Ως καί «θεσσα- 
σαλίαν» τοΰ στρατηγοΰ Ν. Κ. Σπυροπούλου (σελ, 50-51 έκ
δόσεως 1932).
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άλλά καί ό μάχιμος πληθυσμός της πεδιάδος. Οϋτω δέ 
συνεστήθησαν ίδια στρατιωτικά σώματα, Καπετανάτα ή 
Άρματωλίκια λεγάμενα, διά τήν τήρησιν τής δημοσίας 
τάξεως, τήν περιστολήν τής ληστείας καί τήν φρούρη- 
σιν των διόδων έφ’ άπάντων των θεσσαλικών όρέων. 'Η 
δημοτική μοΰσα άπηθανάτισε τά όνόματα των διασημο- 
τέρων των άρματωλών καί κλεφτών, οΐον του Νικοτσάρα 
καί των Λαζαιων έκ του Όλυμπου, τοΰ Ευθυμίου καί του 
Θεοδώρου Βλαχάβα έκ Χασίων ή τοΰ Δίπλα, τοΰ Γερο
δήμου, των Μπουκουδαλαίων, των Κατσαντωναίων, των 
Κοντογιανναίων, τοΰ Στουρνάρα, τοΰ Καραϊσκάκη, τοΰ 
Χατζηπέτρου, έξ Άγράφων καί Άσπροποτάμου, τοΰ Κον- 
τονίκου, τοΰ Καρατάσσου, τοΰ Μπασδέκη καί άλλων έκ 
Πηλίου κλπ. 'Άπαντες οί ήρωες έκεΐνοι έλάμπρυναν τήν 
χορείαν των άκριτων τής έλληνικής έλευθερίας1 2. Οί 
πλεΐστοι τούτων έπεσαν μαχόμενοι υπέρ τής πίστεως καί 
τής πατρίδος. Άλλ’ ό θάνατος των άτόμων δέν συγκα- 
ταστρέφει καί τάς ιδέας, υπέρ ών αυτά θνήσκουσιν. Ή 
ιδέα, ήτις έθέρμανε τά στήθη τοΰ Βλαγάδα, τοΰ Νικο- 
τσάρα καί των λοιπών άρματωλών, ήτο ίκανώς έρριζω- 
μένη εις τήν καρδίαν τοΰ έλληνικοΰ έθνους, ώστε νά μή 
συγκαταστραφή 'μετ’ αυτών. Ή ιδέα αΰτη είχεν ήδη 
άγιασθή διά τοΰ θανάτου τοΰ έτέρου μεγάλου θεσσα- 
λοΰ, τοΰ πρωτομάρτυρος τής έλληνικής έπαναστάσεως 
‘Ρήγα τοΰ Φεραίου, περιλαμδάνουσα τήν άνάστασιν τής 
όλης ένδοξου έλληνικής Αυτοκρατορίας τοΰ Βυζαντίου.

Άλλ’ήδη (1935), μετά ύπερπεντηκονταετή έλεύθερον 
βίον, ή Θεσσαλία έπραγματοποίησε τεράστιας προόδους 
έν πάσι τοΐς κλάδοις, άπό τής ένώσεως αυτής μετά τής 
Μητρός Ελλάδος (1881). "ίδωμεν δέ συντόμως έκάστην 
τών έκδηλώσεων τής συντελεσθείσης προόδου έν αυτή.

Ιον Οικονομική ζωή.

Α') Πληθυσμός. "Εχει πληθυσμόν 493.213 κατ., κατά 
τό άποτέλεσμα τής άπογραφής τοΰ 1928. Οί δύο νομοί 
αυτής, Ααρίσης καί Τρικκάλων, περιλαμδάνουσι 10 έπαρ- 
χίας, ήτοι 776 συνοικισμούς, άποτελοΰντας 4 δήμους (Λα- 
ρίσης, Τρικκάλων, Καρδίτσης, Παγασών) καί 441 κοινό
τητας, έν αΐς συγκαταλέγονται: μικραί μέν πόλεις μέ 
άνω τών 3000 κατοίκων, δέκα, πολίχναι δέ μέ άνω τών 
1000 κατοίκων, 76, έν & αί λοιπαί είσι κώμαι καί χωρία.

Ούδείς τών Τούρκων κατοικεί πλέον έν Θεσσαλία κα
τόπιν τών περί άνταλλαγής πληθυσμών διατάξεων τής 
συνθήκης τής Λωζάνης (Αύγουστος 1924).

Ό νυν πληθυσμός είναι άκραιφνής έλληνικός, πλήν 
τινων 'Εδραίων, οίκούντων έν Λαρίση, Τρικκάλοις καί 
Βόλω, άλλά καί τούτων άκραιφνών πατριωτών.

Β') Ούδέν τών χωρίων αύτής άποτελεΐ πλέον τσιφλί- 
κιόν τίνος, καταργηθέντος τοΰ προϋπάρχοντος, οίονεί 
φεουδαλικοΰ, συστήματος. Ή γή άνήκει ήδη έξ όλοκλή- 
ρου εις τούς γεωργούς τών ώκημενών τόπων.

Γ' Γεωργία. ’Αντί τής περιωρισμένης έπί τουρκο
κρατίας καλλιέργειας, αί καλλιεργούμενοι έκτάσεις 
ανέρχονται εις 2.217.043 στρέμματα άντιπροσωπεύοντα 
τά 14% τής όλης καλλιεργουμένης έκτάσεως τής Έλλά-

1 Όρα Μενδελσώνος Ιστορίαν τής Ελληνικής έπανα
στάσεως (σελ. 156).

2'Όρα καί τήν «Θεσσαλίαν» τοΰ στρατηγού Ν. Κ. Σπυ- 
ροπούλου (σελ. 50).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΤΗΣ
Καθηγητής τοΰ Πα
νεπιστημίου. ‘Ιδρυτής 
τοΰ Μαιευτηρίου. Δη
μοτικός Σύμβουλος 
του Δήμου ’Αθηναίων. 
Σ υνετέλεσε μ ε γ ά - 
λως εις τήν θεσσα- 
λικήν Έπανάστασιν.

ΔΗΜΗΤ. ΓΟΒΔΕΛΑΣ
Γεννηθείς έν Ραψά- 
νη τοΰ Όλυμπου. Ά- 
νηγορεΰθη διδάκτωρ 
τής Φιλοσοφίας καί 
καθηγητής τών ’Ε
λευθέρων Τεχνών κα
τά τάς άρχάς τοΰ 
19ου περίπου α’ιώνος.

ΡΗΓΑΣ ΝΙ ΚΟΛΑ ΙΔΗΣ
Έκ Πορταριάς, γεν
νηθείς τό έτος 1856. 
Καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου. Κατά τήν 
ΐδρυσιν τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών έγέ- 
νετο είς έκ τών πρώ
των μελών ταύτης.
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"Από τάς έπιχειρήσεις τοΰ πολέμου τοΰ έτους 1897 έν Δελερίοις

ΧΑΡΤΑΙ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 1878

Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
Έζ 'Αγίου Λαυρέν
τιου. Δημοσιογράφος 
καί ιδρυτής της Έφη- 
μερίδος «Θεσσαλία». 
Γεν. Γραμματεύς τής 
προσωρινής Κυβερ- 
νήσεως κατά τήν έ- 
πανάστασιν τοΰ 1878.

ΙΕΡ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
Έκ Ζαγοράς. Κατά 
τήν έποτνάστασιν τοΰ 
1878 έξελέγη πρόε
δρος τής προσωρινής 
Κυβερνήσεως. Μετά 
τήν προσάρτησιν έξε
λέγη βουλευτής. Ά- 
πέθανε τό έτος 1893.

ΚΩΝ. ΖΑΜΑΝΟνΔΗΣ
Έξ Άγ. Λαυρέντιου. 
Άριστος ιατρός τής 
έποχής. Διετέλεσε μέ
λος τής προσωρινής 
Κυβερνήσεως κατά 
τήν έπανάστασιν τοΰ 
έτους 1878 παρασχών 
πλείστας υπηρεσίας.

δος. Έκ των στρεμμάτων τούτων τά 85,52% σπείρον- 
ται: ύπό σίτου (51,94%), κριθής (12,88%) καί βρώμης 
(10,47%) μέ άπόδοσιν 1.973.519 μετρ, στατήρων αξίας 
597.246.751 δραχμών. Είδικώς ή παραγωγή τοΰ σίτου 
άνέρχεται εις 747.484 μετρ, στατήρας αξίας 420.012.961 
δραχμών. Ή λοιπή Ικτασις χρησιμοποιείται πρός καλ
λιέργειαν: όσπρίων (31.899 στατήρας), καπνού (41115 
στατ.), άμπέλου (216.164 στατ. σταφυλών καί γλεύκους), 
σησαμιού (1.500 στατ.), κηπαίων προϊόντων (111.110 
στ.), βάμδακος, όρύζης καί κτηνοτροψικών προϊόν- 
(89.906 στ.), αξίας 213.162.006 δραχμών. 'Ωσαύτως πα- 
ράγεται έλαιον καί βρώσιμοι έλαΐαι αξίας 262.947.400 
δραχμών. Ή άξια δ’ δλων έν γένει τών γεωργικών προϊ
όντων τής Θεσσαλίας ανέρχεται εις 1.075.385.557 δρ., εις 
άς δέον να προστεθώσιν έτερα 12.641.820 δραχ. άντιπρο- 
σωπεύοντα τήν άξίαν τών προϊόντων τών έν Θεσσαλία 
όπωροφόρων δένδρων (μήλων, καστάνων, κερασιών, λε- 
μονίων, πορτοκαλλίων κλπ.).

Σημειωτέον δτι ού μόνον ευρύτατα άνεπτύχθη ή καλ
λιέργεια έν Θεσσαλία, άλλα καί έντατική νΰν καταβάλ
λεται προσπάθεια πρός λίπανσιν τών γαιών, ούτως ώστε 
ή Θεσσαλία άπέβη μία τών γονιμωτέρων περιφερειών 
τής Ελλάδος ιδίως άπό άπόψεως γεωργικής καί κτηνο- 
τροφικής.

Αί γεωργικαί σχολαί Λαρίσης καί Άλμυροΰ, ώς καί 
άλλοι γεωργικοί σταθμοί άλλαχοΰ τής Θεσσαλίας, προσ- 
έδωσαν τόνωσιν ίσχυράν εις τήν βελτίωσιν τής γεωργίας 
καί τήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας έν τή χώρα.

Δ') Κτηνοτροφία. Ώς πρός τήν κτηνοτροφίαν ή Θεσ
σαλία δύναται νΰν νά θεωρήται ώς ή μάλλον κτηνοτρό- 
φος περιφέρεια τής Ελλάδος. Κατά τήν στατιστικήν, έν 
Θεσσαλία ύπάρχουσι: Βόες 51.186 (ών 38.389 άροτριών- 
τες), αγελάδες 49.921 (ών 3.171 άροτριώσαι), βούβαλοι 
4.169 (ών 1.470 άροτριώντες), ίπποι 35.391 (ών 24.864 
άροτριώντες), φορβάδες 8.616, ήμίονοι 13.929 (ών 3.992 
άροτριώντες) καί δνοι 40.353. Ωσαύτως έκτρέφονται έν 
Θεσσαλία πρόβατα 1.180.383, αιγες 544.744, χοίροι 41.562, 
πουλερικά 708.514 καί κόνικλοι 15.857.

Πρό τινων έτών ή κτηνοτροφία ήτο έτι σημαντικω- 
τέρα, άλλ’ ήδη έλαττωθεισών τών βοσκών έκ τής έπεκτά- 
οεως τής καλλιέργειας, φυσικόν είναι νά περιορισθή ή 
νά μείνη στάσιμος ή κτηνοτροφία.

Ε'). Αλιεία. Συνεισφέρει αΰτη άξιόλογον ποσοστόν 
είς τάς ζωϊκάς τροφάς έν Θεσσαλία, άλλ’ ούχί είς τό έπι- 
θυμητόν σημεΐον. Ένεργεΐται αΰτη είς τά παράλια τοΰ 
Παγασιτικοΰ καί τοΰ Δωτίου πεδίου κυρίως, δπου τά 
ΰδατα τών θαλασσών δέν είναι πολύ βαθέα εις μικράν 
άπό τής άκτής άπόστασιν. Άπό τοΰ Βόλου δέ καί τής 
Άγυιάς οί ιχθύες μεταφέρονται καί είς τό έσωτερικόν 
τής Θεσσαλίας χάρις είς τά ταχέα νΰν μεταφορικά μέσα.

Άλλ’έτι μάλλον προηγμένη είναι ή άλιεία τών ιχθύων 
τών λιμνών τής Βοιβηΐδος (Κάρλας) καί τής Ξυνιάδος, 
άφ’ ών έφοδιάζονται άφθόνως τά χωρία ιδίως καί έν γέ- 
νει τό έσωτερικόν τής χώρας.

Q') Αί δασικαί έκτάσεις τής Θεσσαλίας, αί άνήκου- 
σαι είς τό Δηιμόσιον άνέρχονται είς 1.025.679 στρέμματα, 
πολλαπλάσιοι δέ τούτων είναι αί ίδιωτικαί καί αί δια
κατεχόμενοι κοινοτικαί έκτάσεις.

Είς τήν θεσσαλικήν πεδιάδα εύδοκιμοΰσι καί καλ
λιεργούνται τά σιτηρά καί τά καπνά. Επίσης ευδοκιμεί 
ή άμπελος (Άμπελάκια, ‘Ραψάνη, Καλαμπάκα, Μεσενι- 
κόλα) καί ή μορέα, (Άγυιά, Τύρναβος). Άλλ’είς τήν
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Μαγνησίαν καί τά παράλια μέ τό θαλάσσιον κλίμα ή 
βλάστησις είναι διάφορος. Εις τά χαμηλότερα μέρη 
ύπάρχουσιν έλαιώνες καί ύψηλότερον (πέριξ των χωρίων 
τοΰ Πηλίου) κήποι δένδρων όπωροφόρων (μηλεών, κε- 
ρασεών κλπ.). ’Έτι δμως ύψηλότερον φύονται δάση Ορει
νών πλέον φυτών, καστανέας καί άνωθεν αυτής όξύας. 
Τά λοιπά τής Θεσσαλίας δρη, "Ολυμπος, Πίνδος κλπ. 
σκεπάζονται κατά τόπους άπό ώραΐα καί μεγάλα δάση 
έκ δρυών κατά τά μέσα ϋψη, έξ ελατών καί όξυών ύψη. 
λότερον, έν ώ αί υπέρ τά 1900 μ. δψος κλιτύες είσί γυ- 
μναί. Μεταξύ τών δασών τούτων ΰπάρχουσι πλούσιαι 
βοσκαί.

Ζ') ’Ορυκτός πλούτος τής χώρας. Εις τήν περιοχήν 
Βοϊδόδα Τρικκάλων έγένετο έκμετάλλευσις χρωμίτου. 
Μείζονα σημασίαν έχουσιν οί πισσώδεις λιγνΐται εις τήν 
περιοχήν τών Χασίων (εις τάς θέσεις Σταγιάδες, Χρι
στός, Μάνεσι, Κερασιά, Βελεμίστι), ών ή ποιότης έξετι- 
μήθη ώς άρίστη. Παρετηρήθησαν ομοίως, σίδηρος εις 
Βελεστΐνον καί ψευδάργυρος εις Μηλέας, μαγγάνιον ΒΑ 
τοΰ Βόλου, χρωμίτης εις Μηλέας καί Νεοχώριον, γαλη- 
νίτης μετ’αντιμονίου παρά τον Βόλον (εις τήν μονήν 
Παναγίας). Ούχ ήττον δέν έγένετο είσέτι έκμετάλλευ- 
σις τοΰ όρυκτοΰ τούτου πλούτου.

Μαρμάρων έγένετο έξόρυξις εις τήν Δημητριάδα καί 
τό Τρίκκερι, ώς έπίσης καί τοΰ ωραίου πρασίνου μαρμά
ρου τής Κασάμπαλης (Μοψίου ορούς) Α τής Λαρίσης. 
’Επί δέ τούτοις εύρεΐα γίγνεται έκμετάλλευσις τοΰ χρω
μίτου τοΰ Ίνελί - Λαρίσης καί τοΰ Τσαγκλί - Φαρσάλων.

Η') Βιομηχανία. Αϋτη κατά τον έλεύθερον βίον τής 
Θεσσαλίας προήχθη εις λίαν έπίζηλον σημεΐον.

Έν Βόλω, δστις συνιστά τό κυριώτερον έν Θεσσαλία 
βιομηχανικόν κέντρον, τά έργοστάσια έριουργίας, τά 
μηχανουργεία ήτοι έργοστάσια κατεργασίας τοΰ σιδή
ρου (γεωργικών έργαλείων), οί αλευρόμυλοι, τά έρ- 
γοστάσια κλωστοϋφαντουργίας καί ταπητουργίας, άπο- 
τελοΰσι τά σπουδαιότερα τών ύπαρχόντων τοΰ είδους 
των έν Έλλάδι. 'Ομοίως τά σαπωνοποιεία, τά βυρσοδε
ψεία, τά καπνεργοστάσια.

Έν Λαρίση ή άγγειοπλαστική καί ή ύφαντουργία εί
ναι όνομασταί.

Έν Τρικκάλοις ή ταπητουργία, ή ύφαντουργία, ή τυ
ροκομία, ή αλλαντοποιία, διακρίνονται καί άμιλλώνται 
προς τά καλλίτερα ύπάρχοντα δμοια έργοστάσια τής 
Ελλάδος.

Έν Τυρνάδορ ανέκαθεν ήσαν όνομαστά τά ώραΐα δαμ- 
δακερά ύφάσματα μέ τά ανεξίτηλα χρώματα, ώς καί ή 
οινοπνευματοποιία του (οΰζο Τυρνάδου).

Έν Βελεστίνω τά έργοστάσια μακαρονοποιΐας είναι 
έκ τών καλλιτέρων έν Έλλάδι.

Έν Άμπελακίοις είναι έξαίρετον τό λειτουργούν έρ- 
γοστάσιον ύφαντουργίας.

Ζ') Έμπόριον. Ζωηρότατον διεξάγεται έμπόριον καθ’ 
άπασαν τήν Θεσσαλίαν, ιδίως έπί τών δημητριακών καρ
πών, τών καπνών, τών προϊόντων τής κτηνοτροφίας έν 
γένει (τυροΰ, βουτύρου, σφαγίων, δερμάτων κλπ.),, τών 
κουκουλίων, τοΰ έλαίου., (1,500 τόννων), τών όπωρών, 
τών όσπρίων, τοΰ οίνου, τής ξυλείας κλπ. Άλλ’άπαν τό 
έμπόριον διενεργεΐται διά τοΰ Βόλου, μοναδικού έπινείου 
τής δλης Θεσσαλίας, δι’ οδ είσάγονται όίπαντα τά είδη, 
ών έχει ανάγκην ή χώρα, ή έξάγονται έξ αυτής δσα 
πλεονάζουσιν έκ τών προϊόντων της. Επομένως ό Βόλος 
άποτελεΐ άξιολογώτατον έμπορικόν κέντρον καί λόγω

Λΐάπ«. Βί^ιετίναυ (j?·κ&< IIS

Από τάς έπιχειρήσεις τοΰ πολέμου τοΰ έτους 1897 έν Βελεστίνω

ΧΑΡΤΑΙ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΟΝ I. ΔΑΛΕΖΙΟΣ
Έκ Σύρου, διατελέ- 
σας έφημέριος τής έν 
Βόλω καθολικής κοι- 
νότητος. Έδολοφονή- 
θη τήν 19ην Μαρτίου 
1899 ύπό τριών τούρ- 
κων διά τήν ποαριω- 
τικήν του δρασιν.

ΚΟΜΗΣ ΡΟΖΟΥ
Πρόξενος τής Τουρ
κίας έν Βόλιρ. Κοσά 
τήν τουρκικήν κατο
χήν (1897) προσέψερε 
πολλάς ύπηρεσίας εις 
τούς κατοίκους Βό
λου κινδυνεόσας πολ- 
λάκις τήν ζωήν του.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΓΤΟΡΕΛ
’Αγγλικής καταγω
γής.Έγκατεστάθη είς 
Βόλον τφ 1855. Διω- 
ρίσθη πρόξενος τής 
’Ιταλίας έν Βόλω καί 
είργάσθη μέ ζήλον 
διά τήν άπελευθέρω- 
σιν τής Θεσσαλίας.
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ΝΙΚΟΛ. ΑΞΕΛΟΣ
’Αξιωματικός τοΰ -πε
ζικού. "Ελαβε μέρος 
είς δλας τάς μάχας 
έπί κεφαλής σώμα
τος έτκχναρτατών κα
τά τό 1878. Έξελέ- 
γη Βουλευτής. Άπε- 
δίωσε τό έτος 1912.

ΝΙΚΟΛ· ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
Έκ Προμμυρίου τοΰ 
ΓΙηλίου.’Έλαδε μέρος 
είς τήν έπανάστα- 
σιν τής Θεσσαλίας 
(1854) ή γού μενος ένό- 
πλων έθελοντών, έπα- 
ναστατήσας τά άνατ. 
χωρία τοΰ Πηλίου.

ΣΤΑΜΑΤ. ΜΗΤΣΑΣ
’Αντιστράτηγος. Ώς 
εΰελπις, άποδράσας 
τής σχολής, έλαδε 
μέρος είς τήν έπα- 
νάστασιν τής Θεσσα
λίας τω 1878 ύπό 
τόν άρχηγόν πατέρα 
τρυ Άντώνη Μήτσα.

τής γεωγραφικής του θέσεως καί λόγω των σπουδαίων 
τεχνικών έργων (αποβάθρων, κρηπιδωμάτων, λιμενο
βραχιόνων, κυματοθραύστου, άποθηκών διαφόρων κλπ.), 
άτινα συνετελέσθησαν.

Ή μέση έτησία ναυτιλιακή κίνησις τοΰ λιμένος τοΰ 
Βόλου (ένός των 8 σπουδαιοτέρων λιμένων τής Ελλά
δος) είναι ή έξής: Καταπλέοντα καί άποπλέοντα πλοία 
2.400, φορτούμενα ή έκφορτούμενα έμπορεύματα 500.000 
τόννοι, έπιδιδαζόμενοι ή άποδιδαζόμενοι έπιδάται 45.000. 
Ή μικρά πολίχνη τοΰ Παγασιτικοϋ κατά τό 1881, έξειλί- 
χθη είς ένα έκ των πρώτων λιμένων τής Ελλάδος κατά 
τό 1932, κατέχουσα τήν 4ην θέσιν άπό άπόψεως ναυτι
λιακής Κινήσεως (Πειραιεύς, Πάτραι, Θεσσαλονίκη, Βό
λος, Μμτιλήνη, Κέρκυρα, 'Ηράκλειον, Καδάλλα). ’Αλλά 
καί άπό στρατιωτικής άκόμη άπόψεως ό Βόλος προώρι- 
σται έν δεδομένη στιγμή νά έκπληρώση σημαντικώτα- 
τον σκοπόν λόγω τής στρατηγικής του θέσεως έν τε τή 
ΰγρα έπιφανεία τοΰ Αιγαίου καθόλου καί έν τοΐς θεά- 
τροις έπιχειρήσεων τής τε Θεσσαλίας καί Μακεδονίας 
(Δυτικής καί Κεντρικής).

2ον Έκπαίδευσις. Έπιστήμαι. Τέχναι.

"Ελαδεν έν Θεσσαλία εύρυτάτην διάδοσιν ή παιδεία, 
ήτε κατωτέρα καί ή μέση. Διά τής ίδρύσεως Γυμνασίων 
μέν είς πάσας τάς πόλεις, Δημοτικών δέ Σχολείων (άρ- 
ρένων καί θηλέων) είς πάντα τά κυριώτερα χωρία κα
τέστη νυν δυνατόν, ώστε νά έλαττωθή κατά πολύ ό έπί 
τοΐς έκατόν άριθμός τών άγραμμάτων (είς 40%). ’Αλλά 
καί ό άριθ,μός τών έπιστημόνων έχει ύπεραυξηθή οϋτως, 
ώστε είς πάσας τάς έπιστήμας νά δύναται ή Θεσσαλία 
νά έπιδεικνύη διακεκριμένα αύτής τέκνα, έφ’ οίς αλη
θώς σεμνύνεται. θά προσέκρουέ τις είς τήν έγνωσμένην 
μετριοφροσύνην τών έπιστημόνων τούτων, αν έπεχείρει 
νά παρέθετεν ένταΰθα τά όνόματα αύτών, θεραπευόντων 
πάσας τάς έπιστήμας. 'Οπουδήποτε καί άν μεταδή τις 
σήμερον είς Θεσσαλίαν θά συναντήση δικηγόρους, ια
τρούς, φιλολόγους, μηχανικούς, γεωπόνους κλπ. παρέ
χοντας άνεκτιμήτους ύπηρεσίας τή χώρα.

’Αλλά καί είς τόν στρατόν διεκρίθησαν πλεϊστοι οσοι 
Θεσσαλοί κατά τούς απελευθερωτικούς πολέμους (1897- 
1922), δι’ ους αληθώς σεμνύνεται ή Πατρίς. Γνωσταί εί
ναι αί μεγάλαι ύπηρεσίαι τής I Μεραρχίας, τής άποκλη- 
θείσης Σιδηράς.

Αί τέχναι δμως προήχθησαν ικανοποιητικότατα έν 
Θεσσαλία κατά τό 50ετές διάστημα, άφ’ής αϋτη άπηλευ- 
θερώθη τοΰ τουρκικού ζυγοΰ, ένωθεϊσα τή Μητρί —Πα- 
τρίδι.

3ον Συγκοινωνίαι.

Τήν Θεσσαλίαν σήμερον διασχίζουσι: α') Ό σιδηρό
δρομος τοΰ Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) έπί μήκους 100 
χλμ. περίπου (πλάτους 1,44), διήκων άπό Ν προς Β 
(γραμμή’Αθηνών —Ααρίσης — Θεσσαλονίκης). (3') 'Ολό
κληρον τό δίκτυον τών σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, (πλά
τους 1 μ.), έχον συνολικόν μήκος 230 χλμ. γ') Ύπό κα
τασκευήν εύρίσκεται νυν ή σιδηροδρομική γραμμή: Κα
λαμπάκας — Γρεδενών — Κοζάνης, καί δ') πλεΐστοι άμα- 
ξιτοί όδοί, θέτουσαι είς έπικοινωνίαν ού μόνον τάς Θεσ- 
σαλικάς πόλεις προς άλλήλας, άλλά καί τήν δλην Θεσ
σαλίαν μετά τής Δυτικής Μακεδονίας, τής Κεντρικής
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Μακεδονίας καί τής Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος. 
Ύπό κατασκευήν δέ είναι σήμερον αί αμαξιτοί προς 
Άγρίνιον, (έκ Καρδίτσης διά Καρπενησιού), πρός "Αρ
ταν (έκ Τρικκάλων διά Πόρτας Παζάρ) καί πρός ’Ιωάν
νινα (έκ Καλαμπάκας διά Ζυγοΰ Μετσόβου).

Ή διά τήν κατασκευήν τοΰ σιδηροδρόμου Θεσσαλίας 
σύμβασις ϋπεγράφη τώ 1881 μεταξύ τοϋ τότε ύπουργοΰ 
των Εσωτερικών Ν. Παπαμιχαλοπούλου, ένεργοϋντος 
«έν όνόματι καί διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους» καί τοϋ 
Ε. de Chirico, μηχανικού, ώς εκπροσώπου τοϋ έν Κων- 
σταντινουπόλει τραπεζίτου θ. Μαυρογορδάτου. Έχορη- 
γήθη τότε διά τής συμβάσεως έκείνης προνόμιον έκμε- 
ταλλεΰσεως τής γραμμής έπί 99 έτη, λογιζόμενα άπό 
τής δημοσιεύσεως τοΰ νόμου. Ή άνάδοχος έταιρεία 
ώφειλε νά ή Ελληνική. Ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ διακεκρι
μένου μηχανικού de Chirico άρξάμεναι αί έργασίαι τής 
κατασκευής τής γραμμής όλίγον μετά τήν κύρωσιν τής 
συμβάσεως, έξηκολούθησαν σημαντικώς. Τό άπό Βόλου 
εις Λάρισαν πρώτον τμήμα τής γραμμής ήτο καθ’ δλα 
έτοιμον τήν άνοιξιν τοϋ 1883. Τήν 23 ’Απριλίου 1884 έγέ- 
νοντο τά έγκαίνια αύτοϋ, εις τήν έορτήν τών όποιων 
έδόθη έθνικός χαρακτήρ. Ό Βασιλεύς Γεώργιος Α' μετά 
τοϋ Διαδόχου Κωνσταντίνου, τών πριγκήπων, τής Βασι- 
λόπαιδος ’Αλεξάνδρας καί τοϋ Μεγάλου Δουκός Παύ
λου, έπιβάς έν Πειραιεΐ τοϋ πολεμικού «’Αμφιτρίτη», 
συνοδευόμενος ύπό τών έλληνικών πολεμικών «Ψαρών», 
«Μπουμπουλίνας» καί «Ναυπλίου», τοϋ ρωσσικοϋ εύδρό- 
μου «Ψεζουαπέ» καί τής γαλλικής ναυαρχίδος «’Αμφι
τρίτης» άφίκετο εις τον λιμένα Βόλου τή 8η ώρα πρωίας 
τής 23 ’Απριλίου 1884. Τή 9 "Λ ώρα ύπό τούς κρότους τών 
τηλεβόλων τών πλοίων καί μιας πυρβολαρχίας ό Βασι
λεύς μετά τής άκολουθίας του έπάτησε τό Θεσσαλικόν 
έδαφος. Μυριόστομοι τότε ζητωκραυγαί ήκοόσθησαν 
άπό τό άπειρον συναχθέν έξ δλης τής Θεσσαλίας πλή
θος, παλλόμενον έξ ίεροϋ ένθουσιασμοϋ. Τον Βασιλέα 
ύπεδέχθησαν ό ύπουργός Κ. Λομβάρδος, ό γηραιός στρα
τηγός Σκαρλάτος Σοΰτσος, ό λιμενάρχης Μπουντούρης, 
ό δήμαρχος Παγασών Καρτάλης μεθ’ άπαντος τοϋ δη
μοτικού συμβουλίου, οί θεσσαλοί βουλευταί καί οί λοι
ποί δήμαρχοι τής έπαρχίας Μαγνησίας. Τήν ΙΟην ώραν 
άκριβώς ό Βασιλεύς μετά τής άκολουθίας του άνέρχε- 
ται τάς βαθμίδας τής στηθείσης εις τον προ τοϋ σταθ
μού χώρον μεγάλης έξέδρας, δπου τον άναμένουσιν ό 
Μητροπολίτης Δημητριάδος μετά σύμπαντος τοϋ κλή
ρου, δστις καί ψάλλει έν κατανύξει τον άγιασμόν. Ή 
στιγμή είναι εις άκρον συγκινητική. Πολλοί δακρύουν. 
"Αμα τώ πέρατι τοϋ άγιασμοϋ ό Βασιλεύς άποκαλύπτει 
τήν προ τοϋ σταθμοΰ στηθεΐσαν προτομήν του, άκολού- 
θως δ’έντοιχίζεται ή έξής έπιγραφή: «’Απριλίου 1884, 
έγκαινίσει τοϋ σιδηροδρόμου Θεσσαλίας, οδ τήν κατα
σκευήν καί σύστασιν άνεδέξατο Θεόδωρος Μαυρογορ- 
δάτος». Τή 10% ώρα οί έπίσημοι καί λοιποί προσκεκλη
μένοι έπιβαίνουσι τής άναμενούσης αύτούς άμαξοστοι- 
χίας, σημαιοστολισμένης καί άποτελουμένης έκ 10 βα- 
γονίων, έν οίς διεκρίνετο τό βασιλικόν με τήν πολυτελε- 
στάτην διακόσμησίν του. Τέλος ύπό τάς έπευφημίας τοΰ 
πλήθους ή άμαξοστοιχία έξεκίνησε πρός Λάρισαν. Τήν 
παρακολουθούν χιλιάδες βλεμμάτων ένθουσιώντος λαοϋ 
καί τήν προπέμπει ή ευχή ολοκλήρου τοϋ "Εθνους, δπως 
τό ταξείδιον αύτό δώση τό σύνθημα μιας μεγάλης έκ- 
πολιτιστικής προσπάθειας καί άποτελέση τήν άπαρχήν 
ενός καλυτέρου διά τήν χώραν μέλλοντος.

ΓΙΑΝΝ· ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Έκ Μακρακώμης τής 
Φθιώτιδος. Ήγήτωρ 
σώματος έθελοντών 
έπολέμησεν ήρωϊκώ- 
τατα έν Μοταράγκα 
τφ 1878, έξελέγη Δή
μαρχος καί Βουλευ
τής κατ’ έπανάληψιν.

ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΕΙς έκ τών άριστων 
αξιωματικών τοΰ έλ- 
ληνικοΰ στρατού. "Ε
λαβε μέρος εις τήν 
Κρητικήν έπανάστα- 
σιν καί εις τόν πό
λεμον τοΰ 1897. Έ- 
ξελέγη Βουλευτής.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΤΤΟΥΛΟΣ
Ώς ύπαξιωματικός 
έπολέμησεν ήρωϊκώ- 
τατα έν Ματαράγκα 
μετά τοΰ Τερτίπη. 
Ώς Διοικητής Με
ραρχίας ό Άρ. Άνα- 
γνωστόπουλος διεκρί- 
θη εις τούς πολέμους.
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Ό θρυλικός καπετάν Στουρνάρας μέ τό πρωτοπαλλήκαρό του

Κατά τό έτος 1887, δτε εϋρίσκετο έν χρήσει άπασα ή 
καί σήμερον ΰπάρχουσα γραμμή, ό άριθμός των έπιδα- 
τών τοΰ σιδηροδρόμου Θεσσαλίας άνήλθεν εις 149.324, 
μετεφέρθησαν δ’ έμπορεύματα συνολικοί) βάρους τόν- 
νων 30.606.

Κατά τό έτος δμως 1933 ό άριθμός των μετενεχθέν- 
των έπιδατών άνήλθεν εις 490.057 καί μετεφέρθησαν έμ- 
τιορεύματα συνολικού βάρους τόννων 129.963, ήτοι έτε- 
τραιτλασιάσθη ή κίνησις έν γένει.

ΈπΙ δέ τούτοις κατά τό 1934 έγένοντο αί κάτωθι 
βελτιώσεις:

1) Κατεσκευάσθησαν εις τά έργοστάσια τής Εται
ρείας θεσσαλικών Σιδηροδρόμων 10 φορτάμαξαι 
κλεισταί.

2) Έγένετο έγκατάστασις ήλεκτροφωτισμοΰ είς 
άπαντα τά όχήματα Α' καί Β' θέσεως.

3) Έγένετο προμήθεια νέων μηχανικών έργαλείων 
διά τό έργοστάσιον τής Εταιρείας (2 τόρνων, πριονο- 
κορδέλλας, μιας φρέζας ήλεκτρικών άντλιών κλπ.).

4) Κατεσκευάσθησαν νέαι άποθήκαι είς τούς σταθ
μούς Βόλου καί Καρδίτσης.

5) Έγένοντο νέαι παρακαμπτήριοι γραμμαί είς δια
φόρους σταθμούς.

Προσεχώς δέ καί έντός τοΰ 1936 θά έκτελεσθώσιν αί 
κάτωθι προσθήκαι καί βελτιώσεις:

1) Ήλεκτροφωτισμός άπάντων των όχημάτων.
2) Προμήθειαι 4 νέων άτμαμαξών.
4) Κατασκευή 40 νέων φορταμαξών έν τοΐς έργοστα- 

σίοις τής Εταιρείας.
4) Προμήθεια 3 αύτοκινήτων αμαξών (automotri- 

ces) 42 θέσεων.
5) θέρμανσις άπάντων των όχημάτων.
6) Προμήθεια έκ τοΰ έξωτερικοΰ 20 άνοικτών φορ- 

ταμαξών.
7) Διάφοροι άλλαι προσθήκαι καί βελτιώσεις.

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΗΡΩΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΣΗΜ. — Διά τήν σύνταξιν τής παρούσης συνοπτικής με
λέτης συνεδουλεύθημεν: 1) τήν «Θεσσαλίαν» τοΰ θετταλο- 
μάγνητος krtpoD Ν. Γεωργιάδου' 2) τήν «Θεσσαλίαν» τοΰ 
Στρατηγού Ν. Κ. Σπυροπούλου' 3) τήν «Μεγάλην Ελλη
νικήν Εγκυκλοπαίδειαν»' 4) τό «’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν 
Έλευθερουδάκη»' 5) τήν «'Ιστορίαν τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους» 
ύπό Κ. Παπαρρηγοποΰλου’ 6) τήν «'Ιστορίαν τής Ελλάδος» 
όπό Π. Καρολίδου' 7) τήν «Θεσσαλίαν», τοΰ Στρατηγοΰ Β. 
Δούσμανη' 8) τήν τελευταίαν έπίσημον Στατιστικήν τοΰ 
Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας' 9) τήν «Σιδηροδρομικήν 
Έπιθεώρησιν» (τεΰχος ’Ιουλίου 1933) καί 10) Σύντομον 
Εκθεσιν τοΰ Διευθυντοΰ Έκμεταλλεύσεως των Σιδηροδρό
μων Θεσσαλίας κ. Β. Τσομλεξόγλου.
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«Έξοχώτατε___Λυπούμαι ότι αί άσχοΛίαι μου δέν μοί έπι-
τρέπουσι νά σάς έπισκεφδώ αυτοπροσώπως. Έμαδον ότι 
προτίδεσδε νά βομβολίσητε την Μακρυνίτσαν και μεταβαίνω 
έκεΐ χάριν άσφαλείας». καρολος ογλ
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Ό Καπετάν Γιαννάκης Γίδας έκ των σωματαρχών του 1878 t Ο ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
I. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

Ν. Α36ΛΟΣ 

X. ΛΕΛΟΥΔΑΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 

Δ· ΤΕΡΤΙΠΗΣ 

Δ. ΕΞΑΡΧΟΣ

Ε. ΧΟΥΤΣΕΒΑΣ

ΆγωνισταΙ του έτους 1878 όρκιζόμενοι υπέρ τής ’Ελευθερίας

ΟΡΚΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ - ΙΣΤΟΡ. ΜΟΝΑΙ

Ή έν Άγ. Λαυρεντίω Μονή, κρησψύγετον των έποα/αστατών

■ „ 1 \ ; . '

' ' ‘
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Περίθαλψϊς τραυματίου κατά τάς έπιχειρήσεις τού £τους 1878

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ - ΑΡΜΑΤΑ

Γιαταγάνι καί πάλα, χρησιμοποιηθέντα κατά τό έτος 1878

Τά Ιστορικά άρματα τοΟ προύχοντος Γάκη Χατζηγάκη (1820)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ

Δημήτριος Έξαρχος έκ των ήρώων τής έπα\αστάσεως τοο 1878
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Τίΐοίον vXy iv Kafa^fiSitj ym Γκιάβτα fmtfSv
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Στρατιωτικοί επιχειρήσεις κατά την έπανάστασιν του έτους 1878

ΧΑΡΤΑΙ - ΤΥΠΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ

Ό θρυλικός καί ηρωικός καπετάν Λάζος μέ τό Έπιτελεΐον του

Ό Καπετάν Βαρκής μετά τής συζύγου του καί θυγατρός του

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ. ΧΑΡΤΑΙ

Στρατιωτικαι έπιχειρήσεις κατά τήν έπανάστασιν 1821 κατά Πετρώφ
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Ό Καπετάν Σαφάκας καί ή σύζυγός του μέ έθνικήν στολήν

ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΧΑΡΤΑΙ

Διάγραμμα τής έν Μπογαζίφ Τυρνάβου μάχης κατά τόν πόλεμον 1897

Στρατιωτικά! έπιχειρήσεις κατά τόν πόλεμον τοΰ 1897 έν Δομοκώ

ΧΑΡΤΑΙ - ΤΥΠΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ

Ό στρατηγός Α. Μήτσας έκ των αρχηγών των έπαναστατών
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Ό καπετάυ Μήτρος Μπασδέκης έζ όνόματος 
Γης Επαρχίας Βόλου παρακαλεΐ τον Γρήγο
ρων Κωνσταντδν νά άντιπροσωπεύση τήν 
'Επαρχίαν εις τήν 'Εθνικήν Βουλήν (1827)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
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Ό Γρηγόριος Κωνσταντδς άσθενών παρακαλεΐ 
τήν Σεβαστήν Βουλήν νά δεχθή, δπως Αντιπρο
σώπευση τήν ’Επαρχίαν ό Δημήτρ. Φαρμακίδης

Ό καπετάν Χρόνης Κ. Μπασδέκης προσκαλεϊ 
τόν έζάδελφόν του Γεωργόκη Μπασδέκη, έκτε- 
λοΰντα χρέη αντιπροσώπου των έπαναστατών 
έν Άργαλαστή τοΰ Πηλίου, δπως έλθη εις τήν 
Καλύβαν τοΰ Πηλίου πρός συνάντησίν του

ΕΓΓΡΑΦΑ
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ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙ ΤΗΣ
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Σ. ΤΤΑΥΛΙΔΟΥ

Ί»ϋ\ΙΙ Eli Till ΟΕΪΪΑΛΙΛ1 *
ΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Τέκνα, τέκνα τής Ελλάδος,
Του Δ ιός καί τής Παλλάδος,

Σάς δεχόμεθα μέ πόθον καί μέ βλέμμα Ιλαρόν, 
Άτενίζοντες το όμμα ζ τής Σημαίας τον σταυρόν.

Καλώς ήλθατε τά τέκνα τής κοινής ημών Μητρός,
Εις την γήν τής Θεσσαλίας τής μιας της θυγατρός- 

’Από την χαράν καί πόθον ή καρδία ημών πάλλει,
Την σημερινήν ήμέραν ’περιμέναν τόσοι άλλοι.

Πόσοι άνδρες του Όλύμπου καί τής 'Όσσης και Πηλίου, 
Πόσοι άνδρες τής Ηπείρου, πόσοι άνδρες του Σουλίου, 

Έπερίμεναν να ΐδουν την σημερινήν ήμέραν,
Να ίδώσι τήν Πατρίδα καθαράν καί έλευθέραν ;

Ήγωνίσαντο μέ πόθον, μέ πολλήν τήν καρτερίαν,
Να ίδώσιν έλευθέραν τήν Ήπειροθεσσαλίαν·

Τήν σημερινήν χαράν μας καί τον ζωτικόν αέρα,
Θά αισθάνονται κ’ εκείνοι μένοντες εις τον αιθέρα.

Καλ’ ειν’ ή γή που ήλθατε, καλός καί ό αέρας, 
άλλ’ οί Θεοί φωνάζουσιν νά φθάσωμεν είς πέρας· 

Βογκά ό Γέρω ’’Ολυμπος ’που ’παν’ έ'χει τόν Δία, 
Καί όλον το Συμβούλιου έν άκρα δυσθυμία.

Τάχα δέν είναι λυπηρόν, δέν είναι άμαρτία,
Ν’ άφήσετε τήν ’Ήπειρον καί τήν Μακεδονίαν ! 

Τάχα σάς ήτο δύσκολον νά πάρτε καρυοφύλλι,
Ενώ σάς βοηθούσανε ομογενείς καί φίλοι.!

Σάς λέγω μήν αργήσετε, γλίγωρα ’τοιμασθήτε,
Νά λάβετε καί τά λοιπά γιά νά μή ’ντροπ-ασθήτε, 

Λόγια τής Διπλωματίας μήν ακούσετε ποτέ,
"Οπλα λάβετε είς χεΐρας γιά νά είσθε νικηταί.

'Όθεν έλθετε τά τέκνα τής κοινής ήμών Μητρός,
Είς τήν γήν, τής Θεσσαλίας τής μιάς της θυγατρός· 

Σάς δεχόμεθα μέ πόθον καί μέ βλέμμα ιλαρόν,
’Ατενίζοντας τό ό'μμα ς’τής Σημαίας τόν Σταυρόν.

* Έδημοσιεύθ"η είς την εν ΆΦήνοας εκδιδομένην εφημερίδα «Λαός» και είς τό 

φύλλον της 25 Αύγουστου 1881.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
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Τό έν Βερολίνω συνελθόν Συνέδριον των <Μεγάλ&)ν Δυνάμεων, κατά τό £τος 1878, καθ'δ συνεζητήθη τό Ελληνικόν ζήτημα 

Ό κοτταλαδών τήν Θεσσαλίαν Στρατηγός Σκαρλάτος Σοΰτσος

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΠΙΦΑΝΗ
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Ή Βουλή των 'Ελλήνων, πρωθυπουργοϋντος χοΰ Χαριλάου Τρικούπη, ή όποια έψήφισε τόν έπικυρωτικόν Νόμον ΠΑΖ’

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ό τιμήσας τά Ελληνικά όπλα τω 1897 Κωνσταντίνος Σμολένσκης

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΠΙΦΑΝΗ
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ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΓΓΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΠΡΩΘ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΡΙΝΕΤΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ 
ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΠΕΡΑΝΤΟΥΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΙΔΙΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑΣ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΩΙ 
1880 ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΙ 
ΤΟΥΡΚΙΑι Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΓ Ο ΚΑΙ 01 ΘΕΣΣΑΛΟΙ 
ΕΥΓΝΩΜΟΝΩΣ ΜΝΗ ΜΟΝΕΥΟΥΣΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΑΓΓΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Πολιτικός έκ Γορτυνίας. Έξελέγη πληρεξού
σιος έν τη Έθνοσυνελεύσει τώ 1862. Διετέλε- 
σεν'Υπουργός των Εξωτερικών τω 1862. Τω 
1865 διωρίσθη σύμβουλος τής ’Επικράτειας 
καί τω 1867 - 1878 διετέλεσε πρεσβευτής έν 
Παρισίοις. Τω 1876 - 1880, 'Υπουργός ών 
των ’Εξωτερικών τής Κυβερνήσεως Κουμουν- 
δούρου, μετέσχε του Βερολινίου συνεδρίου, 
εις δ ύπεστήριξε τά δίκαια τής 'Ελλάδος διά 
την προσάρτησιν τής Θεσσαλίας. Εΐτα διε- 
τέλεσεν έπί σειράν ετών πρωθυπουργός. Τω 
1905 έδολοφονήθή ύπό τίνος χαρτοπαίκτου.

ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
Εις τών πολιτικών αρχηγών τής νεωτέρας 
'Ελλάδος, χρηματίσας έπανειλημμένως καί 
πρωθυπουργός. Έγεννήθη έν Άθήναις καί 
έσπούδασε νομικά έν Άθήναις, έξηοκησε τό 
δικηγορικόν έπάγγελμα έπί τινα έτη, άπό δέ 
του 1869 έπεδόθη εις τήν πολιτικήν. Τω 1882 
υπουργός τής Δικαιοσύνης έπί Κυβερνήσεως 
Χαριλ. Τρικούπη, υπέγραψε τον Νόμον ΠΛΖ' 
περί κυρώσεως τής έν Κων)πόλει συμβάσεως 
του 1881. Τω 1920 άνέλαβεν οδτος τήν πρω
θυπουργίαν διά τελευταίαν φοράν μέχρι του 
1921. Άπέθανε τον Αύγουστον του 1921.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ
Έγεννήθη έν Κων)πόλει τω 1809. Τω 1825 
είσήλθεν εις τήν Στρατ. Σχολήν του Μονά
χου. ΕΙτα κατετάχθη αξιωματικός του πυρο
βολικοί). Παραιτηθείς άφιερώθη εις φιλολογι
κός καί αρχαιολογικός μελέτας. Διετέλεσε 
τμηματάρχης του 'Υπουργείου Παιδείας καί 
καθηγητής Πανεπιστημίου. Τώ 1856 διετέλε- 
σεν 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών καί εΐτα πρε
σβευτής έν Βασιγκτώνι, Παρισίοις, Κων)πόλει 
καί Βερολίνω ένθα καί άντεπροσώπευσε τήν 
Ελλάδα εις τό Βερολίνιον Συνέδριον, δπου 
συνεζητήθη ή προσάρτησις τής Θεσσαλίας.

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
Πολιτικός καί διπλωμάτης, σπουδάσας τήν 

νομικήν έν Παρισίοις. Είσήλθεν εις τό ‘Υπουρ- 
γεΐον τών ’Εξωτερικών, τοΟ οποίου έγένετο 
Γεν. Γραμματεύς έπί "Οθωνος. Διετέλεσε 
πρεσβευτής έν Κων)πόλει, εΐτα έξελέγη βου
λευτής "Υδρας καί έγένετο 'Υπουργός τών 
’Εξωτερικών τώ 1859 καί τώ 1860 'Υπουρ
γός τών ’Εσωτερικών. Τώ 1865 έγένετο 'Υ
πουργός τής Παιδείας καί τώ 1875 διωρίσθη 
καί πάλιν πρεσβευτής έν Κων)πόλει, οπότε 
υπέγραψε τήν συμβασιν τού 1881, άφαρώ- 
σαν τόί νέα όρια μεταξύ τών δύο κρατών.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΤΤΗΣ
Μέγας "Ελλην πολιτικός τού 19ου 
αίώνος, γεννηθείς έν Ναυπλίω τώ 
1832. Έσπούδασε νομικά έν Άθήναις 
καί Παρισίοις. Διετέλεσεν έπιτετραμ
μένος τής έν Λονδίνω πρεσβείας. Τώ 
1865 παραιτηθείς τής διπλωματικής 
υπηρεσίας έπεδόθη εις τήν πολιτι
κήν καί έξελέγη βουλευτής Μεσολογ
γίου. Διετέλεσεν υπουργός τών Εξω
τερικών τώ 1886 έπί Κυβερνήσεως

Κ ουμουνδούροϋ καί τώ 1875 έσχη- 
μάτισε τήν πρώτην Κυβέρνησιν. Μετά 
τήν κατάληψιν τής Θεσσαλίας έγέ- 
νοντο έκλογαί καθ’ άς ό Τρικούπης 
άνήλθεν εις τήν αρχήν πανηγυρικώς. 
Τώ 1882 έπί Κυβερνήσεως Τρικούπη 
έψηφίσθη ό νόμος ΠΛΖ' περί κυρώ
σεως τής μεταξύ Ελλάδος καί Τουρ
κίας συμβάσεως τού έτους 1881 , άφο- 
ρώσης τά νέα δρια τής Ελλάδος.
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Τφ 1878 έξερράγη ή θεσσαλική Έπανάστασις καί έξ όλων των 
μερών της Ελλάδος καθώς καί τού Εξωτερικού προσέτρεξαν εις τήν 
φωνήν τής άγωνιζομένης Θεσσαλίας διάφοροι άξιωματικοί, ϋπαξιωμα- 
τικοί, όπλϊται καί πολΐται όπως συντρέξουν τούς άγωνιζομένους θεσ- 
σαλοΰς υπέρ τής άπελευθερώσεώς των. Άπό τά διάφορα σημεία τής 
Θεσσαλίας ήρχισαν αί προσπάθειαι των επαναστατών καί παρ’ δλας 
τάς δυσχερείας καί ελλείψεις πολλάκις διεξεδίκησαν τό πάτριον έδα
φος άπό τούς Τούρκους άγωνιζόμενοι μετ’ αυτοθυσίας καί αύταπαρνή- 
σεως. Εις τό Πήλιον ή Έπανάστασις έλαδε σοδαρώτερον χαρακτήρα, 
άπό πάσης γωνίας τής Ελληνικής γής προσέτρεξαν εις τόν άγώνα καί 
ή άρχηγία τών έπαναστατικών σωμάτων άνετέθη εις τόν μοίραρχον 
Ζήσιμον Μπασδέκην, γόνον τής άρματωλικής οικογένειας τών άγωνι- 
στών Μπασδέκηδων. Εις τό χωρίον “Αγιος Λαυρέντιος έγένετο συγκέν- 
τρωσις τών προυχόντων τών διαφόρων χωρίων τοΰ Πηλίου, τά όποια 
άπέστειλαν τούς πληρεξουσίους των. Οδτοι συγκεντρωθέντες έξέλεξαν 
τήν Προσωρινήν Κυδέρνησιν, ή όποια έσπευσε νά άποστείλη προς τό 'Υ
πουργικόν Συμδούλιον τών Ελλήνων τήν κάτωθι διακοίνωσιν, τήν όποιαν 
άνεκοίνωσαν καί προς τούς προξένους τών Εύρωπ. Δυνάμεων, σ, Κ. Β.

Ή ήμετέρα επαρχία μή δυναμένη νά ύποφέρη έπί πλέον τάς 
άνηκοΰστους κακώσεις καί φοδεράς καταπιέσεις, εις ας ή τε τιμή 
καί ή περιουσία ημών είναι εκτεθειμένη, καί βλέπουσα δτι ή ησυ
χία αυτής παρεγνωρίσθη καί παρεξηγήθη μέχρι τοΰδε, ήρατο τά 
δπλα ώς εις άνθρωπος, δπως κηρύξη τήν τε ελευθερίαν καί τήν 
μετά τής μητρός Ελλάδος Μνωσιν αυτής ύπό τό σκήπτρον τής Α. 
Μεγαλεώτητος τοΰ συνταγματικού Βασιλέως τών Ελλήνων Γεωρ
γίου τοΰ Α'.

Οί υπογεγραμμένοι διορισθέντες μέλη τής Π. Κυδερνήσεως 
προστρέχομεν έξ ονόματος τών έντολέων, οϊτινες έξελέξαντο ήμας 
πληρεξουσίους των, καί πάντων τών συμπολιτών ήμών προς τήν 
προσφιλή ήμών μητρόπολιν καί έπικαλούμεθα πάσαν τήν δυνατήν 
αυτής συνδρομήν, δπως τύχωμεν τής πραγματοποιήσεως τών αισίων 
ευχών τοΰ Έλληνισμοΰ. Έάν έγκαταλειφθώμεν εις ήμας αυτούς, 
ών ή υλική δύναμις δυστυχώς δέν φθάνει εις τό ύψος τών ηθικών 
ήμών δυνάμεων, οί αιμοχαρείς ήμών τύραννοι δέν θ’άπόσχωσι τοΰ 
νά ύποδάλωσιν ήμας εις πάσας τάς καταστροφάς τών δυστυχών 
Βουλγάρων, ή δέ φωνή ολοκλήρου δυστυχούς έθνικότητος έσται εις 
τά δμματα αύτών έγκλημα, δπερ τιμωρηθήσεται διά τής όλοσχε- 
ροΰς έξαφανίσεως.

Πεπεισμένοι δτι ή ήμετέρα φωνή θ’ άκουσθή έν τή καρδία πάν
των τών Ελλήνων, άπό τοΰ ελάχιστου μέχρι τοΰ ίσχυροτάτου, Ιχο- 
μεν τήν τιμήν νά ύποσημειωθώμεν

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

’Εν όνόματι τοΰ ’Έθνους

Ή Προσωρινή Κυδέρνησις τοΰ Πηλίου

Προς τό Υπουργικόν Συμδούλιον τών Ελλήνων

Ή Προσωρινή Κυδέρνησις

Ζ. Μπασδέκης 
Α. Βογιατσής 
Κ. Γαρέφης

Ζ. Φυτάλης 
Γ. Νικολάου 
Κ. Σακελλαρίδης 
Κ. ΚοτσαμάνηςΕ. Σταμούλης
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