
ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΚΟΥΒΑΡΑ
Τά σύνορα τής άρχαίας Θεσσαλίας ήσαν πολύ πλατύ
τερα άπό τά σημερινά. "Οπως συμβαίνει καί μ’ δλα σχε
δόν τά διαμερίσματα τού αρχαίου έλληνικοϋ χώρου, έτσι 
καί τά όρια τής Θεσσαλίας δέ μπορούμε σήμερα νά τά 
χαράξουμε μ’ απόλυτη άκρίβεια. Στηριγμένοι ώστόσο στο 
Στράβωνα καί στούς νεώτερους έρευνητές Fr. Stahlin, A. 
J. Wace, E. Kirsten καί Alf. Philippson, πού άσχολήθη- 
καν μέ αρχαιολογικά καί τοπογραφικά καθέκαστα τής 
άρχαίας Θεσσαλίας, μπορούμε νά τήν ορίσουμε κάπως έ
τσι: Ανατολικά εκτεινόταν άπό τις έκβολές τού Πηνειού 
ποταμού μέχρι τις Θερμοπύλες· βρεχόταν δηλαδή άπό τό 
Αιγαίο πέλαγος καί τούς κόλπους Παγασιτικό, Εύβοϊκό 
καί Μαλιακό. Νότια συνόρευε μέ τή Λοκρίδα, τή Φωκίδα, 
τή Λωρίδα καί τήν Αιτωλία. Δυτικά μέ τήν Άθαμανία καί 
— σύμφωνα μέ τό Στράβωνα — μέ τήν ’Ακαρνανία, ’Αμ
φιλοχία, Μολοττία καί Αίθικία. Βόρεια μέ τίς μακεδονι
κές περιφέρειες Έλιμέα καί Πιερία.

Είναι άλήθεια πώς στούς ιστορικούς χρόνους οί κάτοι
κοι τής Φθιώτιδος Άχαΐας (σημ. έπαρχία 'Αλμυρού), τής 
χερσονήσου τής Μαγνησίας καί τής Περραιβίας (περιοχή 
Τιρνάβου κι ’Ελασσόνας) αποτελούσαν τούς «περίοι
κους» των Θεσσαλών, ένώ χαλαρή, καί κάποτε άνύπαρκτη, 
ήταν ή εξάρτηση τής Δολοπίας (σημ. περιοχή Άγράφων), 
τής Αίνίδος, τής Μαλίδος καί τής Οίταίας, πού σήμερα 
υπάγονται στό διαμέρισμα τής Στερεας Ελλάδας.

’Από τά προχριστιανικά άκόμα χρόνια ή Θεσσαλία θε
ωρούνταν κοιτίδα καί λίκνο των έλληνικών φυλών. Στήν 
αντίληψη αυτή συνηγορούσαν οί θεολογικές κι οί ήρωϊ- 
κές παραδόσεις τής άρχαιότητας, πού οπωσδήποτε άπη- 
χοΰσαν παλαιότατα ιστορικά γεγονότα. Νωρίτατα ώστό
σο, μέ τήν άνακατάταξη καί μετακίνηση των πληθυσμών 
νοτιώτερα, οί παραδόσεις κι οί θρύλοι έπαθαν ένα σωρό 
συμφυρμούς, έτσι πού «οί Θεσσαλοί τών ιστορικών χρό
νων μέ καμάρι μιλούσαν γιά τούς έπικούς ήρωες πού εί
χαν ζήσει στήν ιδιαίτερη πατρίδα τους, δέν διατηρούσαν 
όμως σαφείς άναμνήσεις γι’ αύτούς» -— όπως σημειώνει 
ό Θεσσαλός αρχαιολόγος Νικ. Παπαχατζής. Τήν άσάφεια 
αυτή τής παλαιότατης ιστορίας τών Θεσσαλών μαρτυρεί 
ό Στράβων, χαρακτηρίζοντας τά καθέκαστά της «σφόδρα 
παλαιά καί μυθώδη καί ούχί όμολογούμενα (=άναπόδει- 
κτα)».

Άπό τίς άρχές ώστόσο τού αιώνα μας, συστηματικές 
άρχαιολογικές έρευνες πού έγκαινιάστηκαν άπό τόν όνο
μαστό 'Έλληνα άρχαιολόγο Χρίστο Τσούντα στό Διμήνι 
καί στό Σέσκλο μέ ίκανοποιητικώτατα αποτελέσματα, έ
φεραν τή Θεσσαλία στό προσκήνιο τής μελέτης τών προϊ
στορικών περιόδων. Οί έρευνες συνεχίστηκαν ως τίς μέ
ρες μας άπό ξένους κι "Ελληνες αρχαιολόγους. Τά πλού
σια ευρήματα τής σκαπάνης των καί τά σχετικά, γόνιμα 
συμπεράσματά τους έκαναν, ώστε ή Θεσσαλία νά θεωρή- 
ται ένας άπό τούς πιο ενδιαφέροντες τόπους γιά τήν επι
σκόπηση τής ανθρώπινης παρουσίας πάνω στή Βαλκανι
κή, στον έλλαδικό χώρο καί στις χώρες τής ’Εγγύς Ανα
τολής.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ

Γεννήθηκε στό χωριό Βαρνάβα τής ’Αττικής τό 1921. Πτυχιοϋχος 
τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τοϋ Δι
δασκαλείου Μέσης Έκπαιδεύσεως. 'Υπηρέτησε σέ διάφορα Γυμνά
σια τής έπαρχίας καί τών ’Αθηνών. Νεαρός άκόμα ασχολήθηκε ευδό
κιμα μέ τή λογοτεχνία καί τήν κριτική, δημοσιεύοντας ποιήματα, 
διηγήματα καί κριτικά άρθρα σ’ έφημερίδες καί περιοδικά. Μελετη
τής τής νεοελληνικής γλώσσας κι Ιδιαίτερα τού έτυμολογικοΰ της, 
έδημοσίευσε δυό γλωσσικές μελέτες, πού έπαινέθηκαν άπό τήν 
ελληνική καί ξένη κριτική. Τελευταία άσχολεϊται μέ τή νεοελ
ληνική ιστορία καί φιλολογία. ’Ακάματος έρευνητής κι έπίμονος 
θηρευτής άγνωστων πηγών τής ιστορίας, άνεδίφησε στυστηματικά 
καί ταξινόμησε τά χειρόγραφα τών θεσσαλικών βιβλιοθηκών Ζα
γοράς, Όλυμπιώτισσας, Τσαριτσάνης, Μηλεών, ένώ παράλληλα 
μελέτησε τά άρχεΐα τών Μετεώρων καί τής Μονής Διουσίκου. 
Φίλος τής Θεσσαλίας, άσχολήθηκε ιδιαίτερα μέ τήν ιστορία της 
καί θεωρείται άπό τούς δοκιμώτερους θεσσαλογράφους. Τύπωσε 
μέχρι σήμερα δεκαεπτά περισπούδαστες μελέτες σέ ιδιαίτερα βιβλία 
καί ύπερδιακόσια μικρά μελετήματα καί άρθρα σ’ έπιστημονικές 
έπετηρίδες, περιοδικά έλληνικά καί ξένα κι έφημερίδες. Τό άνέκ- 
δοτο έργο του είναι σημαντικό σ’ έκταση καί σημασία καί σχετί
ζεται, στό μεγαλύτερο μέρος του, μέ τή Θεσσαλία. Σήμερα είναι 
Συντάκτης τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
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’Από Παλαιολιθικά λείψανα πού βρήκε ό γερ- 
μανός αρχαιολόγος Vladimir Milojcic τό φθινόπωρο τοΰ 
1958 στήν περιοχή τής Λάρισας, διαπιστώθηκε ανθρώπι
νη ζωή στή Θεσσαλία πρίν από έκατό χιλιάδες 
χρόνια. Ή άνακάλυψη αυτή είναι άπό τούς πιο σημαντι
κούς σταθμούς τής έλληνικής κι εύρωπαϊκής προϊστοριο- 
λογίας. Έτσι οί διαπιστώσεις τοΰ Τσούντα γιά τήν ύπαρ
ξη νεολιθικού πολιτισμού βρίσκουν, με λαμπρό τρόπο, τήν 
άναγκαία συμπλήρωση καί προέκτασή τους μέσα στο θαμ
πό παρελθόν τής άνθρώπινης δραστηριότητας. Λίθινα ερ
γαλεία καί οστά μεγάλων θηραμάτων άποτελοϋν σίγουρα 
τεκμήρια γιά τίς ένασχολήσεις των προϊστορικών αύτών 
άνθρώπων. Άπό τίς στρωματικές επίσης έρευνες στις ό
χθες τοΰ Πηνειού, διαφωτίζονται άρκετά πειστικά οί πα- 
λαιότατες παραδόσεις γιά τον κατακλυσμό πού γίνηκε στή 
Θεσσαλία στήν έποχή τοΰ Δευκαλίωνος.

Σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα των άρχαιολόγων, ή τή
ξη των παγετώνων, πού τήν τοποθετούν στά 8.000 π.Χ., 
έκδηλώθηκε στήν Ελλάδα μέ μιά περίοδο κατακλυσμι- 
αίων βροχών, μ’ άποτέλεσμα νά μεταβληθή ή Θεσσαλία 
σε λίμνη.

Στή μεταπαγετώδη (Postglazial) περίοδο πού άκολουθεΐ, 
οί άνθρωποι τής Θεσσαλίας άσχολοΰνται μέ τό κυνήγι καί 
τό ψάρεμα, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οί πρώτοι συμ- 
βιωτικοί πυρήνες. Τήν έποχή αύτή ονομάζουν Μεσο
λιθική. Άπό τό 5.000 π.Χ. περίπου ή ζωή στή Θεσσα
λία άρχίζει νά μεταβάλλεται σημαντικά. Τό κυνηγετικό ή 
συλλεκτικό στάδιο (food gathering) — τή διατροφή του 
άνθρώπου άπό θηράματα, αλιεύματα ή καρπούς — ,τό δι
αδέχεται τό γεωργικό ή παραγωγικό (food producing), ό
ταν ό άνθρωπος άρχίζη νά καλλιεργή τή γή, ν’ άξιοποιή 
τήν περιοχή καί νά άποκτά μόνιμη εγκατάσταση. Τή φά
ση αύτή ονομάζουν Προκεραμεική (Pre-pottery 
stage), μιά κι είναι άγνωστη άκόμα ή χρήση άγγείων. Ή 
ύπαρξη Προκεραμεικών συνοικισμών διαπιστώθηκε άπό 
τό Milojcic στή Μαγούλα Γκρέμουρας (άρχ. Άργισσα) 
στήν περιοχή τής Λάρισας τό 1956, πού τοποθετούνται 
στά 6.500-5.500 π.Χ. καί στό Σέσκλο τής περιοχής Βόλου 
άπό τον Έλληνα άρχαιολόγο Δημ. Ρ. Θεοχάρη. Έπιση- 
μάνθηκαν άκόμα πιθανέςΠροκεραμεικές οικήσεις στούςΆ-

Ή έπιβίβαση των ’Αργοναυτών γιά τό υπερπόντιο ταξίδι

Λείψανα βορείου τοίχου αρχαίου κτηρίου τής Σκοπέλου.

γιους Θεοδώρους τής Καρδίτσας καί τό 1958 σπουδαιότε
ρος συνοικισμός στή Σουφλί Μαγούλα, 5 χλμ. βορειοανα
τολικά τής Λάρισας. Σχετικά μέ τήν άξια τών άνακαλύ- 
ψεων αύτών χαρακτηριστικά είναι όσα σημειώνει ό Δημ. 
Ρ. Θεοχάρης: «Έν άντιθέσει προς τούς προκεραμεικούς 
συνοικισμούς τής ’Εγγύς Ανατολής, οί όποιοι έχουν ήδη 
οχυρώσεις, κτιστά οικήματα καί άλλα στοιχεία πολιτι
σμού, οί άντίστοιχοι συνοικισμοί τής Θεσσαλίας — καθ’ 
όσον γνωρίζομεν επί τοΰ παρόντος — φαίνονται ταπεινά 
χωρία γεωργών καί άλιέων, ιδρυμένα εις τάς δχθας ποτα
μών ή πλησίον ρευμάτων καί έλών. 'Οπωσδήποτε οί πτω
χοί αυτοί συνοικισμοί τής Θεσσαλίας είναι οί άρχαιότε- 
ροι σταθμοί τοΰ «παραγωγικού» σταδίου καί οί άπώτατοι 
πρόδρομοι τοΰ έλληνικοΰ άστεως!»

Στις άνασκαφικές έρευνες βρέθηκαν λίθινα εργαλεία, 
τμήματα λεπίδων άπό πυριτόλιθο καί όψιανό, πέτρινα 
σκουλαρίκια, κοσμητικά δστρεα, πολλά όστέϊνα έργα- 
λεΐα στιλβωμένα καί μή, αιχμές, βελόνες, δυό άγκίστρια, 
λείψανα καρπών, άπανθρακωμένα σπυριά σταριού καί ό- 
σπρίων, ποταμίσια δστρεα κι οστά ζώων. Άπό τά άντι- 
κείμενα αυτά φαίνεται ή άσχολία τών άνθρώπων τής προ- 
κεραμεικής εποχής μέ τό κυνήγι, τό ψάρεμα, τήν οικιακή 
κτηνοτροφία καί τή γεωργία. Τα οίκήματά τους ήσαν ελ
λειψοειδή σκάμματα, μέ τοίχους καί στέγη άπό εΰφθαρ- 
τα υλικά, χόρτα καί κλαδιά, συγκροτώντας μικρούς συν
οικισμούς σέ παραποτάμιες τοποθεσίες ή κοντά σέ πηγές.

Τήν Προκεραμεική άκολουθεΐ ή Άρχαιοτέρα 
Νεολιθική περίοδος, πού χωρίζεται σέ δυό φάσεις: 
τήν Πρώτο-Σέσκλο (Proto-Sesklo-Kultur), πού χα
ρακτηρίζεται άπό τά μονόχρωμα κι έγχάρακτα λείψανα 
κεραμεικής καί τήν Προ-Σέσκλο (Vor-Sesklo-Kul- 
tur), μέ τήν έμφάνιση λειψάνων κεραμεικής διαφόρων ά- 
ποχρώσεων, στιλβωμένων καί ζωγραφιστών. Τίς διακρί
σεις αύτές καθιέρωσε ό Milojcic, ξεκινώντας άπό τίς άνα
σκαφικές έρευνες πού έκανε στά 1953-54 στήν Ότζάκι- 
Μαγούλα, 8 χλμ. βορειοδυτικά τής Λάρισας.

Άρκετά στοιχεία γιά τή ζωή τών νεολιθικών άνθρώπων 
τής Θεσσαλίας μάς έδωσαν οί άνασκαφές ποΰγιναν στό 
Κουτσόχερο τής περιφέρειας Τρικάλων, στή Τζάνη Μα
γούλα καί στή Μαγουλίτσα τής περιφέρειας Καρδίτσας, 
στήν Κραννώνα καί στή Σουφλί Μαγούλα τής περιφέρει
ας Λάρισας καί στό Σέσκλο, Διμήνι, Κουφόβουνο, Παγα- 
σές, Πευκάκια, Πύρασο τής περιφέρειας Βόλου.

Βασικές άσχολίες τους ήσαν ή γεωργία κι ή κτηνοτρο
φία. Κατασκεύαζαν δπλα κι’ έργαλεϊα άπό πέτρα, πού τήν
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Λείψανα δυτικοϋ τοίχου του κτηρίου τής Σκοπέλου.

κατεργάζονταν μ’ εξαιρετική τέχνη καί τή λείαιναν μ’ ε
πιμέλεια. Παράλληλα χρησιμοποιούσαν καί τό κόκκαλο 
γιά τήν κατασκευή μικρότερων έργαλείων όπως ήσαν οί 
βελόνες, τ’ άγκίστρια, οί λεπίδες, άκόμα κι οί αιχμές 
των δοράτων. Τέτοια μνημεία, άπό παλιότερες άνασκαφές, 
βρίσκονται στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο των ’Αθηνών, 
κι άπό νεώτερες στό Μουσείο τοΰ Βόλου. Τό στάρι ήταν 
τό κυριώτερο είδος πού καλλιεργούσαν. Τό άλεσμά του 
γινόταν μέ χερόμυλους καί τό ψήσιμο τοΰ ψωμιού στή χό
βολη τής έστίας ή σέ μικρούς φούρνους. ’Επίσης καλλιερ
γούσαν τή συκιά κι άποταμίευαν ξερά σύκα γιά τό χει
μώνα. Οί γνώσεις τους είχαν άκόμα προχωρήσει στήν κα
τεργασία των δερμάτων, στό γνέσιμο καί στήν ύφανση 
τοΰ μαλλιού.

Όπως όλοι οί προϊστορικοί καί πρωτόγονης πολιτισμι
κής βαθμίδας άνθρωποι, έτσι κι οί κάτοικοι τής Θεσσα
λίας αύτή τήν εποχή, ζοΰσαν όργανωμένοι σέ γένη, σέ 
φατρίες καί σέ φυλές, κι έγκαταστημένοι σ’ οχυρωμένους 
συνοικισμούς πάνω σέ λοφίσκους. Οί άκροπόλεις τους 
αύτές — όπως μάς έπιτρέπουν νά συμπεράνουμε τά ευ
ρήματα τοΰ Διμηνιοΰ καί τοΰ Σέσκλου — άποτελοΰνταν 
άπό ένα κεντρικό, όχυρωτικό περίβολο κατάκορφα τοΰ 
λόφου, όπου ήταν χτισμένη ή κατοικία τοΰ άρχηγοΰ τής 
φυλής, πού τήν άποτελοΰσε ένα στενόμακρο οικοδόμημα 
μέ πρόστοο στηριγμένο σέ δυό κολόνες κι άλλα μικρό
τερα δωμάτια, πού ήσαν χτισμένα κολλητά στον περίβολο 
τής εύρύχωρης αυλής. Καθώς πύκνωνε ό πληθυσμός τοΰ 
συνοικισμού κι οί επιδρομές γειτονικών φυλών γίνονταν 
άπειλητικώτερες, χτίζονταν κι άλλοι εξωτερικοί περί
βολοι πού έφταναν τούς έξη κι έφτά. Στις πλαγιές άκόμα 
τών λόφων ήσαν φτιαγμένες κι άλλες κυκλικές, καλαμο- 
σκέπαστες καλύβες, όπου έμεναν οί κτηνοτρόφοι κι οί 
καλλιεργητές στις ειρηνικές μέρες.

'Η κεραμεική τής νεολιθικής έποχής τής Θεσσαλίας εί
ναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Τά πολλά αγγεία πού έφε
ρε στό φώς ή άρχαιολογική σκαπάνη δέν αποτελούν μο
νάχα τεκμήρια γιά τον προσδιορισμό τών φάσεων τοΰ πο
λιτισμού αύτοΰ, άλλά καί δείγματα γιά τή στάθμη τής κα
λαισθησίας τών ανθρώπων πού τά κατασκεύασαν καί τά 
χρησιμοποίησαν. "Ενα διάγραμμα περιληπτικό μά άκρι- 
βολογημένο γιά τή νεολιθική αυτή κεραμεική μάς δίνει 
ό Νικ. Παπαχατζής: «’Από τά αγγεία μερικά είναι μεγάλα 
γιά τήν άποταμίεψη καρπών, τά περισσότερα όμως είναι 
μικρά γιά τις άλλες ανάγκες τοΰ σπιτιοΰ. Στήν αρχή τής 
πρώτης περιόδου (γύρω στά 3.000 π.Χ.) έκαμναν τά αγγεία

μόνο μέ τά χέρια καί τά έψηναν στήν ανοιχτή φωτιά· αρ
γότερα (ίσως γύρω στά 2.500 π.Χ.) άρχισαν νά χρησιμο
ποιούν τόν τροχό καί τό φούρνο. 'Η εξωτερική έπιφάνεια, 
συχνά καί ή εσωτερική, στά αγγεία τής πρώτης περιόδου, 
είναι σκεπασμένη μέ ένα επίχρισμα πότε κόκκινο, πότε 
άσπρο καί πότε μαΰρο· συχνά όμως καί στήν παλιά έπο- 
χή χρησιμοποιούσαν γιά τή διακόσμηση τοΰ άγγείου πε
ρισσότερα χρώματα: πάνω σέ έδαφος λευκό π.χ. τραβού
σαν γραμμές ή δέσμες γραμμών κόκκινες ή καστανόχρω- 
μες· σέ έδαφος κόκκινο προτιμοΰσαν διακόσμηση γραμ
μών βαθύτερων κόκκινων, λευκών ή άνοιχτότερων κόκκι
νων. ’Επίσης διακοσμούσαν τήν έπιφάνεια μερικών άγ- 
γείων μέ χαραχτές θλαστές γραμμές. 'Η όλη εμφάνιση τών 
άγγείων, μέ τήν στιλπνότητα μάλιστα τής στολισμένης 
επιφάνειας καί τήν ποικιλία τής φόρμας τους, προδίδει 
λαό μέ ιδιότυπη καλλιτεχνική ευαισθησία. Ή εύαισθησία 
φαίνεται καί στις φόρμες καθώς καί στή διακόσμηση τών 
άγγείων τής δεύτερης περιόδου: οί έπιφάνειές τους στολί- 
ζουνται πάλι μέ γραμμές πού συμπλέκουνται σέ σύνολα 
πιό πολύπλοκα καί πιο διακοσμητικά: σέ βάθος κόκκινο 
διακόσμηση μαύρη, σέ βάθος μαΰρο διακόσμηση λευκή 
καί σέ βάθος σταχτόχρωμο διακόσμηση μαύρη, ένώ πα
ράλληλα έξακολουθοΰν τά μονόχρωμα άγγεΐα καί τά 
σκούρα μέ τή χαραχτή διακόσμηση, άλλά σέ ποικιλώ- 
τερα τώρα σύνολα. Χρησιμοποιούν τώρα καί τρία χρώμα
τα στή διακόσμηση, καθώς καί διακόσμηση μέ άβαθεΐς 
αυλακώσεις πάνω στήν έπιφάνεια τού άγγείου».

Άλλά καί θρησκευτικής ζωής λείψανα έχουμε στήν προ
ϊστορική Θεσσαλία. Τά πολλά λίθινα καί πήλινα ειδώλια 
πού βρέθηκαν στό Σέσκλο, στό Διμήνι, στή Μαγουλίτσα 
καί στήν Πύρασο, μαρτυρούν ότι τήν έποχή αύτή λατρευ
όταν μιά άνθρωπομορφική, θηλυκή θεότητα, σύμβολο τής 
εύφορίας στούς καρπούς καί τής ευγονίας στούς ανθρώ
πους καί στά ζώα. Άκόμα κι ένας πιθανός βωμός πού έπι- 
σημάνθηκε άπό τούς άρχαιολόγους στήν προϊστορική α
κρόπολη τοΰ Διμηνιοΰ, μάς έπιτρέπει νά υποθέσουμε ότι 
καί τελετές, παρακλητικές κι εύχαριστήριες θυσίες θά γί
νονταν στή θεότητα αύτή τήν περίοδο τής λήξης ή τής 
έναρξης τών γεωργικών έργασιών ή σέ περιπτώσεις θεο
μηνιών καί άφορίας.

Ή ναυπήγηση του σκάφους τής Άργοναυτικής έκστρατείας.
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Νεολιθικά έγχάρακτα όστρακα άπό τή Σουφλί Μαγούλα.

Δεμένη μέ τή θρησκευτική ζωή τής εποχής αύτής ήταν 
κι ή λατρεία των νεκρών. Τό Μάϊο τοϋ 1958 ό γερμανός 
αρχαιολόγος Hagen Biesantz, εκτός άπό τή μοναδική γιά 
τήν Ελλάδα άνάγλυφη στήλη - Menhir, πού άνεβάζει 
τή μεγάλη γλυπτική στά 2.500 π.Χ., άνακάλυψε ένα νεο
λιθικό νεκροταφείο, τό πρώτο γνωστό στήν περιοχή τών 
Βαλκανίων. Σ’ αύτό διαπιστώθηκαν δέκα νεολιθικές τα
φές μέ 2-3 άγγεϊα ή καθεμιά, κι ή μαρτυρία ότι ή συνή
θεια τής καύσης τών νεκρών ήταν άπό τότε σέ χρήση.

Θά πρέπει άκόμα νά σημειωθή, δτι οί προϊστορικοί ε
κείνοι Θεσσαλοί, δσοι κατοικούσαν στο μυχό τοϋ Παγα- 
σιτικοΰ κόλπου, άσχολοΰνταν μέ τή θαλασσινή άλιεία καί 
τή ναυτιλία. Οί θαλάσσιες συγκοινωνιακές τους σχέσεις 
έπρεπε νά άπλώνονταν κι έξω άπό τον κόλπο. Τούτο φαί
νεται καθαρά άπό τό γεγονός δτι γιά τήν κατασκευή κο
φτερών εργαλείων χρησιμοποιούσαν όψιανό λίθο, ένα υ
λικό πού επιχωριάζει μόνο στις Κυκλάδες.

Κανένας εθνολογικός καθορισμός δε μπορεί νά γίνη 
γιά τούς νεολιθικούς άνθρώπους τής Θεσσαλίας. 'Οπωσ
δήποτε δέν ήσαν ίνδοευρωπαΐοι, μιά κι ή κύρια λατρευ
τική τους θεότητα ήταν γυναικεία.'Ο Τσούντας στηριγμέ
νος στις άρχαϊες παραδόσεις — υποθέτει πώς ήσαν Θρά
κες.

*

Άπό τό 2.300 π.Χ. άρχίζει στή Θεσσαλία ή Χαλκό- 
λιθική εποχή. "Ενας καινούργιος λαός, πού γνώριζε 
τή χρήση τοϋ χαλκού γιά τήν κατασκευή δπλων κι ερ
γαλείων, έγκαταστάθηκε έδώ. Παράλληλα έξακολουθοΰ- 
σε κι ή χρησιμοποίηση τής πέτρας. Στις άκροπόλεις συ
νεχίζουν νά χτίζουν πέτρινες οικοδομές μέ περισσότερα 
διαμερίσματα, ενώ ή οχύρωση γίνεται πιά δχι μέ τούς έπ- 
άλληλους περιβόλους, άλλά μέ μιά βαθειά τάφρο πού πε
ριζώνει ολόκληρο τόν κατοικημένο χώρο. Συνοικισμοί τής 
εποχής αύτής έπισημάνθηκαν άπό τούς άρχαιολόγους στήν 
Τωλκό, στά Τρίκαλα, στήν Πύρασο, στο Κουτσόχερο κ.ά.

Στις άρχές τής δεύτερης χιλιετίας π.Χ. παρουσιάζεται 
στό μυχό τοϋ Παγασιτικοΰ ένας δραστήριος λαός οί Μ ι- 
ν ύ ε ς μ’ έξαιρετικές οικιστικές ικανότητες, έμπειροι ναυ
τίλοι καί τολμηροί ποντοπόροι. Εγκαταστάθηκαν στό 
λόφο τών Αγίων Θεοδώρων τού Βόλου, δπου όχύρωσαν 
τήν Τωλκό, χρησιμοποιώντας την σάν ορμητήριο τών έμ- 
ποροπειρατικών έπιχειρήσεών τους. Ή έπίκαιρη θέση

τής Ίωλκοΰ, ό άσφαλισμένος κόλπος πού άπλωνόταν μπρο
στά της καί τό πολυδάσωτο Πήλιο πού έδινε άφθονη τή 
ναυπηγήσιμη ξυλεία, ήσαν οί συντελεστές, ώστε οί Μινύες 
νά κυριαρχήσουν γιά πολύν καιρό στό βόρειο Αιγαίο κι 
ό τόπος τους νά γίνη ένα άπό τά σπουδαιότερα καί πολυ- 
τραγουδημένα κέντρα τής μυθολογικής Ελλάδας.

Στά μυκηναϊκά χρόνια πού άκολουθοΰν ή ά- 
κμή τής Ίωλκοΰ συνεχίζεται άμείωτη. Τό 1956 άποκαλύ- 
φθηκαν τά λείψανα ένός μεγαλόπρεπου άνακτόρου, πού 
χρησιμοποιήθηκε τέσσερις αιώνες (1600-1200 π.Χ.) ώς κα
τοικία τών μυθικών βασιλιάδων τής Ίωλκοΰ. Είναι ή επο
χή, πού σ’ αυτήν τοποθετεί ή κατοπινή ελληνική φαντασία 
ειδυλλιακούς καί θελκτικούς θρύλους, μέ πρωταγωνιστές 
τόν Κρηθέα, τήν Τυρώ, τόν Πελία, τόν Αΐσονα, τόν Ίά- 
σονα καί κυριώτατα τήν παράδοση τής Άργοναυτικής έκ- 
στρατείας μέ τις ήρωϊκές της φάσεις, πού στάθηκαν άνε- 
ξάντλητη πηγή θεμάτων γιά τήν άρχαία τέχνη καί τή λο
γοτεχνία. Ό μυκηναϊκός πολιτισμός στή Θεσσαλία μαρ- 
τυρεΐται άκόμα άπό σχετικά μνημεία πού βρέθηκαν καί 
σ’ άλλα σημεία. Στά 1900 άνακαλύφθηκαν στό Διμήνι 
δυό θολωτοί τάφοι πού άνήκαν σ’ άρχοντική γενιά, κι 
άλλος δμοιος στό Καπακλή τής περιοχής Βόλου. Μετά τόν 
τελευταίο πόλεμο οί έρευνες τοϋ άρχαιολόγου Ν. Βερδε- 
λή άποκάλυψαν τό μυκηναϊκό κέντρο τού Πτελεοϋ, μυ
κηναϊκά λείψανα στά Φάρσαλα — δπου τοποθετούν σή
μερα τήν ομηρική πόλη Φθία — κι δμοια στήν Άγριλιά 
τών Χασίων. Τό 1957 άνακαλύπτονται πλήθος άντικείμε- 
να τής ’ίδιας εποχής στά Πευκάκια τοϋ Βόλου, έπισημαίνε-

Ό Θησεύς κι ό Κένταυρος σέ μιά θανάσιμη αναμέτρηση
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ται ή θέση τής Νηλείας κι άποδεικνύεται, δτι ήταν έμ- 
πορική ναυτική εγκατάσταση των αρχόντων τής Ίωλκοΰ. 
Τόν ϊδιο χρόνο άνασκαφικές έρευνες στην Πύρασο καί 
στά Τρίκαλα έφεραν στό φως μυκηναϊκούς οικισμούς. Τό 
1959 ό Milojcic άνακαλύπτει στό χωριό ’Αρμένιο, κοντά 
στή λίμνη Βοιβηΐδα, μιά μυκηναϊκή πόλη, πού ή περίμε
τρό της ύπολογίστηκε 4Χ/2 χλμ. Σύμφωνα μέ τή γνώμη 
του, πρόκειται γιά τό μεγαλύτερο ώς τώρα γνωστό μυκη
ναϊκό οικισμό πάνω στον έλληνικό χώρο. Στά 1960 επίσης 
βρέθηκαν στήν Κραννώνα οικιστικά λείψανα τής ίδιας 
εποχής.

*

'Ο Στράβων, άκολουθώντας τις παραδόσεις πού επικρα
τούσαν στήν εποχή του, ύποστηρίζει πώς παλαιότατοι κά
τοικοι τής Θεσσαλίας ήσαν οί Πελασγοί, ένας λαός 
πού δεν είναι ακόμα μέ βεβαιότητα εξακριβωμένο άν άνή- 
κε έθνολογικά στούς "Ελληνες ή στούς Προέλληνες. Ό 
γερμανός γλωσσολόγος Ρ. Kretschmer γνωματεύει πώς ή
σαν από τά πρώτα έλληνικά φύλα πού εγκαταστάθηκαν 
στή Θεσσαλία κι άναμίχθηκαν μέ τούς γηγενείς Προέλλη
νες. Ό Γερμανός επίσης άρχαιολόγος κι ιστορικός Otto 
Kern παραδέχεται πώς οί Πελασγοί ήταν μιά από τις πολ
λές φυλές πού κατοικούσαν στό θεσσαλικό χώρο, ιδιαίτε
ρα όνομαστή καί δυνατή μιά καί, μέ κέντρο τή Λάρισα, 
μπορούσε νά έξουσιάζη καί τις τριγύρω εύφορες πεδιάδες. 
Τά ίδια σχεδόν ύποστηρίζει κι ό γερμανός Ιστορικός G. 
Beloch, ξεκινώντας από τό γεγονός δτι οί Πελασγοί τής 
Θεσσαλίας, καθώς είναι ρητά μαρτυρημένο, μιλούσαν έλ-

Ό Κένταυρος Χείρων έπιστρέφοντας άπό τό κυνήγι.

Νεολιθικά έγχάρακτα όστρακα άπό τή Νεσσωνίδα

ληνικά. ’Αντίθετα ό γερμανός ιστορικός Ε. Meyer θέλει 
τούς Πελασγούς προελληνικό λαό πού κατοικούσε στήν 
εύφορη πεδιάδα τού Πηνειού, πού γι’ αυτό ονομαζόταν «Πε
λασγικόν "Αργος» κι άργότερα «Πελασγιώτις». Όπως κι 
άν έχη τό πράγμα, γεγονός είναι δτι στά ομηρικά χρόνια 
οί Πελασγοί τής Θεσσαλίας λογαριάζονταν άνάμεσα στις 
έλληνικές φυλές γι’ αύτό κι ό Άχιλλεύς, άντιπροσωπευ- 
τικός ήρωας τών Ελλήνων, προσεύχεται στό Δωδωναΐο 
Δία, πού είναι πελασγική θεότητα.

Εκτός άπό τούς Πελασγούς, κατοικούσαν στή χώρα 
αύτή καί Αίολεΐς, γι’ αύτό τό λόγο ό Ηρόδοτος ονομά
ζει τή Θεσσαλία A ί ο λ ί δ α. Στούς άρχαίους, συγγρα
φείς άναφέρεται καί μ’ άλλα όνόματα: Π υ ρ ρ α ί α, άπό 
τήν Πύρρα, τή σύζυγο τού μυθικού Δευκαλίωνος· Παν
δώρα άπό τήν μητέρα τού Δευκαλίωνος· Πελασγία 
άπό τό μυθικό γενάρχη Πελασγό· Α ί μ ο ν ί α, άπό τό 
γιο τού Πελασγού Αϊμονα, κι άργότερα Ν ε σ σ ω ν ί ς, 
άπό τό γιό τού Θεσσαλοΰ Νέσσωνα.

Τόν ΙΑ' π.Χ. αιώνα οί Θετταλοί ή Πετθαλοί, 
μιά πολυάνθρωπη καί πολεμική φυλή, πού ξεκίνησε άπό 
τή Θεσπρωτία, κατέλαβε τό δυτικό τμήμα τής χώρας μέ 
επάλληλες επιδρομές, γιά νά έπεκταθή μέ τόν καιρό καί 
άνατολικώτερα. Οί παλιοί κάτοικοι ύποτάχθηκαν στούς 
νέους κυριάρχους κι άποτελέσανε τήν τάξη τών π ε ν ε - 
στών ή Θετταλοικετών, δπως έμειναν γνωστοί 
στήν κατοπινή ιστορία. Σύμφωνα μέ τις νεώτερες γλωσ- 
σολογικές έρευνες τού A. Thumb κ.ά. ή θεσσαλική γλώσ
σα έχει πολλά αιολικά στοιχεία, πού γίνονται άκόμα πε 
ρισσότερα δσο προχωρούμε σ’ άνατολικώτερα διαμερί
σματα. Ή πλούσια αύτή έπιβίωση τού αιολικού γλωσσι
κού πυρήνα, άποδεικνύει δτι οί συμπαγείς μάζες τών κα- 
τακτητών έμειναν κυριώτατα στά δυτικά μέρη, γι’ αύτό — 
δπως τονίσαμε καί παραπάνω — οί Φθιώτες ’Αχαιοί, οί 
Μάγνητες κι οί Περραιβοί άποτελοΰσαν πάντοτε τούς 
«περίοικους» τών Θεσσαλών, χωρίς άπόλυτη διοικητική 
εξάρτηση άπ’ αύτούς. Μιά πρόσθετη άκόμα άπόδειξη εί
ναι καί τό γεγονός δτι «Θεσσαλιώτις», πού σημαίνει κοι
τίδα τών Θεσσαλών, όνομαζόταν πάντοτε ή γύρω άπό τήν 
Καρδίτσα περιοχή.

*
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ό Εύρύλοχος, πού έλαβε μέρος στον πρώτο 'Ιερό πό
λεμο τό 586 π.Χ., ό Έχεκρατίδας κν ό Άλεύας 
ό Π υ ρ ρ ό ς, πού στάθηκε ό γενάρχης τής μεγάλης άρ- 
χοντικής γενιάς τών Άλευαδών, πού διοίκησαν κληρονο
μικά τή Λάρισα και πολλά θεσσαλικά τμήματα κατά τήν 
άρχαιότητα. Στον Άλεύα άκόμα άποδίδουν οί άρχαΐες πα
ραδόσεις τή διαίρεση τής Θεσσαλίας σέ ξεχωριστά διοι
κητικά τμήματα, πού όνομάζονταν τετραρχίαι ή 
τετράδες ή μοίρα ι.

Τά τμήματα αύτά ήσαν: Ή Πελασγιώτις με ση
μαντικές πόλεις τή Λάρισα καί τις Φερές· ή Φ θ ι ώ τ ι ς 
με ισχυρή πόλη τή Φάρσαλο- ή 'Εστιαιώτις μέ πό
λεις τήν Τρίκκη καί τό Αίγίνιον (σημ. Καλαμπάκα)· ή 
Θεσσαλιώτις μέ πόλεις τή Μητρόπολη καί τήν αρ
χαιότατη αιολική Άρνη, πού στή θέση της ιδρύθηκε άρ- 
γότερα τό Κιέριον. Ή διαίρεση αύτή δέν είχε έθνικό, μά 
γεωγραφικό κι’ οικονομικό χαρακτήρα, όπως σημειώνει 
ό γερμανός Busolt, καί εξυπηρετούσε περισσότερο στρα
τιωτική κι οικονομική σκοπιμότητα.

Φαίνεται πώς πριν άπό τούς Μηδικούς πολέμους οί Θεσ- 
σαλοί είχαν πραγματοποιήσει μιά πολιτική ένωση μέ βα
σικό πρωτουργό της τήν ισχυρή πόλη τής Λάρισας καί 
τ’ άριστοκρατικά της γένη. Στήν εποχή πού τυράννευαν 
στην ’Αθήνα οί Πεισιστρατίδες, οί Θεσσαλοί, μέ τό βασι
λιά τους Κινέα, σύναψαν ειρήνη μέ τούς ’Αθηναίους. Εί
ναι άλήθεια πώς ή πολιτική αύτή ένωση τών τετραρχιών 
στάθηκε πάντα χαλαρή, χωρίς νά καταλύση όλότελα τήν 
αυτοδύναμη όντότητά τους καί ν’ άπολήξη σέ μιά ένιαία 
καί κεντρική κρατική διοίκηση. Πολλά είναι τά αίτια τής 
χαλαρότητας αύτής. Θά μπορούσε νά σημειώση κανείς 
τήν ισοδυναμία τών μεγαλύτερων πόλεών της — Φαρσά- 
λου, Κραννώνος, Λάρισας καί Φερών — τήν κατάτμηση 
τής Θεσσαλίας σέ μικρές χωροδεσποτεΐες, πού διοικοΰν- 
ταν άπό άκαμπτους ήγεμονίσκους, καί προπαντός τις όπι- 
σθοδρομικές οικονομικές καί κοινωνικές, συνακόλουθα, 
συνθήκες, πού στάθηκαν έμπόδιο στήν άνοδική άνέλιξη 
τού πολιτισμού πάνω στο θεσσαλικό χώρο. Τό γεγονός 
άκόμα ότι οί διάφορες θεσσαλικές πόλεις έρρύθμιζαν άνε- 
ξάρτητη καί σύμφωνα μέ τά ιδιαίτερα συμφέροντά τους 
έξωτερική καί πολιτική προς τό νότιο ελληνισμό, τούς 
Μακεδόνες καί τούς Πέρσες, στάθηκε ή βασική αιτία νά 
δημιουργηθή στήν άρχαιότητα ή πεποίθηση ότι οί Θεσ-

Νεολιθικά πήλινα ειδώλια άπό τήν Πύρασο.

Ή Θεσσαλική χθόνια θεότητα Πασικράτα.

σαλοί ήσαν άνέκαθεν άστατοι κι άπιστοι στις σχέσεις 
τους. Ή πεποίθηση αύτή, διατυπωμένη τελικά άπό τό με
γάλο ρήτορα Δημοσθένη, διατηρήθηκε στούς αιώνες σάν 
παροιμιακή φράση: «Ταΰτα γάρ (δηλ. ή πολιτική τών Θεσ- 
σαλών) άπιστα μέν ήν δήπου φύσει καί αίεί πάσιν άν- 
θρώποις».

Σέ περιπτώσεις πού ή Θεσσαλία στο σύνολό της κινδύ
νευε άπό τήν επιβουλή έξωτερικών έχθρών, οί τετραρχίες 
συνασπίζονταν σ’ ένα όργανισμό, μ’ αρχηγό τους ένα ι
σχυρό αριστοκράτη άπό μιά θεσσαλική πόλη, πού έπαιρ
νε τήν προσωνυμία ταγός καί σπανιώτερα βασι
λεύς ή άρχων. Ή ταγεία βασικά ήταν αρχή αιρετή 
κι όχι κληρονομική· τό βέβαιο ώστόσο είναι πώς πολ
λές φορές τή διάρκεια καί τή διαδοχή της τήν έρρύθμιζε 
ή δύναμη κι ό πλούτος τών υποψηφίων.

Κατά τή διάρκεια τής μεγάλης έκστρατείας τού Ξέρξη 
(480 π.Χ.) γιά τήν καθυπόταξη τής Ελλάδας, οί Θεσσα
λοί, μέ ταγό τους τόν Λαρισαΐο Θώρακα, προσχώρησαν 
στις περσικές δυνάμεις κι «έμήδισαν». Στή μάχη τών Θερ
μοπυλών καί άργότερα τών Πλαταιών πολέμησαν στό πλευ
ρό τών έπιδρομέων.

Μέ πρόσχημα τήν προδοσία αύτή καί μέ σκοπό τήν τι
μωρία της στά 469 π.Χ. ή σύμφωνα μέ τή γνώμη τού Be- 
loch στά 477, ό βασιλιάς τής Σπάρτης Λεωτυχίδης έξε- 
στράτευσε στή Θεσσαλία. Σκοπός τής επιχείρησης αύ
τής ήταν νά καταλυθή ή δυναστεία τών Άλευαδών Άρι- 
στομήδους καί ’Αγγέλου, πού έλάχιστα πραγματώθηκε, μιά 
κι οί Άλευάδες κατόρθωσαν νά έξαγοράσουν καί νά δω
ροδοκήσουν τό Λακεδαιμόνιο στρατηγό. 'Οπωσδήποτε 
τήν έποχή αυτή ή δύναμη τής Λάρισας καί τών άριστοκρα- 
τικών γενών της άρχίζει νά έξασθενίζη γιά νά περάση στή 
Φάρσαλο κι άργότερα στις Φερές.

Στήν περίοδο τού Πελοποννησιακού πολέμου οί Θεσσα
λοί τάχθηκαν μέ τό μέρος τών ’Αθηναίων κι έστειλαν σ’ 
ενίσχυσή τους έκστρατευτικό σώμα άπό Λαρισαίους, Φαρ- 
σάλιους, Πυράσιους, Γυρτώνιους, Φεραίους καί Κραννώ- 
νιους πολεμιστές, σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τού Θουκυδί
δη. Ό Παυσανίας μάλιστα άναφέρει, πώς στό δρόμο πού
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Μαρμάρινη προτομή Θεσσαλικοϋ Έρμη.

οδηγούσε στην ’Ακαδημία τής άρχαίας ’Αθήνας, σωζόταν 
κι ό τάφος των Θεσσαλών αύτών ιππέων, πού σκοτώθη
καν, υπερασπίζοντας τις πύλες τοϋ άστεως. Ή ενίσχυση 
ώστόσο αύτή τοϋ αθηναϊκού στρατοπέδου μέ θεσσαλικές 
δυνάμεις δέ συνεχίστηκε καί στις κατοπινές δεκαετίες τοϋ 
αιματηρότατου αύτοϋ πολέμου, παρά τό γεγονός ότι οί 
λαϊκές μάζες τοϋ θεσσαλικοϋ λαοΰ συμπαθοϋσαν τη δημο
κρατική πολιτεία των ’Αθηναίων. 'Όταν τό 423 π.Χ. ό Λα
κεδαιμόνιος στρατηγός Βρασίδας έξεστράτευσε έναντίον 
των αθηναϊκών δυνάμεων τής Θράκης καί, μέ τήν ενίσχυ
ση καί συναίνεση των Φαρσαλίων άριστοκρατικών Πα- 
ναίρου καί Δώρου καί τοϋ Λαρισαίου Νικονίδα, πέρασε 
από τή Θεσσαλία, οί δημοκρατικοί διαμαρτυρήθηκαν καί 
προσπάθησαν, χωρίς έπιτυχία, νά παρεμποδίσουν τή διέ
λευσή του. Ή άποτυχία τους αύτή άντισταθμίστηκε λίγο 
αργότερα, όταν ανάγκασαν νά γυρίση άπρακτος στή Σπάρ
τη ό Λακεδαιμόνιος Ραμφίας, πού πήγαινε σ’ ένίσχυση 
τοϋ Βρασίδα.

Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο οί Φερές ανταγωνί
ζονται όξύτατα τή Λάρισα, προσπαθώντας ν’ άποκτήσουν 
τήν ήγεμονία τής Θεσσαλίας. Τό γεγονός, ότι οί Φεραϊοι 
μέ τήν κυριαρχία τους στήν περιοχή των Παγασών είχαν 
άποκλείσει τήν έξοδο των Λαρισαίων προς τον έμπορικώ- 
τατο Παγασιτικό κόλπο κι ακόμα ή προσπάθεια των Φε- 
ραίων νά καταλάβουν τό εύφορώτατο άνατολικό λεκανο
πέδιο τοϋ Πηνειοϋ, οδήγησαν στήν ένοπλη σύγκρουση 
των δυο πόλεων στά 404 π.Χ., όταν ό τύραννος των Φερών 
Λυκόφρων, «βόυλόμενος άρξαι όλης τής Θετταλίας, τούς 
έναντιουμένους αυτώ των Θετταλών, Λαρισαίους τε καί 
άλλους, μάχη ένίκησε καί πολλούς άπέκτεινεν» — όπως 
σημειώνει ό Ξενοφών. Ή διαμάχη συνεχίστηκε καί στά 
κατοπινά χρόνια, μέ τήν παρέμβαση μάλιστα καί τών νο
τίων έλληνικών πόλεων. ’Έτσι ή Σπάρτη υποστηρίζει μ’ 
ενεργό τρόπο τό Λυκόφρονα, ενώ οί Θηβαίοι κι οί Κορίν- 
θιοι τάσσονται στο πλευρό τοϋ Λαρισαίου Άλευάδη Μη- 
δίου. Παράλληλα ή Λάρισα ένισχύεται άπό τίς θεσσαλικές 
πόλεις Κραννώνα, Σκοτούσσα καί Φάρσαλο. Τό άντισπαρ- 
τιατικό ρεϋμα είχε έξαιρετικά όγκωθή στή Θεσσαλία. 
Γι’ αυτό κι ό Σπαρτιάτης ’Αγησίλαος, έπιστρέφοντας άπό

τήν έκστρατεία του στή Μ. ’Ασία, δοκίμασε πολλές ένο- 
χλήσεις άπό τά έλαφρά θεσσαλικά σώματα. Γιά ν’ άπαλ- 
λαγή άπ’ αυτές αναγκάστηκε νά συνάψη νικηφόρα μάχη 
μαζί τους κοντά στό Ναρθάκιο όρος.

Στά χρόνια πού άκολουθοϋν ή Θεσσαλία, μέ ταγό της 
τον τύραννο τών Φερών Ίάσονα, άρχίζει ν’ άποκτά πανελ
λήνια πολιτική άκτινοβολία καί δύναμη. Οί ήγεμόνες τής 
’Ηπείρου Άλκέτας καί Νεοπτόλεμος δηλώνουν ύποτέλεια 
στό Φεραϊο ταγό- ό βασιλιάς τής Μακεδονίας Άμύντας 
γίνεται σύμμαχός του- οί άντιμαχόμενες πόλεις τής νό
τιας Ελλάδας επιδιώκουν τή φιλία του. Παράλληλα σχέ
διαζε τή ναυπήγηση κι επάνδρωση τεράστιου πολεμικού 
στόλου, γιά νά συντρίψη τήν άθηναϊκή θαλασσοκρατία 
καί νά διεκδικήση τήν ήγεμονία τής Ελλάδας. Όμως τά 
μεγαλεπήβολα αύτά σχέδια τοϋ Ίάσονα ματαιώθηκαν μέ 
τή δολοφονία του.

Ή ταγεία τών Θεσσαλών πέρασε στά χέρια τοϋ άδελφοϋ 
του Πολύδωρου, πού δολοφονήθηκε άπό τόν άδελφό του 
Πολύφρονα. «Ό δ’ αύ Πολύφρων ήρξε μέν ενιαυτόν, κα- 
τεσκευάσατο δέ τήν ταγείαν τυραννίδι όμοίαν»—όπως 
ιστορεί ό Ξενοφών. Τόν Πολύφρονα δολοφόνησε ό ’Αλέ
ξανδρος, ένας άπό τούς ώμοτέρους τυράννους τής άρχαιό- 
τητας, «άνήκεστος καί θηριώδης», όπως τόν άποκαλεΐ ό 
Πλούταρχος καί «χαλεπός», καθώς τόν χαρακτηρίζει ό Ξε
νοφών. Ό ’Αλέξανδρος «περί τινων έγκαλέσας τή πόλει 
Σκοτουσσαίων, έκάλεσεν αύτούς εις εκκλησίαν καί περι- 
στήσας τούς μισθοφόρους άπαντας άπέσφαξε, τά δέ σώ
ματα τών τετελευτηκότων ρίψας εις τήν προ τών τειχών 
τάφρον τήν πόλιν διήρπασεν» — σύμφωνα μ’ όσα έξιστο- 
ρεϊ Διόδωρος ό Σικελιώτης. Γιά ν’άπαλλαγοϋν άπό τήν 
ώμή τυραννία του οί Άλευάδες τής Λάρισας κι οί εύγε- 
νεΐς τών άλλων θεσσαλικών πόλεων κάλεσαν σ’ επικου
ρία τό βασιλιά τών Μακεδόνων ’Αλέξανδρο Β', πού εισέ
βαλε βέβαια στή Θεσσαλία, κατέλαβε ώστόσο γιά λογα
ριασμό του τή Λάρισα καί τήν Κραννώνα κι άφησε άνενό- 
χλητο τόν τύραννο τών Φερών. ’Απογοητευμένοι οί Θεσ- 
σαλοί άπό τή στάση αύτή τών Μακεδόνων ζήτησαν τήν 
ένίσχυση τών Βοιωτών. Βοιωτικό έκστρατευτικό σώμα μέ 
στρατηγούς τόν Πελοπίδα κι Ίσμηνία έφθασε στή Θεσ
σαλία, άπελευθέρωσε τή Λάρισα καί τήν Κραννώνα άπό 
τήν κατοχή τών μακεδονικών φρουρών καί προσπάθησε 
νά περιορίση τόν τύραννο τών Φερών. Οί έπιχειρήσεις 
αΰτές όχι μόνον δέν τελεσφόρησαν, μά είχαν σάν άποτέ-

Νεολιθικά πήλινα ειδώλια άπό τήν Πύρασο.
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Γραπτό πήλινο αγγείο άπό τήν Πύρασο.

Φ

λεσμα τήν αιχμαλωσία τοϋ Πελοπίδα. "Ακολουθεί νέα θη- 
βαϊκή έκστρατεία μέ τον "Επαμεινώνδα, πού κατόρθωσε 
με συνθήκη ν’ άπελευθερώση τόν Πελοπίδα. Μετά τήν ά- 
ποχώρηση των Θηβαίων ή ώμότητα τοϋ "Αλεξάνδρου εκ
δηλώθηκε όξύτερη. Μέ νέα έκστρατεία του ό Πελοπίδας 
θέλησε νά άπαλλάξη τις θεσσαλικές πόλεις άπό τή φερ- 
ραϊκή τυραννία. Στή μάχη πού γίνηκε στις Κυνός Κεφα
λές (364 π.Χ.) νικήθηκε ό "Αλέξανδρος, αλλά σκοτώθηκε 
κι ό Πελοπίδας. Εξοργισμένοι υστερ’ άπ’ αύτό οί Θηβαίοι 
στέλνουν καινούργιο στρατό μέ στρατηγούς τόν Μαλκί- 
τα καί Διογείτονα, πού έξανάγκασαν τόν "Αλέξανδρο νά 
έλευθερώση όλες τις Θεσσαλικές πόλεις.

Κατά τή διάρκεια των βοιωτικών αύτών παρεμβάσεων 
συστήθηκε καί τό Κοινόν των Θετταλών, τό 
363 π.Χ. σύμφωνα μέ τή γνώμη τοϋ Meyer, τό 367 π.Χ. σύμ
φωνα μέ τόν Beloch. Σ’ αύτό συνασπίστηκαν όλες οί θεσ
σαλικές πόλεις, εκτός άπό τις Φερές πού έμειναν ανεξάρ
τητες μέ ταγό τους τόν "Αλέξανδρο. 'Η διοικητική κλιμά
κωση τοϋ Κοινού των Θετταλών ήταν ή άκόλουθη. Στήν 
κορυφή τής ιεραρχίας ήταν ό "Αρχών μετά έρχονταν 
τέσσαρες πολέμαρχοι, τέσσαρες 'ίππαρχοι καί 
δεκαέξη ώς είκοσι πέζαρχοι. Ή έκλογή των άρχόν- 
των γινόταν άπό τό Θεσσαλικό λαό καί οί συνεδριάσεις 
τοϋ Κοινοΰ αφορούσαν τήν έξωτερική πολιτική, τήν κή
ρυξη πολέμου, τις συνθήκες κ.ά.

Μετά άπό λίγα χρόνια οί Φερές άρχισαν πάλι ν’ άπει- 
λοϋν τήν ανεξαρτησία των θεσσαλικών πόλεων. 'Ο τύ
ραννος "Αλέξανδρος είχε δολοφονηθή άπό τούς γιούς τοϋ 
Ίάσονα Τεισίφονο, Λυκόφρονα καί Πειθόλαο. Τήν τυ
ραννία άσκοϋσε ό Τεισίφονος μέ μέτρα σκληρά καί κατα- 
θλιπτικά. Τότε — καθώς γράφει Διόδωρος ό Σικελιώτης — 
«οί Άλευάδαι καλούμενοι παρά τοίς Θετταλοϊς, δι’ ευγέ
νειαν δέ άξίωμα έχοντες περιβόητον, άντέπραττον τοίς 
τυράννοις. Ούκ δντες δέ καθ’ έαυτούς άξιόμαχοι προσε- 
λάβοντο Φίλιππον σύμμαχον, τόν Μακεδόνων βασιλέα». 
Πραγματικά ό Φίλιππος εισέβαλε στή Θεσσαλία μέ ισχυ
ρές στρατιωτικές δυνάμεις κι έκανε ανεξάρτητες τις θεσ
σαλικές πόλεις. «Εις τόν Θεσσαλικόν λαόν άνεπτύχθη ευ
θύς άμέσως ίσχυρότατον ρεϋμα συμπάθειας πρός τόν Φί
λιππον, τό όποιον διετρήθη καί μετά ταϋτα πρός τούς δια- 
δεχθέντας αύτόν εις τήν βασιλικήν άρχήν τής Μακεδο

νίας. Διότι δντος ό Φίλιππος είχε έφαρμόσει τότε εις 
τήν Θεσσαλίαν εύκρινώς δημοφιλή πολιτικήν, καταπο- 
λεμών τούς ισχυρούς καί δυνάστας εις τάς διαφόρους πό
λεις καί περιποιούμενος παντιοτρόπως τάς δεινοπαθού- 
σας λαϊκάς τάξεις, ύπό των όποιων δικαίως διά τοΰτο έχαι- 
ρετίσθη ώς έλευθερωτής», καθώς σημειώνει ό Τιρναβίτης 
ιστορικός Θεόδωρος Άξενίδης.

Τό 354 π.Χ. νέα διαμάχη άρχισε άνάμεσα στις Φερές 
καί στή Λάρισα, ένώ παράλληλα οί θεσσαλικές πόλεις 
Φάρσαλος καί Πελίνναιον είχαν μπλεχτή σ’ ένα σκληρό 
κι αιματηρότατο πόλεμο. Οί Άλευάδες κάλεσαν πάλι τό 
Φίλιππο, ένώ οί Φεραϊοι τόν στρατηγό τών Φωκέων Ό- 
νόμαρχο, πού κατόρθωσε ν’ άπωθήση τόν Φίλιππο πέρα 
άπό τή Θεσσαλία. Τό επόμενο έτος ώστόσο ό Φίλιππος, μέ 
συνασπισμένες μακεδονικές καί θεσσαλικές δυνάμεις, κα
τατρόπωσε στο Κρόκιο πεδίο τό Φωκικό στράτευμα, καί 
κυριάρχησε ουσιαστικά σ’ δλη τή Θεσσαλία. "Από τό 
344 π.Χ. τά θεσσαλικά πράγματα ρυθμίζονται σύμφωνα μέ 
τή θέληση καί τά συμφέροντα τής μακεδονικής πολιτικής. 
Ό Φίλιππος άνακηρύσσεται ’Ανώτατος "Άρχων τοϋ Κοι
νού τών Θεσσαλών, οχύρωσε τά έπικαιρότερα σημεία τής 
χώρας κι έκανε άνεξάρτητες, «συμμάχους» περιφέρειες 
τή Μαγνησία, τήν Περραιβία καί τήν Άχαΐα Φθιώτιδα. 
"Οσο γιά τό πολίτευμα πού έγκαθίδρυσε ό Φίλιππος στις 
Θεσσαλικές πόλεις οί ιστορικοί διχογνωμοΰν. Ό Busolt 
κι άλλοι έρευνητές ύποστηρίζουν δτι καθιέρωσε ένα ολι
γαρχικό σχήμα μέ τήν έπωνυμία δ ε κ α ρ χ ί α, ένώ ό 
Beloch κι ό Meyer υποθέτουν δτι ξανάφερε τόν πανάρχαιο 
διοικητικό θεσμό τών τετραρχιών. Τό βέβαιο είναι δτι οί 
προϊστάμενοι τών θεσσαλικών πόλεων ήσαν τυφλά κι ά- 
φοσιωμένα όργανα τού Φιλίππου καί κατά τή μαρτυρία 
τού ιστορικού Πολύβιου «Θετταλοί γάρ έδόκουν μέν κατά 
νόμους πολιτεύειν καί πολύ διαφέρειν Μακεδόνων διέ- 
φερον δ’ ουδέν, αλλά πάν ομοίως έπασχον Μακεδόσι καί 
παν έποίουν τό προσταττόμενον τοίς βασιλικοΐς». Γι’ αύτό 
κι ό σφοδρότατος άντιφιλιππικός ’Αθηναίος ρήτορας Δη
μοσθένης τούς ονομάζει «καταπτύστους».

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
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Στούς αγώνες τοϋ Φιλίππου γιά τήν καθυπόταξη των 
νοτίων έλληνικών πόλεων οί Θεσσαλοί έβοήθησαν πρό
θυμα μέ τό άξιόμαχο ιππικό τους. Τήν ίδια προθυμία έδει
ξαν καί στόν Μ. ’Αλέξανδρο, πολεμώντας μέ πίστη καί 
ήρωϊσμό στόν Γρανικό, στην ’Ισσό, στά Γαυγάμηλα καί 
άλλου. ’Αξίζει ακόμα νά σημειωθή ότι ένας από τούς κα
λύτερους φίλους τού ’Αλέξανδρου ήταν ό Λαρισαΐος Μή- 
διος, ένώ ό αδερφός του Τππόστρατος κι ό ανεψιός του 
Όξύθεμις, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο ως σύμβουλοι 
μέσα στις αύλές των Μακεδόνων βασιλέων.

Μετά τό θάνατο τού Μ. ’Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) οί Θεσ
σαλοί έπαναστάτησαν κατά των Μακεδόνων, ακολουθών
τας τό παράδειγμα των υπολοίπων Ελλήνων. Τό 322 οί 
έπίτροποι τοϋ Μακεδονικού κράτους στήν Εύρώπη ’Αν
τίπατρος καί Κρατερός νίκησαν κοντά στή Λάρισα τά 
συνασπισμένα εναντίον τους έλληνικά στρατεύματα κι ύ- 
πόταξαν πάλι τή Θεσσαλία. ’Αργότερα, μέ τήν εισβολή των 
Αίτωλών στή Θεσσαλία, οί Θεσσαλοί βρήκαν τήν εύκαι- 
ρία νά έπαναστατήσουν κατά των Μακεδόνων, γιά νά ύπο- 
δουλωθοΰν ξανά από τόν Πολυσπέρχοντα. Μέχρι τό 197 
π.Χ. ή χώρα έμεινε υποτελής στούς Μακεδόνες, οπότε μέ 
τή νίκη τοϋ ρωμαίου στρατηγού Φλαμινίνου στις Κυνός 
Κεφαλές καί τή συντριβή τοϋ Μακεδόνα βασιλιά Φίλιπ
που Τ', οί τύχες της ρυθμίζονται άπό τούς στρατηγούς 
τής Ρώμης.

*

Σύμφωνα μέ τις διπλωματικές της επαγγελίες ή ρωμαϊ
κή Σύγκλητος έκήρυξε «...ελευθέρους, άφρουρήτους, άφο- 
ρολογήτους, νόμοις χρωμένους τοΐς πατρίοις... ’Αχαιούς 
τούς Φθιώτας, Μάγνητας, Θετταλούς, Περραιβούς». Ό 
στρατηγός Φλαμινΐνος έπανίδρυσε τό 194 τό Κοινό των 
Θεσσαλών μέ φαινομενικά δημοκρατικό, στήν ούσία ό
μως συγκεντρωτικό κι ολιγαρχικό, χαρακτήρα. Βασικό 
του όργανο ήταν τό «Συνέδριον», πού τό άποτελοΰσαν αν
τιπρόσωποι τών Θεσσαλικών πόλεων, εκλεγμένοι άπό τις 
ισχυρότερες καί πλουσιώτερες οικογένειες καί πού όνο-

ΘΕΣΣΑΑΙΑΣ

•---- ·---- *--------- 1---- - cm.
Γραπτό πήλινο αγγείο άπό τήν Πύρασο.

Φ

μάζονταν σύνεδροι. Ό αριθμός τους κυμαίνονταν 
στούς 300 μέχρι 350. ’Ανώτατος άρχοντας ήταν ό Στρα
τηγός, μ’ ένιαύσια άρχή καί δικαιώματα έπανεκλογής, 
κι έδρα τή Λάρισα, πού άσκοϋσε τήν άνώτατη στρατιω
τική καί πολιτική εξουσία στή χώρα, συγκαλοϋσε τό συ
νέδριο, εκπροσωπούσε τή χώρα στις έξωτερικές σχέσεις, 
κι ήταν εξουσιοδοτημένος γιά τις έπίσημες έπαφές μέ τις 
ρωμαϊκές αρχές, ’Ακολουθούσαν οί συνάρχοντες τοϋ Στρα
τηγού, πού τούς άποτελοΰσαν: ό ίππαρχος, αρχηγός 
τού ιππικού κι αναπληρωτής τού Στρατηγού- ό τ α ρ αν
τί ν α ρ χ ο ς, αρχηγός τών ελαφρά οπλισμένων ιππέων- 
ό γραμματεύς τών συνέδρων, στενός κι ά
μεσος συνεργάτης τού Στρατηγού στήν προπαρασκευή τών 
συνελεύσεων ό ταμίας, οικονομικός διαχειριστής τού 
Κοινού- ό ίερεύς τού ’Ελευθερίου Διός, 
θρησκευτικός ήγέτης τών Θεσσαλών κι επιμελητής τού 
ναού τού Διός στή Λάρισα, πού χρησίμευε ταυτόχρονα κι 
ώς αρχείο τού Κοινού.

Ή αύτοδιοίκηση αύτή — πλασματική στήν ούσία της — 
διατηρήθηκε μέχρι τό 148 π.Χ., όταν ή Θεσσαλία, μαζί 
μέ τή Μακεδονία, ένώθηκαν άπό τούς Ρωμαίους σέ μιά 
επαρχία μέ τό όνομα «Μακεδονία». Στά χρόνια τού Ό- 
κταβιανού Αύγούστου προσαρτήθηκε στή μεγάλη διοικη
τική περιφέρεια τής Ελλάδος Ά χ α ΐ α. Τό Κοινό τών 
Θεσσαλών εξακολούθησε νά ύπάρχη σάν διακοσμητικός 
θεσμός μέχρι τά χρόνια τού Διοκλητιανοΰ, μέ κύριο έργο 
του ν’ άπονέμη τιμητικούς τίτλους σέ διάφορους Ρωμαίους 
άξιωματούχους καί ντόπιους γραικύλους.

*

"Οπως καί σήμερα, έτσι καί στήν αρχαιότητα ή Θεσσα
λία ήταν μιά πλουσιώτατη καί παραγωγικώτατη περιοχή. 
Τό λεκανοπέδιο μάλιστα τού Πηνειού, περισσότερο καλ
λιεργημένο καί πυκνοκατοικημένο, τροφοδοτούσε μέ τά 
γεωργικά του προϊόντα όλη τή νότια Ελλάδα. Αύτή άκρι- 
βώς ή εύφορία τού τόπου έκανε, ώστε στούς αρχαίους νά 
άναφέρεται μέ τό έπίθετο «έριβώλαξ ·= μέ γόνιμη γή». Ό 
«άργυροδίνης» Πηνειός κι ό «καλλίρρους» Τιταρήσιος, μέ 
τό «έκ τίνος ύλης λιπαρόν ύδωρ» άρδευαν πλούσια όλη 
τήν πεδινή περιοχή. Ό Θουκυδίδης τήν άποκαλεΐ «άρί- 
στην» κι ό γεωγράφος Σκύμνος «εύβιωτάτην (= πλου
σιώτατη), κράτιστα πεδία καί τελεσφόρα έχουσαν». Ό 
’Απολλώνιος εξ άλλου τή χαρακτηρίζει «γαΐαν πάμπαν εϋ-

153
20

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:43 EEST - 54.226.8.97



ρειτόν τε (= μέ πολλά νερά) καί εϋβοτον (= μέ πολλά βο
σκοτόπια)». ό Στράβων «εύδαιμονεστάτην», ό Κλαυδιανός 
έξυμνεΐ τά laeta Thessaliae pascua, δηλαδή τούς χλοερούς 
λειμώνες τής Θεσσαλίας, ό Ευριπίδης σημειώνει ότι «βρί
θει όλβω ευθαλεΐ τ’ εύκαρπία» κι ό Προκόπιος τήν όνο- 
μάζει «εύφορον χώραν καρπών παντοδαπών». Σχετικά μέ 
τήν πανίδα της χαρακτηριστικά είναι όσα σημειώνει ό 
Θεσσαλός γιατρός καί γεωγράφος Ν. Γεωργιάδης στά 
1894. «Φαίνεται δέ, ότι κατά τούς άρχαίους χρόνους ή θεσ- 
σαλική πεδιάς ήτο μάλλον κατάφυτος, καί πάσα ή περί 
τήν Λάρισαν χώρα ήτο κατά τόν Θεόφραστον έλαιόφυτος· 
άν δέ άναλογισθώμεν τά άλση τά περιβάλλοντα τούς επι
φανείς ναούς τών άρχαίων πόλεων τής θεσσαλικής πε- 
διάδος καί τά κατάφυτα καί εΰσκια αυτών γυμνάσια, δυ- 
νάμεθα ευκόλως νά είκάσωμεν, ότι κατά τήν άρχαιότητα 
ή θεσσαλκή πεδιάς δέν παρείχε τήν άχαριν καί μονότονον 
όψιν, ήν άπεργάζεται σήμερον ή σπανιότης τών δένδρων 
καί τών δασών». "Αν έξαιρέση κανείς τήν έμποροναυτική 
περιοχή τού Παγασιτικοϋ κόλπου, άπ’ όπου διοχετεύον
ταν στις άλλες έλληνικές πόλεις δημητριακά, κτηνοτροφι- 
κά προϊόντα, ζώα μικρά καί μεγάλα, καί δούλοι κάποτε, 
ή οικονομία τής άρχαίας Θεσσαλίας ήταν στή βάση της 
γεωργοκτηνοτροφική.

'Η πολυπληθέστερη καί παραγωγικώτερη τάξη ήσαν οί 
πενέσται ή μενέσται ή Θετταλοικέται. 
Στήν πρώτη ονομασία έχουμε μιά ριζική συγγένεια μέ τό 
έπίθετο «πένης»· δηλωτικό τής φτώχιας καί τής άθλιότη- 
τάς τους. Στή δεύτερη διακρίνουμε μιά έτυμολογική σχέ
ση μέ τό ρήμα «μένω»· είναι όσοι έμειναν στον τόπο τους 
ϋστερ’ άπό τήν έπιδρομή τών Θετταλών — «καταμείναντες 
καί παραδόντες εαυτούς». Ή τρίτη ονομασία δηλώνει τούς 
οίκέτας (= δούλους) τών Θετταλών, πού ήσαν κι οί απο
κλειστικοί καλλιεργητές τών κτημάτων τους, μέ υποχρέ
ωση νά δίνουν κάθε χρόνο μιά ορισμένη ποσότητα άπό 
τά προϊόντα τους, τή λεγομένη «σύνταξιν». Οί πενέστες

δέν είχαν προσωπική έλευθερία κι άποτελοΰσαν άτομι- 
κή περιουσία τών γεωκτη μόνων, πού δέν είχαν ώστόσο 
τό δικαίωμα νά τούς θανατώνουν, παρά μονάχα ύστερα 
άπό δικαστική άπόφαση. Γενικά ή ζωή τους ήταν στερη
μένη κι ή μοίρα τους τραγική. Έκεΐ οφείλεται τό μίσος 
εναντίον τών κυρίων των, όπως σημειώνει ό ’Αριστοτέ
λης: «καί κακοπαθώς ζώντες έπιβουλεύουσι καί μισοϋσι». 
"Υστερ’ άπό μιά τέτοια σκληρή πίεση συνακόλουθες ήσαν 
οί συχνές τους εξεγέρσεις, πού άποτελοΰσαν χρόνια ανα
ταραχή μέσα στήν ιστορία τής Θεσσαλίας. Τά κινήματα 
αύτά, προσωρινά στή διάρκειά τους, καταπνίγονταν τε
λικά στο αίμα τους άπό τούς ευγενεΐς, μιά κι οί πενέστες 
ήσαν άοπλοι κι άνοργάνωτοι.

«Μικρή σέ άριθμό, άλλά ισχυρότατη ήταν ή τάξη τών 
γεωκτημόνων, πού κυβερνούσε πολιτικά, στρατιω
τικά, οικονομικά καί διοικητικά τις θεσσαλικές πόλεις, 
σ’ εποχές αύτονομίας ή συνασπισμού. Στις περισσότερες 
πόλεις οί δυνατές αύτές οικογένειες είχαν έξασφαλίσει μιά 
κληρονομική, δυναστική ολιγαρχία, στηριγμένες στο με
γάλο άριθμό τών δούλων τους καί τών πενεστών, πού τούς 
όπλιζαν όταν παρουσιάζονταν περιπτώσεις άνταγωνισμών 
καί σφετερισμών τής εξουσίας. Τέτοια γένη πού τά μέλη 
τους κυβέρνησαν τις πόλεις ή έτάγευσαν γιά πολλά χρό
νια είναι οί Άλευάδες κι οί Άντιοχίδες στή Λάρισα κι 
οί Σκοπάδες στήν Κραννώνα.

’Ανάμεσα στις δυό αύτές τάξεις τών πενεστών καί τών 
γεωκτημόνων μπορούμε νά σημειώσουμε καί τήν όλιγά- 
ριθμη κατηγορία τών μικροκτηματιών, τών έμπορων καί 
τών βιοτεχνών. Σ’ άντίθεση μ’ άλλες περιοχές τής Ελ
λάδας, πού ή τάξη αύτή άνέβηκε υστερ’ άπό σκληρούς 
άγώνες στήν έξουσία, στή διάρκεια τής θεσσαλικής άρ- 
χαιότητας ή δράση της ήταν περιορισμένη κι ή παρουσία 
της στάθηκε άσήμαντη, μιά κι ή κοινωνική υφή κι ή οι
κονομία τής χώρας αυτής διατηρήθηκε ως τό τέλος τιμο- 
κρατική καί γεωργική.

Τέμπη: Ή εΰφρόσυνη θεσσαλική κοιλάδα, πού τήν έξύμνησαν αρχαίοι καί νεώτεροι ποιητές.
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'Όλυμπος: Ή θρυλική κι απροσπέλαστη καθέδρα των αθανάτων του αρχαίου ελληνικού πανθέου.

Ενδεικτικό ακόμα της διακριτικής κοινωνικής οροθε
σίας των γεωκτημόνων πρός τούς πενέστες και τήν υπό
λοιπη μεσαία τάξη είναι ό θεσμός τής έλευθέρας α
γοράς. Στό κέντρο κάθε θεσσαλικής πόλης βρισκόταν 
ή ζώνη των δημοσίων γραφείων καί των κατοικιών των α
ριστοκρατών. 'Η είσοδος έκεϊ επιτρεπόταν μόνο στούς έ- 
λεύθερους. Ή έκκλησία τού δήμου έπίσης ή
ταν ένας όλιγαρχικός θεσμός, πού δροΰσε σέ πολύ περιο
ρισμένα κοινωνικά πλαίσια, άνασχετικός σέ κάθε διαφο
ροποίηση καί διοικητική ή κοινωνική άνέλιξη.

Γιά νά όλοκληρωθή ή γενική γνώση μας σχετικά μέ 
τήν κοινωνική σύνθεση τής άρχαίας Θεσσαλίας, θά πρέ
πει νά σημειώσουμε καί τούς περίοικους, πού ήσαν 
ύποτελεΐς τής άριστοκρατίας τών τετραρχιών, άλλοτε στε
νά κι άλλοτε χαλαρώτερα. Τέτοιοι ήσαν οί Περραιβοί, 
πού τό περισσότερο διάστημα ύπάγονταν στή Λάρισα- οί 
’Αχαιοί Φθιώτες, ύποτελεΐς τής Φαρσάλου- οί Μάγνητες, 
ύποκείμενοι άλλοτε στή Λάρισα κι άλλοτε στις Φερές- 
οί Μαλιεϊς, οί Αίνιάνες κι οί Οίταΐοι. 'Η υποδούλωση 
ώστόσο δεν ήταν ολοκληρωτική. Ή ύποτέλεια περιορι
ζόταν στήν καταβολή ορισμένου φόρου καί στήν ενίσχυ
ση τών εύγενών μέ στρατιωτικές δυνάμεις, κυριώτατα πελ
ταστές.

Ή άρχαϊκή τέχνη τής Θεσσαλίας μέ τά πλούσια ευ
ρήματα τής Λάρισας, τής Φαλάννης, τών Χυρετιών, τών 
Φερών, τής Φαρσάλου, τής Μητροπόλεως κ.ά. χαρακτη
ρίζεται γιά τό ιδιαίτερο θεσσαλικό της χρώμα, τήν ταυ
τόχρονη χρησιμοποίηση σμίλης καί χρωστήρα, τή λι
τότητα καί τήν άκομψία στις στάσεις καί στήν ένδυμασία, 
τήν ανατομική ελαττωματικότητα, αλλά καί παράλληλα 
τήν άξιόλογη ποικιλία καί πρωτοτυπία στά θέματα τής 
εικαστικής δημιουργίας. Άξξολογώντας τήν τέχνη αυ
τή ό Θεόδωρος Άξενίδης γράφει σχετικά: «...δεν στερούν
ται τά αρχαϊκά ανάγλυφα τής Θεσσαλίας ούτε τής ποιη

τικής καί ειδυλλιακής χάριτος, ούτε τού ζωηρού συναι
σθηματικού χρώματος. Πόσον δροσίζουν άληθώς τήν άν- 
θρωπίνην ψυχήν τά ώραϊα γλυπτικά συμπλέγματα, έκ τών 
όποιων προβάλλουν μέ περισσήν άπλότητα καί παιδικήν 
άφέλειαν αί άγναί χαραϊ καί εύχαριστήσεις τής οικογε
νειακής καί άγροτικής ζωής τών Θεσσαλών! Πόσον βα- 
θέως μάς συγκινοΰν αΐ ήρεμοι καί όνειροπόλοι μορφαί, 
αί όποϊαι φαίνονται νά νοσταλγούν τά ζώα, τά πτηνά, τά 
ακόντια, τήν άτρακτον, καί ό,τι άλλο έν γένει κρατούν 
εις τάς χεΐρας των μέ τόσην εύλάβειαν καί άβρότητα, ώς 
εάν δέν ήθελον κατ’ ούδένα τρόπον νά άποχωρισθοΰν τού 
προσφιλούς των κόσμου, τόν όποιον τόσον ολίγον έχά- 
ρησαν!...».

’Αξιόλογες άπό κάθε άποψη είναι κι οί επιτύμβιες 
γραπτές στήλες τών Παγασών πού βρίσκονται στό Μου
σείο τού Βόλου. Γενικώτερα ώστόσο θά είχε νά πα- 
ρατηρήση κανείς ότι ή καλλιτεχνική δημιουργία τών αρ
χαίων Θεσσαλών στάθηκε φτωχή καί όσα έπιτεύγματά της 
ύπογραμμίστηκαν άπό τούς αρχαιολόγους, οφείλονται κυ
ριώτατα σέ έξωθεσσαλικά εργαστήρια ή σέ ξένους καλ
λιτέχνες πού εργάστηκαν διάφορες εποχές στά θεσσαλικά 
κέντρα.

Σέ σύγκριση μέ τά άλλα διαμερίσματα τής άρχαίας Ελ
λάδας ή Θεσσαλία παρουσιάζεται πολύ φτωχή καί στήν 
πνευματική της κίνηση. Τό άνεξέλικτο κοι
νωνικό σύστημα πού έπικράτησε έδώ άπό τήν αυγή ώς 
τή δύση τού αρχαίου κόσμου, τό χαμηλό επίπεδο τής θεσ
σαλικής άριστοκρατίας, πού ολάκερους αιώνες ήταν άπορ- 
ροφημένη άπό γεωργοκτηματικές, πολιτικές, στρατιωτι
κές καί ύλοζωϊστικές μέριμνες, δέ στάθηκε ό ευνοϊκός 
συντελεστής γιά φιλοσοφικές, λογοτεχνικές καί πνευματι
κές, γενικώτερα, επιδόσεις. Ό όνομαστός θεσσαλικός 
πλούτος, έξ αιτίας τής διανοητικής στενότητας τών φο
ρέων του, δέ μεταβολίσθηκε σέ προϊόντα πνευματικού πο
λιτισμού. Θά μπορούσε ώστόσο κανείς νά σημειώση έλά-

155

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:43 EEST - 54.226.8.97



Βόλος: Ή όμορφη πόλη τοϋ Παγασητικοϋ, στά κράσπεδα τοϋ ΓΤηλίου, όπως ήταν τόν περασμένο αιώνα.

χιστα ονόματα μέτριων θεσσαλών διανοητών καί τή δρά
ση των ξένων πνευματικών άνθρώπων, πού πέρασαν κι 
έμειναν γιά λίγο ή αρκετό διάστημα στή Θεσσαλία. Στις άρ- 
χέςτοΰΔ' αιώνα ό διάσημος σοφιστής Γοργίας ίδρυσε στή 
Λάρισα ρητορική σχολή, όπου φοίτησαν ό Άλευάδης ’Αρί
στιππος κι ό μαθητής τοϋ Σωκράτη Μένων. Στή Λάρι
σα επίσης πέρασε τά τελευταία χρόνια τής ζωής του, πε- 
θαίνοντας έκεΐ, ό περίφημος γιατρός τής αρχαιότητας Ιπ
ποκράτης. Λαρισινοί ήσαν ό βιογράφος τοϋ Μ. ’Αλεξάν
δρου Πολύκλειτος κι ό όνομαστός φιλόσοφος Φίλων, δά
σκαλος τοϋ Κικέρωνος, ό νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος Ά- 
ναξίλαος κι οί ρήτορες 'Ιππόδρομος καί Τιμόλαος. Στή 
Λάρισσα επίσης δίδαξε συστηματικά τή σοφιστική ό πε
ριπατητικός φιλόσοφος Άθηνίων.

Ή γλ ώ σ σ α πού μιλοΰσαν οί αρχαίοι Θεσσαλοί α
νήκει στή βόρεια αχαϊκή ή αιολική διάλεκτο. Οί πολλές 
επιγραφές πού βρέθηκαν στις θεσσαλικές πόλεις επιτρέ
ψανε στούς γλωσσολόγους νά καθορίσουν τις μορφολογι- 
κές, συντακτικές καί λεκτικές ιδιοτυπίες της. Μ’ αύτήν 
ασχολήθηκαν ό A. Thumb, ό F. Solmsen, ό J. Wacker- 
nagel καί προπαντός ό Fr. Bechtel στο έργο του «Die gri- 
echischen Dialecten» (Βερολίνο 1921). Παρατηρούμε γε
νικά σ’ αυτή: τή διατήρηση τοϋ F- τή διατήρηση τοϋ ν 
πριν από τό σ (πάνσα= πάσα)· τήν τροπή τοϋ ε σέ ι (νιος 
= νέος)· τήν τροπή τής συλλαβής ρι σε ρρ (κϋρρος = 
κύριος, άργύρρον = άργύριον)· τήν τροπή τοϋ ω σέ ου 
(άνθρώπου = άνθρώπφ, αύτοϋ = αυτώ) κ.ά. Διακρίνεται σέ 
δυο ιδιώματα: άνατολικό, μέ καθαρά αιολικό χαρακτήρα, 
καί δυτικό, όπου φαίνονται οί γλωσσικές έπιδράσεις των 
δωρικών, δυτικών διαλέκτων.

Πλούσια σέ λατρευτικές έκδηλώσεις, σέ πρωτεύουσες 
καί δευτερεύουσες θεότητες, ήμίθεους κι ήρωες ήταν ή 
θεσσαλική θρησκεία. ’Από τό γεγονός ότι ή Θεσσα
λία στάθηκε γιά πολύν καιρό μιά χώρα πού στάθμευσαν 
τά έλληνικά φϋλα προτού κατέβουν στή νότια Ελλάδα,

οί θεογονικές, οί μυθολογικές της παραδόσεις καθώς κι 
οί τόποι τής λατρείας της, άποτελοΰν σημαντικές πηγές 
γιά τή μελέτη τής άρχαίας έλληνικής θρησκείας. "Αν έξαι- 
ρέση κανείς τόν ’Όλυμπο, πού πήρε κεντρική θέση μέσα 
στήν αρχαία θρησκεία καί τό Πήλιο μέ τόν πολυπρόσωπο 
μυθικό κόσμο του, μπορεί νά σημειώση κανείς κι άλλα 
θεσσαλικά, θρησκευτικά κέντρα μ’ επιχώρια αξία, όπως τή 
λατρεία τής Δήμητρας, τό ιερό τής Ίτωνίας, τοϋ Φυλλίου 
’Απόλλωνος, τής Ίχναίας Θέμιδος, τοϋ Άσκληπιοΰ, τοϋ 
’Ακραίου Διός, τής Πολιάδος Άθηνάς τοϋ Κερδώου ’Α
πόλλωνος, τοϋ Ελευθερίου Διός, τοϋ Λεσχαίου ’Απόλλω
νος, τοϋ Μειλιχίου Διός, τής Δήμητρος Φυλάκας, τοϋ Καρ- 
παίου Διονύσου, τής ’Αφροδίτης ’Ανοσίας, τής Εκάτης 
Ένοδίας, τών Διοσκούρων, τοϋ Ήρακλέους, τής Κυβέ
λης κ.ά.

’Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει κι ή έπίδραση τών Θεσ
σαλών στ’ άθλήματα καί τούς αγώνες. Στή Λάρισα, στις 
Φερές, στή Φάρσαλο, στήν Τρίκκη, στήν Όλοσσόνα, στή 
Φάλαννα, στις Παγασές, στή Μητρόπολη κ.ά. ύπήρχαν 
γυμναστικοί χώροι, όπου, κάτω άπό τήν έποπτεία τών γυ
μνασιάρχων, άσκοΰνταν οί Θεσσαλοί νέοι. Τά Ελευθέρια, 
τά Ποσειδώνια, τά Καισάρεια είναι καθαρά άθλητικές πα- 
νηγύρεις, όπου τελοΰνταν γυμνικοί άγώνες, ιππικοί, ή 
άφιππολαμπάς, δηλαδή λαμπαδηδρομία μ’ έφιππους δρο
μείς, ή άφιπποδρομία, δηλαδή πέζευση καί ίππευση όταν 
τό άλογο τρέχη, ή ταυροθηρία, πολυσύνθετο άκροβατικό 
αγώνισμα κυνηγιού μαινόμενου ταύρου άπό έφιππο θη
ρευτή, ό άποβατικός άγώνας, είδος μικτής άρματοπεζο- 
δρομίας, χορευτικοί άγώνες κ.ά.

Σχετικά μέτό χαρακτήρα τών άρχαίων Θεσσα
λών δέν έχουμε πλούσιες μαρτυρίες. Ή φήμη τούς ήθελε 
καλούς πολεμιστές καί προπαντός άξιόμαχους ιππείς. Ό 
Κριτίας κι ό Κρατΐνος σημειώνουν τήν πολυτέλεια στήν 
ενδυμασία τους, πού μόνο μέ τήν περσική μποροΰσε νά 
παραβληθή. aO Πλάτων έξ άλλου μάς πληροφορεί ότι στή
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Θεσσαλία έπικρατοΰσε ακολασία καί άταξία κι ότι μο
ναδική φροντίδα των κατοίκων της ήσαν τά συμπόσια καί 
τά ξεφαντώματα. Ό ιστορικός Θεόπομπος τούς χαρακτη
ρίζει «ακολάστους καί περί τον βίον άσελγεΐς»- ό Αθη
ναίος «εύτραπέζους», δηλαδή καλοφαγάδες καί τούς Φαρ- 
σάλιους «πολυφάγους». Ό ’Αριστοφάνης μάλιστα μας πα
ρέχει τή μαρτυρία, ότι τίς μεγάλες μερίδες τοϋ κρέατος 
οί άρχαΐοι τίς όνόμαζαν: «Θετταλότμητον κρέας». Ό Θε
όπομπος άκόμα προσθέτει ότι οί Θεσσαλοί «ζώσιν οί μέν 
σύν όρχηστρίσι καί ταΐς αύλητρίσι διατρίβοντες, οί δέ 
έν κύβοις (= παίζουν ζάρια) καί πότοις καί ταΐς τοιαύταις 
άκολασίαις διημερεύοντες... Φαρσάλιοι δέ πάντων αν
θρώπων είσίν άργότατοι καί πολυτελέστατοι». Ό Λουκια
νός τούς θέλει έξαιρετικούς χορευτές κι ό Ήρακλείδης, 
προσπαθώντας νά δώση μιά ψυχοσυνθεσιακή συμπερί- 
ληψη, ύποστηρίζει ότι τό θεσσαλικό ήθος «έχει τό γαΰρον 
καί ογκώδες, έτι δέ ύπόχαυνον ομολογεί δέ ταΰτα ταΐς 
ίπποτροφίαις αύτών καί ξενοδοχίαις· ού πανοϋργον δέ, 
άλλά έξηρμένον καί τεθαρρηκός. Διό καί οίκεΐόν έστι αύ- 
τοΐς ή φιλοποσία καί τά έρωτικά καί πάσα ή περί τήν δί
αιταν άνεσις». Φυσικά όλες αύτές οί παρατηρήσεις των 
άρχαίων κι οί χαρακτηρισμοί ισχύουν γιά τή θεσσαλική 
άριστοκρατία, πού μπορούσε νά κάνη μιά τέτοια πολυ
δάπανη ζωή. Γιά τούς πενέστες ήταν άρκετό καί πού ζοΰ- 
σαν, βουτηγμένοι στήν καμπίσια λάσπη καί στήν κακο
μοιριά τους.

*

’Από τόν Α' μ.Χ. αιώνα άρχίζει νά επικρατή στή Θεσ
σαλία ό χριστιανισμός. Ή πρώτη έστία τής νέας θρησκείας 
άπ’ όπου έξακτινώθηκε καί στις ύπόλοιπες πόλεις είναι ή 
'Υπάτη. Ή παράδοση θέλει εισηγητή της ένα άπό τούς 
έβδομήντα ’Αποστόλους, τόν Ήρωδίωνα, πού άρχιερά- 
τευσε καί μαρτύρησε στήν 'Υπάτη. Ή φτώχεια, ή κατα
δυνάστευση κι ή άγανάκτηση των Θεσσαλικών πληθυ
σμών, άποτελοϋσαν πρόσφορο έδαφος γιά νά ριζώση ή

νέα θρησκεία μέ τίς φιλελεύθερες έπαγγελίες της. Ή έκ- 
κλησία τής Λάρισας άναφέρεται άνάμεσα στις πρώτες 
πού ιδρύθηκαν στόν έλλαδικό χώρο. Τόν Β' μ.Χ. αίώνα 
ή ϋπαιθρη χώρα ήταν τόσο άραιοκατοικημένη, ώστε ό ι
στορικός Δίων Χρυσόστομος άναφέρει πώς «ό Πηνειός ρεΐ 
δι’ έρήμου Θεσσαλίας». Μόνο ή πρωτεύουσά της Λάρισα 
κι ή Δημητριάς παρουσιάζουν κάποια άστική κίνηση καί 
ζωή. Τόν Γ' αίώνα ή Λάρισα άναγράφεται σά μιά άπό τίς 
άνθηρότερες πόλεις τής Ελλάδας, άλλά — σύμφωνα μέ 
τή μαρτυρία τοϋ περιηγητή Αίθίκου — «έμπλεως παντοί
ων κακών καί αισχρών, φόνου, άκολασίας καί άσελγείας». 
Μέ τήν άνοδο τού Μ. Κωνσταντίνου στό θρόνο τοϋ Ρωμα
ϊκού Κράτους ό χριστιανισμός, δυναμωμένος άπό τήν κρα
τική πιά άναγνώριση, όπως σ’ όλο τόν κόσμο, έτσι άκμά- 
ζει καί στή Θεσσαλία. Εύγλωττες άποδείξεις είναι τά λαμ
πρά παλαιοχριστιανικά ευρήματα τών Φθιωτίδων Θηβών 
(σημ. Νέα Άγχίαλος) κι ή συμμετοχή τών Θεσσαλών ε
πισκόπων στις Οικουμενικές Συνόδους. Στή Νίκαια (325) 
παρευρίσκονται οί επίσκοποι Λαρίσης ’Αχίλλειος καί 
Τρίκκης Διόδωρος, ένώ στή Σύνοδο τής ’Εφέσου (431) οί: 
Λαρίσης Βασίλειος, Υπάτης Παππιανός καί Δημητριά- 
δος Μάξιμος ή Μαξιμΐνος. Στά χρόνια τοϋ Μ. Κωνσταν
τίνου ή Θεσσαλία μαζί μέ τίς Β. Σποράδες άποτελοΰσε 
ύπαρχία τής επαρχίας Μακεδονίας μέ πρωτεύουσα πάν
τοτε τή Λάρισα, πού ήταν σημαντικός συγκοινωνιακός κόμ
βος τής Κωνσταντινουπόλεως πρός τήν ήπειρωτική Νι- 
κόπολη δυτικά, καί νότια πρός τίς Θερμοπύλες, τήν Έ- 
λάτεια, τήν ’Αθήνα καί τήν Κόρινθο.

Άπό τόν Δ' μ.Χ. αίώνα ή Θεσσαλία μαστίζεται άπό τίς 
επιδρομές καί τίς λεηλασίες τών βησιγοτθικών καί ούν- 
νικών φύλων, πού πλημμυρίζουν τά έλληνικά διαμερίσμα
τα τοϋ Βυζαντινού κράτους. Περισσότερο άπό κάθε άλ
λη νότια έπαρχία ή Θεσσαλία δεινοπαθεΐ άπό τίς άναστα- 
τώσεις αυτές, μιά καί άποτελεΐ ένα εύκολο πέρασμα τών 
μετακινούμενων ορδών πρός όλες τίς κατευθύνσεις. Ή 
έκρυθμη αύτή κατάσταση μέ τίς θλιβερές επιπτώσεις στή

Άμπελάκια: Ή όνομαστή κωμόπολη τοϋ Κισσάβου μέ τήν πλούσια βιομηχανία καί τήν ιστορική Συντροφιά της.
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θεσσαλική δημογραφία καί οικονομία, κόπασε στά χρό
νια τοϋ ’Ιουστινιανού.

Πολύλεκτο είναι τό ζήτημα πότε εγκαταστάθηκαν οί 
Σλάβοι στή Θεσσαλία. Ό τσέχος ιστορικός Lubor Nie- 
derle υποστηρίζει πώς οί σλαβικές επιδρομές μ’ αντίστοι
χες έγκαταστάσεις άρχισαν τό 578 καί τελείωσαν μέ τήν 
άνάρρηση στο βυζαντινό θρόνο τοϋ αύτοκράτορα Ηρα
κλείου (610). Τά ίδια περίπου παραδέχεται κι άλλος τσέ
χος ερευνητής ό F. Dvornik. Ή σχετική ιστορική έρευνα 
καταστάλαξε σήμερα στό συμπέρασμα ότι στή Μαγνησία 
εγκαταστάθηκε μιά σλαβική φυλή μέ τό όνομα Βελεγε- 
ζΐται ή Βερζΐται. Ή άκμαία θεσσαλική πόλη Φθιώτιδες 
Θήβαι υποθέτουν ότι καταστράφηκε άπ’ αυτούς. Σχετικά 
μέ τήν έκταση των άποικισμών αύτών καί τήν επίδραση 
πού μπορεί νά είχαν πάνω στό θεσσαλικό χώρο ό καθηγη
τής Διον. Ζακυθηνός γράφει: «Αί έν Θεσσαλία σλαβικαΐ 
άποικίαι παρέχουν τήν έντύπωσιν νησίδων εγκατεσπαρ
μένων έν τώ μέσω συμπαγών πληθυσμών. ’Άλλωστε αί έγ- 
κατασταθεΐσαι φυλαί ούδεμίαν ή ενίοτε όλως ύποτυπώδη 
πολιτικήν όργάνωσιν εΐχον».

Στά χρόνια τοϋ Βασιλείου Β' (976-1025) ή Μακεδονία 
κι ή Θεσσαλία κατακλύσθηκαν άπό στίφη βουλγαρικά, 
πού τά οδηγούσε ό ίκανώτατος ήγεμόνας τους Σαμουήλ. 
Στά 986 ή Λάρισα, ϋστερ’ άπό ήρωϊκή αντίσταση, έπεσε 
στά χέρια των επιδρομέων. Οί κάτοικοί της — σύμφωνα 
μέ τις μαρτυρίες τοϋ βυζαντινοΰ χρονογράφου Γεωργίου 
Κεδρηνοϋ — εξανδραποδίστηκαν καί μεταφέρθηκαν στά 
ένδότερα τής Βουλγαρίας, ενώ τό λείψανο τοϋ Αγίου ’Α
χίλλειου μετακομίσθηκε στή λίμνη Πρέσπα, όπου είχε τή 
διαμονή του ό Σαμουήλ. Άπό τούς Βουλγάρους άπάλλα- 
ξε τή Νότια Ελλάδα καί τή Θεσσαλία ό στρατηγός Νι
κηφόρος Ούρανός, συντρίβοντας τις δυνάμεις τους στό 
Σπερχειό τό 997.

Ακμαίες θεσσαλικές πόλεις στά μεσαιωνικά χρόνια α- 
ναφέρονται ή Δημητριάς, ή Λάρισα, οί δυό Αλμυροί, ή 
Φάρσαλος, ό Δομοκός, ή Βεζένη, ό Νεζερός, τά Τρίκαλα, 
οί Γόμφοι, ό Πλαταμών, τό Δομένικο κ.ά.

Τόν ΙΑ' αιώνα παρουσιάζεται στή Θεσσαλία καί μιά 
καινούργια φυλή οί Βλάχοι ή Κουτσόβλαχοι. 
Σχετικά μέ τά έθνολογικά της καθέκαστα έχουν διατυπω- 
θή διάφορες θεωρίες άπό ξένους κι 'Έλληνες έρευνητές. 
Ό Κ. Παπαρρηγόπουλος υποστηρίζει ότι είναι συγγενείς 
των σημερινών Ρουμάνων ό Ν. Βέης ότι πρόκειται γιά 
λατινογενή λαό πού ήταν διεσπαρμένος στή Βαλκανική

Λάρισα 1836: Επίσκεψη Ελλήνων αξιωματικών

Πόρτα Παναγιά Τρικάλων: Μωσαϊκό τέμπλου.

Χερσόννησο τό μεσαίωνα- ό Κ. Άμαντος παραδέχεται ότι 
είναι Έλληνες έκλατινισμένοι κατά τή διάρκεια τής ρω
μαιοκρατίας· ό Α. Κεραμόπουλος, χωρίζοντάς τους σέ 
Μογλενϊτες Βλάχους καί Φρασαριώτες Άρβανιτοβλάχους, 
τούς θέλει "Ελληνες έκλατινισμένους, έπειδή ύπηρετοΰ- 
σαν στό ρωμαϊκό στρατό- ό "Αρης Πουλιανός ύποστηρί- 
ζει μέ βεβαιότητα «ότι οί Βλάχοι είναι στήν πλειοψηφία 
άπόγονοι αυτόχθονος πληθυσμοΰ». Άπό τούς ξένους ό 
W. Tomaschek ύποθέτει ότι οί Κουτσόβλαχοι είναι Βέσ- 
σοι έκλατινισμένοι, πού έγκαταστάθηκαν στά όρεινά συγ
κροτήματα τής βορειοδυτικής Θεσσαλίας, άπωθημένοι άπό 
τούς Βουλγάρους- ό A. D. Xenopol ύποστηρίζει ότι πρό
κειται γιά Ρωμαίους πού στάλθηκαν στήν "Ηπειρο καί τή 
Θεσσαλία- ό Ν. Jorga τούς θέλει έκλατινισμένους πληθυ
σμούς τών ’Ιλλυρικών χωρών. Τό όνομα Βλάχοι στή Θεσ
σαλία άναφέρεται γιά πρώτη φορά στον Εβραίο περιηγη
τή τοϋ ΙΒ' αιώνα Βενιαμίν τόν έκ Τουδέλης, καί σέ έλλη- 
νικό κείμενο στό Νικήτα Χωνιάτη, πού μάς πληροφορεί 
πώς κατοικούσαν στά μετέωρα (= όρεινά) τμήματα τής χώ
ρας. Αργότερα ή Θεσσαλία ονομάζεται στούς συγγραφείς 
Μεγάλη Βλαχία.

Στό τέλος τοϋ ΙΑ' αιώνα ή Θεσσαλία δεινοπαθεϊ άπό 
τήν έπιδρομή τών Νορμανδών. Ό στρατηγός τους Βοη- 
μοΰνδος, άφοΰ κατέλαβε τά ’Ιωάννινα, έκυρίευσε κατόπιν 
τά Τρίκαλα κι έπολιόρκησε έξη μήνες τή Λάρισα, χωρίς 
τελικά νά τήν έκπορθήση, γιατί νικήθηκε άπό τόν βυζαν
τινό αύτοκράτορα Αλέξιο Α', πού ήλθε σ’ ένίσχυση τών 
άποκλεισμένων.

Μετά τή βυζαντινονορμανδική συνθήκη τοϋ 1156 ή 
Θεσσαλία γνώρισε μέρες ήσυχίας καί άκμής γιά μισό πε
ρίπου αϊώνα. Διοικητικά αποτελούσε τήν ένάτη έπαρχία
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Πόρτα Παναγιά Τρικάλων: Μωσαϊκό τέμπλου.

τοϋ Θέματος τής ’Ιλλυρίας. Ό μητροπολίτης τής Λαρίσης 
— 23ος στή σειρά των μητροπολιτών τοϋ Οικουμενικού 
Θρόνου — τιτλοφορούνταν «'Υπέρτιμος και Έξαρχος δευ- 
τέρας Θεσσαλίας καί πάσης Ελλάδος», έχοντας στή δι
καιοδοσία του τις επισκοπές: Θαυμακοϋ, Φαναριοφαρσά- 
λων, Γαρδικίου, Τρίκκης, Σταγών, Δημητριάδος, Ραδοβι- 
στίου, Σκοπέλου καί Σκιάθου, Ζητουνίου, Αιδωρικίου, Λι
τής καί Ρεντίνης. Φυσικά ό αριθμός των έπισκοπών αύ- 
τών δέν ήταν σταθερός, στούς κατοπινούς κυριώτερα αι
ώνες. Ή εμπορική κίνηση τών λιμανιών τοϋ Παγασιτικοΰ 
άναφέρεται στούς συγγραφείς άξιόλογη, μέ άνθηρές αποι
κίες τών Εβραίων, τών Βενετών, τών Πισατών καί τών Γε
νουατών, πού άσχολοΰνταν μέ τό έξαγωγικό και τό εισα
γωγικό εμπόριο.

Μετά τήν κατάλυση τοϋ Βυζαντινοΰ κράτους άπό τούς 
Φράγκους (1204) ή ανατολική Θεσσαλία έγινε κτήση τοϋ 
Βονκρατίου Μομφερατικοϋ, πού κατέλαβε μέ τό στρατό 
του τη Λάρισα, καί μοίρασε στούς άξιωματούχους του τή 
χώρα. Τήν περιφέρεια Λαρίσης πήρε γιά τιμάριό του ό 
Guglielmo da Larsa, τό Βελεστίνο ό Βερθόλδος Κατσενε- 
λενενμπόγεν, τον 'Αλμυρό ό Γουλιέλμος, τήν περιφέρεια 
τοϋ Βόλου οί άδελφοί Άλβερτίνος καί Ρολανδίνος Κανό- 
σα, καί τον Πτελεό τό τάγμα Ίωαννιτών. Παράλληλα 
διορίστηκαν καί λατίνοι έπίσκοποι. Φαίνεται πώς ή πο
λιτική τής Καθολικής Εκκλησίας στή Θεσσαλία ήταν 
πιεστική καί μισαλλόδοξη κι ή φορολογία τών επισκόπων 
βαρειά κι αυθαίρετη γιά τόν πληθυσμό, μ’ αποτέλεσμα 
τήν άναταραχή καί τή δυσφορία. Στή συνέλευση τοϋ Ρα- 
βενίκου (1209) όπου έλαβαν μέρος επίσκοποι κι εύγενεϊς, 
ό πρόεδρός της αύτοκράτορας Ερρίκος κατόρθωσε προ
σωρινά νά έξομαλύνη τις άντιθέσεις.

Ή φραγκική κατοχή στή Θεσσαλία κράτησε συνολικά

18 χρόνια, γιά νά τή διαδεχτή ή δεσποτεία διαφόρων βυ
ζαντινών εύγενών. 'Ετσι γίνονται μέ τή σειρά κυρίαρχοί 
της ό δεσπότης τής Ηπείρου Θεόδωρος, ό γιός του Μι
χαήλ Β', ό Θεόδωρος Βατάτζης, ό ’Ιωάννης, οί γιοί του 
Κωνσταντίνος καί Άγγελος καί γιά λίγο διάστημα ό 
φράγκος Γουΐδων Β'. ’Ακολουθεί ή τρομερή λεηλασία τής 
Θεσσαλίας άπό τούς Καταλανούς (1309) καί καινούργια 
εισβολή τους μ’ έπικεφαλής τόν δούκα τών ’Αθηνών Άλ- 
φόνσο, πού κατέλαβε τήν περιφέρεια 'Αλμυροϋ καί Δη
μητριάδος. Τήν ίδια εποχή διοικοϋσαν τήν υπόλοιπη Θεσ
σαλία διάφορες βυζαντινές οικογένειες, όπως οί Μελισ- 
σηνοί κι οί Γαβριηλόπουλοι, ένώ ό δεσπότης τής ’Ηπεί
ρου ’Ιωάννης Β' είχε έγκαταστήσει τήν κυριαρχία του 
στά Τρίκαλα, στό Φανάρι, στό Δαμάσι καί στήν Ελασ
σόνα. Στά 1333 ή Θεσσαλία ξαναγίνεται βυζαντινή επαρ
χία μέ έξάρτησή της άπό τόν αύτοκράτορα τής Κωνσταν
τινουπόλεως.

’Από τά 1342 — όπως αναφέρουν οί βυζαντινοί ιστορι
κοί Καντακουζηνός καί Νικηφόρος Γρηγοράς, κι όπως 
ύποστηρίζει ό ιστορικός Solovjev — ειρηνικά στήν άρχή 
μέ τήν παραχώρηση ορισμένων εδαφών, άρχίζει ή σέρβι
κή κατάκτηση τής Θεσσαλίας. Στά 1346 ό Κράλης τών 
Σέρβων Στέφανος Δουσάν έστειλε τό στρατηγό του Πρε- 
λοΰμπο νά καταλάβη ολόκληρη τή χώρα. Χωρίς δυσκο
λία ό Πρελοϋμπος έκυρίευσε όλα τά θεσσαλικά φρούρια 
μέχρι τόν Πτελεό. Στό τέλος τοϋ 1348 ή σέρβική κυριαρ
χία στή Θεσσαλία ήταν άπόλυτη, έκτος άπό τή Μαγνη
σία πού τήν κρατούσαν άκόμα οί Καταλανοί. Τήν εποχή 
τών Σέρβων ή Θεσσαλία, κράτος τοϋ καίσαρα Γρηγόριου 
Πρελούμπου, άρχιζε λίγο βορειότερα άπό τά Σέρβια, είχε 
άνατολικά σύνορα τό Αιγαίο καί νότια τήν περιφέρεια τοϋ 
Πτελεοΰ. Σχετικά μέ τά δυτικά της σύνορα διχάζονται οί 
γνώμες τών ιστορικών. Άλλοι τά τοποθετούν στήν Πίν
δο κι άλλοι τά έκτείνουν μέχρι τά ’Ιωάννινα. Γενικά άνα- 
φέρεται στις πηγές: Βλαχία, Μεγάλη Βλαχία, ή έν Έλλά- 
δι Βλαχία. Μέ τό ζήτημα τής ονομασίας αύτής ασχολήθη
καν οί ιστορικοί G. Murnu, Ν. Jorga καί Nistor. Οί Θεσ- 
σαλοί άναφέρονται τήν εποχή εκείνη άριστοι στρατιώ
τες μέ όνομαστό, προπαντός, ιππικό. Σημειώνονται άκό
μα συχνοί λοιμοί καί άλλεπάλληλες ληστρικές επιδρομές 
’Αλβανών καί Βλάχων. Στά χρόνια τής σερβοκρατίας άν- 
θίζει έξαιρετικά στό θεσσαλικό χώρο ό μοναστηριακός 
βίος. Παλιά μοναστικά ένδιαιτήματα άνανεώνονται καί 
ιδρύονται καινούργια, όπως τά μοναστήρια τών Μετεώ
ρων, πού ένισχύθηκαν οικονομικά καί κτηματικά άπό τούς 
Σέρβους ήγεμόνες. Παράλληλα οί νέοι κυρίαρχοι σεβά
στηκαν τά προνόμια τών Θεσσαλών άρχοντίσκων κι άνα-

Στό παζάρι της τουρκοκρατούμενης Λάρισας.
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γνώρισαν τά χρυσόβουλλα καί τά άλλα δημόσια έγγρα
φα πού κατοχύρωναν τήν ιδιωτική κι εκκλησιαστική πε
ριουσία. ’Έτσι οι γεωκτησίες των Θεσσαλών αρχόντων ή- 
σαν σημαντικές κι άποτελοϋνταν από Ζευγάρια, Ζευγη- 
λατεΐα, Λειβάδια, Δάση κι ολόκληρα ιδιόκτητα χωριά. Τά 
ίδια ίσχυαν καί γιά τις έπισκοπές καί τά όργανωμένα μο
ναστήρια.

Στά 1396 ό τοϋρκος σουλτάνος Βαγιαζήτ έξεστράτευσε 
στή Θεσσαλία. "Οπως άναφέρει ό ιστορικός Λαόνικος Χαλ- 
κοκονδύλης, τά Τρίκαλα, ό Δομοκός, ή Λάρισα, ή Λαμία 
κι ή 'Υπάτη συνθηκολόγησαν «προσεχώρησαν αύτώ κα- 
θομολογίη». Ή οριστική ωστόσο κατάληψη τής Θεσσα
λίας γίνηκε στά 1423 από τό στρατηγό τού σουλτάνου 
Μουράτ Β', Τουρχάν βέη. Κατά τή διάρκεια τής τουρκι
κής εισβολής δέν έγιναν καταστροφές καί λεηλασίες στή 
Θεσσαλία, μιά κι ή κατάληψή της ήταν άποτέλεσμα ει
ρηνικής συνθηκολόγησης. Μόνο στά 1470, όταν ό σουλ
τάνος Μωάμεθ Β' έκυρίευσε τά θεσσαλικά φρούρια Πτε- 
λεό καί Γαρδίκι πού τά κρατούσαν οί Βενετοί κι άγωνί- 
στηκαν απεγνωσμένα γιά τή διατήρησή τους, «έπεί προσκυ- 
νήσαι ούκ ήθέλησαν, άπέκτεινε πάντας τούς άνδρας πλέον 
των 12 ετών, έλαβε δέ καί τήν Φτελιάν καί τό Γαρδίκιον. 
Άφήκε δέ ταΰτα άοικα, πάντα τόν λαόν εν Κωνσταντινου- 
πόλει κομίσας, όπου έκόμισε καί πάσας τάς γυναίκας καί 
τά παιδία τής Εύρίπου».

Στο σύνολό της ή γεωργική κατάσταση τής Θεσσαλίας 
δέν άλλαξε γενικά στά πρώτα χρόνια μετά τήν κατάκτη- 
ση, μιά κι οί Θεσσαλοί άρχοντες γεωκτήτες άλλαξοπί- 
στησαν γιά νά διατηρήσουν τις περιουσίες τους. Δημο- 
γραφικά ωστόσο, λίγο άργότερα, έχουμε σημαντικές με
ταβολές στό θεσσαλικό χώρο. Επειδή ό τόπος ήταν αραι
οκατοικημένος συνοικίστηκαν πολλές χιλιάδες Τούρ
κων, πού μεταφέρθηκαν άπό τό ’Ικόνιο τής Μ. ’Ασίας, οί

γνωστοί ως τόν περασμένο αιώνα Κονιάρηδες, πού ίδρυ
σαν στό θεσσαλικό κάμπο καινούργια καί καθαρά τούρ
κικα γεωργοκτηνοτροφικά χωριά.

Μέχρι τά 1839 πού έγινε ή μεταρρύθμιση τού Τανζι- 
ματίου, ή θεσσαλική γή, σύμφωνα μέ τήν όθομανική νο
μοθεσία, ήταν γενικά χωρισμένη στις άκόλουθες γεωργο- 
κτηματικές μονάδες:

α') Γαΐες τού δημοσίου ή τού στέμμα
τος (Έμλιάκι χουμαγιούν, χάς χουμαγιούν). Σ’ αύτές 
υπάγονταν τά βυζαντινά, κρατικά κτήματα, πού μετά τήν 
κατάκτηση πέρασαν άντίστοιχα στήν κατοχή τής όθο- 
μανικής αύλής. Στήν ίδια κατηγορία άνήκουν καί τά κτή
ματα πού προέρχονταν άπό δημεύσεις ή όσων πέθαιναν 
χωρίς κληρονόμους. Τις προσόδους τών κτημάτων έπαιρ
ναν αύλικοί ή εύνοούμενοι. β') Γαΐες βακουφικές 
(Μεβκουφέ = αφιερωμένες). Σ’ αύτές υπάγονταν όσα κτή
ματα άφιερώνονταν άπό τούς πιστούς σε τζαμιά, πτωχοκο- 
μεΐα καί γενικά εύαγή όθομανικά ιδρύματα. Στήν ίδια κα
τηγορία, άλλά μέ "Ελληνες κτήτορες, ύπάγονταν οί έκ- 
κλησιαστικές καί μοναστηριακές γαΐες, ή περιουσία δη
λαδή τών επισκοπών καί τών μονών, όση παλιά έπικυρώ- 
θηκε άπό τούς σουλτάνους μετά τήν κατάκτηση, κι όση 
νέα άναγνωριζόταν μέ φερμάνια καί ταπιά άπό τό σουλ
τάνο ή τις τοπικές άρχές, πού προερχόταν άπό άγορές ή 
αφιερώματα τών χριστιανών, γ') Γαΐες ιδιωτικές, 
πού διαιρούνταν σέ: Έρσι χαρατσιέ, δηλαδή φορολογού
μενες, μέ κτήτορες χριστιανούς ή όθομανούς· Άσριγέ, 
πού σημαίνει δεκατιζόμενες, πού άνήκαν σέ Τούρκους 
πολεμιστές, εύνοούμενους ή χριστιανούς εξωμότες καί 
πλήρωναν τό 1)10 τής ετήσιας παραγωγής των. δ') Γαΐ
ες τιμαριωτικές ή 'Υ ποδημόσιες (Έραζί 
μιριέ καί "Ερσι Μεμλεκέτ), πού άνήκαν σέ μουσουλμά
νους ή όθομανούς, χωρίς ώστόσο νά έχουν τέλεια κι απε
ριόριστη έξουσία σ’ αύτές νά τις πουλήσουν, νά τις άφιε.

Πορταριά: Τό δροσόπουλο πηλιορείτικο θέρετρο, όπως ήταν τόν περασμένο αιώνα.
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Μιά παραστατική σκηνή αγροτικής ζωής από τήν έποχή τής τουρκοκρατούμενης Θεσσαλίας.

ρώσουν καί γενικά νά τις μεταβιβάσουν, χωρίς τή γνώση 
τής κεντρικής έξουσίας καί χωρίς ειδική αύτοκρατορική 
άδεια (Μουλκναμέϊ Χουμαγιούν).

Τά κτήματα αύτά καλλιεργούσαν οί Θεσσαλοί αγρό
τες (τσιφτσήδες), πού ή σχέση τους μέ τούς γεωκτήτες ή
ταν δουλοπαροικιακή: Δέν επιτρεπόταν ν’άλλάξουν τι
μάριο οί ίδιοι καί τά παιδιά τους. Σέ περίπτωση άλλαγής 
επαγγέλματος, έκτος άπό τόν έγγειο φόρο πλήρωναν καί 
διπλάσιο πρόστιμο, γιά ν’ άποζημιωθή ό τιμαριούχος πού 
έχανε στό έξής τήν καταβολή τής εργασίας τους. Τά είδη 
των φόρων πού πλήρωναν ήσαν: α') Οί Νόμιμοι, δη
λαδή τό χαράτσι (κεφαλικός) καί ή δεκάτη (γεωργικός) 
καί β') οί Αύθαίρετοι, δηλαδή τό ταπού (έδαφονό- 
μιον), τό ρέσμι τσίφτ (ζευγαριάτικον), τό ντένιμ (στρεμ- 
ματικόν), τό σαλαριγέ (ίπποφορβή), τό ρέσμι ότλάκ (έν- 
νόμιον), τό ρέσμι κισλάκ (χειμαδιάτικο), τό ρέσμι κου- 
βάν (μελισσονόμιον) κ.ά. Οί φόροι είσπράττονταν άπό 
τούς σπαχήδες καί τούς σουμπασήδες, πού άσκοϋσαν πα
ράλληλα καί τήν άστυνομική επίβλεψη των καλλιεργη
τών τού τσιφλικιού, καί άπό τούς χαρατζήδες.

Γενικά ή κατάσταση των γεωργών τής πεδινής Θεσ
σαλίας στά χρόνια τής τουρκοκρατίας ήταν καταθλιπτι- 
κή. Ή κακοδιοίκηση κι οί αύθαιρεσίες τών τοπικών αρ
χόντων ήταν ένα μόνιμο καθεστώς, ένώ τά άρμόδια γιά 
τήν εφαρμογή τών νόμων όργανα τής τουρκικής έξουσίας, 
άνέχονταν κάθε καταστρατήγησή τους. Ιδιαίτερα σκληρές 
ήσαν οί βιοτικές συνθήκες τών δουλοπαροίκων πού καλ
λιεργούσαν τά τσιφλίκια τών Λαρισινών άξιωματούχων 
καί γεωκτητών. Ό γεωγράφος τής Θεσσαλίας Ν. Γεωργιά- 
δης σημειώνει ένδεικτικά: «Καί ούτω κατά περίεργον τής 
τύχης συγκυρίαν έπανήλθεν έν τώ θεσσαλικώ πεδίω ανά
λογός τις τής κατά τήν αρχαιότητα σχέσεως τών πενε- 
στών πρός τούς κυρίους των. Έν τοιούτοις χωρίοις λοι
πόν διεβίωσεν όλους αιώνας ό έλληνικός πληθυσμός τής 
θεσσαλικής πεδιάδος, κατορθώσας έν τώ μέσφ γόων καί

θρήνων, στεναγμών καί δακρύων, νά διατηρήση άλώβη- 
τον τόν έθνισμόν, τήν γλώσσαν καί τήν θρησκείαν αύ- 
τοΰ». Σωστή μάστιγα τών θεσσαλικών πληθυσμών ήσαν 
τά μπουλούκια τών στρατιωτών — ’Αλβανών προπαντός 
— πού στέλνονταν σάν καταδιωκτικά άποσπάσματα έναν- 
τίον τών ληστών, πού αλώνιζαν κυριολεκτικά τήν πεδινή 
καί βουνίσια Θεσσαλία. Οί δυνάμεις αύτές — καθώς γρά
φει ό Δ.Κ. Τσοποτός — «δέν ήσαν όλιγώτερον έπιζήμιαι 
καί άπαίσιαι διά τούς άτυχεϊς γεωργούς. ’Εξ ίσου ώμοί, 
άπληστοι καί άπειθάρχητοι, έπεδίδοντο εις τάς αύτάς κα
τά τών άτυχών χωρικών βιαιοπραγίας». Οί συχνές έπίσης 
άφορίες, οί πλημμύρες τών ποταμών κι ή ολοκληρωτική 
έλλειψη έγγειο βελτιωτικών έργων, ό δανεισμός τών καλ
λιεργητών κάτω άπό έπώδυνους τοκογλυφικούς όρους, 
ή έλονοσία καί οί έπιδημίες, ήσαν μιά χρόνια κατάσταση 
γιά τήν πεδινή Θεσσαλία, μ’ άποτέλεσμα τή συγκέντρω
ση τών κτημάτων στά χέρια λίγων τιμαριούχων, τήν ά- 
πορρόφηση τής μικρής ιδιοκτησίας καί τήν έξαθλίωση 
τών γεωργών. Στά χρόνια μάλιστα τού Άλή Πασά (άρχές 
τού ΙΘ' αιώνα) διακόσια περίπου θεσσαλικά τσιφλίκια πέ
ρασαν στήν κατοχή τού ίδιου ή τών γιών του.

Τό ίδιο δεινοπάθησαν οί θεσσαλικοί πληθυσμοί καί 
στις διάφορες άνταρσίες κι έξεγέρσεις πού έγιναν στή 
Θεσσαλία κατά τή διάρκεια τής τουρκοκρατίας. Στις άρ
χές τού ΙΖ' αιώνα ό μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος ό 
Σκυλλόσοφος, παρακινημένος άπό δυτικοευρωπαίους εύ- 
γενεϊς, ξεσήκωσε τή Θεσσαλία καί τήν Ήπειρο σ’ έπανά- 
σταση. Τό κίνημα ώστόσο πνίγηκε στό αίμα του, ό ίδιος 
πλήρωσε μέ τραγικό θάνατο τήν τόλμη του, ένώ οί Θεσ
σαλοί κι οί Ήπειρώτες δοκίμασαν σκληρά αντίποινα, λεη
λασίες κι έξανδραποδισμούς. Στό τέλος τού ίδιου αιώ
να μέ τις έπιχειρήσεις τού Λιβερίου Γερακάρη στή Δυ
τική Ελλάδα, οί γεωργοί τής περιοχής Φαρσάλων καί 
Καρδίτσας έγιναν θύματα τής έκδικητικότητας τών Τούρ-
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κών, μέ δημεύσεις, άργυρολογίες κι άλλες ταλαιπωρίες. 
Στις αρχές τοΰ ΙΗ' αιώνα μαστίζουν τή Θεσσαλία έπιδη- 
μίες πανούκλας, πλημμύρες ποταμών, βαρυχειμωνιές, κα- 
τακλυσμιαΐες βροχές, δπως μαθαίνουμε άπό ένθυμήσεις 
καί χρονικά, σημειωμένα σέ κώδικες μοναστηριών καί σ’ 
επιγραφικά χαράγματα διαφόρων κτισμάτων. Οί συχνές 
έπίσης σιτοδείες κι ή κερδοσκοπική άνατίμηση των τρο
φίμων, άποδεκάτισε τούς γεωργούς καί στά 1742 θέρισε 
τούς Κονιάρους τοΰ λαρισινοϋ κάμπου. Τρομερές κατα
στροφές καί πολύχρονες ταλαιπωρίες δοκίμασε ή Θεσ
σαλία στήν περίοδο τοΰ πρώτου ρωσοτουρκικοϋ πολέμου 
(1769-1774). Τότε γίνηκαν σφαγές στή Λάρισα, σφαγές κι’ 
εμπρησμοί στά Τρίκαλα, ένώ μπουλούκια ληστών μέ άρ- 
χηγούς τούς ’Αλβανούς Τσάτσο καί Ντελή Άχμέτη, εί
χαν καταλύσει κυριολεκτικά τις κρατικές άρχές καί γιά 
μιά σχεδόν δεκαετία κούρσευαν άνενόχλητοι τή χώρα. Φο
βερά έπίσης ήσαν τά αντίποινα τών Τούρκων έναντίον 
τών Θεσσαλών καί στή μεγάλη ’Επανάσταση τοΰ 1821. 
Τά πηλιορείτικα κεφαλοχώρια πυρπολήθηκαν καί λεηλα
τήθηκαν, ένώ χιλιάδες γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στά 
σκλαβοπάζαρα τής Μακεδονίας. ’Οδυνηρές, αν καί σέ 
μικρότερη κλίμακα, ήσαν άκόμα οί ταλαιπωρίες τών θεσ- 
σαλικών πληθυσμών καί στις έξεγέρσεις τοΰ 1854 καί 1878.

Άπό τά μέσα τοΰ ΙΗ' αιώνα ορισμένες — όρεινές κυριώ- 
τατα — περιοχές τής Θεσσαλίας, όπως τά χωριά τοΰ Πη- 
λίου, τ’ Άμπελάκια, ή Κρανιά, ή Ράψανη, ή Ρέτσανη, ή 
Άγιά, ή Σελίτσανη, ό Τίρναβος, ή Τσαρίτσανη, ή Πόρ
τα τών Άγράφων κατοχυρωμένες μέ προνόμια κι άλλες 
άσυδοσίες, άνάπτυξαν μιά άξιόλογη έμποροβιοτεχνική κί
νηση. Ή μεταξοκαλλιέργεια, ή νηματουργία, ή βαμβα
κουργία, ή κατασκευή μάλλινων επενδυτών, ή βυρσοδε
ψία, ή μαντηλοτεχνία ήσαν οί βιοτεχνικές άπασχολήσεις

Πηλιορείτικο τοπίο ("Εργο τοϋ ζωγράφου Ε. Σπυρίδωνος).

Είδυλιακή ποιμενική σκηνή

τών κατοίκων τών περιοχών αυτών. Πολύ νωρίς ή παρα
γωγή τών προϊόντων αυτών αύξήθηκε, έτσι πού νά δημι- 
ουργηθή ανάγκη έξαγωγής τους σ’ άλλα έξωθεσσαλικά κι 
έξωελλαδικά καταναλωτικά κέντρα. Μέ χιλιάδες μισθω
μένα μουλάρια κι έμπειρους, οπλοφόρους αγωγιάτες τά 
προϊόντα αυτά διοχετεύονταν στις έμπορικές πόλεις τής 
Κεντρικής Ευρώπης, τή Βιέννη, τή Βουδαπέστη, τή Δρέ
σδη, τή Λιψία, τό ’Αμβούργο, καί συχνά καί στήν ’Αγγλία 
«έπειδή τά άγγλικά έργοστάσια δέν ήμποροΰσαν νά κα
ταστήσουν τό χρώμα τών υφασμάτων τόσον βαθύχρουν 
καί διαρκές...», όπως σημειώνει ό Άμπελακιώτης γεωγρά
φος ’Ιωάννης Λεονάρδος. Τά 24 νηματοβαφεΐα τών Άμπε- 
λακίων μέ τήν όνομαστή «έμπορική συντροφιά» τους, ά- 
πασχολοΰσαν έκατοντάδες τεχνιτών κι’ έκαναν κάθε χρό
νο έξαγωγή άπό 3.000 δέματα νημάτων. Τά ίδια θά είχε νά 
παρατηρήση κανείς καί γιά τά μετάξια τής Τσαρίτσανης, 
τής Ζαγοράς καί του Τιρνάβου. Τήν ίδια εποχή, κι άκρι- 
βώς γιά νά έξυπηρετηθή τό θεσσαλικό διαμετακομιστικό 
έμπόριο, δημιουργεΐται στήν ’Ανατολική Θεσσαλία ένας 
έμπορικός στόλος μέ Κεραμιδιώτες, Μινζτελιώτες, Ζαγο- 
ριανούς καί Τρικεριώτες καραβοκυραίους καί πληρώμα
τα, πού πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στήν οικονομική 
ζωή τής Θεσσαλίας καί πολεμικές στήν Επανάσταση 
του 1821. Πολύ έξυπηρετοΰσαν τον ντόπιο πληθυσμό στις 
συναλλαγές καί στή διάθεση τών γεωργικών καί κτηνο- 
τροφικών προϊόντων κι οί έβδομαδιάτικες ή ένιαύσιες 
έμποροπανηγύρεις πού γίνονταν σέ διάφορες κωμοπό- 
λεις, όπως στήν Πορταριά, στο Βόλο, στή Λάρισα, στο 
Μασκλούρι, στήν ’Ελασσόνα κ.ά.

Ή άποδημία τών Θεσσαλών στήν Εύρώπη, στή Μολ
δοβλαχία, στήν Κωνσταντινούπολη καί στήν ’Αλεξάν
δρεια κι οί άνθηρές παροικίες πού συγκροτούσαν έκεΐ, 
ή πολύχρονη άναστροφή τους μέ τούς Ευρωπαίους πού δια- 
νύανε τήν περίοδο τοΰ Διαφωτισμού, έκανε τούς Θεσσα- 
λούς φιλοπρόοδους, φιλογενεΐς, καί φιλελεύθερους. Πα- 
λιννοστώντας οί ταξιδεμένοι αυτοί έμποροι, μαζί μέ τά 
χρηματικά τους κεφάλαια, έφερναν στά καθυστερημένα χω
ριά τους καί τά φώτα τής πολιτισμένης Ευρώπης. ’Έτσι 
άπό τά μέσα τοΰ ΙΗ' αιώνα άρχίζει κι ή έκπαιδευτική άνα- 
γέννηση τής Θεσσαλίας. Μ’ ένισχύσεις τών έμπορων, μέ 
κληροδοτήματα κι υποτροφίες, ιδρύθηκαν καί λειτούρ
γησαν στή Θεσσαλία άξιόλογα έκπαιδευτήρια μ’ έμπει
ρους καί καταρτισμένους δασκάλους, μέ βιβλιοθήκες κι 
όργανα έποπτικής διδασκαλίας τών φυσικών έπιστημών 
καί πνευματική κίνηση άξιοσημείωτη, πού τοποθετεί τή 
Θεσσαλία στήν πρώτη γραμμή τής πνευματικής καί έθνι-
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Τέμπη: ’Οθωμανοί σπαχήδες στις όχθες τού Πηνειού.

κής αφύπνισης τοϋ νεώτερου έλληνισμοϋ. Τά σχολεία κι 
οί βιβλιοθήκες τής Ζαγοράς, τοϋ Τιρνάβου, των Άμπε- 
λακίων, τής Ράψανης, τής Τσαρίτσανης κ.ά. πρόσφεραν 
άνεκτίμητη συμβολή στον έκσυγχρονισμό τής τουρκοκρα
τούμενης πατρίδας μας. Μερικά όνόματα όνομαστών Θεσ- 
σαλών λογίων καί δασκάλων τοϋ Γένους, πού ή φήμη τους 
γίνηκε πανελλήνια, είναι εύγλωττες μαρτυρίες για τήν εύ- 
εργετική παρουσία τοϋ θεσσαλικοϋ στοιχείου στή δια
μόρφωση τοϋ νεοελληνικοϋ πνεύματος: ’Αλέξανδρος Έλ- 
λάδιος, ’Αλέξανδρος Τουρναβίτης, ’Ιωάννης καί ’Αλέ
ξανδρος Πέζαρος, Ρήγας Βελεστινλής, Νικόλαος Κασσα- 
βέτης, Σπυρίδων Άσάνης, ’Ιωνάς Σπαρμιώτης, "Ανθιμος 
Γαζής, Γρηγόριος Κωνσταντας, Δανιήλ Φιλιππίδης, Κων
σταντίνος Οικονόμου, Κωνσταντίνος Κούμας, Θεόκλη
τος Φαρμακίδης, Στέφανος Κομμητας κ.ά.

Ή διακίνηση των έμπορευμάτων στούς κεντρικούς δρό
μους πού οδηγούσαν στις εύρωπαϊκές άγορές καί τών 
προϊόντων στά παζάρια τοϋ θεσσαλικοϋ χώρου, έπόμενο 
ήταν νά συγκέντρωση στά θεσσαλικά βουνά μπουλούκια 
κλεφτών Ελλήνων κι ’Αλβανών. Οί συχνές έπιθέσεις 
τών κλεφτών αυτών έναντίον τών καραβανιών, άλλά κι 
οί ληστρικές επιδρομές τους στά τσιφλίκια τών πλού
σιων αγάδων τοϋ κάμπου, άνάγκασαν τήν τουρκική κυ
βέρνηση νά διορίση τούς άρματολούς, πού έργο τους εί
χαν τήν καταδίωξη τών ληστών, τήν άποκατάσταση τής 
άσφάλειας καί τή φρούρηση τών έπικίνδυνων ορεινών 
προσβάσεων, τών ντερβενιών. Οί άρματολοί, προσκυνη- 
μένοι κλέφτες οί περισσότεροι, διορίζονταν άπό τόν πα
σά τών Τρικάλων καί πληρώνονταν άπό τις έλληνικές κοι
νότητες. Ή εύκαιρία ώστόσο πού δόθηκε στούς Θεσσα- 
λούς νά οπλοφορούν έλεύθερα μέ τήν άρματολική τους ι
διότητα, δημιούργησε μέ τόν καιρό μιά έμπειροπόλεμη 
τάξη, πού θά κρατήση άκμαϊο τό φρόνημα τών ραγιάδων 
στά χρόνια τής σκλαβιάς, καί θ’ άποτελέση τις κύριες 
ένοπλες δυνάμεις τοϋ έλληνισμοϋ στήν ώρα τής εθνεγερ
σίας του. Άπ’ όλα τά διαμερίσματα τής Ελλάδας, στή 
Θεσσαλία άνθισε εξαιρετικά ό κλεφταρματολισμός, μέ 
τούς περίφημους άρματολούς τοϋ Όλύμπου Βλαχαβαίους, 
Τσαραίους, Τζαχειλαίους, τούς Μπασδέκηδες, Βαρκαίους 
καί Γιδαίους τοϋ Πηλίου, τούς Λαζαίους τών Χασίων, τόν 
Καραϊσκάκη, τόν Μπακόλα κ.ά. στ’ "Αγραφα.

Μέ πολύ ένθουσιασμό σήκωσαν τήν έπαναστατική ση
μαία οί Θεσσαλοΐ στά 1821. Άλλ’ ό αγώνας ήταν καταδι
κασμένος σέ άποτυχία, παρ’ όλο τόν ήρωϊσμό τους καί 
τις πρώτες επιτυχίες στο Πήλιο, στό Βόλο καί στο Βελε- 
στίνο. Πεδινή χώρα καθώς είναι ή Θεσσαλία δέν προσφε-

ρόταν στρατηγικά σ’ επιχειρήσεις ένεδρών καί κλεφτο
πόλεμο, ένώ ή Λάρισα, έδρα μεγάλων έχθρικών στρατιω
τικών δυνάμεων, μπορούσε κάθε στιγμή ν’ άνεφοδιάζη 
τούς Τούρκους μέ άνδρες, πολεμοφόδια κι υλικό. "Ετσι ή 
εξέγερση πνίγηκε στό αίμα της, οί κάτοικοι ορισμένων 
περιοχών εξανδραποδίστηκαν, ένώ οί μάχιμες θεσσαλικές 
δυνάμεις πέρασαν άπό τήν Εύβοια στήν ύπόλοιπη Ελλά
δα, γιά νά άγωνισθοϋν στήν κοινή ύπόθεση σ’ άλλα θέα
τρα τής έπαναστατημένης πατρίδας. Μέ τήν άνακήρυξη 
τοϋ έλεύθερου έλληνικοϋ κράτους ή Θεσσαλία έμεινε έξω 
άπό τά σύνορά του.

Τό Νοέμβριο τοϋ 1839 ό σουλτάνος Άβδούλ Μετζήτ 
ύπόγραψε τό Χάτι Σερίφ Τανζιμάτ (= μεταρρυθμιστικό), 
σύμφωνα μέ τό όποιο καθιερώνονταν τρεις θεμελιακοί θε
σμοί, πού άφοροϋσαν τούς υπηκόους: α') έγγύηση καί ά- 
σφάλεια τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας τους· β') 
τακτικός τρόπος επιβολής καί είσπραξης τών φόρων γ') 
τακτικός τρόπος στρατολογίας καί καθορισμός τοϋ χρό
νου τής στρατιωτικής θητείας. Μέ νέο Χάτι Χουμαγιούν 
τοϋ σουλτάνου Άβδούλ Άζϊζ (Φεβρουάριος 1856) ανα
γνωρίζονταν τά προνόμια τών μή μωαμεθανικών κοινο
τήτων, θεσπίζονταν τά μικτά δικαστήρια, καί καθιερώ
νονταν οί άρχές τής άστικής, θρησκευτικής καί πολιτι
κής ισότητας τών ραγιάδων.

Μέ τό Συνέδριο τοϋ Βερολίνου (1878) άποφασίστηκε

Κόρη τοΰ τουρκοκρατούμενου Πηλίου.
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ή ένωση τής Θεσσαλίας (έκτος τής έπαρχίας Ελασσό
νας) μέ τήν Ελλάδα. Ή προσάρτηση έγινε μέ τήν έλλη- 
νοτουρκική συνθήκη τής 24 ’Ιουνίου 1881, ένώ τό 1912 
κι ή έπαρχία Ελασσόνας έγινε ελληνική.

Τήν τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία έπισκέφτηκαν διά
φοροι ξένοι περιηγητές καί μας άφησαν πολύ ένδια- 
φέρουσες περιγραφές κι ειδήσεις γιά πολλά καθέκαστα 
τής θεσσαλικής ζωής. Ό καθένας άπ’ αύτούς, ανάλογα μέ 
τό σκοπό τής περιοδείας του, τά ένδιαφέροντα καί τή μόρ
φωσή του, πρόσεξε ή τόνισε διαφορετικά θέματα, οί πλη
ροφορίες τους ώστόσο, συνολικά θεωρημένες, μας έπι- 
τρέπουν ν’ άνασυνθέσουμε τή ζωή των Θεσσαλών μέ μιά 
σχετική πληρότητα. Στό τέλος τοϋ ΙΖ' αιώνα πέρασαν άπό 
τή Θεσσαλία οί Τούρκοι περιηγητές Χατζή Κάλφας καί 
Έβλιγιά Τσελεπή κι ό "Αγγλος γιατρός Ε. Brown. Ό τε
λευταίος μάς δίνει καί μιά άνθρωπολογική περιγραφή 
των Θεσσαλών: «Οί Θεσσαλοί είναι αρκετά καλοφτια- 
γμένοι. "Εχουν μαύρα μαλλιά καί μάτια καί πρόσωπο αν
θηρό- θεωρούνται εξαίρετοι ιππείς». Γιά τις Τιρναβίτι- 
σες λέει πώς: «Ή σαν ντυμένες μέ πλουσιώτατες τοπικές

Πηλιορείτισσα της Τουρκοκρατίας μέ τό πανέρι της.

Λάρισα 1669: Ό σουλτάνος Μεχμέτ Δ' βγαίνοντας γιά κυνήγι.

ένδυμασίες- έχουν μαλλιά σγουρά πού κρέμονται στην 
πλάτη τους, βάφουν τά νύχια τους μ’ ανοιχτό, κόκκινο 
χρώμα, καί φορούν όλοπλούμιστα πασούμια». Στά 1705 
πέρασε ό Ρ. Lucas καί στις έπόμενες δεκαετίες τού ίδιου 
αιώνα ό 'Αγγλος θεολόγος R. Pockocke, κι ό Σουηδός 
σοφός άνατολιστής Bjornstahl. ’Ακόμα άναλυτικώτεροι καί 
περιγραφικώτεροι είναι οί: Pouqueville, Dodwell, Leake, 
Holland, Hussing, Hezey, Mezieres, Philippson, Uspen- 
skij κ.ά., πού αφιέρωσαν πολλές σελίδες ή κι όλάκερα 
περιηγητικά κι άρχαιολογικά συγγράμματα γιά τήν τουρ
κοκρατούμενη Θεσσαλία.

Μετά τήν προσάρτηση τής Θεσσαλίας στήν Ελλάδα 
ή ζωή τών Θεσσαλών άρχισε νά βελτιώνεται ικανοποιη
τικά. Τά αστικά κέντρα πυκνώνουν, ιδρύονται Τράπεζες, 
’Επιμελητήρια κι άλλοι όργανισμοί, πού έχουν σάν άν- 
τικειμενικό σκοπό τους τήν έξυπηρέτηση καί τήν προώ
θηση τών συμφερόντων τών όργανωμένων επαγγελματικά 
τάξεων. Οί Θεσσαλικοί Σιδηρόδρομοι εξυπηρέτησαν πολ
λές δεκαετίες τήν έμπορική κίνηση καί τις συγκοινωνια
κές ανάγκες τού τόπου. Ό Βόλος γίνεται τό κέντρο εισα
γωγής κι έξαγωγής τών προϊόντων κι άλλοτε ήταν άπό 
τά έμπορικώτερα λιμάνια τής Ελλάδας. Βιομηχανικές 
μονάδες ιδρύονται σ’ όλες τις θεσσαλικές πόλεις, άπασχο- 
λώντας χιλιάδες έργατοτεχνικοΰ προσωπικού. Ό δασι
κός πλούτος βρίσκει τή σωστή έκμετάλλευση κι έξαγω- 
γή του σ’ άλλα έξωθεσσαλικά καταναλωτικά κέντρα, ένώ
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ή περίσσεια των δημητριακών, των δενδροκομικών καί 
των κτηνοτροφικών προϊόντων διοχετεύεται στή βόρεια 
καί στή νότια Ελλάδα.

’Αρκετά ικανοποιητική ήταν κι ή πνευματική κίνηση 
τής Θεσσαλίας μέσα στα ογδόντα χρόνια τής έλεύθερης 
ζωής της. Οί πλούσιες πνευματικές καταβολές τής τουρ
κοκρατίας συνέχισαν τήν άνθισή τους καί στά κατοπινώ- 
τερα χρόνια. Σ’ όλες τις θεσσαλικές πόλεις κυκλοφορούν 
αξιόλογες ήμερήσιες έφημερίδες, ενώ ή προσπάθεια γιά 
τήν έκδοση βραχύβιων, έστω, περιοδικών ποτέ δέν σταμά
τησε. Οί Θεσσαλοί δημοσιογράφοι διακρίθηκαν πάντο
τε, δουλεύοντας είτε στον επαρχιακό είτε στον πρωτευου- 
σιάνικο τόπο. 'Ορισμένοι λογοτέχνες καί καλλιτέχνες 
Θεσσαλοί άπόχτησαν πανελλήνια άκτινοβολία, ένώ πα
ράλληλα οί Θεσσαλοί επιστήμονες ένίσχυσαν τό έπιστη- 
μονικό δυναμικό τής Ελλάδας, Επανδρώνοντας μ’ άξια 
στελέχη τ’ ’Ανώτατα Πνευματικά μας 'Ιδρύματα. Στή συ

νέχιση καί στό δυνάμωμα τής έκπαιδευτικής κίνησης πά
νω στό θεσσαλικό χώρο πολύτιμη ήταν ή συμβολή τών 
άπόδημων Θεσσαλών, πού παρακινημένοι άπό μιά συγκι
νητική άγάπη στή γενέτειρά τους διαθέσανε μεγάλα ποσά 
γιά τήν ίδρυση, τήν άνακαίνιση καί τή συντήρηση τών 
εκπαιδευτηρίων. Οί ίδιοι άπλωσαν τήν ευεργετική τους 
διάθεση καί σ’ άλλους τομείς. Γηροκομεία, Νοσοκομεία, 
’Ορφανοτροφεία, κτίση, άνακαίνιση κι έξωραϊσμό έκ- 
κλησιών, μουσεία, βιβλιοθήκες, έργα ύδρευσης κι οδο
ποιίας, συναντά ό έπισκέπτης σέ κάθε τμήμα τής θεσσα- 
λικής γής. Παρά τό γεγονός ότι ή Θεσσαλία δοκιμάστη
κε σκληρά κατά τή διάρκεια τής τελευταίας εχθρικής κα
τοχής μ’ έμπρησμούς, λεηλασίες, όμαδικές έκτελέσεις, 
καί μεταπολεμικά άπό καταστρεπτικούς σεισμούς, σήμερα 
παρουσιάζει τήν όψη ενός όμορφου καί νοικοκυρεμένου 
τόπου, πού καθρεφτίζει τό φιλοπρόοδο πνεύμα τών φιλό
πονων καί φιλότιμων κατοίκων του.
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/^133iKSBajH5Cg3jB3*K6]2GGgi3QQ9a3^^ xy a u rum m. icrr?,

Ή Λάρισα είναι παλαιότατη θεσσαλική πόλη. Σύμ
φωνα μέ τίς άρχαιολογικές έρευνες, κατοικοΰνταν από τά 
προϊστορικά ακόμα χρόνια. Τό τοπωνύμιο σημαίνει: φρού
ριο, άκρόπολη. Πολύ νωρίς πήρε τό προβάδισμα στήν 
άρχαία θεσσαλική ιστορία καί μέ τίς άρχοντικές της οι
κογένειες, κυρίως τούς Άλευάδες, έπαιξε σημαντικό ρό
λο στή διαμόρφωση τής πολιτικής, στρατιωτικής, οικονο
μικής καί πολιτιστικής κατάστασης τής κεντρικής Ελλά
δας. Τό 352 π.Χ. υποτάχθηκε στούς Μακεδόνες· τό Β' 
π.Χ. αιώνα στούς Ρωμαίους· τήν ίδια έποχή εκχριστιανί
ζεται- στά χρόνια τοϋ Μ. Κωνσταντίνου ήταν διοικητι
κή έδρα τής Θεσσαλίας· στό τέλος τοΰ Ε' αιώνα λεηλα
τήθηκε άπό τούς Βησιγότθους· τό τέλος τοϋ Γ αιώνα κυ
ριεύτηκε από τούς Βουλγάρους· στά 1204 έγινε φραγκι
κή· τόν ΙΔ' αιώνα σέρβική· τό 1446 τουρκική. Κατά τή 
διάρκεια τής τουρκοκρατίας λεγόταν: Γενή-Σεχήρ καί 
χρημάτισε στρατιωτικό κέντρο των τουρκικών δυνάμεων. 
Πολύ δεινοπάθησαν ή πόλη κι ή περιφέρειά της στον Α' 
ρωσοτουρκικό πόλεμο (1768-1774). Στά 1786 πέρασε στή 
διοικητική δικαιοδοσία τοϋ Άλή Πασά των Ίωαννίνων 
στά 1821 ήταν τό στρατιωτικό κι άνεφοδιαστικό κέντρο 
των τουρκικών δυνάμεων. Άπό τό 1839 αρχίζει ή εμπορι
κή καί βιοτεχνική εξέλιξή της. Στά 1877 ταλαιπωρήθηκε 
άπό άτακτα τουρκικά στίφη· τό 1881 ξανάγινε έλληνική.

Οί συνοικισμοί πού απαρτίζουν τόν τωρινό δήμο Λα- 
ρίσης είναι: ή Λάρισα, ό Άβέρωφ, ή Γεωργική Σχολή, 
τά Καλύβια, τό Κουλούρι, ή Νέα Σμύρνη, ή Νέα Φιλιπ- 
πούπολη καί ή Χλόη.

Σήμερα είναι ή δεύτερη μετά τό Βόλο σέ πληθυσμό θεσ
σαλική πόλη, μέ 43.500 κατοίκους. Πρωτεύουσα τοϋ ο
μώνυμου Νομοϋ, έδρα Δήμου, Μητρόπολης καί τοϋ Β' 
Σώματος Στρατοΰ. Μέ τήν άνάπτυξη τών στεριανών συγ
κοινωνιών μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πήρε άλ- 
ματική έξέλιξη κι έγινε σπουδαίος συγκοινωνιακός κόμβος.

Παράλληλη είναι κι ή οικονομική, εμπορική καί βιομηχα
νική της άνάπτυξη. Σέ σχέση μέ τήν προπολεμική περίο
δο σημαντική είναι κι’ ή πολεοδομική της αλλαγή. Κτί
στηκαν πολλά καινούργια δημόσια κι ιδιωτικά κτήρια, οί 
παρυφές της καλύφθηκαν άπό εύπρόσωπες κατοικίες, πύ
κνωσε τό δίκτυο τών ύπονόμων, έξωραΐστηκαν κι ασφαλ
τοστρώθηκαν οί δρόμοι, διαμορφώθηκαν χώροι γιά πρα
σιές, κήπους καί πάρκα. Ή πύκνωση τοΰ πληθυσμού της 
άπό έμπορους καί βιοτέχνες πού ήρθαν άπό τίς κωμοπό- 
λεις τής ένδοχώρας της, ή ίδρυση καταστημάτων ευπρο
σώπων καί μεθοδικά οργανωμένων, ή κίνηση αστικών 
κι υπεραστικών οχημάτων, δίνουν στή Λάρισα τήν δψη 
σύγχρονου εύρωπαϊκοΰ, άστικοΰ κέντρου.

Ή πόλη εκτείνεται καί στις δυό όχθες τοϋ ποταμοϋ Πη
νειού (Σαλαμπριά), γι’ αύτό στά παλιότερα χρόνια δεινο- 
πάθησε συχνά άπό τίς πλημμύρες του. Σήμερα ό κίνδυνος 
αυτός έχει έκλείψει γιατί οί όχθες του έχουν ένισχυθή 
στά πιό εύπρόσβλητα σημεία τους. Τό γεγονός ότι άπο- 
τελεΐ κέντρο οικονομικό, διοικητικό, δικαστικό, δασονο- 
μικό, έκκλησιαστικό, στρατιωτικό μιας μεγάλης περιο
χής, κι άκόμα έπειδή τό πλήθος τών περαστικών ταξιδιω
τών είναι μεγάλο, λειτουργούν στή Λάρισα πολλά, μι
κρά καί μεγάλα, ξενοδοχεία, έστιατόρια, ζαχαροπλα
στεία, ψυχαγωγικά κέντρα, πού τά περισσότερά τους βρί
σκονται στό παλιό φρούριο καί στό δημοτικό πάρκο 
τοΰ Άλκαζάρ.

’Αξιόλογη είναι κι ή πνευματική κίνηση τής Λάρισας. 
’Επάρκεια παρουσιάζει ή Δημοτική καί Μέση ’Εκπαίδευ
ση μέ καλά διδακτήρια, καθώς καί ή Άνωτάτη, πού τήν 
εκπροσωπεί ή Παιδαγωγική ’Ακαδημία μέ τήν ευδόκιμη 
λειτουργία της. Ό λαρισινός τύπος, καθημερινός κι ε
βδομαδιαίος, είναι άρκετά συγκροτημένος καί πλούσιος 
στήν είδησεογραφική καί φιλολογική του ΰλη. Όπως σ’ 
όλες τίς έπαρχιακές πόλεις, έτσι καί στή Λάρισα, σέ διά-

Λάρισα: Ό λαμπρός ναός τής 
Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος.
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φορές έποχές, έκδόθηκαν καί μηνιαία περιοδικά, πού δε 
μπόρεσαν ώστόσο νά παρατείνουν γιά πολύ τήν έκδοσή 
τους, μ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες των εκδοτών τους. 
’Αξιόλογες υπηρεσίες στην καλλιτεχνική κίνηση τής Λά
ρισας προσφέρει τό Δημοτικό ’Ωδείο καθώς κι οί διάφοροι 
μορφωτικοί κι εκδρομικοί σύλλογοι, πού διοργανώνουν 
διαλέξεις, μουσικές παρουσιάσεις κι ομαδικές έπισκέψεις 
σέ διάφορους θεσσαλικούς κι έξωθεσσαλικούς τόπους.

’Αξιόλογη είναι κι ή έκκλησιαστική δραστηριότητα 
στή Λάρισα. Λειτουργεί εκκλησιαστικό οικοτροφείο γι’ 
άπορους μαθητές τών Γυμνασίων καί συσσίτια άπορων 
γερόντων στούς ναούς Ταξιαρχών, Άγ. Κωνσταντίνου καί 
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Πάνδημη τοπική γιορτή, μέ 
τή συμμετοχή τών πολιτικών, δημοτικών, στρατιωτικών 
κλπ. άρχών γίνεται στή μνήμη τοϋ 'Αγίου Άχιλλίου (15 
Μαΐου). Τοπικός άγιος είναι ό Άχίλλιος, αρχιεπίσκοπος 
Λαρίσης τόν Δ' αιώνα.

Ή Λάρισα είναι πατρίδα τών όνομαστών λογίων τής 
τουρκοκρατίας ’Αλέξανδρου Έλλάδιου (Ζ' αί.) καί τοϋ 
Κωνσταντίνου Κούμα (1770-1836).

"Ενας άμαξιτός δρόμος 31 χιλιομέτρων πού ξεκινά άπό 
τή Λάρισα, οδηγεί τόν επισκέπτη στήν Άγιά. Ό δρόμος 
διασχίζει μιά εύφορη πεδιάδα, πού τή διαρρέει ό ποτα
μός Άσμάκι. Δεξιώτερα, προς τά ριζά τοϋ Μαυροβούνιου 
άλλο ποτάμι, ό άρχαΐος Άμυρος (σημ. Ντερές) έρριχνε 
τά νερά του στά βόρεια τέλματα τής λίμνης Βοιβηΐδος. 
Άπό τό ποτάμι αύτό καί τήν όμώνυμή του άρχαία πόλη 
ό κάμπος ονομαζόταν Άμύριον πεδίον. Τήν πόλη αύτή 
οί άρχαιολόγοι τήν τοποθετούν χαμηλά στό χωριό Κ α - 
σ τ ρ ί (κάτ. 300), πού τό ΙΔ' αιώνα ήταν ιδιοκτησία τοϋ 
βυζαντινού άρχοντα Στέφανου Γαβριηλόπουλου, ένώ στις 
άρχές τοϋ ΙΘ' αιώνα τσιφλίκι τοϋ Άλή Πασά.’Αριστερά 
τοϋ δρόμου πρός τήν Άγιά συναντοϋμε τό παλιό μονα
στηράκι τοϋ Άγιου Νικολάου Φονιά, όπου στή θεσσα- 
λική έξέγερση τοϋ 1878 έγιναν αιματηρές συγκρούσεις ά- 
νάμεσα στούς επαναστάτες καί στούς Τούρκους. Ακόμα 
βορειότερα βρίσκεται τό χωριό Μαρμάριανη (κάτ. 
567) στά ριζά τοϋ βουνοΰ Γεντί—καποΰ, πού είναι οί δυ
τικές πλαγιές τής Όσσας (Κίσσαβου). Δεξιά τοϋ δρόμου 
καί δυτικά τοϋ Άετόλοφου (Δέσιανης) στή θέση Παλιό-

καστρο υποθέτουν οί άρχαιολόγοι πώς ήταν κτισμένή ή 
άρχαία πόλη Λακέρεια. Πλησιάζοντας πρός τήν Άγιά, 
αριστερά μας βρίσκονται τά χωριά Γ ε ρ α κ ά ρ ι (κά
τοικοι 320), Νερόμυλοι (κάτοικοι 427, παλ. Τουρ- 
κοχώρι), καί Μεταξοχώρι (κάτοικοι 576, παλ. Ρέ- 
τσιανη), ένώ δεξιά ή Ά ν ά β ρ α (κάτ. 722, παλ. Δόγα- 
νη) κιό Άετόλοφος (κάτ. 455, παλ. Δέσιανη), όπου 
οί έρευνητές τοποθετούν τή βυζαντινή Βεσαίνη. Στά χρό
νια τής τουρκοκρατίας ήταν τσιφλίκι τοϋ Βελή, γιοϋ τοϋ 
Άλή Πασά. 'Η Άγιά (κάτ. 2.826) μέ τό συνοικισμό 
της Χρυσαλλίδα, άπαρτίζουν μιά κωμόπολη μέ άφθονα 
νερά καί κήπους, στή νότια πλαγιά τής "Οσσας. Στά χρό
νια τής τουρκοκρατίας έβγαζε μετάξι, είχε βαφεία καί 
βιοτεχνία μεταξωτών ύφασμάτων κι ήταν τό κεφαλοχώρι 
τής περιοχής. Τούρκικα όνομαζόταν Γενιτζέ. Σήμερα ά- 
ποτελεΐ ένα άξιόλογο κέντρο, έδρα τών οικονομικών, δι
καστικών κι άστυνομικών άρχών, μέ Γυμνάσιο καί Μέση 
Δασολογική Σχολή. ’Εκκλησιαστικά ύπάγεται στή μη
τρόπολη Δημητριάδος. Άπό τήν Άγιά κατάγεται ό λό
γιος τής τουρκοκρατίας Μεθόδιος Όλυμπιώτης. Στήν 
περιοχή τής Άγιάς, αλλά σ’ ανεξακρίβωτο άκόμα σημείο, 
ίσως στή θέση τής Σελίτσανης, βρισκόταν ή βυζαντινή 
πολίχνη Χάρμενα. Βορειότερα σέ μιά όμορφη τοποθε
σία βρίσκεται τό Μεγαλόβρυσο (κάτ. 856, παλ. 
Νιβόλιανη) μέ πλούσια κτηνοτροφία, καί ή Ά ν α τ ο - 
λ ή (κάτ. 860, παλ. Σελίτσανη), όνομαστή έπίσης γιά τά 
εξαιρετικά τυροκομικά της προϊόντα. Άνατολικώτερα 
τής Άγιάς συναντοϋμε τή Μελίβοια (κάτ. 2177, παλ. 
Αθάνατο) καί στή θάλασσα τήν Κ α ρ ί τ σ α (κάτ. 925). 
Στή θέση Παλιόκαστρο καί Κοκκινόνερο τοποθετοΰν 
τις άρχαΐες Εύρυμενές, ένώ στις έκβολές τοϋ χείμαρρου 
Παλιουράς καί στή θέση Ταρσανάς υποθέτουν πώς ήταν 
χτισμένη ή άρχαία μαγνητική πόλη Ριζοϋς. Άλλα χωριά 
τής περιοχής είναι ή Σωτηρίτσα (κάτ. 381, παλ. Κά- 
πιστα), ή Σκήτη (κάτ. 709) κι ή Ποταμιά (κάτ. 
433). Στις δυτικές ύπώρειες τής "Οσσας βρίσκεται τό Σύ
κο ύ ρ ι ο (κάτ. 2186, παλ. Μεγάλο Κεσερλί), ή Έ λ ά - 
τ ε ι α (κάτ. 625, παλ. Μικρό Κεσερλί), τό Πουρνά- 
ρ ι (κάτ. 692) καί σέ ύψόμετρο 800 μ. περίπου ή Σ π η - 
λ ι ά (κάτ. 763).

Λάρισα: Πρωινός περίπατος
στό δροσόλουστο «Άλκαζάρ».
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Λάρισα: Πλατεία Β' Σώματος Στρατού.

Ταξιδεύοντας μέ τό τραίνο άπό τή Λάρισα πρός τή Θεσ
σαλονίκη, έχουμε μέχρι τά Τέμπη άριστερά μας τον Πη
νειό ποταμό, πού κυλάει άθόρυβα τά θολά νερά του για 
νά σμείξη μέ τή θάλασσα τοΰ Θερμαϊκού. Δεξιά μας βλέ
πουμε τό Μελισσοχώρι (κάτ. 595, παλ. Χασάμ- 
παλη), τή θέση τής Μαυρολίμνης (παλ. Νεσσωνίς), καί 
τά λείψανα τοΰ παλιού χωριού Δραχμάνι, πού εκεί κοντά 
τοποθετούν οί άρχαιολόγοι τήν προθεσσαλική πόλη Μό- 
ψιον, όνοματοθετημένη άπό τον μυθικό άργοναύτη, κυ
νηγό, πολεμιστή καί μάντη Μόψο. Λίγο βορειότερα α
πλώνεται τό άρχαΐο Δώτιο πεδίο. Άριστερά τής σιδηρο
δρομικής όδοΰ βρίσκονται: Ή Φάλαννα (κάτ. 1637, 
παλ. Τατάρ καί Όρμάν Τσιφλίκι). Έκεΐ κοντά ήταν κτι
σμένη ή άρχαία Φάλαννα, γνωστή άπό άρχαϊες έπιγραφές, 
ώραιότατα άνάγλυφα καί νομίσματα. Ό Άμπελόν 
(κάτ. 3373, παλ. Καζακλάρ). Μακρυχώρι (κάτ. 1645, 
παλ. Μπάκραινα). ’Εκεί κοντά ήταν κτισμένη ή ομηρική 
πόλη Γυρτώνη, γνωστή άπό έπιγραφές καί Γυρτώνιους 
στρατηγούς τού Κοινού των Θεσσαλών. Στά 1800 ή Μπά- 
κραινα ήταν παραγωγικώτατο τσιφλίκι τού Άλή Πασά. 
Βορειότερά της τοποθετούν τήν άρχαία πόλη Κονδαία. 
Γ ό ν ν ο ι (κάτ. 3334, παλ. Δερελί καί Κιτσιλέρ). Στήν 
άρχαιότητα οί Γόννοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στή θεσ- 
σαλική ιστορία, μιά κι είχαν στρατηγική σημασία, κτι
σμένοι καθώς ήσαν κοντά στο στενό τών Τεμπών. Άπό κεΐ 
καταγόταν ό Θεσσαλός ταγός Κινέας, κι άπό κεΐ πέρα
σαν οί στρατιές τοΰ Ξέρξη. Πλούσια είναι τά άνασκαφι- 
κά ευρήματα τών Γόννων—κυρίως έπιγραφές. Λίγο βο
ρειότερα βρισκόταν τό θεσσαλικό πόλισμα Γοννοκόν- 
δυλος. Στήν είσοδο τοΰ στενού βρίσκεται τό χωριό Τ έ μ - 
π η (κάτ. 147, παλ. Μπαμπά). Άπό δώ άρχίζει ή γραφι- 
κώτατη κοιλάδα τών Τεμπών (μήκος 6 χλμ. 
πλάτ. 30-50 μ.) μιά άπό τις πιό όμορφες τοποθεσίες τοΰ 
έλληνικοΰ χώρου. Άπό τήν άρχαιότητα άκόμα "Ελληνες 
και Λατίνοι συγγραφείς, όπως οί: Θεόκριτος, Λουκιανός, 
Αίλιανός, Κάτουλλος, Πλίνιος, κι οί νεώτεροι εύρωπαΐοι 
περιηγητές: Gell, Dawkins, Holland, Dodwell, Leake, Me- 
zieres, Ussing, Fallmerayer κ.ά. μας έδωσαν γλαφυρώτα- 
τες περιγραφές καί λυρικώτατες σελίδες, όπου τονίζουν 
τήν έντυπωσιακή συγκρότηση τοΰ τοπίου άπό όρεινούς 
όγκους, πλαγιές, γκρεμούς, πλούσιες δροσοπηγές πού πι
δακίζουν άπό τούς βράχους, πυκνή καί πασίλογη χλωρί
δα καί τόν Πηνειό νά κυλά άνάμεσα στά δασιά κι αιωνό
βια πλατάνια. Στό μεσαίωνα όνομαζόταν Λυκοστόμιον 
άπό ένα όχυρό πόλισμα πού υποθέτουν ότι ήταν κτισμένο 
στό Κάστρο τής Ώριας. Στήν τουρκοκρατία ήταν γνω
στό ώς Στενό τοΰ Μπαμπά. «Εις τό όνομα τής τερπνής 
κοιλάδος—γράφει ό Νικ. Γεωργιάδης—τής ώραιοτέρας

υπέρ πάσαν άλλην τοποθεσίαν τής τόσο ώραίας Ελλά
δος, αί χαρμόσυνοι άναμνήσεις τής άρχαιότητος άθρόαι 
παρουσιάζονται εις τήν φαντασίαν. Ή δροσερότης της, 
αί γραφικώταται καλλοναί της ήταν τόσω περίπυστοι, 
ώστε πάσα ώραία τοποθεσία, πάσα τερπνή κοιλάς έκαλεΐ- 
το παρά τών άρχαίων Τέμπη». Στήν έξοδο τής κοιλάδας δε
ξιά βρίσκεται τό Ό μ ό λ ι ο ν (κάτ. 1033, παλ. Λασποχώ- 
ρι), όπου τοποθετούν τήν άρχαία πολίχνη Όμόλη ή Όμό- 
λιον. Στις έκβολές τοΰ Πηνειού είναι έπίσης καί τό χω
ριό Παλαιόπυργος (κάτ. 196, παλ. Νικτερέμ). Έ
κεΐ κοντά υποθέτουν πώς ήταν κτισμένη ή άρχαία μακε
δονική πολίχνη Φίλα, γνωστή στούς συγγραφείς άπό τούς 
μακεδονορρωμαϊκούς πολέμους. Ή κοιλάδα τών Τεμπών 
σχηματίζεται άπό τις άπότομες άπολήξεις τών βουνών 
Όσσας (Κισσάβου) πού όρθώνεται δεξιά καί τού Όλύμ- 
που, άριστερά.

Ή Όσσα, γνωστή στήν άρχαιότητα καί ώς Όμόλιον 
όρος, ήταν, σύμφωνα μέ τις ομηρικές άντιλήψεις, κατοι
κία τών Κενταύρων. Πρόκειται γιά κωνικό, βατό βουνό, 
χωρίς πυκνά δάση, γι’ αύτό κι άπρόσφορο στήν κλέφτικη 
ζωή. Ή δημοτική μούσα τό ονομάζει «κονιαροπατημένο», 
έπειδή εύκολα τό έξερευνοΰσαν καί τό έλεγχαν τά κατα
διωκτικά άποσπάσματα τών Κονιάρων τής Λάρισας. Σ’ 
ένα προβούνι τής "Οσσας, 36 χλμ., άπό τή Λάρισα, βρί
σκονται κτισμένα τά Άμπελάκια (κάτ. 969), πε
ρίφημα στά χρόνια τής τουρκοκρατίας (1780-1811) άπό 
τό έμπόριο τών βαμπακερών, κόκκινων ύφασμάτων, πού 
ήσαν περιζήτητα στις εύρωπαϊκές άγορές. Γιά τήν κατερ
γασία τοΰ βαμπακιοΰ καί τή βαφή του άπό τή φυτική ού- 
σία ριζάρι, ιδρύθηκαν έργοστάσια όπου δούλευαν στό σύ-

Λάρισα: Στις όχθες τοΟ Πηνειού.
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νολό τους σχεδόν οί κάτοικοι'τής κωμόπολης, καί μιά 
όνομαστή έμποροβιομηχανική Συντροφιά, μ’ άντιπρο- 
σώπους καί παραρτήματα στο έξωτερικό καί τεράστιες 
καταθέσεις στις τράπεζες τής Βιέννης. Ή τριαντάχρονη 
αυτή οικονομική άνθηση των Άμπελακίων στόλισε τήν 
κωμόπολη με άξιόλογα άρχοντικά, όπως τοΰ Σβάρτζ, τοϋ 
Τσαμπαλή κ.ά., πού φτιαγμένα καί διακοσμημένα άπό λα
ϊκούς τεχνίτες, μά πάνω σέ ευρωπαϊκά διακοσμητικά θέ
ματα καί μοτίβα, άποτελοϋν άπό τά πιό ένδιαφέροντα μνη
μεία τής θεσσαλικής λαϊκής τέχνης. Παράλληλη ήταν κι 
ή έκπαιδευτική κίνηση των Άμπελακίων, όπου δίδαξαν 
σοφοί δάσκαλοι τοϋ Γένους, όπως οί: ’Ιωνάς Σπαρμιώτης, 
Γρηγόριος Κωνσταντάς, Σπυρ. Άσάνης κ.ά. Άπό τ’Άμ- 
πελάκια κατάγονται οί φιλογενεΐς: ’Ιγνάτιος Άρδαμε- 
ρίου, Ζήσης Κάβρας, Γ. Εύθυμιάδης, ό φιλικός ’Ιωάννης 
Μακρής, Μανιάρηδες, Δροσινοί, Ί. Λεονάρδος κ.ά.

Ό Όλυμπος, βουνό έκτεταμένο, ψηλό κι απρόσιτο μέ 
τούςάρχαίους χαρακτηρισμούς: πολυκόρυφος, μακρός, πο
λύπτυχος, πολυδειράς, αίγλήεις, αίπύς, είναι ό πολυθρύ
λητος τόπος τής αρχαίας θεογονίας, κατοικία των «όλυμ- 
πίων» θεών, ή κοιτίδα καί ό ιερός χώρος τής άρχαίας θρη
σκείας, όπου ξετυλίχθηκαν ένα σωρό ειδυλλιακά περιστα
τικά τής μυθολογίας. Στά χρόνια τής τουρκοκρατίας οί 
περιφέρειες τοΰ Κάτω καί Άνω Όλύμπου, ήσαν τά ασφα
λισμένα ενδιαιτήματα περίφημων κλεφταρματολών όπως 
των Λαζαίων, τοϋ Νικοτσάρα, των Βλαχαβαίων, τοϋ Βλα- 
χοθόδωρου, τοϋ Τζαχείλα κ.ά., πού τό υψηλό τους φρόνη
μα, οί άνδραγαθίες κι οί επικές συγκρούσεις μέ τούς τουρ- 
καρβανίτες, έγιναν ποιητικό άντικείμενο τής λαϊκής μού
σας. Ή περιφέρεια τοΰ Όλύμπου αποτελεί τή σπονδυ
λική στήλη τοΰ κλέφτικου τραγουδιού, πού σ’ εκατοντά
δες άσματα καί μέ ποικίλα είδη (τής τάβλας, τσάμικα, συρ- 
τά κ.ά.) άπαθανάτισε μιά εποχή βαρείας σκλαβιάς καί ταυ
τόχρονα εκρηκτικής άνταρσίας. Στόν ’Όλυμπο είναι κτι
σμένη ή Ρ ά ψ α ν η (κάτ. 2050), κεφαλοχώρι πλουσιώ- 
τατο στά χρόνια τής τουρκοκρατίας, μέ ακμαία μεταξο- 
καλλιέργεια, νηματουργία καί παραγωγή έξαίρετου κρα
σιού. Είναι πατρίδα τοϋ λογίου Βησσαρίωνα καί τοϋ μου
σικού άδελφοϋ του Αναστασίου, τοϋ δάσκαλου τοϋ Γέ

νους Δημητρίου Γοβδελά, καί τοϋ νεομάρτυρα Γεωργίου 
τοϋ έκ Ραψάνης. Βορειότερα συναντούμε τόν Πύργε- 
τ ό (κάτ. 2308), τήν Κρανιά (κάτ. 863) καί δυτικώτε- 
ρα τήν Καλλιπεύκη (κάτ. 1300, παλ. Νεζερός), 
κοντά στήν άρχαία, όρεινή λίμνη Άσκουρίδα.

Προχωρώντας 16 χλμ. Β.Δ. τής Λάρισας συναντούμε 
τήν κωμόπολη τοϋ Τ ι ρ ν ά β ο υ (κάτ. 10756). Ό σημε
ρινός δήμος άπαρτίσθηκε άπό τούς συνοικισμούς: Τίρνα- 
βος, Μπέη Μύλοι, Λούτσα, Μπούρνα-Τρύπα, Αύλαγάδες, 
Βρύση Τιρνάβου, Προφήτης Ήλίας καί Τρυπημένη. Εί
ναι κτισμένος στή δεξιά όχθη τοϋ Τιταρήσιου (Ξεριά). 
Τό όνομά του είναι σλαβόθετο καί σημαίνει: άγκαθότο- 
πος. Άπό τά πρώτα χρόνια τής τουρκοκρατίας ό Τίρνα- 
βος παρουσίασε οικονομική άνθηση καί άκμή. Τό ΙΗ' αι
ώνα δημιουργήθηκαν συγκροτημένες έμποροβιοτεχνικές 
έπιχειρήσεις βαφικής κι ύφαντουργίας μέ έξαγωγή τών 
προϊόντων στις άγορές τής κεντρικής Ευρώπης, στή Μολ
δοβλαχία καί στή Ρωσία. Ή οικονομική αυτή εύεξία έ
κανε ώστε ό πληθυσμός του νά φτάση στις 30.000. Όνομα
στό μέχρι σήμερα είναι τό ούζο τοΰ Τιρνάβου. Έδώ είχε 
τήν έδρα του σ’ όλη σχεδόν τήν τουρκοκρατία ό μητρο
πολίτης Λαρίσης κι ό Βελής, γιος τοϋ Άλή πασά, διοι
κητής τής Θεσσαλίας στις αρχές τοΰ ΙΘ' αιώνα. Τό ανά
κτορό του, πού άργότερα κάηκε, στάθηκε όνομαστό σ’ όλη 
τή Θεσσαλία. Στά 1813 ό πληθυσμός τοΰ Τιρνάβου άπο- 
δεκατίστηκε άπό μιά μεγάλη επιδημία, ενώ στά 1821 έδει- 
νοπάθησε άπό τά τουρκικά, περαστικά στρατεύματα. Α
ξιόλογη ήταν κι’ ή πνευματική κίνηση τοΰ Τιρνάβου στά 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας. Άπό τά μέσα τοΰ ΙΖ' αιώνα 
λειτουργούσε καλά συγκροτημένο σχολείο μέ άξιόλο- 
γους δασκάλους όπως: ό Μάρκος Πορφυρόπουλος, ό Ά- 
λέξ. Τουρναβίτης, ό Άναστ. Παπαβασιλόπουλος, ’Ιωάννης 
Πέζαρος κ.ά. Λείψανο τοΰ εκπαιδευτικού αύτοΰ όργασμοΰ 
είναι οί 100 περίπου χειρόγραφοι κώδικες πού σώθηκαν 
εκεί. Άπό τόν Τίρναβο κατάγονται οί λόγιοι: Στέφανος 
Δούγκας, Αθανάσιος Δημητριάδης, Άχ. Τζάρτζανος, Θ. 
Άξενίδης κ.ά. Ενδιαφέρουσα είναι ή τιρναβίτικη λαογρα
φία καί τά άποκριάτικα έθιμα. Έχει δημοτικά σχολεία,

Έτοιμοι γιά χιονοδρομίες 
στις πλαγιές τοΟ Όλύμπου.
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Τέμπη: Ό Πηνειός κυλά αθόρυβα τά νερά του.

Γυμνάσιο, διάφορες κρατικές ύπηρεσίες. Στήν ένορία τής 
Φανερωμένης λειτουργεί συσσίτιο άπορων. Τοπικός ά
γιος είναι ό όσιομάρτυς Γεδεών ό Νέος, πού μαρτύρησε 
στά 1818. 'Η κάρα του βρίσκεται στό Ναό τής Φανερω
μένης καί λιτανεύεται σέ πάνδημη πανήγυρη στις 30 Δε
κεμβρίου.

Δυτικά τοΰ Τιρνάβου υψώνονται οί γυμνοί, ορεινοί όγ
κοι τής Μελούνας καί τοΰ Μενεξέ, πού άποτελοϋσαν τά 
ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι τό βαλκανικό πόλεμο (1912). 
Προχωρώντας δυτικά καί πλάϊ στις όχθες τοΰ Ξερια βλέ
πουμε άριστερά μας τό χωριό Δαμασούλι (κάτ. 161) 
καί τό Δ α μ ά σ ι (κάτ. 1456), ίδρυμα των βυζαντινών χρό
νων. Έκεΐ κοντά τοποθετείται από τούς άρχαιολόγους ή 
προχριστιανική οχυρή πολίχνη Μύλαι. Προχωρώντας 
συναντούμε τό Μεσοχώρι (κάτ. 605, παλ. Μιλόγου- 
στα), καί στήν άντικρινή όχθη τοΰ ποταμοΰ τό Βλάχο- 
γιάννι (κάτ. 1196). Τήν εκκλησία καί τό σχολείο του 
έκαψαν οί γερμανοϊταλοί. Δεξιά τοΰ δρόμου καί σέ υψό
μετρο 300 μ. βρίσκεται τό μεσαιωνικό χωριό Δ ο μ έ ν ι -

κο (κάτ. 1967), άνθηρότατη κωμόπολη στά χρόνια τής 
τουρκοκρατίας, μέ άξιόλογα αστικά οικοδομήματα τής 
λαϊκής αρχιτεκτονικής κι ένδιαφέρουσες έκκλησίες όπως 
των 'Αγίων ’Αναργύρων καί τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. Στή 
διάρκεια τής κατοχής τό Δομένικο καταστράφηκε από 
τούς γερμανοϊταλούς καί πολλοί κάτοικοί του τουφεκί- 
στηκαν. ’Ανατολικά τοΰ χωριού βρίσκονται ερείπια των 
έλληνιστικών χρόνων. Έκεΐ τοποθετοΰν τήν αρχαία πό
λη Χυρετίαι. ’Αριστερά τοΰ δρόμου καί σέ υψόμετρο 180 
μ. βρίσκεται τό Ά μ ο ύ ρ ι (κάτ. 542), δυτικώτερα ακό
μα καί σέ ύψόμετρο 180 μ. τό Π ρ α ι τ ώ ρ ι (κάτ. 579), 
βορειότερα ή Μαγούλα (κάτ. 603), ό Ευαγγελι
σμός (κάτ. 876, παλ. Κουνιατσή), κι άριστερώτερα τό 
Παλαιόκαστρο (κάτ. 671), όπου υποθέτουν πώς βρι
σκόταν ή περραιβική πόλη Μάλλοια. Στήν περιφέρεια 
τής Συκιάς (κάτ. 1054) βρίσκεται τό Μοναστήρι τής 
Άναλήψεως, πού τό λεηλάτησαν οί γερμανοϊταλοί τό 
Φλεβάρη τοΰ 1944.

Στό 61° χλμ. άπό τή Λάρισα βρίσκεται ή Έλασσών 
(κάτ. 5765), πού απαρτίζεται άπό τούς συνοικισμούς: Έ
λασσών, 'Αγιονέρι καί Μικρό Έλευθεροχώρι. Ή Έλασ
σών είναι γνωστή άπό τά ομηρικά χρόνια. Τή διαρρέει ό 
Τιταρήσιος. Είναι έδρα μητροπόλεως καί άλλων κρατι
κών υπηρεσιών. Στά χρόνια τοΰ Ίουστινιανοΰ άναφέρεται 
ώς οχυρό πόλισμα. Στή διάρκεια τής τουρκοκρατίας ήταν 
έδρα καζά, γι’ αυτό πυκνοκατοικήθηκε άπό Τούρκους. 
Στήν κατοχή οί γερμανοϊταλοί πυρπόλησαν σαράντα σπί
τια. Έχει Γυμνάσιο κι ένα εξαιρετικό συγκρότημα λαϊ
κών χορών. Τοπική, πάνδημη γιορτή είναι τά Ελευθέρια 
(6 ’Οκτωβρίου). Στήν Ελασσόνα, πάνω στό λόφο βρίσκε
ται κτισμένο τό όνομαστό μοναστήρι τής Παναγίας Ό- 
λυμπιώτισσας, ίδρυμα τοΰ βυζαντινοΰ αύτοκράτορα ’Αν
δρόνικου Γ' Παλαιολόγου (ΙΔ' αί.), μέ λαμπρό καθολικό 
κι άξιόλογη βιβλιοθήκη άπό σπάνια έντυπα καί 230 χει
ρόγραφους κώδικες. Γιά πολλούς αιώνες τό μοναστήρι 
αυτό στάθηκε άξιόλογο μοναστικό καί θρησκευτικό κέν
τρο τής περιοχής κι ή συμβολή του στή πνευματική ζωή 
τοΰ τόπου ήταν μεγάλη. Σέ μικρή άπόσταση άπό τήν Ελασ
σόνα βρίσκεται ή Τσαρίτσανη (κάτ. 2933) πού τήν
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απαρτίζουν οί συνοικισμοί: Τσαρίτσανη καί Άετορράχη 
(παλ. Βελεσνίκος). Στά χρόνια τής τουρκοκρατίας ήταν 
ανθηρότατο έμποροβιοτεχνικό κέντρο, μέ άξιόλογη πα
ραγωγή μεταξιού καί βαμβακερών νημάτων. Όνομαστό 
ήταν τό σχολείο της όπου δίδαξαν ό I. Πέζαρος, ό Κωνστ. 
Οικονόμος ό έξ Οικονόμων κ.ά. Κατά τή διάρκεια τής κα- 
τοχής πυρπολήθηκε ολοκληρωτικά άπό τούς γερμανοϊ- 
ταλούς καί πολλοί κάτοικοί της τουφεκίστηκαν. Οί ση
μερινοί της κάτοικοι διακρίνονται γιά τή φιλεργία καί τό 
προοδευτικό τους πνεύμα.

Στήν περιφέρεια Ελασσόνας, βορειοανατολικά καί πρός 
τούς πρόποδες τού Όλύμπου βρίσκονται: τό χωριό Κρυ- 
ό β ρ υ σ η (κάτ. 540, παλ. Πολιάνα) πού πυρπολήθηκε 
άπό τούς γερμανοϊταλούς, σέ υψόμετρο 560 μ. τό χωριό 
Σπαρμός (κάτ. 156), πυρπολημένο κι αυτό άπό τούς 
ίδιους, καί σέ υψόμετρο 1000 μ. τό ιστορικό μοναστήρι 
Άγ. Τριάδος Σπαρμοϋ. ’Αριστερά τού δρόμου πού οδηγεί 
στήν Κοζάνη είναι κτισμένο τό χωριό Β ο υ β ά λ α (κάτ. 
681)· νοτιά της υποθέτουν πώς βρισκόταν ή περραιβική 
πόλη Άζωρος, γνωστή άπό τούς έλληνιστικούς χρόνους. 
Βορειοδυτικά τής Βουβάλας καί δυτικά τού χωριού Π ύ - 
θ ι ο ν (κάτ. 1357, παλ. Σέλος) τοποθετούν τήν άρχαία Δο- 
λίχη. Σέ υψόμετρο 1150 μ. βρίσκεται ή κωμόπολη Λι
βάδι (κάτ. 3162, παλ. Βλαχολίβαδο) έδρα τού έπισκό- 
που Πέτρας καί Λιβαδιού στά χρόνια τής τουρκοκρατίας, 
μέ πολλούς άπόδημους, πατρίδα τού Μητροφάνη Γρήγο
ρα, τού ’Ανθίμου Όλυμπιώτη καί τού άγωνιστή τού 21 
Γεωργάκη ’Ολύμπιου. Στή διάρκεια τής κατοχής πυρπο
λήθηκε δυό φορές άπό τούς γερμανοϊταλούς. Δυτικά τής 
Ελασσόνας βρίσκεται κι ή κωμόπολη τής Δεσκάτης 
(κάτ. 4.185) πού τήν άπαρτίζουν οί συνοικισμοί: Δεσκάτη, 
"Αγ. Γεώργιος, Γήλοφος καί Διασελλάκι.

Ό άμαξιτός δρόμος πού οδηγεί άπό τή Λάρισα στά Φάρ
σαλα, πέρνα άπό μιά πλουσιώτατη σέ δημητριακά καί νο
μές πεδιάδα. "Υστερα άπό 10 χλμ. διαδρομή φτάνουμε στή 
Νίκαια (κάτ. 1751, παλ. Νεμπεγλέρ), παλιό τσιφλίκι τού 
Άλή πασά καί πατρίδα τού όνομαστοϋ λόγιου, άγωνιστή 
καί δασκάλου τού Γένους Θεοκλήτου Φαρμακίδη. Δυτικά 
βρίσκεται ή Κραννών (κάτ. 436), παλαιότατη πόλη, 
πού μέ τούς ισχυρούς καί πλουσιώτατους χωροδεσπότες 
της Σκοπάδες, έπαιξε σημαντικό ρόλο στήν ιστορία τής 
άρχαίας Θεσσαλίας. Στά προϊστορικά χρόνια όνομαζόταν 
καί Έφύρα, ενώ τά έρείπιά της στή νεώτερη έποχή είναι 
γνωστά ώς Παλαιολάρισα. Ή ’Ερέτρια (κάτ. 1349, 
παλ. Τσαγκλί) άναφέρεται στο Στράβωνα ώς ίδρυμα τού 
Άδμήτου κι άφιερωμένη στόν ’Απόλλωνα. Έκεΐ κοντά 
βρίσκεται καί τό μουσουλμανικό μοναστήρι Ίρενί Τεκές, 
μοναστικό ενδιαίτημα τών μπεκτασήδων, μιας μωαμεθα
νικής αίρεσης. "Ενα χιλιόμετρο δυτικά τού χωριού 'Α γ . 
Τριάς (κάτ. 137, παλ. Σουπλί) βρίσκεται ή Σκοτοΰσσα 
(κάτ. 437), ομηρική πόλη καί άξιόλογο κέντρο τής άρχαίας 
Θεσσαλίας. Στήν περιφέρεια τών Φαρσάλων βρισκόταν 
καί τό άρχαΐο πόλισμα Θετίδειο, πού άλλοι τό θέλουν στο 
σημερινό χωριό Θετίδειο (κάτ. 195, παλ. Άλχανί) 
καί άλλοι στό χωριό Δασόλοφος (κάτ. 500, παλ. 
Μπεκήδες).

Σ’ άπόσταση 45 χλμ. άπό τή Λάρισα βρίσκεται ή πα
λαιότατη καί ισχυρή πόλη τής άρχαίας Θεσσαλίας Φάρ
σαλα (κάτ. 5294), πού σήμερα άπαρτίζεται άπό τούς 
συνοικισμούς: Φάρσαλα, "Αγιος Γεώργιος (παλ. Χατζηα- 
μάρ), ’Αχίλλειο (παλ. Κακλετζί), Ρύζιο καί Σταθμός. Στά 
χρόνια τής τουρκοκρατίας ήσαν γνωστά καί μέ τήν όνο- 
μασία: Τσατάλτζα. Στήν άρχαιότητα ήσαν έδρα εύγενών 
χωροδεσποτών καί ό πλούτος τους στάθηκε όνομαστός. 
Τό πολίτευμά τους ήταν ολιγαρχικό καί, κατά τή μαρτυ
ρία τού ’Αριστοτέλη, λειτουργούσε μέ υποδειγματικό τρό
πο. Στά Φάρσαλα λατρεύονταν ό Δίας Σωτήρ, ό ’Ασκλη
πιός κι ή ’Αφροδίτη. Τό 48 μ.Χ. στό φαρσαλινό πεδίο ό

’Ιούλιος Καΐσαρ κατατρόπωσε τόν Πομπήϊο. Στή βυζαν
τινή έποχή έδρευε έκεΐ ό έπίσκοπος Φαναριοφερσάλων. 
Κατά τή διάρκεια τής τουρκοκρατίας ήσαν έδρα μπέηδων 
πού νέμονταν κτηματικά τήν περιοχή, ένώ στις άρχές τού 
ΙΘ' αιώνα έγιναν τσιφλίκι τού Άλή Πασά. Σήμερα είναι 
άνθηρό κέντρο τής περιοχής, μέ πυκνή συγκοινωνία κι 
έμπορική έπικοινωνία μέ όλες τις θεσσαλικές πόλεις, μέ 
Γυμνάσιο κι άλλες δημόσιες ύπηρεσίες. Τά κέντρα του 
είναι εύπρόσωπα κι ή όψη τής πόλης μέ τά νεόδμητα κτί
ριά της έχει άποβάλει τό παλιό, τούρκικο της χρώμα. ’Ο
νομαστό προϊόν είναι ό χαλβάς, μέ ιδιαίτερη, έπιχωριά- 
ζουσα σύνθεση. Τοπική έορτή είναι τής Αγίας Παρα
σκευής καί ή ένιαύσιά της έμποροπανήγυρη παρουσιάζει 
άξιόλογη κίνηση.

Ταξιδεύοντας άπό τή Λάρισα στό Βόλο, έχουμε αριστε
ρά μας τούς γυμνούς όγκους τού Μαυροβούνιού καί τά 
χωριά Πλατύκαμπος (κάτ. 1439, παλ. Τοπουσλάρ) 
καί Μεγάλο Μοναστήρι (κάτ. 834, παλ. Σακα- 
λάρ), ένώ δεξιά μας τήν εύφορη λαρισινή πεδιάδα μέ τά 
χωριά Χάλκη (κάτ. 1553, παλ. Μαϊμούλι) καί Κυ
ψέλη (κάτ. 858, παλ. Κιλελέρ), όνομαστό στή νεώτερη 
άγροτοκοινωνική ιστορία, άπό τό αιματηρό συλλαλητή
ριο τών κολλήγων τού θεσσαλικοΰ κάμπου (6 Μαρτίου 
1910), πού ζήτησαν άπό τήν κυβέρνηση Στ. Δραγούμη νά 
ψηφίση νομοσχέδιο γιά τήν άπαλλοτρίωση καί διανομή 
τών τσιφλικιών. Στή μνήμη τών νεκρών αύτοϋ τού άγώνα 
γίνεται στήν Κυψέλη ένιαύσιο πανθεσσαλικό μνημόσυνο.

Μπαμπά: Τό όνομαστό όθομανικό τέμενος.
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Βόλος: Μιά από τις ωραιότερες πόλεις της επαρχιακής 
Ελλάδας κι ή μεγαλύτερη σε πληθυσμό από τις θεσσαλι- 
κές μέ 49.221 κατοίκους. Παρά τό γεγονός ότι ό μυχός αυ
τός τοϋ Παγασιτικοϋ κατοικεϊταισυνέχεια πέντε περίπου χι
λιετίες, ό Βόλος είναι καινούργια πόλη· στά 1833 εγκατα
στάθηκαν οί πρώτοι οικιστές της. Προηγούμενα ήταν ένα 
μικρό κι άθλιο πόλισμα μέσα στό κάστρο, όπου έμεναν 
Τούρκοι κι ελάχιστοι χριστιανοί. Άπό τό 1840 ό πληθυσμός 
άρχίζει νά πυκνώνη κι ή πόλη νά εύδοκιμή άπό τή δραστη
ριότητα των πηλιορειτών κι εξ αίτιας τής νευραλγικής 
της θέσης. Στάθηκε μέχρι πριν άπό τόν τελευταίο πόλεμο 
ό ναυτικός, ό έμπορικός, ό συγκοινωνιακός πυλώνας τής 
θεσσαλικής ένδοχώρας καί ταυτόχρονα τό πιο σφριγηλό 
κοινωνικό, βιομηχανικό καί πνευματικό κέντρο τής πε
ριοχής. Μέ τόν καιρό έγκαταστάθηκαν εκεί Ήπειρώτες, 
Μακεδόνες, Νησιώτες και Ρουμελιώτες έμποροι, ιδρύθη
καν ξένα πρακτορεία καί Τράπεζες, δημιουργήθηκαν βιο
μηχανικές μονάδες μέ άρτια συγκρότηση, ύφαντουργεΐα, 
μηχανουργεία, καπνεργοστάσια καί καπναποθήκες, δί
νοντας βιοποριστική άπασχόληση σέ χιλιάδες εργάτες. 
'Ομόλογη ήταν κι ή κοινωνική καί πνευματική άνοδο τού 
Βόλου. Νωρίτερα δημιουργήθηκε μιά πολιτισμένη άστι- 
κή ζωή, έκδόθηκαν εφημερίδες καί περιοδικά, λειτούργη
σαν σχολεία μέ πρωτοποριακά γλωσσοεκπαιδευτικά προ
γράμματα, ιδρύθηκαν εργατικά καί βιοτεχνικά σωματεία 
μέ μαχητική συνείδηση κι έκκολάφτηκαν τά πιό προο
δευτικά ιδανικά τής νεοελληνικής ζωής. Ό Βόλος έχει 
τήν κανονικώτερη ρυμοτομία άπ’ δλα ίσως τά έλληνικά 
άστικά κέντρα. Οί δρόμοι του δλοι παράλληλοι καί κάθε
τοι πρός τήν παραλία, απλόχωροι καί φωτεινοί, τοϋ δί
νουν μιά έντονα συγχρονισμένη δψη. Πουθενά δέ συναντά 
ό επισκέπτης τό τεφρό καί πρασινισμένο άπό τή μούχλα 
οικοδομικό κατάλοιπο τής τουρκοκρατίας. Ύστερ’ άπό 
τις τελευταίες σεισμικές δοκιμασίες, ή κτηριακή άνανέω- 
ση είναι άπόλυτη.

Ό Βόλος είναι έδρα τής Νομαρχίας Μαγνησίας καί τού 
Μητροπολίτη Δημητριάδος. ’Εδώ έπίσης έδρεύουν καί 
διάφορες κρατικές υπηρεσίες, λειτουργούν υποκαταστή
ματα τών κυριώτερων έλληνικών Τραπεζών καί σχολεία 
δλων τών κατηγοριών καί βαθμιδών, δημόσια κι ιδιωτικά. 
Πυκνή κι έξυπηρετική έπίσης είναι ή άστική κι ύπεραστι
κή συγκοινωνία τού Βόλου, πού τόν συνδέει μέ τά πηλιο- 
ρείτικα χωριά καί τή θεσσαλική ένδοχώρα. 'Η θαλάσσια 
συγκοινωνία γίνεται μέ πλοιάρια στά χωριά τού Παγασι- 
τικοΰ, ενώ ή άτμοπλοϊκή τόν συνδέει μέ τή Χαλκίδα καί 
τίς Β. Σποράδες. Τά βολιώτικα καταστήματα διακρίνονται 
γιά τό πλήθος τους, τά εκλεκτά προϊόντα καί τήν καλαι
σθησία τους. Στό Βόλο έκδίδονται ήμερήσιες έφημερίδες 
μέ άρτια έμφάνιση καί δημοσιογραφική συγκρότηση καί 
μέ συνεχή παρουσία πολλών δεκαετιών, άπό τίς καλύτε
ρες τής έπαρχιακής Ελλάδας. Πλουσιώτατη είναι ή του
ριστική κίνηση τού Βόλου καί τής περιοχής του. Τήν 
δμορφη θάλασσα καί τό γραφικώτατο βουνό του τό επι
σκέπτονται δλο σχεδόν τό χρόνο πολλοί έκδρομεϊς άπό τά 
υπόλοιπα θεσσαλικά διαμερίσματα, άλλά κι άπό τή Βό
ρεια καί Νότια Ελλάδα. Οί επισκέπτες αύτοί βρίσκουν 
άνεση κι έξυπηρέτηση στά πολλά καί κάθε κατηγορίας 
ξενοδοχεία, στά εύπρόσωπα κέντρα τής πόλης καί τών χω
ριών, καί πρόθυμη συμπαράσταση άπό τόν Τουριστικό 
’Οργανισμό Μαγνησίας, πού έργάζεται μέ ύποδειγματικό 
τρόπο. Στό Βόλο λειτουργούν ’Εκδρομικοί κι ’Ορειβατι
κοί σύλλογοι, ’Αθλητικά σωματεία, ό Ναυτικός Όμιλος, 
οί Φιλότεχνοι Βόλου πού όργανώνουν άξιόλογες μουσι
κές καί φιλολογικές παρουσιάσεις, τό ’Ωδείο, ή Βιβλιο
θήκη τών «Τριών 'Ιεραρχών», Γυμνασιακό Οικοτροφείο, 
Δημοτικό Νοσοκομείο κ.ά. ’Από τά καλύτερα καί πιό έν- 
διαφέροντα τής επαρχιακής Ελλάδας είναι καί τό Μου
σείο Βόλου, ίδρυμα τού Αλεξίου Άθανασάκη (1908). Τά 
έκθέματά του είναι πλουσιώτατα, καλύπτοντας όλες τίς 
περιόδους καί φάσεις τής άρχαίας ζωής, άπό τή λιθική

Βόλος: Ή πεντακάθαρη καί 
γραφικώιατη προκυμαία του.
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ώς τήν όψιμη ρωμαιοκρατία. Άπολιθωμένα όστα ανθρώ
πων καί ζώων, καρποί, αγγεία, έργαλεϊα, μικροτεχνήματα, 
είδώλια, μνημειακή γλυπτική, έπιγραφές κι ιδιαίτερα οί 
γραπτές στήλες τής Δημητριάδας, δίνουν εξαιρετική άξια 
στή συλλογή τοΰ Μουσείου. Στις άρχές Σεπτεμβρίου γί
νεται στό Βόλο έμποροπανήγυρη μέ πυκνή συμμετοχή 
καί προσέλευση έμπορων άπό τήν υπόλοιπη Θεσσαλία. 
Λαμπρές καί μέ τήν παράσταση πολιτικών, στρατιωτικών 
καί δημοτικών αρχών είναι κι οί δυό τοπικές, θρησκευτι
κές γιορτές, τοΰ 'Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου) καί τοΰ 
'Αγ. Κωνσταντίνου (21 Μαΐου).

Στή συνοικία «Παλιά» καί στό λόφο τών 'Αγ. Θεοδώ- 
των ήταν κτισμένη στήν άρχαιότητα ή περίφημη κοιτίδα 
τών ’Αργοναυτών, ή Ίωλκός. Τά άνασκαφικά εύρήματα 
μπορεί κανείς νά τά δή στό Μουσείο τοΰ Βόλου, ένώ τά 
οικιστικά λείψανα—ίχνη μεγάρου, κτιστοί καί θολωτοί 
τάφοι, κατάλοιπα παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών καί 
τουρκικών φρουριακών έγκαταστάσεων—μιλοΰν γιά τή 
δισχιλιόχρονη ιστορία τοΰ χώρου.

Τό Πήλιο είναι τό κενταυρικό βουνό τής έλληνικής πα
ράδοσης. Γύρω άπ’αύτόν τον χαρωπό, βουνίσιο όγκο ή 
πανάρχαια λαϊκή ψυχή έπλασε λαμπρές μυθολογικές συλ
λήψεις καί θρύλους. Τό τίμησαν θεοί καί ήμίθεοι μέ τήν 
εΰνοιά τους· τό έντυσαν μέ μυστηριακή άχλύ οί μυθοποιού 
τό περιγράψανε μ’ αγάπη αρχαίοι καί νεώτεροι, ξένοι κι 
"Ελληνες γεωγράφοι καί περιηγητές· λογοτέχνες προσπά
θησαν νά συλλάβουν τήν αισθητική του ουσία· κοντο- 
λογής τό έκαναν τραγούδι. "Ενα έπίνικο τοΰ έλλαδικοΰ 
τοπίου καί τοΰ σύμφυτου μέ αυτό παγανισμού. Ποικίλο 
έδαφολογικά, πλουσιώτατο στή χλωρίδα του, είναι εύκο- 
λοπάτητο προς κάθε του κατεύθυνση καί κάθε έποχή, χα
ρίζοντας στον έπισκέπτη μιά άνεπανάληπτη ψυχική γα
λήνη καί μιά σειρά πρωτόγνωρων τοπιακών έποπτειών, πού 
τή συναπαρτίζουν σέ μιά θαυμάσια σύμπτωση: τό πράσι
νο σ’ όλες του τις άποχρώσεις, τό άνθοζωσμένο λιθόστρω
το δρομάκι, τό άναρριχημένο στήν πλαγιά χωριό, τό χω
μένο στις καστανιές άγροτοκάλυβο, τό περιβόλι σέ μιά 
μοναδική παγκαρπία. ’Αλλά έκτος άπ’ τό φυσιολατρικό 
ένδιαφέρον, τό Πήλιο διατηρεί άκέρια καί τήν άξιόλογη 
ιστορία του. Τά λείψανα τών παλιών αρχοντικών μέ τόν 
ιδιαίτερο άρχιτεκτονικό ρυθμό τους, οί πλούσια διακοσμη

μένες έκκλησίες του, δρόμοι, πλατείες, κρήνες, σχολεία, 
είναι ζωντανοί μάρτυρες τοΰ πηλιορείτικου άποδημισμοΰ, 
τής συγκινητικής άγάπης γιά τή γενέτειρα, τής έπίδοσης 
στά γράμματα καί στις έπιστήμες, τής δημιουργίας πολι
τισμού έπιχώριου, μέ βάση τήν οικονομική άνθηρότητα 
κι έπιστέγασμα τήν έσωτερική καλλιέργεια τών κατοίκων.

Προχωρώντας ανατολικά τοΰ Βόλου, όρθώνεται άριστε- 
ρά μας τό βουναλάκι τής Γορίτσας, μ’ έρείπια άρχαίου 
κάστρου. Έδώ ήταν στά προχριστιανικά χρόνια τό ’Ορ- 
μίνιο. Σέ άπόσταση 8 χλμ. άπό τό κέντρο τοΰ Βόλου βρί
σκεται τό παραλιακό χωριό Άγρια (κάτ. 3296). ’Από 
έδώ μιά διακλάδωση τοΰ αυτοκινητόδρομου—18 χλμ. άπό 
τό Βόλο—τερματίζεται στή Δ ρ ά κ ι α (κάτ. 940), άλ
λοτε πλούσιο χωριό. Τό τριώροφο άρχοντικό τοΰ Τριαν- 
ταφύλλου είναι ένδιαφέρον μνημείο λαϊκής τέχνης, μέ 
τοιχογραφίες καί ξυλόγλυπτη διακόσμηση. Στήν έκκλη- 
σία τοΰ Αγίου Γεωργίου μπορεί νά δή κανείς δείγματα 
άξιόλογα λαϊκής ζωγραφικής τοΰ δρακιώτη Γιάννη Πα- 
γώνη (1815). Τό χωριό έχει δυό πλατείες μέ έξαιρετική 
θέα. Στά χρόνια τής κατοχής οί γερμανοϊταλοί τουφέκι- 
σαν ομαδικά 120 δρακιώτες. Στήν περιοχή τής Δράκιας 
βρίσκεται κι ό ναός τοΰ Σταυροΰ Άνεμούτσας, μέ ένα θαυ
μάσιο ξυλόγλυπτο καί ζωγραφιστό τέμπλο, πού θεωρείται 
μνημειακό γιά τήν τέχνη τής τουρκοκρατίας. Άνατολι- 
κώτερα τής Άγριας ό δρόμος διατρέχει τήν κατάφυτη κι 
ειδυλλιακή περιοχή τών Λεχωνίων, πού είναι άπό τά ώ- 
ραιότερα θεσσαλικά τοπία, κι άνήκει στά χωριά: Κά
τω Λεχώνια (κάτ. 1189)καί Άνω Λεχώνια (κάτ. 
1400), πολυσύχναστο στούς έκδρομεΐς χωριό, μέ γραφι- 
κώτατη παραλία καί οικισμό τά Πλατανίδια, όνο- 
μαστά γιά τά θαλασσινά τους. Άπό τά Κάτω Λεχώνια ό 
δρόμος διακλαδίζεται πρός τό χωριό "Αγιος Λαυ
ρέντιος (κάτ. 1083) σέ υψόμετρο 550 μ. μέ όνομαστό 
βυζαντινό ναό (ΙΔ' αί.), μέ γραφικώτατη πλατεία, πατρίδα 
τοΰ λόγιου Ζωσιμα Έσφιγμενίτη καί τοΰ νεομάρτυρα Άγ. 
Αποστόλου τοΰ Νέου, πού ή μνήμη του γιορτάζεται στις 
16 Αύγούστου. Άπό τά Άνω Λεχώνια διακλαδίζεται ό αυ
τοκινητόδρομος, πού φτάνει μετά 5 χλμ. στόν Άγιο 
Βλάσιο (κάτ. 1010, παλ. Καραμπάσι) καί τερματίζε
ται στόν Άγιο Γεώργιο (κάτ. 1383), πού άπαρτί- 
ζεται άπό τούς οικισμούς: Άγ. Γεώργιο, Άγ. Τριάδα,

'Άνω Βόλος: Παλιός πύργος άπό 
τά χρόνια τής Τουρκοκρατίας.
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Πορταριιί: Ειδυλλιακό κομμά" 
άπό τό δροσόλουστο κεφαλοχώρ

Άνω Γατζέα, Δυό Ρεύματα καί Κάτω Γατζέα. ’Αξιόλογο 
μνημείο είναι ό ναός τοΰ χωριού "Αγιος ’Αθανάσιος, έργο 
τού λαϊκού άρχιτέκτονα Δήμου Ζηπανιώτη καί διακοσμη
μένος άπό τό λαϊκό γλύπτη Μίλιο. ’Ανατολικά, καί σέ ύ- 
ψόμετρο 560 μ. βρίσκεται τό χωριό Πινακάτες (κάτ. 
450) κι άνατολικώτερα, σέ ύψόμετρο 530 μ., ή Βυζί- 
τ σ α (κάτ. 442). ’Από τά Κάτω Λεχώνια ό δρόμος συνε
χίζεται καί, στό 19° χλμ. άπό τό Βόλο, φτάνει στό παρα
λιακό χωριό Καλά Νερά (κάτ. 489) με ευπρόσωπα 
κέντρα καί όμορφη άμμουδιά. Σέ μικρή άπόσταση ό δρό
μος διακλαδίζεται καί, άνηφορίζοντας μ’ έλιγμούς ανάμε
σα σέ κατάφυτες ρεματιές, φτάνει (27 χλμ. άπό τό Βόλο) 
στό πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Μηλιές (κάτ., 1362), 
πού στά χρόνια τής τουρκοκρατίας έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στήν οικονομική, στήν πολιτική καί πνευματική ζωή τού 
Πηλίου. Είναι πατρίδα των όνομαστών δασκάλων τού 
Γένους Γρηγορίου Κωνσταντα, Άνθιμου Γαζή καί Δα
νιήλ Φιλιππίδη, πού μέ τά συγγράμματά τους καί τήν πλού
σια εθνική κι εκπαιδευτική δράση τους βοήθησαν σημαν
τικά τόν σκλάβο έλληνισμό γιά τόν ξεσηκωμό καί τήν 
κρατική άποκατάστασή του. Στις Μηλιές λειτούργησε 
στις άρχές τού ΙΘ' αιώνα όνομαστό σχολείο μέ άρτια βι
βλιοθήκη, πού μπορεί καί σήμερα νά τή δη ό επισκέπτης 
στήν πλατεία τοΰ χωριού. ’Εκεί φυλάγονται γύρω στούς 
125 χειρόγραφοι κώδικες κι άξιόλογο άρχεΐο τής τουρκο
κρατίας. ’Απ’ τις Μηλιές κατάγονται επίσης ό φιλικός κι 
άγωνιστής τοΰ 21 Γιάννης Δήμου κι ό μακεδονομάχος Κώ
στας Γαρέφης. Στό χωριό μπορεί νά φτάση κανείς άπό 
τό Βόλο καί μέ τό παλιό, γραφικό τραινάκι, πού άνηφορί- 
ζει άσθμαίνοντας, περνώντας άπό γραφικά φαράγγια καί 
κατάφυτες πλαγιές. Κάτω άπό τις Μηλιές, στό ρέμα τής 
Μπούφας, βρίσκονται τά λείψανα τής άρχαίας πολίχνης 
Κορόπης, γνωστής άπό τό ιερό καί μαντείο τοΰ Κορο
παίου ’Απόλλωνα.

Ακολουθώντας πάλι τόν παραλιακό αυτοκινητόδρομο 
φτάνουμε στό χωριό Αφέτες (κάτ. 512, παλ. Νιάου) 
πού απέχει άπό τό Βόλο 27 χλμ. κι έχει ύψόμετρο 260 μ. 
Ή μετονομασία του έγινε άπό τήν υπόθεση ότι στήν πα
ραλία του βρισκόταν ή άρχαία μαγνητική πολίχνη Άφέ- 
ται. Ή επικρατέστερη ώστόσο γνώμη είναι πώς οί Άφέ-

ται βρίσκονταν στόν όρμο τοΰ Πλατανιά, στό Αιγαίο 
Στή Νιάου σώζονται παλιά άρχοντικά καί ό ναός τού Άγ 
Ίωάννου πού χτίστηκε στά 1802 άπό τό Δήμο Ζηπανιώ 
τη. Άπό κεΐ ό δρόμος συνεχίζεται προς τήν Ά ρ γ α λ α - 
στή (κάτ. 2.232), πού τήν άπαρτίζουν οί συνοικισμοί: 
Άργαλαστή, Κάλαμος, Καλλιθέα, Λεφόκαστρο καί Χόρ
το. Απέχει 42 χλμ. άπό τό Βόλο, χτισμένη σ’ ένα τερπνό 
καί γόνιμο όροπέδιο, μέ κατοίκους φιλοπρόοδους καί φίλ
εργους. Στά πρώτα χρόνια τής τουρκοκρατίας ήταν έδρα 
τής διοίκησης τών πηλιορείτικων χωριών. Στό Χόρτο, τό 
γραφικό έπίνειο τής Άργαλαστής, οί άρχαιολόγοι υποθέ
τουν πώς βρισκόταν ή άρχαία πολίχνη Σπάλαυθρα. Ό 
δρόμος προχωρεί πρός τή θάλασσα, άφίνει άριστερά του 
τό χωριό Μετόχι (κάτ. 200) χτισμένο σέ ύψόμετρο 250 
μ. καί φτάνει στή Μ η λ ί ν α (κάτ. 742), συμπαθητικό, 
παραλιακό θέρετρο. Απέναντι της τό νησάκι Άλατάς, 
γνωστό στήν άρχαιότητα μέ τό όνομα Λώς, όπου στά 1823 
σφάχτηκαν 241 τουρκαλβανοί άπό τόν οπλαρχηγό Καρατά- 
σο. Άπό τή Μηλίνα ό δρόμος άνηφορίζει φιδόστριφτος 
στό χωριό Λ α 0 κ ο ς (κάτ. 1.210), 58 χλμ. άπό τό Βόλο 
καί σέ ύψόμ. 310 μ., μέ ύγιεινότατο κλίμα. Στήν περιφέ- 
ρειά του βρίσκεται τό μοναστήρι τού Άγ. Αθανασίου, 
άξιόλογο μνημείο λαϊκής ζωγραφικής. Ό αύτοκινητόδρο- 
μος, προχωρώντας άνατολικά τού Λαύκου, τερματίζεται 
στό Π ρ ο μ ύ ρ ι (κάτ. 1158) πού άπέχει 67 χλμ. άπό τό 
Βόλο καί τό άπαρτίζουν οί συνοικισμοί: Προμύρι, Άγ. 
Γεώργιος, Λύρη, Μοΰσγες, Πλατανιά καί Τρόχαλα. Βρί
σκεται χτισμένο σέ ύψόμετρο 320 μ. Στήν έπανάσταση τού 
21 πυρπολήθηκε άπό τούς Τούρκους. Είναι πατρίδα τοΰ 
άγωνιστοΰ Νικ. Φιλάρετου, καί τού πολυγραφώτατου νο
μικού καί φλογερού δημοκράτη γιοΰ του Γεώργ. Φιλάρε
του. Χωρίς στεριανή, άμαξιτή συγκοινωνία, καί προσιτό 
μόνο άπό τή θάλασσα, στήν είσοδο τοΰ Παγασιτικοΰ κόλ
που, πάνω σ’ ένα γυμνό ύψωμα 240 μ. βρίσκεται χτισμένο 
τό όνομαστό πληιορείτικο χωριό Τ ρ ί κ ε ρ ι (κάτ. 1764), 
πού άπαρτίζεται άπό τούς συνοικισμούς: Τρίκερι, Αγία 
Κυριακή, Κόττες καί Παλιό Τρίκερι. ’Επίνειό του είναι 
ή Άγ. Κυριακή πού συνδέεται μέ τό χωριό μέ αύτοκινητό- 
δρομο. Τό Τρίκερι στά χρόνια τής τουρκοκρατίας ήταν 
σπουδαίο ναυτικό κέντρο τής περιοχής, μέ πολλά καράβια
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κι εμπείρους ναυτίλους, πού πρόσφεραν έξαιρετικές υπη
ρεσίες στον άγώνα τοΰ 21. Είναι πατρίδα των καραβοκυ- 
ραίων Δημ. Κοψιδάκη, Κωνστ. Βρυνιώτη κι Άγγ. Λεϊμο- 
νη καί τοΰ ευεργέτη Εύαγγ. Καραβαγγέλη. Στο Τρίκερι 
σώζονται πολλά αρχοντικά μ’ έντονα τά ίχνη τής παλιάς 
ακμής των τρικεριωτών. ’Αξιόλογη άπό λαογραφική ά
ποψη είναι ή επίδειξη τοπικών χορών μέ παλιές, χρυσο
ποίκιλτες ένδυμασίες, πού γίνεται κάθε χρόνο τήν Κυρια
κή τοΰ Θωμά.

’Από τήν Άργαλαστή διακλαδίζεται ό δρόμος πρός τό 
χωριό Ξινόβρυση (κάτ. 362, παλ. Μπιστινίκα), σέ 
υψόμετρο 300 μ. Βορειότερα βρίσκεται ή Σ υ κ ή (κάτ. 
604), κτισμένη σέ υψόμετρο 290 μ., 38 χλμ. άπό τό Βόλο, 
μέ θαυμάσια θέα πρός τό Αιγαίο, κι άξιόλογο μοναστη
ράκι τοΰ Πρόδρομου, ιδρυμένο μέ δαπάνες τοΰ πηλιορεί- 
τη άρματολοΰ Στέργιου Μπασδέκη. Άπό τούς Αφέτες ό 
αύτοκινητόδρομος προχωρεί πρός τό βοριά, κι άφοΰ πε- 
ράση άπό τό Νεοχώρι (κάτ. 1012) πού τό άπαρτίζουν 
οί συνοικισμοί: Νεοχώρι, Άφυσσος καί Ζερβόχια, άφί- 
νει δεξιά του τό χωριό Καλαμάκι (κάτ. 193, παλ. 
Πρόπαν) καί φτάνει στό χωριό Λαμπηνοΰ (κάτ. 112), 
μέ εξαίρετο εκκλησιαστικό μνημείο τό μοναστήρι τής Πα
ναγίας Λαμπηδόνας, έργο τοΰ Δήμου Ζηπανιώτη καί πρω
τότυπο γλυπτό διάκοσμο άπό τή σμίλη τοΰ λαϊκοΰ γλύπτη 
Μίλιου. Ό δρόμος προχωρεί πρός τό Ξουρίχτι (κάτ. 
294) κι έπειτα, περνώντας τό ύποβλητικό ρέμα τοΰ Μυ- 
λοπόταμου, καταλήγει, στό 50° άπό τό Βόλο χλμ., στό κε
φαλοχώρι τοΰ Άνατολικοΰ Πηλίου Τσαγκαράδα 
(κάτ. 896), πού είναι κτισμένο σέ ύψόμετρο 350 μ. Τά σπί
τια του, σκορπισμένα μέσα σ’ ένα πυκνό δάσος άπό κα
στανιές, μέ άφθονα νερά καί μαγευτικά τοπία, μέ θέα πρός 
τό άπλωτό Αιγαίο πέλαγος, κάνουν τήν Τσαγκαράδα θελ
κτικό, θερινό ενδιαίτημα. Στά χρόνια τής τουρκοκρατίας 
οί κάτοικοί του άσχολοϋνταν μέ τή βιοτεχνία μάλλινων 
ύφασμάτων καί τά ταξίδια. Στήν Τσαγκαράδα λειτουργεί 
Οικονομικό Γυμνάσιο, ίδρυμα τοΰ ντόπιου εύεργέτη Νικ. 
Γ. Νανόπουλου. ’Έχει πολλά ξενοδοχεία καθαρά καί άνε
τα καί τό πολυτελές ξενοδοχείο «Ξενία», πού κτίστηκε μέ 
κληροδότημα τοΰ τσαγκαραδιώτη Νικ. Στακοΰ καί συμ
μετοχή τοΰ EOT. Χαμηλά στή θάλασσα βρίσκεται ή το

ποθεσία Φακίστρα, σημείο κατάλληλο γιά θαλασσινά λου
τρά. Οί τέσσερις παλιές έκκλησίες τής Τσαγκαράδας πα
ρουσιάζουν άρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, φορητές εικόνες 
καλής τέχνης καί καλλιτεχνικά, ξυλόγλυπτα τέμπλα. Άπό 
τήν Τσαγκαράδα κατάγονταν ό άγωνιστής κι εύεργέτης 
’Ιωάννης Καρτάλης, ό εύεργέτης Εύάγγ. Άχιλλόπουλος, 
κι ό διάσημος βυζαντινολόγος Σοφοκλής Εύαγγελινός 
Τριανταφυλλίδης, γνωστός στή διεθνή βιβλιογραφία μέ 
τό όνομα Sophocles. Σέ άπόσταση 6 χλμ. συναντοΰμε τό 
χωριό Μ ο ύ ρ ε σ ι (κάτ. 789) σέ ύψόμετρο 380 μ. Στήν 
εκκλησία τής Θεοτόκου μπορεί νά δή ό επισκέπτης ένα 
ώραιότατο τέμπλο, έργο του 1810, ύπόδειγμα μοναδικό 
διάτρητης ξυλογλυπτικής. Χαμηλά καί στή θάλασσα βρί
σκεται ό Άγιος ’Ιωάννης, συνοικισμός τής κοινότητας 
Αγίου Δημητρίου (κάτ. 473). Τή θαυμάσια αμ
μουδιά του κατακλύζουν κάθε καλοκαίρι παραθεριστές, 
έκδρομεΐς καί κατασκηνωτές, πού βρίσκουν περιποίηση 
καί άνεση στά ξενοδοχειακά του κέντρα. Ό αύτοκινητό- 
δρομος στρίβει πρός τό χωριό Κισσός (κάτ. 556) σέ 
ύψόμετρο 500 μ. ’Εδώ ύπηρέτησε γιά λίγον καιρό δάσκα
λος ό έθνεγέρτης Ρήγας Βελεστινλής. Εξαιρετικό μνη
μείο γιά τήν εκκλησιαστική τέχνη τής τουρκοκρατίας εί
ναι ό ναός τής Αγίας Μαρίνας, μέ τοιχογραφίες τοΰ λαϊ- 
κοΰ καλλιτέχνη Γιάννη Παγώνη. Ακολουθούν τά χωριά: 
Ανήλιο (κάτ. 588) σέ ύψόμετρο 400 μ., ή Μ α κ ρ υ ρ- 
ρ ά χ η (κάτ. 714) σέ ύψόμετρο 220 μ., κι ό δρόμος προχω
ρεί πρός τή θέση Καράβωμα, όπου ή συμβολή τής οδι
κής άρτηρίας πού έρχεται άπό τό Βόλο. Περνώντας ένα 
πυκνό δάσος άπό καστανιές, όξυές καί μηλιές, μέσα σέ 
οργιαστική χλωρίδα, κατάρρυτες πλαγιές καί σκιερές ρε
ματιές φτάνουμε στή Ζαγορά (κάτ. 3.350) σέ ύψόμετρο 
420 μ. ένα άπό τά παλαιότερα, ώραιότερα κι ίστορικώτερα 
κεφαλοχώρια τοΰ Πηλίου. Στά χρόνια τής τουρκοκρατίας 
άναπτύχθηκε έδώ μιά άνθηρή έμποροβιοτεχνία, μετάξινων 
νημάτων καί κατασκευής μάλλινων ύφασμάτων, πού μέ τά 
όνομαστά ζαγοριανά καράβια διοχετεύονταν στά έμπορι- 
κά λιμάνια τής Ανατολής. Τόν ΙΗ' αιώνα οί πολλοί τα
ξιδεμένοι νοιάστηκαν γιά τόν έξωραϊσμό, τήν ύδρευση καί 
τις έκκλησίες τής Ζαγοράς καί μέ σημαντικά ποσά πού 
διαθέσανε ή πολίχνη πήρε τή μορφή άνθηροΰ καί παραγω-

Τρίκερι: Θαλασσινές χαρές
στις γραφικώτατες «Κόττες».
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"Αγιος Λαυρέντιος: Παλαιό αρχοντικό.

γικώτατου κέντρου. Τότε ιδρύθηκαν ή Σχολή κι ή Βιβλιο
θήκη τής Ζαγοράς, πνευματικές έστίες, όπου δέχτηκαν 
πλούσια τά νάματα τής παιδείας πολλοί δάσκαλοι, λόγιοι, 
κι άλλοι φιλογενεΐς άνδρες μέ πανελλήνια δράση κι ακτι
νοβολία. Άπό τό παλιό αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα σώζε
ται ένα μικρό κτηριακό κατάλοιπό του, γνωστό ώς «Σχολειό 
τό Ρήγα», μιά κι εκεί πρωτοφοίτησε ό Βελεστινλής. ’Αξι
όλογες είναι οί εκκλησίες τής Ζαγοράς, μέ καλαίσθητο 
κι άρχοντικό διάκοσμο. Στήν κωμόπολη λειτουργεί πα- 
λαιότατη Βιβλιοθήκη μέ 10.000 τόμους βιβλίων, μέ σπά
νιες έκδόσεις, άρχαίους Έλληνες, Βυζαντινούς κι Ευρω- 
παίους συγγραφείς καί 150 χειρόγραφους κώδικες. Στή Ζα
γορά λειτουργούν τρία Δημοτικά Σχολεία, τό Πολυμέρειο 
Γυμνάσιο, Οίκοκυρική Σχολή κι Άγροτολέσχη. Επίνειο 
τής Ζαγοράς είναι τό Χορευτό, μέ θαυμάσια αμμουδιά, 
αρκετούς ξενώνες, ξενοδοχεία καί κέντρα, μοναδικός τό
πος γαλήνης κι ιδανικό θέρετρο. Άπό τή Ζαγορά κατά
γονται: Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος Γ', ό 
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Προκόπιος, ό Δημητριάδος 
Γρηγόριος, οί εύεργέτες ’Ιωάννης Πρίγκος, Νικόλ. καί 
Μωϋσής Κρήτσκη, ό Δημήτριος Πολυμέρης, οί πανεπι
στημιακοί καθηγητές Φίλιππος Ίωάννου, Νικόλαος Κω- 
στής, ό όνομαστός δοκιμιογράφος Δήμης Καπετανάκης, 
οί λογοτέχνες Πέτρος Μάγνης, Κ. Τσαγκαράδας, οί 
εύεργέτες Ηρακλής Βάλτος, Ί. Δ. Κασσαβέτης, ό ιδρυ
τής τής Παντείου Σχολής ’Αλέξανδρος Πάντος κ.ά. "Ενας 
μισοτελειωμένος δρόμος πού περνάει άπό τή πανοραματι- 
κή Βίγλα καί τό υποβλητικό ποτάμι τού Καλοκαιρινού, 
άφίνοντας άριστερά τό μοναστήρι τής Παναγίας Ράσοβας, 
μάς όδηγεϊ στό χωριό Πουρί (κάτ. 649) σέ ύψόμετρο 
500 μ., κτισμένο σέ πιά άπότομη πλαγιά, κρεμασμένο στή 
θάλασσα, πνιγμένο στή βλάστηση, όπου στά κράσπεδά 
του ροχθίζουν τά κύματα τού Αιγαίου. Άπό δώ, πεζοπο
ρώντας μονάχα, μπορεί ό ταξιδιώτης νά έπισκεφθή τά ε
ρείπια τής Παλιάς Μιντζέλας, πού μερικοί θέλουν στήν 
περιφέρειά της τήν άρχαία Σηπιάδα άκρα, τις σπηλιές μέ 
τις φώκιες (άρχ. Ίπνοί), τό άλλοτε πλούσιο καί πολυάν
θρωπο μοναστήρι τής Μεταμορφώσεως Φλαμουριού (ύ- 
ψόμ. 590 μ.), ίδρυμα τού Άγιώτη Όσιου Συμεών, τό χωριό 
Βένετο (κάτ. 247) σέ ύψόμ. 250 μ. καί τέλος τό Κε
ραμίδι (κάτ. 994) σέ ύψόμετρο 210 μ. παλιό, ναυτικό 
χωριό- τό κοντινό του κάστρο οί άρχαιολόγοι τό ταυτίζουν 
μέ τήν άρχαία μαγνητική πολίχνη Κασθαναία.

Ξεκινώντας άπό τή Ζαγορά, μέ κατεύθυνση τό Βόλο, 
ό δρόμος άνηφορίζει πρός τήν κορφή τού Πηλίου, σέ μιά 
έλικοειδή διαδρομή άνάμεσα άπό πυκνότατα δάση όξυάς, 
καί φτάνει στά Χάνια (ύψόμ. 1.100 μ.). Άπό δώ ξανοίγε
ται μιά θέα μοναδική πρός τόν Παγασιτικό κόλπο, τόν

Αλμυρό καί τά βουνά τής Γούρας. Τά Χάνια είναι 
κέντρο έκδρομών, παραθεριστικής διαμονής καί χειμε
ρινών σπόρ. Στούς διάφορους ξενώνες βρίσκει ό έπισκέ- 
πτης φαγητό καί κατάλυμα καί έξαιρετική άνεση στό του
ριστικό περίπτερο, πού κτίστηκε άπό τόν Τουριστικό ’Ορ
γανισμό Μαγνησίας, πάνω σέ πηλιορείτικη άρχιτεκτονι- 
κή γραμμή. Δεξιά ύψώνεται ή κορφή τού Πηλίου, γνωστή 
στή λαϊκή γλώσσα ώς Πλιασίδι (ύψόμ. 1.547 μ.), λέξη 
κουτσοβλάχικη πού σημαίνει: άδεντρος, φαλακρός, όπως 
καί στ’ αλήθεια είναι. Ό δρόμος κατηφορίζει πιά πρός 
τόν Παγασιτικό κόλπο. Περνώντας τήν τοποθεσία Άλι- 
κόπτερα, όπου είχαν συγκεντρωθή στά 1821 οί πηλιορεΐ- 
τες επαναστάτες γιά νά επιτεθούν εναντίον τού Κάστρου 
τού Γόλου, φτάνουμε στό 14° χλμ. άπό τό Βόλο στό χωριό 
Πορταριά (κάτ. 860) καί σέ ύψόμετρο 600 μ. προπο
λεμικό, πανελλήνιας φήμης παραθεριστικό κέντρο, μέ 
άρκετά ξενοδοχεία, άφθονα νερά, πλούσια βλάστηση καί 
όμορφα τοπία. ’Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εκκλησία τού 
Άγ. Νικολάου. Στά χρόνια τής τουρκοκρατίας ήταν αν
θηρό κεφαλοχώρι, όπου κάθε Πέμπτη γινόταν παμπηλιο- 
ρειτική έμποροπανήγυρη. Είναι πατρίδα τού παλιού γεω
γράφου τής Θεσσαλίας, πολιτευτή καί δήμαρχου Βόλου 
Νικ. Γεωργιάδη, τού λόγιου Δημ. Τσοποτού, καί τών ευ
εργετών Άλεξ. Άθανασάκη, Πανταζή Βασσάνη, Ζούλια 
καί Σφογγόπουλου. Άριστερά τού δρόμου καί χαμηλό
τερα (ύψόμετρο 450 μ.) βρίσκεται τό Κατηχώρι (κάτ. 
501). Δεξιά, σέ άπόσταση 17 χλμ. άπό τό Βόλο καί σέ 
ύψόμετρο 600 μ. είναι κτισμένο τό γραφικώτατο χω
ριό Μακρινίτσα, πού μέ τή συνοικία της Φ υ τ ό - 
κ ο έχει 966 κατοίκους. Ή θέα πρός τόν Παγασιτικό εί
ναι μοναδική απ’ όλα τά σημεία της, εξ αιτίας τής άπότο- 
μης πλαγιάς πού πάνω της σκαρφαλώνουν τά σπίτια, Ή 
πλατεία της, σκιασμένη άπό πανύψηλα πλατάνια, μέ τήν 
κομψότατη εκκλησία τού Προδρόμου, τά περιποιημενα 
κέντρα καί τά άφθονα νερά, εντυπωσιάζει, πραγματικά, 
τούς επισκέπτες. Ή Μακρινίτσα είναι άπό τά παλαιότε- 
ρα πηλιορείτικα χωριά (ΙΓ' αιώνας). Στά χρόνια τής τουρ
κοκρατίας οί κάτοικοί της άσχολοΰνταν μέ τή βυρσοδε
ψία καί τό εμπόριο. Στήν ’Επανάσταση τού 1821 πι . ο- 
λήθηκε ολοκληρωτικά κι οί μακρινιτσιώτες έξανδραπο- 
δίστηκαν συφάμελοι. Είναι πατρίδα τού φιλικού Δημ. Χα
τζή ρήγα καί άλλων φλογερών, φιλογενών άνδρών. Κάθε 
καλοκαίρι γίνεται στή Μακρινίτσα ή γιορτή τών Μάη- 
δων, μιά ενδιαφέρουσα χορομιμική παράσταση, μέ πα- 
νάρχαιες ρίζες καί ντόπιους έκτελεστές. Τοπική πανήγυ- 
ρη γιορτάζεται τού Αγίου Γερασίμου τού Νέου (15 Σε
πτεμβρίου). Δυο ώρες βορειότερα τού χωριού είναι κτισμέ
νο, άπό τις άρχές τού ΙΖ' αιώνα, τό μοναστήρι τής Σουρ- 
βιάς. Χαμηλότερα άπό τή Μακρινίτσα βρίσκεται τό χω
ριό Σταγιάτες (κάτ. 171) σέ ύψόμετρο 250 μ. όνο
μαστό γιά τά έξαιρετικά του λουκάνικα, καί δυτικώτερα 
ό Άγ. Ό ν ο ύ φ ρ ι ο ς (κάτ. 482) καί σέ ύψόμετρο 180 μ.

Συνεχίζοντας τό δρόμο άπό τήν Πορταριά πρός τό Βό
λο συναντά κανείς τή γραφικώτατη Άνακασιά (κάτ. 
913) σέ ύψόμετρο 260 μ. Στό σπίτι τού Γιάννη Κοντού, 
μπορεί νά θαυμάση κανείς τις ζωγραφιές τού όνομαστοΰ 
λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, φιλότεχνημένες στά 1912. 
Δεξιά είναι κτισμένο τό προάστειο Άνω Βόλος (κάτ. 
597), μέ πλούσια χλωρίδα καί κατάρρυτο, σ’ άπόσταση 4 
χλμ. άπό τό Βόλο, μέ πυκνότατη λεωφορειακή συγκοινω
νία, πατρίδα τού γιατρού καί πολιτευτή Δημήτρη Σαρά- 
τση, γνωστού πρωτεργάτη τού Παρθεναγωγείου Βόλου, 
πού έμεινε όνομαστό στή νεοελληνική πνευματική ιστο
ρία γιά τό προοδευτικό γλωσσοεκπαιδευτικό του πρόγραμ
μα. Άνατολικώτερα τής Άνακασιάς καί σέ ύψόμετρο 160 
μ. βρίσκεται τό χωριό Άλλη Μεριά (κάτ. 816)· στό 
φούρνο τού Βελέντζα, ύπάρχουν επίσης τοιχογραφίες τού 
Θεόφιλου.
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"Ενωμένος μέ τήν πόλη τοϋ Βόλου είναι καί ό Δήμος τής 
Νέας ’Ιωνίας (κάτ. 18.203) πού άποσπάστηκε στά 
1946 άπό τό δήμο Βόλου καί στά 1947 άναγνωρίστηκε σε 
δήμο. Οί κάτοικοί του είναι στην πλειονότητά τους πρό
σφυγες άπό τήν Μ. ’Ασία, φίλεργοι καί φιλοπρόοδοι.

Ταξιδεύοντας μέ τό σιδηρόδρομο ή τ’ αυτοκίνητο προς 
τη Λάρισα βλέπουμε δεξιά μας τή λίμνη Βοιβηΐδα (Κάρ- 
λα). Στις ανατολικές της όχθες καί στο 36° χλμ. άπό τό 
Βόλο είναι τό χωριό Κανάλια (κάτ. 1.733). Εκεί κον
τά βρισκόταν ή άρχαία θεσσαλική πολίχνη Βοίβη. ’Από 
τά Κανάλια κατάγονται οί φιλικοί Χατζή Κυριαζής καί 
Χατζή Νικόλαος. Τούς πρώτους μήνες τής άνοιξης γίνε
ται έδώ ή γιορτή τής Μυγδαλιάς. ’Αριστερά τοϋ δρόμου, 
3 χλμ. άπό τό Βόλο, βλέπει κανείς τό χωριό Δ ι μ ή ν ι 
(κάτ. 1.080) καί δυτικώτερα τό χωριό Σέσκλο (κάτ. 
(1.286)· καί τά δυό είναι παγκόσμια γνωστά άπό τις προϊ
στορικές τους άκροπόλεις. Δυτικώτερα ακόμα βρίσκεται 
τό χωριό "Αγιος Γεώργιος (κάτ. 732) καί στό 19° 
χλμ. άπό τό Βόλο τό Βελεστΐνο, πού μαζί μέ τό συ
νοικισμό Χλόη (παλ. Κονιάρι) έχουν 3.442 κατοίκους. 
Είναι κτισμένο στη θέση τής άρχαίας, ισχυρότατης θεσ- 
σαλικής πόλης Φεραί. Άπό τήν άρχαιότητα σώζεται μο
νάχα ή 'Υπέρεια Κρήνη. Στήν περκρέρειά του γίνηκαν μά
χες στά 1821 καί 1897,ενώ στή διάρκεια τής κατοχής πυρ- 
πολήθηκε ένα μεγάλο τμήμα του. Είναι πατρίδα τοϋ λο- 
γίου τής Τουρκοκρατίας Νικοδήμου Φεραίου, καί τοϋ θρυ
λικού πρωτομάρτυρα τής λευτεριάς μας Ρήγα Βελεστιν- 
λή. Τό Βελεστΐνο είναι παραγωγικώτατο χωριό, μέ δημό 
σιες άρχές κι έξατάξιο Γυμνάσιο.

Ταξιδεύοντας στον αύτοκινητόδρομο μέ κατεύθυνση 
τον Αλμυρό, έχουμε άριστερά μας τά Πευκάκια (άρχ. Νή- 
λεια), ενώ ταυτόχρονα διασχίζουμε τή θέση των άρχαίων 
θεσσαλικών πόλεων Παγασών καί Δημητριάδος. Δεξιά 
μας σώζονται λείψανα άρχαίου θεάτρου. ’Αριστερά μας, 
στή θέση Σωρός, βρισκόταν ή άρχαία πόλη Άμφαναί 
ένώ στό 20ό χλμ. άπό τό Βόλο είναι κτισμένη ή παραθα
λάσσια κωμόπολη Νέα Άγχίαλος (κάτ. 3.224), 
στή θέση τής άρχαίας Πυράσου καί των μεσαιωνικών Φθι- 
ωτίδων Θηβών, άπό πρόσφυγες τής Ανατολικής Ρωμυ
λίας, πού διώχτηκαν άπό τούς Βουλγάρους στά 1906. Πλού
σια είναι τά παλαιοχριστιανικά λείψανα τής Ν. Άγχιά- 
λου κι ενδιαφέρον τό Μουσείο της. Οί κάτοικοί της δια- 
κρίνονται γιά τή φιλεργία, τή φιλόξενη διάθεση καί τό 
προοδευτικό πνεύμα τους. Όνομαστό επίσης είναι τό άγ- 
χιαλίτικο κρασί, πού κυκλοφορεί πλατειά στις ελληνικές 
άγορές. Προχωρώντας, άφίνουμε δεξιά τό χωριό Μ ι - 
κροθήβαι (κάτ. 557, παλ. Άκετσι), καί περνώντας

"Ανω Βόλος: Μιά χιονισμένη συνοικία.

άπό τό Αϊδίνι ή Κασσαβέτεια (κάτ. 615), μπαίνου
με στό όνομαστό κι εύφορώτατο Κρόκιο πεδίο, γιά νά 
φτάσουμε τέλος στον Αλμυρό (κάτ. 7.244). Τό σημε
ρινό δήμο άπαρτίζουν οί συνοικισμοί: Αλμυρός, Άνω 
Μαυρόλοφος (παλ. "Ανω Καραδαναλί), Άργιλλοχώρι 
(παλ. Τουρκομουσλί), Ζαρκαδοχώρι (παλ. Χουσουμελί), 
Μαυρόλοφος (Κάτω Καραδαναλί), Νεοχωράκι (παλ. Ίν- 
τζέκ) καί Πέρδικα (παλ. Δαουτζά). Ό μεσαιωνικός Αλμυ
ρός σέ δυό συνοικισμούς, βρισκόταν κοντά στον Παγα- 
σιτικό, στή θέση Τσιγκέλι. Όταν έμπορικώτατο κέντρο 
καί πολυάνθρωπο. Γιά πολύν καιρό τόν κράτησαν οί Βέ
νετοι ώς έμπορικό τους λιμάνι. Μετά τό 1204 έγινε φέουδο 
τοϋ Λομβαρδοϋ εύπατρίδη Γουλιέλμου, ένώ στά 1410 κα
τακτήθηκε άπό τούς Τούρκους. Ό σημερινός Αλμυρός 
πρωτοσυνοικίσθηκε άπό Τούρκους καί Χριστιανούς πού 
παράτησαν τήν παραθαλάσσια πόλη, έξ αιτίας των πει
ρατικών επιδρομών. Ή άκμή του άρχίζει πάλι μετά τήν 
προσάρτηση τής Θεσσαλίας στήν Ελλάδα. Ή παραγω
γική περιοχή του κι ή οργάνωση τής άστικής ζωής στήν 
πόλη, είχε άντίστοιχη επίδραση καί στήν πνευματική ζωή. 
'Ιδρύθηκαν πνευματικά κι άθλητικά σωματεία, άξιόλογο 
Μουσείο καί έξατάξιο Γυμνάσιο. Τόν Αύγουστο τοϋ 1943 
οί ’Ιταλοί πυρπόλησαν ένα μεγάλο τμήμα τής πόλης. "Ε
χει ώραία, κεντρική πλατεία μέ έστιατόρια καί ξενοδοχεία, 
δημόσιες ύπηρεσίες καί τραπεζικό υποκατάστημα. Στον 
Αλμυρό έδρασε ό όνομαστός, αύτοδίδακτος αρχαιολόγος 
Νικ. Γιαννόπουλος. Δυτικά τοϋ Άλμυροϋ βρίσκεται ή 
Εύξεινούπολις (κάτ. 2.323), ένώ δυό χλμ. άνατο- 
λικά τοϋ χωριοϋ Φ υ λ ά κ η (κάτ. 347, παλ. Κιτίκι) οί 
άρχαιολόγοι τοποθετοϋν τήν ομώνυμη άρχαία θεσσαλική 
πολίχνη. Στον κόλπο τοϋ Άλμυροϋ είναι κτισμένο τό 
γραφικό, παραθαλάσσιο χωριό Άμαλιάπολη ή 
Νέα Μιτζέλα (κάτ. 598), ειδυλλιακό καί πολυσύ
χναστο θέρετρο. Έδώ κατασκηνώνουν κάθε καλοκαίρι 
πεντακόσια παιδιά, μέ φροντίδα τής Μητρόπολης Δημη
τριάδος.

"Ανω Λεχώνια: Ό όχυρός πύργος Κοκωσλη.
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Βόλος: Τό γραφικό τραινάκι άγκομαχΰ πρός τό τέρμα του.

Προχωρώντας πρός τή Λαμία, άφίνουμε δεξιά μας ατούς 
πρόποδες των βουνών τής Γούρας, τό χωριό Πλάτα
νος (κάτ. 1.168) πούτό απαρτίζουν οί συνοικισμοί: Πλά
τανος, 'Αλία (παλ. Μπακλαλί) καί Ν. Πλάτανος. Ό Πλά
τανος πυρπολήθηκε σ’ όλες τις θεσσαλικές εξεγέρσεις, 
από άφορμή τήν επαναστατική δράση των κατοίκων του. 
Πάνω από τήν 'Αλία καί σέ απόσταση μισής ώρας βρί
σκεται ή θέση τής παλιάς μονής τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
τοΰ Νέου, πού πυρπολήθηκε από τούς Τούρκους. Τό χωριό 
Κωφοί (κάτ. 254) στην ίδια περιοχή είναι πατρίδα τοΰ 
διδασκάλου τοΰ Γένους Στέφανου Κομμητά. Δεξιά επί
σης τοΰ δρόμου βρίσκεται τό όνομαστό μοναστήρι τής 
Παναγίας Ξενίας, ίδρυμα παλαιότατο καί πλουσιώτατο, 
μέ μιά παλαιό εικόνα πού τή λιτάνευαν άλλοτε στήν πε
δινή Θεσσαλία σέ περιπτώσεις επιδημιών καί θεομηνιών. 
Στις θεσσαλικές εξεγέρσεις τό μοναστήρι ήταν ορμητή
ριο καί στρατόπεδο επαναστατικών ή τακτικών ελληνι
κών στρατευμάτων. Τό καλοκαίρι γίνεται εδώ παιδική κα
τασκήνωση τής Μητρόπολης Δημητριάδος. Στο 51° χλμ. 
τοΰ δρόμου βρίσκεται τό χωριό Σ ο ύ ρ π η (κάτ. 2.032), 
δεξιώτερα καί πρός τό βουνό ή Βρύναινα (κάτ. 722) 
καί στό 59° χλμ. ό Πτελεός (κάτ. 2.022) πού τον άπαρ- 
τίζουν οί συνοικισμοί: Πτελεός, Γαβριανή καί Πηγάδι. 
Στό Πηγάδι κοντά τοποθετούν οί αρχαιολόγοι τήν προ- 
θεσσαλική πόλη τής Φθιώτιδας Πτελεόν. Στά μεσαιωνι
κά χρόνια μετατοπίστηκε στή θέση τοΰ σημερινοΰ χωριοΰ 
κι άναφέρεται συχνότατα στήν ιστορία τής φραγκοκρα- 
τούμενης καί τουρκοκρατούμενης Θεσσαλίας. "Ενα μικρό 
παρακλάδι τοΰ δρόμου μάς φέρνει στό παραθαλάσσιο γρα
φικό χωριό Άχίλλειον (κάτ. 837), στό μυχό τοΰ Πτε- 
λεατικοΰ κόλπου, θέρετρο τής περιοχής. Τό χωριό "Α
γιοι Θεόδωροι (κάτ. 452) είναι ή τελευταία θεσσα- 
λική κοινότητα στό δρόμο, πού οδηγεί πρός τή Λαμία.

’Από τό Βόλο, ταξιδεύοντας κανείς μέ καΐκι καί πιο ά
νετα μέ τά άτμόπλοια, μπορεί νά έπισκεφτή τά γραφικώ- 
τατα νησιά τών Βορείων ή Θεσσαλικών Σπο
ρά δ ω ν, γνωστότατα κοσμοπολιτικά θέρετρα στά τελευ
ταία χρόνια. Στήν αρχαιότητα ή συστάδα αύτή τών νη
σιών όνομαζόταν «Μαγνήτων νήσοι». Στό Στράβωνα δια
βάζουμε γι’ αΰτά τήν άκόλουθη φράση: «Πρόκεινται δέ 
τών Μαγνήτων νήσοι συχναί μέν, αί δ’ όνόματι Σκίαθός 
τε καί Πεπάρηθος καί Ίκός, 'Αλόννησός τε καί Σκΰρος, 
ομωνύμους έχουσαι πόλεις».

Τό πρώτο νησί πού συναντούμε είναι ή Σκιάθος 
μέ κατοίκους συνολικά 3.185, πού μένουν στήν πολίχνη 
στήν πλειοψηφία τους, ένώ έλάχιστοι κατοικοΰν στούς μι
κρούς οικισμούς: Καλύβια, Μονή Ευαγγελίστριας, Ρέ- 
πιο, Τροΰλλος καί Τσουγκριάς. Παλαιότατοι κάτοικοι

τοΰ νησιοΰ άναφέρονται οί Πελασγοί κι άργότερα οί Χαλ- 
κιδεΐς. Στούς μηδικούς πολέμους ήταν όρμητήριο έλλη- 
νικών στολίσκων, κι άργότερα μπήκε στή Ναυτική 'Ο
μοσπονδία τών ’Αθηναίων. Στά χρόνια τής φραγκοκρα
τίας ήταν κτήση τής βαρωνίας τών Γκίζη. Στά μέσα τοΰ 
ΙΣΤ αιώνα γίνηκε τουρκική. Στή διάρκεια τής ’Επανάστα
σης τοΰ 21 ήταν καταφύγιο τών πηλιορείτικων οικογε
νειών. Τόν Αύγουστο τοΰ 1944 πυρπολήθηκε από τούς 
Γερμανούς. Τό παλιότερο πόλισμα τοΰ νησιοΰ είναι τό 
Κάστρο στό βορινό μέρος καί σέ τρεις σχεδόν ώρες α
πόσταση άπό τή σημερινή πολίχνη. 'Ιδρύθηκε στά όψιμα 
μεσαιωνικά χρόνια, όταν οί πειρατές λυμαίνονταν τό Αι
γαίο. ’Αξίζει μιά επίσκεψη στή νεκρόπολη αύτή άπό κάθε 
άποψη. Μπορεί κανείς νά πάρη μιά ζωντανή εικόνα τών 
νησιωτικών, μεσαιωνικών οχυρώσεων καί νά ξαναζήση 
τήν ψυχική καί τοπιακή άτμόσφαιρα μερικών άπό τά ώ- 
ραιότερα διηγήματα τοΰ Παπαδιαμάντη. Έξ άλλου στούς 
δυό ναούς τοΰ Κάστρου, στή Γέννηση τοΰ Χρίστου καί 
στόν "Αγιο Νικόλαο, υπάρχει ένδιαφέρουσα διακόσμηση 
γιά τούς φίλους τής μεταβυζαντινής τέχνης. Γραφικώτα- 
τα είναι επίσης κι άλλα μοναστηράκια τοΰ νησιοΰ όπως 
τής Παναγίας Κουνίστρας, τής Κεχριάς καί τό όνομαστό 
ίδρυμα τών άθωνιτών κολλυβάδων μοναστήρι τοΰ Ευαγ
γελισμού, πλουσιώτατο σέ περιουσία καί αξιοσημείωτο 
σέ κτίσματα καί μεγαλοπρέπεια. Στά χρόνια τής επανά
στασης τοΰ 21 περιέθαλψε έκατοντάδες πηλιορείτικες οι
κογένειες κι ένίσχυσε μέ κάθε τρόπο τόν άγώνα. ’Εδώ εξο
ρίστηκε γιά κάμποσο διάστημα ό "Ανδριος σοφός καί στο
χαστής τοΰ περασμένου αιώνα Θεόφιλος Καΐρης. Έχει 
βιβλιοθήκη μέ χειρόγραφα καί σπάνια έντυπα βιβλία. Η 
Σκιάθος είναι ένα ειδυλλιακό, παραθεριστικό κέντρο καί 
διαθέτει τήν ώραιότερη πλάζ τής Μεσογείου, τις Κουκ- 
κουναριές. "Εχει ξενοδοχεία καί πολλούς καθαρούς ξε
νώνες, ευπρόσωπα κέντρα κι έστιατόρια. Είναι πατρίδα 
τοΰ ’Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τοΰ ’Αλέξανδρου Μω- 
ραϊτίδη καί τοΰ φιλοπονώτατου λαογράφου παπά-Γιώργη 
Ρήγα, πού ασχολήθηκε μέ τόν ποικιλότροπο καί Ιδιότυπο 
λαϊκό πολιτισμό τοΰ νησιοΰ.

’Ανατολικά τής Σκιάθου είναι ή Σκόπελος, κατά
φυτη άπό πεύκα, θάμνους κι όπωροφόρα δέντρα. Στήν άρ- 
χαιότητα όνομαζόταν Πεπάρηθος. Οί μυθολογικές παρα
δόσεις θέλουν πρώτο οικιστή της τόν κρητικό αργοναύτη 
Στάφυλο,γιό τοΰ Διόνυσου καί τής ’Αριάδνης. Στά χρόνια 
τής μακεδονοκρατίας οί οικισμοί της καταστράφηκαν άπό 
τό Φίλιππο Β', άπ’ άφορμή τ’ άντιμακεδονικά αισθήματα 
τών Πεπαρηθίων. Τό πρώτο χωριό πού συναντούμε είναι 
τό Κλήμα (κάτ. 487). ’Ακολουθεί ή Γλώσσα (κάτ.
1.712, παλ. Πλατάνα), πού τήν απαρτίζουν οί συνοικισμοί: 
Γλώσσα, Άθέατον (παλ. Μαχαλάς) καί Λουτράκι. Οί κά-

Πήλιο: Χωμένα δλα στήν πάλλευκη κουκούλα τους.
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τονκοι τής Γλώσσας άσχολοϋνται μέ τή δεντροκαλλιέρ- 
γεια, τήν άλιεία καν τήν κτηνοτροφία. Τελευταία, ορισμέ
να τμήματα τοϋ χωριοϋ έπαθαν έπικίνδυνες καθιζήσεις. 
Ή πολίχνη Σκόπελος (κάτ. 2.959) βρίσκεται στά βό
ρεια τοϋ νησιοϋ. Ή θέα της άπό τό λιμάνι είναι μοναδική, 
μέ τά κάτασπρα, άνθοζωσμένα σπιτάκια, τούς γραφικούς 
λιθόστρωτους δρόμους καί τϊς δεκάδες τά μικρά εκκλησά
κια της. Ή προκυμαία της, μέ τά πεντακάθαρα κι άνετα 
κέντρα της, πλημμυρίζει τούς θερινούς μήνες άπό τουρί
στες καί παραθεριστές, πού συγκεντρώνονται στό νησί 
γιά νά χαροϋν τήν ειδυλλιακή του φύση, τά μαγευτικά το
πία του, τήν πεντακάθαρη θάλασσα, τά όνομαστά φρούτα 
του καί τά χαρακτηριστικά προϊόντα τής σκοπελίτικης, 
λαϊκής τέχνης. Τά μοναστήρια τής περιοχής: "Αγιος Ρη- 
γΐνος, Εύαγγελισμός, Μεταμόρφωση καί Πρόδρομος, πα
ρουσιάζουν άξιόλογο ένδιαφέρον καί άπό άποψη αρχιτε
κτονικής καί γιά τά διάφορα κειμήλιά τους. Ή επίσκεψη 
έπίσης στό υποδειγματικό κτήμα τοϋ σκοπελίτη, φιλότε
χνου καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τω- 
άννου Δημητριάδη, άποζημιώνει τον περιηγητή μέ τήν έν- 
τρύφηση τοϋ κάστρου καί τής καλαίσθητα άναστηλωμέ- 
νης μέ τή φροντίδα του βυζαντινής εκκλησίας. Άπό τή 
Σκόπελο κατάγεται κι ό πολυγραφώτατος στιχουργός καί 
λόγιος τής Τουρκοκρατίας Καισάριος Δαπόντες.

Σχετικά μέ τό ζήτημα, ποιό άπό τά ύπόλοιπα νησιά των 
Βορείων Σποράδων λεγόταν στήν άρχαιότητα Αλόννη
σος, δέν υπάρχει ομοφωνία στούς άρχαιοδίφες καί στούς 
ιστορικούς. Ή επικρατέστερη γνώμη είναι πώς Αλόννη
σος λεγόταν τό νησί Περιστέρα, ένώ ή σημερινή Αλόν
νησος δηλ. τά μεσαιωνικά Χιλιαδρόμια, Λιαδρόμια καί 
Λιοδρόμια είναι ή άρχαία Τκος. Ή Περιστέρα στά προ- 
μηδικά χρόνια ήταν ορμητήριο ληστοπειρατών, κι άργό- 
τερα μπήκε στήν Ναυτική 'Ομοσπονδία των Αθηναίων.

Ή Αλόννησος είναι ένα ήρεμο νησάκι, πού στά τελευ
ταία χρόνια εξελίχθηκε σέ πολυσύχναστο παραθεριστι- 
κό κέντρο, μέ τόπο διαμονής τό Πατητήρι (κάτ. 366), 
πού έχει ξενοδοχείο καί καθαρούς ξενώνες κι είναι άφετη- 
ρία γιά εύχάριστες εκδρομές σέ διάφορα σημεία τοϋ νη- 
σιοϋ, στόν Παλαβόδημο, τή Στενήβάλα, τό Κοκκινόκα- 
στρο κ.ά.

Τό χωριό Αλόννησος βρίσκεται κατάκορφα στό 
νησί. Οί 491 κάτοικοί του άσχολοϋνται μέ τήν κτηνοτρο
φία. Όνομαστά είναι τά άλοννησιώτικα κρέατα καί τυ
ριά. Άλλο χωριό είναι ή Βότση (κάτ. 451). Τά υπό
λοιπα νησιά Περιστέρα (κάτ. 66), Πιπέρι (κάτ.
11), Ψ α θ ο ύ ρ α, (κάτ. 6), υπάγονται στήν κοινότητα 
Αλοννήσου.

# *

Μακρινίτσα: Τό ιστορικό πηλιορείτικο κεφαλοχώρι σέ μιά μερική άποψή του.
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ΥΏΙΎίΧϊΎνίΤΧΤ&ΓΤΟΓΤΐτ* rrjxf*

Τά Τρίκαλα είναι μιά όμορφη πόλη της Δυτικής Θεσ
σαλίας με πληθυσμό 32.413, έδρα Δήμου, πού τον άπαρτί- 
ζουν οί συνοικισμοί: Τρίκαλα, ’Απόστολοι, Καρυές, Κη- 
πάκι, Λεπτοκαρυά, Αογγάκι, Περδικορράχη, Πυργετός, 
Πύργος, Ριζαρειό, Σωτήρα καί Φλαμούλι. Αρχαιότατη, 
προθεσσαλική πρωτεύουσα τής Έστιαιώτιδας, σύμφωνα 
μέ τή μυθολογία πήρε τό όνομά της από τή νύμφη Τρίκκη, 
θυγατέρα τοϋ Πηνειού, ενώ κατά τή γνώμη των τοπωνυ- 
μιολόγων πρόκειται γιά συγκεκομμένο, ύποκοριστικό τύ
πο τής προσωνυμίας τής "Αρτεμης: Τρίκαλος. Οί άρχαΐοι 
πίστευαν πώς ήταν πατρίδα τοϋ ’Ασκληπιού, γι’ αύτό καί 
λειτουργούσε εκεί ’Ασκληπιείο, ένα φυσιοθεραπευτήριο, 
μέ εμπειρότατους ίερεΐς-γιατρούς, «άρχαιότατον καί έπι- 
φανέστατον» όπως άναφέρει ό Στράβων, πού λείψανά του 
σώζονται ώς τά σήμερα στήν πόλη. Ή Τρίκκη ήταν όνο- 
μαστή στήν αρχαιότητα. Διοικητικά ανήκε στήν τετρά
δα τής Έστιαιώτιδας καί στ’ οχυρό φρούριό της κατοι
κούσαν οί αριστοκράτες χωροδεσπότες τής περιοχής, γνω
στοί μέ τήν προσωνυμία «ιππείς». Στά 343 π.Χ. τήν κατέ
λαβε ό βασιλιάς τής Μακεδονίας Φίλιππος Β' καί στά 168 
οί Ρωμαίοι. Στούς πρώτους βυζαντινούς αιώνες βρισκόταν 
σέ παρακμή κι εγκατάλειψη, ώσότου τήν τείχισε ό Ιου
στινιανός. Μέ τήν ονομασία «Τρίκαλα» άναφέρεται γιά 
πρώτη φορά στήν "Αννα Κομνηνή (ΙΒ' αιώνας). Στήν πε
ρίοδο τής σερβοκρατίας ήταν έδρα τών Σέρβων ήγεμόνων 
τής Θεσσαλίας. Μαζί μέ τήν υπόλοιπη Θεσσαλία γίνηκε 
τουρκική στά 1420, κι ώς τά μισά τού ΙΗ' αιώνα ήταν ή δι
οικητική πρωτεύουσα όλης τής Θεσσαλίας (Τίρχαλα σαν- 
τζάκ) κι έδρα πασα. Στήν εποχή τής τουρκοκρατίας τά 
Τρίκαλα κι ή περιφέρειά τους δοκίμασαν πολλές ταλαιπω
ρίες κι αιματηρά αντίποινα γιά κινήματα ή γιά τή δράση 
τών κλεφτών τών Άγράφων καί τών Χασίων. Στή διάρκεια 
τού τελευταίου πολέμου δεινοπάθησαν έπίσης άπό βομ

βαρδισμούς κι άπό τή σκληρότητα τών γερμανοϊταλικών 
στρατευμάτων τής κατοχής. Ενδιαφέρον γιά τό σημερι
νό έπισκέπτη παρουσιάζουν τό γραφικό φρούριο, τό Κουρ- 
σούν Τζαμί, όνομαστό μνημείο τής μουσουλμανικής άρ- 
χιτεκτονικής, έργο τού τούρκου πρωτομάστορα Σινάν 
Πασα κι ό παρακείμενος Τουρμπιές. Ό ποταμός Ληθαϊος 
πού διαρρέει τά Τρίκαλα, μέ σκιερές καί δεντροφυτεμέ
νες όχθες, δίνει στήν πόλη μιά ιδιαίτερη οπτική χάρη καί 
δροσιά, προπαντός στή θερινή λιβακωμένη άτμόσφαιρα 
τής περιοχής. Ή κεντρική πλατεία μέ τις πρασιές, τά λου
λούδια καί τήν πετυχημένη διάταξη τού χώρου της, τις 
προτομές τού Διονύσιου Σκυλλόσοφου, Χριστόδουλου 
Χατζηπέτρου, Νικόλαου Στουρνάρα καί Παπα-Θύμιου 
Βλαχάβα, πού είναι τοποθετημένες σέ διάφορα σημεία της, 
μαρτυρίες τής ήρωϊκής ιστορίας τής περιοχής, άλλά καί 
δείγμα τής καλαισθησίας τών τρικαληνών, συγκεντρώνει 
όλη τή ζωή καί τήν κοσμική κίνηση τών Τρικάλων. Ευ
πρόσωπα καταστήματα, καθαρά καί γραφικά κέντρα ψυ
χαγωγίας καί διασκεδάσεως, ξενοδοχεία ύπνου καί δημό
σια καταστήματα, κάνουν τά Τρίκαλα άνετο σταθμό γιά 
τούς τουρίστες καί τούς περαστικούς καί σφριγηλό οικο
νομικό, διοικητικό, πολιτιστικό, εκκλησιαστικό κέντρο 
γιά τούς έγκατοίκους καί τούς πλησιοχώρους των. Στά 
Τρίκαλα λειτουργεί άξιόλογα άπό χρόνια ό ’Εκδρομικός 
καί Μορφωτικός "Ομιλος, πού δημιούργησε μιά σημαν
τική έκδρομική κι έκπολιτιστική κίνηση στήν πόλη καί 
τήν περιοχή, φροντίζοντας γιά τήν άξιοποίηση τών μνη
μείων καί τής ιστορίας, όργανώνοντας διαλέξεις, εκθέ
σεις ζωγραφικής, θεατρικές παραστάσεις κι έκδίδοντας σέ 
πολλά τεύχη τό φιλολογικό περιοδικό «Μετέωρα». Όνο- 
μαστή κι έξω άπό τή Θεσσαλία είναι ή Χορωδία Τρικά
λων, καθώς καί τό ’Αθλητικό τους σωματείο. Στά Τρί
καλα έκδίδονται άξιόλογες ήμερήσιες εφημερίδες μέ έν-

Τρίκαλα: Ή όμορφη πόλη τοϋ Λη- 
θαίου μέ τό βυζαντινό κάστρο της.
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διαφέρουσα φιλολογική όλη. Τοπικοί άγιοι γιορτάζονται: 
ό Βησσαρίων, έπίσκοπος Λαρίσης καί Τρίκκης (15 Σεπ
τεμβρίου) κι ό Νικόλαος ό έκ Μετσόβου (17 Μαΐου).

Ο θαυμάσιος, άσφαλτοστρωμένος δρόμος πού οδηγεί 
πρός τή Λάρισα διασχίζει ένα καταπράσινο κάμπο, άξιο- 
ποιημένο σ’ όλα του τά σημεία άπό τούς φιλόπονους ά- 
γρότες, μέ πλούσια παραγωγή δημητριακών, κηπευτικών 
καί κτηνοτροφικών προϊόντων. Πρώτο χωριό πού συναν
τούμε είναι τό Μεγαλοχώρι (κάτ. 2.044, παλ. Μπου- 
χούνιστα). ’Αριστερά τού δρόμου βρίσκεται τό Π α λ α ί
ο γ α ρ δ ί κ ι, πού μέ τό δεξιά τού δρόμου χωριό Πε
τροπόρο (κάτ. 700) άπαρτίζουν μιά κοινότητα. Στό 
Παλαιογαρδίκι οί άρχαιολόγοι, χωρίς βεβαιότητα, τοπο
θετούν τήν αρχαία πολίχνη τής 'Εστιαιώτιδας Πέλιννα 
ή Πελινναΐον, πού τήν άναφέρει κοντά στούς άλλους συγ
γραφείς κι ό Πίνδαρος, έξυμνώντας τόν άθλητή Τπποκλέα 
τόν Φρικιού, πού καταγόταν άπ’ αυτήν. ’Αργότερα, στά 
μεσαιωνικά χρόνια, κτίστηκε στά έρείπιά της τό Γαρδί- 
κι, έδρα επισκοπής. Δεξιά τού δρόμου καί σέ μικρή από
σταση άπό τόν Πηνειό, βρίσκεται τό χωριό Κλοκω- 
τ ό ς (κάτ. 840). ’Εδώ ύποστηρίζουν ορισμένοι αρχαιο
λόγοι ότι ήταν κτισμένη ή άρχαία πόλη Φαρκαδών, γνω
στή άπό τούς μακεδονικούς πολέμους καί τά νομίσματά 
της πού βρέθηκαν στις διάφορες άνασκαφές. ’Αριστερά 
τού δρόμου καί συνδεμένο μέ τήν κεντρική οδική άρ- 
τηρία μ’ένα παρακλάδι, βρίσκεται ή σημερινή Φαρ
καδών (κάτ. 2.343, παλ. Τσιότι). Άνατολικώτερα κι 
άριστερά τού δρόμου είναι κτισμένο τό Ζ ά ρ κ ο (κάτ. 
2.104) παλιός, μεσαιωνικός οικισμός, φημισμένος γιά τή 
βιοτεχνία τών βαμβακερών υφασμάτων, τσιφλίκι τού Άλή 
Πασά στις αρχές τού ΙΘ' αιώνα. Προχωρώντας βρίσκουμε 
τήν Πηνειάδα (κάτ. 496, παλ. Ζάρκο Μαρί), πού εί
ναι καί τό τελευταίο χωριό πρός τά σύνορα τού Νομού 
Λαρίσης. Στή θέση αύτή, μέ βάση έπιγραφικό εύρημα, 
τοποθετείται ή άρχαία πόλη τής Έστιακότιδας Φαϋττός. 
Βόρεια τού Νεοχωρίου (κάτ. 3.363) καί στή δεξιά 
όχθη τού Νεοχωρίτη ποταμού, υποθέτουν πώς βρισκόταν 
ή άρχαία Οίχαλία. Οί κάτοικοί της μνημονεύονται πώς, 
μαζί μέ τούς Τρικκαίους καί μ’ άρχηγούς τόν Ποδαλείριο

καί τό Μαχάονα, έλαβαν μέρος στόν τρωικό πόλεμο. Τό 
μονύδριο τού Νεοχωρίου Θεοτόκος, λεηλατήθηκε δυό φο
ρές καί τελικά καταστράφηκε άπό τούς γερμανοϊταλούς.

Ό δρόμος πού οδηγεί πρός τή Καλαμπάκα είναι ευθύ
τατος καί καλοσυντηρημένος. "Ενα μεγάλο τμήμα του σκι- 
άζεται άπό πυκνούς στοίχους δέντρων πού είναι φυτεμένα 
στά κράσπεδά του. Δεξιά άπλώνεται ό κάμπος, πού όσο 
προχωρούμε ποικίλλει τήν οριζόντιό του γραμμή μέ τούς 
άνάλαφρους κυματισμούς τών λοφίσκων. ’Αριστερά στό 
βάθος υψώνονται μεγαλόπρεποι οί όρεινοϊ όγκοι τού Κό- 
ζιακα (άρχ. Κερκέτιον) καί βορειοδυτικά οί τραχειές απο
λήξεις τού Πίνδου. Ό Πηνειός, έπίσης άριστερά μας, άρ- 
γοκυλάει τά θολά νερά του, άρδεύοντας πλούσια τις παρα
κείμενες περιοχές. Στή θέση τού χωριού Π ι ά λ ε ι α (κάτ. 
1144, παλ. Καρβουνολεπενίτσα) ύποστηρίζουν πώς βρι
σκόταν ή όμώνυμη άρχαία πολίχνη, πού τήν άναφέρει ό 
Στ. Βυζάντιος. Βορειότερα καί στή θέση «Κλεφτόβρυση», 
όπου σώζονται ερείπια αρχαίων τειχών, τοποθετούν τήν 
οχυρή πόλη Φαλώρεια, γνωστή άπό τά νομίσματά της κι’ 
άπό τήν ήρωϊκή της άντίσταση στό Ρωμαίο στρατηγό Τί
το Κόϊντο Φλαμινΐνο (198 π.Χ.). Άριστερώτερα καί σέ ύ- 
ψόμετρο 280 μ. βρίσκεται τό χωριό Διάβα (κάτ. 812, 
παλ. Πρεβέντα), πού τό μονύδριό του Πρόδρομος, μετόχι 
τής Μεταμορφώσεως Μετεώρων, πυρπολήθηκε άπό τούς 
Γερμανούς. Τήν ίδια τύχη είχαν κι οί δυό ναοί τού χωριού 
Κρύα Βρύση (κάτ. 1121, παλ. Βανακούλια), ή παλιά 
έκκλησία τού χωριού Γλυκομηλιά (κάτ. 354, παλ. 
Κάτω Περλιάγκο), τό μονύδριο τού Ταξιάρχη στό χωριό 
Χρυσομηλιά (κάτ. 1101, παλ. "Ανω Περλιάγκο), τό 
μοναστήρι τού Σταυρού στό χωριό Δ ο λ ι α ν ά (κάτ.
18), καί τό μοναστήρι τών 'Αγίων Θεοδώρων πού βρίσκε
ται άνάμεσα στά χωριά Βασιλική (κάτ. 1944, παλ. 
Βοϊβόδα) καί Θεόπετρα (κάτ. 1.037, παλ. Κουβέλ- 
τσι), δεξιά τού άμαξιτοϋ δρόμου πού οδηγεί στήν Καλαμ
πάκα. ’Ακόμα δεξιώτερα καί σέ υψόμετρο 460 μ. βρίσκε
ται τό χωριό Χειμαδιό (κάτ. 332, παλ. "Ανω Μπούρσια- 
νη)· τό μοναστήρι του, μετόχι τού 'Αγίου Στεφάνου Μετεώ
ρων, έπαθε κι αύτό καταστροφές άπό τά στρατεύματα κατο
χής. ’Αριστερά τού δρόμου έπίσης καί σέ ύψόμετρο 510 μ.

Τρίκαλα: 'Η σύγχρονη ξενο
δοχειακή άνεση κι αναψυχή.
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Μετέωρα: Ό βράχος καί τό μοναστήρι τοΟ Βαρλαάμ.

βρίσκεται τό γυναικείο μοναστήρι Κοίμηση Θεοτόκου 
τοϋ Βιτουμά, όπου λειτουργεί σχολή χειροτεχνίας.

Ή Καλαμπάκα (κάτ. 5.217)πούτήν κοινότητά της ά- 
παρτίζουν οί συνοικισμοί: Καλαμπάκα, 'Αγία Παρασκευή, 
Βιτουμάς κι οί έγκάτοικοι των Μονών των Μετεώρων, στά 
μεσαιωνικά χρόνια ονομαζόταν «Σταγοί». Μετά τούς Βυ
ζαντινούς, πέρασε στά χέρια των δεσποτών τής Ηπείρου, 
τών δουκών Νέων Πατρών, τών Φράγκων, τών Γαβριηλό- 
πουλων, τών Σέρβων καί τέλος τών Τούρκων. Στά χρόνια 
τής τουρκοκρατίας εϊχε άναπτυγμένη έμποροβιοτεχνία με
ταξιού καί μπαμπακιού. Λεηλατήθηκε επανειλημμένα από 
Τουρκαλβανούς. Στή θεσσαλική εξέγερση τού 1854 έγινε 
θέατρο αιματηρών μαχών μεταξύ τών 'Ελλήνων επαναστα
τών τού Χριστ. Χατζηπέτρου, τού Πετροπουλάκη καί τού 
Λεωτσάκου καί τών τουρκικών στρατευμάτων τού πασά 
τής Λάρισας Σελήμ. Πολύ δεινοπάθησε τελευταία κι από 
τά γερμανοϊταλικά στρατεύματα κατοχής σέ βαθμό πού— 
όπως σημειώνει ό βυζαντινολόγος Νίκος Βέης—«μετεβλή- 
θη εις άπέραντον έρειπιώνα καί μέγα μέρος τών κατοίκων 
αύτής έγκατέλιπε τάς κατεστραμμένος αύτών εστίας καί 
έζήτησεν άσυλον εις Τρίκαλα καί αλλαχού». ’Αξιόλογο 
μνημείο τής Καλαμπάκας είναι ή τρισυπόστατη βασιλική 
τής Κοίμησης τής Θεοτόκου, βυζαντινό κτίσμα, τοιχοδο
μημένη άπό άρχαϊα ύλικά, μέ παλαιές, θαυμάσιες τοιχο
γραφίες, μ’ ένα μοναδικό στό είδος του μαρμάρινο άμβω
να, πού βρίσκεται στή μέση τού ναού, μέ σύνθρονο στήν 
κόγχη τού 'Ιερού. «Ό όνομαστός ούτος Επισκοπικός 
ναός—όπως γράφει ό Βέης—ύπέστη φοβεράς καταστρο- 
φάς διαρκούσης τής επαράτου Κατοχής καί δή κατά μέγα 
μέρος υπό τών εν αύτώ έστρατοπεδευμένων Καυκάσιων 
ούτοι ήσαν Μωαμεθανοί καί εΐχον προσχωρήσει εις τούς 
Γερμανούς, άνιέρως δέ κατέστρεψαν ίεράς φορητάς εικό
νας, μεταχειριζόμενοι αύτάς ώς καύσιμον ύλην καί άσεβέ- 
στατα έβεβήλωσαν τά άγια τής καθ’ ήμάς ’Εκκλησίας... 
χρησιμοποιήσαντες τον έξωνάρθηκα καί τόν νάρθηκα αυ

τού ώς στάβλον ύποζυγίων... Αί μικρότεροι έκκλησίαι τής 
Καλαμπάκας—Παρεκκλήσι τών 'Αγ. Πάντων, ’Ιωάννης 
Πρόδρομος κ.ά. άνεξαιρέτως έπαθον μεγάλας ζημίας. "Αλ- 
λαι κατεστράφησαν έξ όλοκλήρου, άλλαι μετεβλήθησαν 
εις άστεγα κτίσματα... Έν σχέσει πρός τάς καταστροφάς 
τής Καλαμπάκας ένοχοι κύριοι είναι οί ’Ιταλοί καί οί 
Γερμανοί». Σήμερα ή Καλαμπάκα ξανακτίζεται γοργά μέ 
τή φιλοπονία τών κατοίκων της. "Εχει έξατάξιο Γυμνάσιο 
κι είναι δικαστικό, οικονομικό κι αστυνομικό κέντρο τής 
περιοχής. Έχει μοντέρνο ξενοδοχείο κι άλλα κέντρα 
ψυχαγωγίας. Επικοινωνεί μέ τήν υπόλοιπη Θεσσαλία μέ 
αύτοκινητόδρομο πού συνεχίζεται πρός τήν "Ηπειρο καί 
τή Δυτική Μακεδονία κι είναι τό τέρμα τού σιδηροδρό
μου πού ξεκινά άπό τό Βόλο.

Δυτικά τής κωμόπολης καί στή θέση «’Αμπέλια», σύμ
φωνα μ’ έπιγραφικά τεκμήρια, βρισκόταν ή άρχαία πόλη 
τής Έστιαιώτιδας Αίγίνιο, έδρα Θεσσαλών χωροδεσπο
τών «τών ίπποβοτών», γνωστό άπό τις στρατιωτικές επι
χειρήσεις τών Ρωμαίων καί τών μακεδόνων βασιλιάδων.

Ό δρόμος άσφαλτοστρωμένος προχωρεί πρός τό γρα
φικό χωριό Καστράκι (κάτ. 1568), μέ δυο ενδιαφέ
ρουσες έκκλησίες τού 'Αγίου Νικολάου καί τής Κοίμη
σης τής Θεοτόκου, πού τμήμα του πυρπολήθηκε άπό τούς 
Γερμανούς. Προχωρώντας άπ’ τό Καστράκι μπαίνουμε 
στήν περιοχή τών Μετεώρων, μιά τοποθεσία γεμάτη ύπο- 
βλητική μεγαλοπρέπεια κι ιδιότυπη σύνθεση, άνεπανάλη- 
πτη καί μοναδική σ’ όλον τόν κόσμο. Πρόκειται γιά μιά 
πυκνή συστάδα άπό γιγάντιους βράχους μέ ποικίλο υψό
μετρο, σχήμα καί θέση, γκριζοπράσινους στή θωριά κι 
αυλακωμένους άπό τ’ άνεμόβροχα πού αιώνες τούς δέρ
νουν. ’Εδώ καί χίλια περίπου χρόνια οί βράχοι αυτοί πα
τήθηκαν άπό άσκητές κι άναχωρητές, κι άπό τόν ΙΒ' αι
ώνα γίνηκαν τόπος καθαρά μοναστικός. Στά όψιμα βυ
ζαντινά χρόνια, πού ή δυτική Θεσσαλία ταλανιζόταν άπό 
άλλεπάλληλες έπιδρομές, άναστατώσεις, λεηλασίες καί κα
κοδαιμονία μέ τήν άλλαγή κυριάρχων, καί στούς πρώτους 
αιώνες τής τουρκοκρατίας μέ τήν κακοδιοίκηση καί τή 
μισαλλοδοξία, ή μοναχική έκείνη πολιτεία πύκνωσε άπό 
έγκάτοικους καί κατάληξε σ’ ένα όνομαστό κέντρο βυζαν
τινής τέχνης. Οί άπάτητες φωλιές τών όρνέων μεταβλήθη
καν σέ γραφικώτατες μονές καί μονύδρια, πού λευκάζουν 
στούς αύχένες τών βράχων, μεταξύ ούρανοΰ καί γής. Μιά 
άπαράμιλλη σύμπτωση πλαστουργικής συνεργασίας τής 
φύσης καί τού άνθρώπινου χεριού. Χιλιάδες περιηγητών 
συρρέουν εδώ κάθε χρόνο γιά νά θαυμάσουν τούς ιερούς 
αύτούς βράχους, πού, σύμφωνα μέ τή φράση τού άρχαιο- 
λόγου ’Αλ. Φιλαδελφέα, «φαίνονται ώς στιγμιαίοι άπομαρ- 
μαρώσεις Γιγάντων καί Τιτάνων κατά διαφορωτάτας κι
νήσεις καί στάσεις». Κοντά στούς θηρευτές τού παράδο-

Τό ιστορικό μοναστήρι τοΟ Ντουσίκου.
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ξου καί μοναδικού, σπουδαίοι Έλληνες καί ξένοι άρχαι- 
ολόγοι, ιστορικοί, αισθητικοί καί παλαιογράφοι έπισκέ- 
πτονται τά Μετέωρα για νά μελετήσουν τις πλούσιες βι
βλιοθήκες τους, τά θαυμάσια κτίσματα καί τή διακόσμησή 
τους, τά πλούσια κειμήλια, τις επιγραφές καί τά έγγραφά 
τους. Άπό τον ΙΣΤ αιώνα άκόμα στούς βράχους λειτουρ
γούσαν 24 μικρά καί μεγάλα μοναστήρια. Σήμερα άπ’ αυ
τά, μόνο 7 διατηρούνται σέ καλή κατάσταση, κι άκόμα λι- 
γώτερα κατοικοΰνται άπό μοναστές.

Ή Μονή Βαρλαάμ (ύψόμ. 480 μ.) κτίστηκε στά 
1518 άπό τούς γιανιώτες ίερομονάχους άδελφούς Νεκτά
ριο καί Θεοφάνη Άψαράδες. Έχει δυό ναούς: Τό Καθο
λικό των 'Αγίων Πάντων, μικρό καί κομψότατο κτίσμα, 
μέ ένδιαφέρουσα ξυλόγλυπτη θύρα, τοιχογραφημένο σ’ ό
λες του τις έπιφάνειες, μέ τόν τάφο των ιδρυτών του στό 
Νάρθηκα. Στό ίδιο σημείο μπορεί κανείς νά δη τοιχογρα
φίες τού όνομαστοΰ ζωγράφου Φράγκου Κατελλάνου. Ό 
παλιότερος ναός είναι των Τριών Ιεραρχών, απλός στό 
ρυθμό του, άλλά σωστή πινακοθήκη, μέ τις άριστα έξερ- 
γασμένες πολυπρόσωπες συνθέσεις πού καλύπτουν τούς 
τοίχους. Μπορεί άκόμα νά δη κανείς τό πλούσιο σκευο
φυλάκιο καί τή βιβλιοθήκη τής μονής μέ παλαιά έντυπα 
βιβλία καί χειρόγραφους κώδικες.

Ή Μονή Ρουσάνου, γραφικό μοναστήρι πού κα
λύπτει ολάκερη τήν έπιφάνεια τού βράχου, είναι ίδρυμα 
τών ήπειρωτών άδελφών Ίωάσαφ καί Μαξίμου, κι άφιε- 
τωμένο στή μνήμη τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Πο
λύ ενδιαφέρον παρουσιάζει ή τοιχογράφηση τού Νάρθη
κα τού Ναού άπό άποψη είκονογραφικών θεμάτων καί καλ
λιτεχνική έκτέλεση, έργα τεχνιτών τής κρητο—άθωνικής 
σχολής. Στή διάρκεια τής κατοχής—όπως σημειώνει ό Ν. 
Βέης—«ή μονή πολλά έπαθεν ύπό κακοποιών Γερμανών, 
οί όποιοι άφήρεσαν εξ αύτής τά κειμήλια καί τινα χειρό
γραφα, άλλά καί τά σήμαντρα τής μονής». Σήμερα λειτουρ
γεί ώς γυναικείο μοναστήρι.

Ή Μονή τής Μεταμορφώσεως ήτό Με
τέωρον, μιά άπό τις μεγαλύτερες καί πιό ένδιαφέρου- 
σες, είναι κτισμένη σέ ένα άποτομώτατο βράχο. Τό Καθο
λικό της είναι κτίσμα μεγαλόπρεπο κι έπιβλητικό. Ή τοι- 
χογράφησή του πλούσια κι ό διάκοσμός της θαυμαστός. 
’Αξιόλογος ό ήγουμενικός θρόνος μέ τά σιντεφένια του 
ποικίλματα. Τό μοναστήρι ιδρύθηκε άπό τόν ’Αθανάσιο 
Μετεωρίτη στά 1382 καί πλουτίστηκε μέ περιουσία κι ά- 
φιερώματα άπό τόν ήγεμονόπαιδα ’Ιωάννη Οϋρεση Πα- 
λαιολόγο, πού μόνασε εκεί μέ τό όνομα Ίωάσαφ. Οί κά
ρες τών δυό αυτών ιδρυτών βρίσκονται στό σκευοφυλά
κιο τής Μονής, όπου φυλάσσονται κι άλλα πολύτιμα κι 
άξιοσπούδαστα κειμήλια, μίτρες, έπιτάφιοι, Εύαγγέλια, 
λειτουργικά σκεύη, ξυλόγλυπτοι σταυροί κ.ά. Ή βιβλιο
θήκη έχει παλαιά, άξιόλογα βιβλία καί 610 χειρόγραφους

Ή Τίρνα τών Τρικάλων χιονισμένη.

Περτουλιώτικες ομορφιές.

κώδικες. ’Εδώ λειτουργεί Τουριστικός Ξενώνας, μέ έστια- 
τόριο καί καθαρούς κοιτώνες.

'Η Μονή τής 'Αγίας Τριάδος είναι κτισμέ
νη σ’ ένα άπό τούς ώραιότερους βράχους τής συστάδας 
τών Μετεώρων. Ιδρύθηκε άπό τό μοναχό Δομέτιο στά 1458. 
Σκαλισμένο στό βράχο βρίσκεται καί τό παρεκκλήσι τού 
Πρόδρομου. Πλουσιώτατο ήταν προπολεμικά τό σκευο
φυλάκιό της, άλλά στή διάρκεια τής κατοχής—καθώς ση
μειώνει ό Ν. Βέης—«ή μονή έδηώθη κυρίως ύπό τών ’Ι
ταλών, οί όποιοι άφήρεσαν έκεΐθεν παντός είδους πολύ
τιμα άντικείμενα, εικόνας, έκκλησιαστικά σκεύη, χειρό
γραφα, κανδήλας, άμφια. Καί κακόβουλοι Γερμανοί συ- 
νέβαλον εις τήν καταστροφήν τής άλλοτε σημαντικής Μο
νής, ή οποία σήμερον είναι οίκτρά κατά πάντα».

Ή Μονή 'Αγίου Στεφάνου, πού άλλοτε ήταν 
ή πλουσιώτερη άπό όλες τις μετεωρικές μονές, σήμερα 
λειτουργεί ώς γυναικεία. Οί μοναχές άσχολοΰνται μέ τή 
χειροτεχνία καί τά προϊόντα τής πλεκτικής καί κεντητι
κής πού παράγουν διακρίνονται γιά τήν κομψότητα καί 
τή λεπτή έπεξεργασία τους. ’Αξιόλογες είναι οί δυό έκκλη- 
σίες τής μονής: τού 'Αγίου Στεφάνου ή παλαιότερη καί 
τού 'Αγίου Χαραλάμπους ή νεώτερη. Στήν κατοχή τό μο
ναστήρι έπαθε πολλές φθορές καί λεηλασίες άπό τούς Γερ
μανούς καί τούς ’Ιταλούς, πού άφαίρεσαν πολλά λειτουρ
γικά σκεύη, άμφια διάφορα, κειμήλια, παλιά άφιερώματα 
ιστορικής σημασίας, άσημένια κανδήλια, πολυκάνδηλα, 
φορητές εικόνες καί προπαντός ένα βαρύτιμο πολυέλαιο. 
Έγκαταλείποντας οί Γερμανοί τή Θεσσαλία, βομβάρδι
σαν τή μονή καί προξένησαν σημαντικές φθορές στούς 
δυό ναούς.

’Από τήν Καλαμπάκα ό δρόμος προχωρεί μέσα σέ κα
τάφυτα, παρόχθια τοπία τού Πηνειού καί στό 27° χλμ. 
άπό τά Τρίκαλα φτάνει ό ταξιδιώτης στό Χάνι Μουργκά- 
νη. Έδώ διακλαδίζεται μέ τέρμα τό χωριό Καστανιά 
(κάτ. 589), θαυμάσιο παραθεριστικό κέντρο σέ υψόμετρο
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Τό γραφικό γεφύρι τής Πόρτας.

850 μ., πατρίδα τοϋ ιατροφιλόσοφου Πύρρου τοΰ Θεττα- 
λοϋ (ΙΗ'-ΙΘ' αί.), πού πυρπολήθηκε ολοκληρωτικά από τά 
στρατεύματα τής κατοχής. Νοτιώτερα βρίσκεται τό χω
ριό Κ λ ι ν ο β ό (κάτ. 998), πατρίδα τοΰ Πατριάρχη ’Α
λεξάνδρειάς 'Ιερόθεου καί τοΰ επισκόπου Σταγών, Φιλιπ- 
πουπόλεως καί Σηλυβρίας Παισίου. Άπό τό ΧάνιΜουργκά- 
νη ό δρόμος άνηφορίζει προς τά χωριά Τ ρ υ γ ό ν α (κάτ. 
509), Π ε ύ κ η (κάτ. 538, παλ. Στρούζα), Κ ο ρ υ δ α λ - 
λ ό (κάτ. 422), Παναγιά (κάτ. 1115, παλ. Ν. Κουτσού- 
φλιανη), γιά νά φτάση, περνώντας άπό μαγευτικά καί κα
τάφυτα τοπία, στον Κάμπο τοϋ Δεσπότη, όπου βρίσκει κα
νείς δροσιά, άναψυχή, ευπρόσωπα κέντρα κι έστιατόρια. 
Τό τοπίο έδώ είναι μοναδικό. Σέ υψόμετρο 1300 μέτρων 
αισθάνεται κανείς τον άέρα φιλτραρισμένο, καθώς κατη
φορίζει άπό τά διάσελα καί ψαύει τις θεόρατες κορφές των 
βελονόφυλλων δέντρων, πού καλύπτουν τις πλαγιές.

Όνομαστά θέρετρα τής περιφέρειας Τρικάλων είναι ή 
Έ λ ά τ η (κάτ. 807 παλ. Τίρνα) σέ υψόμετρο 850 μ., καί 
τό Περτούλι (κάτ. 125) σέ υψόμετρο 1160 μ. πού πυρ
πολήθηκε άπό τούς Γερμανούς. Είναι κτισμένο στή δα
σωμένη πλαγιά τής Φούρκας, περιζωσμένο άπό ένα πυκνό 
έλατόδασος, με όμορφες παλιές εκκλησίες, μέ κομψές βίλ- 
λες, τον πύργο τοϋ Χατζή-Γάκη, άφετηρία γιά ενδιαφέρου
σες έκδρομές κι ορειβατικές εξορμήσεις προς τις κορυφο
γραμμές ’Αστραπή, Γιάκατος, Κόζιακα, όπου υπάρχει κι 
όρειβατικό περίπτερο τοϋ ΕΜΟ Τρικάλων. Τό κυνήγι στήν 
περιφέρεια είναι έπίσης πλούσιο μέ θηράματα: άγριογού- 
ρουνα, λύκους, ζαρκάδια, λαγούς καί πέρδικες. Στο Περ
τούλι υπήρχε καί άξιόλογο ιδιωτικό Μουσείο λαϊκής Τέ
χνης τοΰ Άλέξ. Χατζηγάκη. «"Εβλεπες εκεί παλαιάς έν- 
δυμασίας, όπλα, κοσμήματα, οικιακά σκεύη παλαιών χρό
νων, εργαλεία, βιβλία, έγγραφα άναγόμενα εις τήν τοπι
κήν ιστορίαν, χάρτας, εικόνας. Πάντα ταΰτα, άλλοίμονον, 
έγιναν παρανάλωμα τοΰ πυρός διά των κατηραμένων χι- 
τλεριστών»—όπως σημειώνει ό άοίδιμος, σοφός βυζαν- 
τινολόγος Νίκος Βέης.

Ταξιδεύοντας μέ τ’ αύτοκίνητο δυτικά των Τρικάλων περ
νάμε τά χωριά: Πηγή (κάτ. 1442, παλ. Μεγάλη Πολιά- 
να) καί Λυγαριά (κάτ. 610). ’Αριστερά μας βρίσκεται 
τό χωριό Γ ό μ φ ο ι (κάτ. 1289, παλ. Ραψίστα). Ή άρχαία 
οχυρή πόλη Γόμφοι ήταν κτισμένη άπέναντι άπό τή Ρα
ψίστα καί προς τό μέρος τοϋ Μουζακιοΰ. Είναι γνωστή 
γιά τή λατρεία τοΰ Καρπαίου Διόνυσου κι άπό τούς μακε-

δονορρωμαϊκούς πολέμους. Στήν περιφέρεια υπάρχουν τρία 
άξιολογώτατα εκκλησιαστικά μνημεία: Ή Μονή Δ ο υ- 
σίκου ή Μεγάλων Πυλών, άπό τήν όποια προ
έρχονται 300 περίπου κώδικες τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης, 
ιδρύθηκε στά 1515 άπό τόν "Αγιο Βησσαρίωνα. Γρήγορα 
άπόκτησε φήμη καί πλοϋτο, κι έγινε τό σπουδαιότερο μο
ναστικό κέντρο τής δυτικής Θεσσαλίας. 'Η όλη του άρ- 
χιτεκτονική συγκρότηση είναι φρουριακή, άκριβώς γιά νά 
προφυλάσσεται άπό τις επιθέσεις τών ληστών καί τών ά
τακτων τουρκαλβανικών μπουλουκιών πού λυμαίνονταν 
τήν περιοχή στά χρόνια τής τουρκοκρατίας. Είναι άφιερω- 
μένο στή μνήμη τής Μεταμόρφωσης κι έχει στό κέντρο 
τής αύλής ένα επιβλητικό ναό, μέ θαυμάσιο ξυλόγλυπτο 
τέμπλο, καί τρία παρεκκλήσια. 'Ο ξενώνας, ή τράπεζα καί 
τά πάμπολλα κελλιά του μαρτυροϋν τήν παλιά του άκμή. 
Στά χρόνια τής κατοχής βομβαρδίστηκε άπό τούς Γερμα- 
νοϊταλούς, μιά πτέρυγα τών κελλιών του κάηκε, καί τό 
καθολικό του έπαθε άρκετές ζημιές. "Εχει άξιόλογη βι
βλιοθήκη καί πλούσιο σκευοφυλάκιο. Βυζαντινή, μέ άξιο- 
σπούδαστη εσωτερική διακόσμηση είναι ή εκκλησία τής 
Πόρτα-Παναγιάς, μέ ψηφιδωτές εικόνες τοΰ Χρι- 
στοΰ καί τής Παναγίας. Δυστυχώς τό παλαιότατο αύτό εκ
κλησιαστικό μνημείο φθείρεται χρόνο μέ τό χρόνο άπό 
τά νερά τοΰ παρακείμενου χείμαρρου, πού τό κατακλύζουν 
έξη σχεδόν μήνες, άπό τό Νοέμβριο ως τόν ’Απρίλη. Κον
τά στό γραφικό χωριό Πύλη (κάτ. 1.505, παλ. Πόρτα-Πα- 
ζάρ) σέ ύψόμετρο 560 μ. βρίσκεται ή Μονή Γκού- 
ρ α ς, πού τήν πυρπόλησαν οί Γερμανοί καί λεηλάτησαν τις 
εικόνες καί τά έκκλησιαστικά σκεύη της. ’Από τόν έμπρη- 
σμό σώθηκε ό ναός τοΰ Μοναστηριοΰ. Ή περιοχή αυτή, 
γνωστή γιά τή στρατηγική της σημασία άπό τούς μακεδο- 
νορρωμαϊκούς πολέμους τής άρχαιότητας, άπό τοπιακή 
άποψη θεωρημένη, είναι άπό τις πιο ένδιαφέρουσες τής 
Θεσσαλίας. 'Ο γεωγράφος Νικ. Γεωργιάδης μάς δίνει μιά 
περιγραφή άκριβολογημένη καί γλαφυρή: «Είναι δέ ή 
περί τό στενόν τής Πόρτας χώρα, ό,τι τερπνόν καί χαρίεν 
ενέχει ή θεσσαλική γή. Συνηρεφεϊς γήλοφοι έπαλλάσσου- 
σι μετά τερπνοτάτων κοιλάδων, διαυγή ρυάκια άρδεύουσιν 
εύχλόους λειμώνας, σκιαζομένους ύπό τοΰ πυκνοΰ φυλ
λώματος τών δένδρων. Καθόσον δέ προβαίνει τις εις τό 
στενόν, ή χώρα καθίσταται άγριωτέρα καί στενωπή, καί, 
άνελισσομένη επί τής δεξιάς όχθης τοΰ ομωνύμου ποτα
μού, φέρει πορρωτέρω έν αύτώ, ένθα άναπτύσσεται εν 
όλη αύτής τή μεγαλοπρεπεία ή όρεινή χώρα τής Πίνδου».

Ποιμενικό ειδύλλιο στά ριζά τών Μετεώρων.
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'Η Καρδίτσα, σέ σύγκριση μέ τις Άλλες πρωτεύουσες 
τών θεσσαλικών νομών, είναι νεώτατη πόλη. Στά βυζαντι
νά χρόνια δέν άναφέρεται πουθενά καί φαίνεται πώς συν- 
οικίσθηκε στούς τελευταίους αιώνες τής τουρκοκρατίας. 
Πριν άπό όγδόντα σχεδόν χρόνια, ό γεωγράφος τής Θεσ
σαλίας Νικ. Γεωργιάδης μας δίνει τήν άκόλουθη περιγρα
φή: «Ή δέ Καρδίτσα, κειμένη έν τέταρτον τής ώρας μα
κράν τής άριστερας όχθης τοϋ Καλέντζη, κατοικεΐται ύπό 
Τούρκων (οϊτινες όμως μετά τήν προσάρτησιν απαντες σχε
δόν άπεδήμησαν) καί Ελλήνων. Τών τελευταίων ό πλη
θυσμός, μικρός ών κατ’ άρχάς διά τά ύπό τής Τουρκικής 
Κυβερνήσεως παρεμβαλλόμενα κωλύματα πρός οικοδο
μήν οικιών, ήρξατο κατά τά τελευταία έτη νά γίνεται σπου
δαιότερος, άρθέντος τοϋ κωλύματος και πολλών Ελλήνων 
εκ τε τών παρακειμένων χωρίων καί τής λοιπής Θεσσα
λίας έγκαθισταμένων ένταΰθα εμπορίας χάριν. Ό πληθυ
σμός ούτος ηύξήθη έτι μάλλον άπό τοϋ χρόνου τής προ- 
σαρτήσεως έκ τής έγκαταστάσεως πολλών άλλοδαπών έν 
τή πόλει. Ή Καρδίτσα, κειμένη έν τώ μέσω τής Θεσσα- 
λιώτιδος καί περιβαλλομένη ύπό τών μεγαλυτέρων χωρίων 
αύτής, προώρισται όπως καταστή σπουδαία έμπορική πό
λις, καθότι ού μόνον πολλά καί ποικίλα προϊόντα παρά
γει ό τόπος... άλλά καί εισαγωγή άποικιακών, βιομηχανη- 
μάτων καί λοιπών ειδών ένεργεΐται πρός χρήσιν τής Θεσ- 
σαλιώτιδος... Αί οίκίαι τής Καρδίτσης είναι μικραί καί 
πενιχραί, έκτος όλιγίστων έξαιρέσεων χωριζόμεναι δέ 
άπ’ άλλήλων δΤ άροσίμων γαιών καί καπνοφυτειών, κα- 
θιστώσι σπουδαίαν τήν έκτασιν τής πόλεως, άριθμούσης 
άναλόγως τής έκτάσεως όλίγους κατοίκους, συμποσουμέ- 
νους περί τάς 7000... Μίαν ώραν μακράν τής Καρδίτσης 
κεΐται έν τή πεδιάδι τό τερπνότατον δάσος Παπαράντζα, 
έν φ τό έαρ συνέρχονται οί κάτοικοι τών παρακειμένων 
χωρίων, συντρώγοντες καί συμπίνοντες ύπό τήν σκιάν τών

πυκνοφύλλων δένδρων καί παρά τό κελάρυσμα τών έν τώ 
δάσει άναβλυζόντων διαυγών ύδάτων». Οί προβλέψεις τοϋ 
Γεωργιάδη έπαλήθευσαν στό άκέραιο. Μέσα σέ λίγα δε
κάχρονα ή Καρδίτσα έγινε όμορφη πόλη, μέ καλοκτισμέ- 
να κι ευπρόσωπα δημόσια καταστήματα, ιδιωτικές κατοι
κίες, άσφαλτοστωμένους δρόμους κι ένα πλήθος έμπορι- 
κά καταστήματα. Οί κήποι πού χώριζαν άλλοτε τά σπίτια 
μεταξύ τους γέμισαν μέ οικοδομικά τετράγωνα, κι έτσι ή 
πόλη, κρατώντας τήν παλιά της, πλατειά έκταση, πυκνο- 
κατοικήθηκε σ’ όλα της τά σημεία. Οί σημερινοί της κά
τοικοι συμποσοΰνται στούς 23.708. Είναι πρωτεύουσα τοϋ 
Νομοΰ Καρδίτσης, έδρα Δήμου κι έδρα τής Μητροπόλεως 
Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων. "Εχει καλά κι ά
νετα ξενοδοχεία, καθαρά έστιατόρια κι άλλα κέντρα ανα
ψυχής. Άνάμεσά τους ξεχωρίζει τό «Παυσίλυπο», ένα κα- 
ταπράσινο καί φροντισμένο πάρκο, μέ άγάλματα τών Μου
σών, δροσερό καί περιποιημένο, πού συγκεντρώνει τήν 
κοσμική ζωή καί κίνηση τής πόλης, όντας παράλληλα 
καί τόπος θελκτικού άπογευματινοΰ περιπάτου. Στήν Καρ
δίτσα λειτουργοϋν εκπαιδευτήρια δημοτικής καί μέσης 
παιδείας, δημόσια κι ιδιωτικά. ’Αξιόλογη είναι ή δράση 
τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης πού, έκτος άπό τήν πλούσια 
συλλογή τών βιβλίων της, φροντίζει καί γιά τήν όργάνω- 
ση διαλέξεων, καλλιτεχνικών έκθέσεων, μουσικών καί άλ
λων έορταστικών έκδηλώσεων. Τό συγκρότημα λαϊκών 
χορών τής Καρδίτσας είναι άπό τά άρτιώτερα τής Ελλά
δας, μ’ έντυπωσιακές παρουσιάσεις στό έσωτερικό καί στό 
έξωτερικό, 'Υπάρχουν άκόμα καί Υποκαταστήματα Τρα
πεζών καθώς κι όλες οί άλλες δημόσιες ύπηρεσίες. 'Η 
κεντρική πλατεία τής Καρδίτσας περιβάλλεται άπό εύ- 
πρόσωπα έμπορικά καταστήματα μέ στοές μπροστά τους. 
Γιά τούς φίλους τής ζωγραφικής ένδιαφέρον παρουσιά
ζουν οί τοιχογραφίες τοϋ Μητροπολιτικοΰ ναοΰ τοϋ 'Α-

Καρόίτσα: Ή νέα πλατεία τοϋ 
δροσόλουστου «Παυσιλύπου»
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Καρδίτσα: Ό γραφικός ναός των 
'Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης.

γιου Κωνσταντίνου, έργα τοϋ Καρδιτσιώτη ζωγράφου Δημ. 
Γιολδάση. Τοπική γιορτή είναι ή Κυριακή τών Μυροφό- 
ρων, αφιερωμένη ταυτόχρονα καί στή μνήμη τοϋ έπιχώ- 
ριου ιερομάρτυρα Σεραφείμ, επισκόπου Φαναριού και Νε- 
οχωρίου, πού θανατώθηκε από τούς Τούρκους στά 1610, 
ίσως έξ αιτίας τής συμμετοχής του στό κίνημα τοϋ Διονυ
σίου Σκυλλόσοφου. Μεγάλη ώθηση στήν οικονομική 
ζωή τής περιοχής δίνει κι ή ετήσια έμποροπανήγυρη τής 
Καρδίτσας. Έκδίδονται ακόμα καί δυό-τρεΐς εφημερίδες, 
πού άσχολοϋνται μέ τήν έπίλυση καί προβολή των αιτη
μάτων τής περιοχής. Έξ άλλου τό σωματείο «"Ομιλος Εκ
δρομέων Καρδίτσης» διοργανώνει τοπικές κι έξωθεσσα- 
λικές έκδρομές, μεριμνώντας παράλληλα γιά τήν τουρι
στική άξιοποίηση τής περιφέρειας.

Οί κάτοικοι τής περιφέρειας Καρδίτσας, όπως κι άλ
λων σημείων τοϋ θεσσαλικοϋ κάμπου, λέγονται καί Κ α - 
ραγκούνηδες, σ’ άντιδιαστολή μέ τούς Κουτσόβλα- 
χους καί τούς Σαρακατσάνους. Ή όνομασία αύτή των πε
δινών γεωργοκαλλιεργητών δέν είναι πολύ παλιά, μά εθνο
λογικό πλάσμα των τελευταίων αιώνων. ’Αλλά καί γλωσ
σικά άκόμα είναι δυσετυμολόγητη ή λέξη. Μιά έκδοχή ερ
μηνεύει τό όνομα από τά τούρκικα: Καρά (=μαΰρος) + 
Γ ι ο υ ν ά ν (=Έλληνες), μ’ άλλα λόγια: οί καθαροί "Ελ
ληνες. Μιά άπλοϊκή άκόμα—καί φυσικά απαράδεκτη επι
στημονικά—ερμηνεία θέλει τή λέξη σύνθετη από τίς: 
κάρα (=κεφάλι) + κ ο υ ν ώ, γιατί τάχα είναι λιγόλογοι 
στις συζητήσεις τους κι άρκοΰνται μονάχα σέ καταφάσεις 
ή άρνήσεις, πού τίς δηλώνουν μέ νεύματα τοϋ κεφαλιοΰ. 
Ή πιθανώτερη έρμηνεία είναι ότι όνομάστηκαν άπό τούς 
μαύρους, μάλλινους έπενδύτες πού φοροϋν χειμώνα-κα- 
λοκαίρι (καρά+γούνα). Παλαιότερα θεωρούσαν 
τούς καραγκούνηδες άγροίκους, οκνηρούς καί χαμηλής 
πνευματικής στάθμης, τούς άναγνώριζαν ώστόσο καί με
ρικές άρετές: τήν όλιγάρκεια, τήν άντοχή στις πεζοπορίες 
καί τήν έξαίρετη ιππευτική τους ικανότητα. Δέ χωράει 
αμφιβολία, ότι τά ελαττώματα αύτά ή σαν άποτέλεσμα τής 
άθλιας ζωής πού γενιές όλάκερες ζοϋσαν, μέ τήν ιδιότη
τα τοϋ κολλήγα στά τσιφλίκια άλλοτε των βυζαντινών, 
άλλοτε τών Τούρκων κι άλλοτε τών Ελλήνων γεωκτητών.

Ή άλλαγή τών βιοτικών τους συνθηκών μέ τήν άπαλλο- 
τρίωση, τή μηχανοκαλλιέργεια, τήν ίδρυση σχολείων, τή 
βελτίωση τοϋ όδικοΰ δικτύου καί τον Εκσυγχρονισμό τών 
συγκοινωνιακών μέσων, άνέβασε σημαντικά τήν πολιτι
σμική στάθμη τών παραγκωνισμένων αύτών πεδινών πλη
θυσμών, έξομοιώνοντάς τους μέ τούς υπόλοιπους Θεσσα- 
λούς κι "Ελληνες. Ή παλιά γυναικεία στολή τής καραγ- 
κούνας είναι γραφικώτατη. Άποτελεΐται άπό ένα ορμαθό 
άπό φλωριά πού περιζώνει σά διάδημα τό κεφάλι, άπό μιά 
άσπρη, μάλλινη ποδήρη ποκαμίσα μέ πολυκέντητο κρά
σπεδο, παρυφές καί κροσσωτά μανίκια, άπό ένα πολυπλού- 
μιστο μποϋστο ή σεγκούνα, κι έπιστήθια φλωριά, γιορ
ντάνια καί τσαπράζια. Γνωστότατος έξ άλλου στό πανελλή
νιο είναι κι ό ιδιότυπος, μέ πολύ ρυθμό καί χάρη, χορός 
τους ή «Καραγκούνα».

Ταξιδεύοντας μέ τό τραίνο προς τό Βόλο άφίνουμε άρι-

Λουτρά Σμοκόβον: Ό ναΐσκος τών 'Αγίων ’Αναργύρων.
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’Άγραφα: Ή βουνοκορφή Νιάλα (ύψ. 2120).

στερά μας τό χωριό Μασχολούρι (κάτ. 743), όνο
μαστό στά χρόνια τής τουρκοκρατίας γιά τό πανθεσσαλι- 
κό παζάρι του. Ακόμα βορειότερα, κοντά στό σημερινό 
χωριό Πύργος Κιερίου (κάτ. 693) στήν άριστερή 
όχθη τοϋ Σοφαδίτικου (άρχ. Κουάριος), βρισκόταν κτι
σμένη στήν άρχαιότητα ή προθεσσαλική πόλη Άρνη, 
κοιτίδα των Αίολέων, πού άργότερα όνομάστηκε Κιέριον, 
κι είναι γνωστή άπό τήν ιστορία τής κλασσικής καί ρω
μαϊκής αρχαιότητας. Βορειότερα ακόμα βρίσκεται τό χω
ριό Ματαράγκα (κάτ. 2.106), γνωστό άπό τις αιμα
τηρότατες συγκρούσεις πού έγιναν στή διάρκεια τής θεσ- 
σαλικής έξέγερσης τοϋ 1870- έκεΐ σκοτώθηκε ό άγωνιστής 
Γεώργιος Λάιος. ’Αριστερά μας άκόμα είναι ή Τζάνη Μα
γούλα, όπου τελευταία άνακαλύφθηκαν άξιολογώτατα άρ- 
χαιολογικά ευρήματα. Στό 22° χλμ. άπό τή Καρδίτσα συ
ναντούμε τήν κωμόπολη Σοφάδες (κάτ. 4.837) μέ πα
ραγωγική περιφέρεια καί φίλεργους κατοίκους, μέ σχολείο

Μ. Έκπαιδεύσεως καί μέ σχετική έμποροβιοτεχνική κί
νηση. Πριν άπό τήν προσάρτηση τής Θεσσαλίας ήταν 
τσιφλίκι πρώτα τοϋ Άλή Πασά, μέ συνιδιοκτήτη κάποιον 
Μεχμέτ Άγά. ’Αργότερα τή νέμονταν ό έγγονος τοϋ Άλή 
καί τέλος ό ’Ισμαήλ Πασάς. Άπό τούς Σοφάδες κατάγεται 
ό έπίσκοπος Λιτσάς καί Άγράφων Δοσίθεος (1793). Μέ 
αύτοκινητόδρομο πού διασχίζει τόν κάμπο βορειοανατο
λικά τής Καρδίτσας μπορεί ό ταξιδιώτης, διανύοντας 22 
χλμ., νά φτάση στον Π α λ α μ ά (κάτ. 5.840) μέ πλούσια 
παραγωγή δημητριακών κι εξατάξιο Γυμνάσιο. Ανατολι
κά καί στήν άριστερή όχθη τοϋ Ένιπέως βρίσκεται τό άρ- 
χαϊο βουνό Φυλλήϊον καί νοτιά του, στό βουνό Δογαν- 
τζή, τοποθετούν τήν άρχαία πολίχνη Φύλλος, γνωστή άπό 
τό Στράβωνα πού σημειώνει στά Γεωγραφικά του: «καί ό 
Φύλλος, όπου Απόλλωνος τοϋ Φυλλίου ιερόν». Βορειό
τερα καί νοτιοανατολικά τοϋ χωριοϋ Πέτρινο (κάτ. 
581), ύποθέτουν πώς βρισκόταν ή άρχαία πόλη τής Θεσ- 
σαλιώτιδας Φάκιον, γνωστή άπό τόν Πελοποννησιακό πό
λεμο, ώς σημείο όπου στρατοπέδευσε τό 424 π.Χ. ό σπαρ- 
τιάτης στρατηγός Βρασίδας, πηγαίνοντας γιά τή Θράκη. 
Άκόμα βορειότερα, κοντά στό χωριό Β λ ο χ ό ς (κάτ. 
977) βρισκόταν ή προθεσσαλική πόλη Άστέριον, πού άρ
γότερα μετονομάστηκε Πειρεσία. Άπό τούς Σοφάδες μιά 
διακλάδωση τοϋ αύτοκινητόδρομου μάς οδηγεί στό χω
ριό Φίλια (κάτ. 810), όπου ή Αρχαιολογική 'Υπηρε
σία τής Θεσσαλίας τά τελευταία δυο χρόνια κάνει συστη
ματικές άνασκαφές σ’ ένα μεγάλο άρχαΐο ιερό, πού ύπο
θέτουν πώς είναι τό περίφημο στήν άρχαιότητα ιερό τής 
Ίτωνίας Άθηνάς. Δυτικώτερα καί στό χωριό Κ α λ λ ί - 
θηρον (κάτ. 1053, παλ. Σέκλιζα), τοποθετούν τήν άρ
χαία ομώνυμη πολίχνη τής Θεσσαλιώτιδας. Σέ άπόσταση 
35 χλμ. άπό τή Καρδίτσα ό αύτοκινητόδρομος μάς οδη
γεί στό χωριό Λουτροπηγή (κάτ. 869, παλ. Σμόκο- 
βο), κτισμένο σέ ύψόμ. 820 μ. Έκεΐ κοντά βρίσκονται τά 
όνομαστά Λουτρά Σμοκόβου μέτίς θερμές ιαμα
τικές θειοπηγές τους, πολυσύχναστο θεραπευτικό κέντρο, 
μέ συγχρονισμένες λουτρικές έγκαταστάσεις, εύχάριστο 
φυσικό περίγυρο καί άρτια ξενοδοχειακή οργάνωση. Τό 
Σμόκοβο είναι γνωστό καί ώς στρατηγείο τών επαναστα
τών στή θεσσαλική εξέγερση τοϋ 1878. Άνατολικώτερα

Καρδίτσα: Μιά γραφικωτάτη
μερική άποψη τής πόλεως.
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Καρδίτσα: ’Αρδευτικό αυλάκι από τά νερά τοϋ Μέγδοβα.

καί κοντά στό χωριό Κ τ ι μ έ ν η (κάτ. 849, παλ. Δρανί- 
τσα), κτισμένο σέ υψόμετρο 680 μ., τοποθετούν τήν αρ
χαία δολοπική πόλη Κτιμέναι, ενώ νοτιοανατολικώτερα 
στην περιφέρεια τής κοινότητος Μακρυρράχης 
(κάτ. 1011), προσδιορίζουν οί αρχαιολόγοι καί τή δεύτε
ρη δολοπική πολίχνη Άγγεΐαι, αν καί τό πιθανώτερο εί
ναι πώς αυτή βρισκόταν δυτικά τοΰ χωριού Ρ ε ν τ ί ν α 
(κάτ. 1068). Στά χρόνια τής τουρκοκρατίας ή Ρεντίνα ήταν 
ένα άπό τά εύπορώτερα κεφαλοχώρια των Άγράφων, με 
άνθηρή μεταξοκαλλιέργεια, κι ακμαία κτηνοτροφία. ’Α
πόκεντρη καί πλούσια καθώς ήταν, δοκίμαζε πολύ συχνά 
τις ληστρικές επιθέσεις των κλεφτών. Γι’ αύτό καί τά σπί
τια της είχαν μιά φρουριακή, άρχιτεκτονική συγκρότη
ση. Πολύπλευρο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή Μονή Ρεν- 
τίνης, μιά ώρα περίπου νοτιοανατολικώτερα τοΰ χωριού, 
άφιερωμένη στή μνήμη τοΰ Άγ. Βασιλείου Άγκύρας. Τό 
μοναστηριακό συγκρότημα είναι άρκετά ευρύχωρο, με πε
νήντα κελλιά, κι ό κεντρικός ναός του είναι άπό τούς (α
ραιότερους τής περιοχής, όλάκερος τοιχογραφημένος καί 
μέ θαυμάσιο, ξυλόγλυπτο τέμπλο. Στή Ρεντίνα καί τήν πε- 
ριφέρειά της γίνηκαν πολλές αιματηρές συγκρούσεις καί 
στή μεγάλη έπανάσταση τοΰ 21 καί στις κατοπινές θεσ- 
σαλικές άνταρσίες. Μέ αύτοκινητόδρομο πού έχει άφετη- 
ρία τήν Καρδίτσα, ταξιδεύοντας δυτικά, φτάνουμε στό χω
ριό Μητρόπολις (κάτ. 1630, παλ. Παλιόκαστρο). 
’Εδώ βρισκόταν κτισμένη ή ομώνυμη σημαντική πόλη τής 
Θεσσαλιώτιδας, κέντρο λατρείας τής ’Αφροδίτης, γνωστή 
άπό τούς ρωμαιομακεδονικούς πολέμους κι άπό τον Συνέκ
δημο τοΰ Τεροκλέους, πού συντάχθηκε στόν ΣΤ' μ.Χ. αι
ώνα. Ό δρόμος συνεχίζεται προς τή Μονή Κορώνης, κτι
σμένη σέ υψόμετρο 770 μ., μιά άπό τις πλουσιώτερες άλ
λοτε τής Δυτικής Θεσσαλίας. Γιά τούς φίλους τής βυζαν
τινής τέχνης ή τοιχογράφηση του ναοΰ παρουσιάζει πολύ 
ένδιαφέρον. Κοντά στις άλλες παραστάσεις βλέπει κανείς 
εκφραστικές εικόνες τών άφιερωτών καί τήν εικόνα του 
νέου κτίτορα τής Κορώνης Άνδρέα Μπούνου, καθώς καί 
τοΰ κτίτορα τοΰ παρεκκλησιοΰ Άποστολάκη. Άσυνεί- 
θιστη είναι κι ή παράσταση τοΰ 'Αγίου Γεωργίου μέ στο
λή άνώτερου τιτλούχου τής αυλής. Ή τοιχογράφηση εί
ναι έργο τοΰ μοναχοΰ Δανιήλ. ’Από κεΐ ένα παρακλάδι 
τοΰ δρόμου φέρνει τον επισκέπτη στό χωριό Μεσενι- 
κ ό λ α (κάτ. 1018). ’Ανατολικά του σώζεται ένα μικρό 
παρεκκλήσι, άφιερωμένο στή μνήμη τής Ζωοδόχου Πη

γής, σέ ρυθμό μονόκλιτου άθωνιτικοΰ τύπου. Κι έδώ άνά- 
μεσα στις τοιχογραφίες τοΰ έτους 1647, πού είναι έργα τοΰ 
ιερομόναχου Σαμουήλ, μπορεί νά δή κανείς καί τήν ει
κόνα τοΰ κτίτορα Παν. Μορφέση. Δυο ώρες νοτιανατο- 
λικώτερα τής Μ. Κορώνης καί σέ ύψόμετρο 600 μ., βρί
σκεται κτισμένη ή Μονή Πέτρας, άφιερωμένη στήν Κοί
μηση τής Θεοτόκου, κατάκοσμη άπό τοιχογραφίες του 
17-18ου αιώνα· οί περισσότερες είναι έργα του ζωγράφου 
Κωνσταντίνου. ’Από τή Μονή Κορώνης ό δρόμος συνεχί
ζεται δυτικά προς τήν κοινότητα Νεράιδας, πού τήν 
άποτελοϋν τρεις συνοικισμοί: ή Νεράιδα, τά Καλύβια κι 
ή Μπεζούλα. Ή Νεράιδα είναι κτισμένη σέ ύψόμετρο 
1050 μ. καί αποτελεί ένα άπό τά καλύτερα θέρετρα τής 
Δυτικής Θεσσαλίας. Δυτικά μας ύψώνονται τά φημισμέ
να βουνά τών Άγράφων, δυσκολοπάτητα καί πολύπτυχα, 
πού δέθηκαν στενά μέ τούς αγώνες τών κλεφταρματολών 
κι εξυμνήθηκαν σέ πολλά, ήρωϊκά τραγούδια άπό τή δη
μοτική μούσα. ’Εδώ έδρασαν καί ντύθηκαν μέ τό παρα
μυθένιο μαγνάδι του θρύλου καί τής ήρωϊκής παράδοσης 
όνομαστοί οπλαρχηγοί όπως: τό Μικρό Χορμόπουλο, ό 
Άγγελος Σουμήλας, ό Πάνος Μεϊντάνης, ό Δήμος Μπου- 
κουβάλας, ό Σταθάς Γεροδήμος, ό Καραϊσκάκης, ό Ράγ- 
κος κ.ά. Στά χρόνια τής τουρκοκρατίας οί κάτοικοι τών 
άγραφιώτικων χωριών ήσαν κατοχυρωμένοι μέ σουλτα- 
νικά προνόμια κι άσυδοσίες. Ξενιτεύονταν κι έμπορεύον- 
ταν σ’ όλο τό χώρο τής Βαλκανικής, πλούτιζαν καί, πα- 
λινοστώντας, εύεργετοΰσαν μέ κοινωφελή έργα τά χωριά 
τους, μέ σχολεία καί πλουσιοστολισμένες έκκλησιές. Αυτο
κινητόδρομος άπό τήν Καρδίτσα μας φέρνει στό μεγαλο- 
χώρι Φανάρι (κάτ. 1845). Οί άρχαιολόγοι υποστηρί
ζουν ότι έδώ ήταν κτισμένη ή προθεσσαλική πόλη Ίθώ- 
μη, πού στόν "Ομηρο άναφέρεται μέ τό έπίθετο «κλωμα- 
κόεσσα=βραχώδης». Οί άρχαιότατοι ελληνικοί θρύλοι υ
ποστηρίζουν ότι οί κάτοικοί της έλαβαν μέρος στόν Τρω
ικό πόλεμο. Στό μεσαίωνα άναφέρεται ώς Φανάρι, μ’ έδρα 
επισκόπου. Στά όψιμα βυζαντινά χρόνια ήταν ιδιοκτησία 
τοΰ άρχοντα Μιχαήλ Γαβριηλόπουλου καί στά χρόνια 
τής τουρκοκρατίας, μαζί μέ τά κοντινά χωριά Κανάλια 
(κάτ. 1579) καί Μαγουλίτσα (κάτ. 1075), τσιφλίκι 
τοΰ Άλή Πασά. 'Ο δρόμος προχωρεί πρός τό Μαύρο- 
μ ά τ ι (κάτ. 2065), τσιφλίκι κι αύτό του Άλή στις άρχές

Τό φράγμα της τεχνητής λίμνης τοΰ Ταυρωποϋ.
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τοΰ 1Θ' αιώνα. Πάνω άπό τό Μαυρομάτι, στήν πετρόσπαρ- 
τη πλαγιά καί μέσα σέ μιά μικρή σπηλιά, ή παράδοση λέει 
δτι μιά κατατρεγμένη καλόγρια γέννησε τόν Στρατάρχη 
τής Ρούμελης Γεώργιο Καραϊσκάκη. Στά 1929 τοποθετή
θηκε έκεΐ μιά άναμνηστική επιγραφή. Δυτικώτερα βρίσκε
ται ή κωμόπολη Μ ο υ ζ ά κ ι (κάτ. 2945) έδρα Δήμου, 
ΈπιΘεωρήσεως Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως καί άλλων 
δημοσίων υπηρεσιών, μέ εξατάξιο Γυμνάσιο. Στήν κατο
χή πυρπολήθηκε ολοκληρωτικά άπό τούς Γερμανοϊταλούς. 
Τό Μουζάκι είναι τό οικονομικό, αστυνομικό καί δικα
στικό κέντρο μιας μεγάλης περιοχής άπό πενήντα περί
που χωριά, πού είναι σπαρμένα στήν έκτεταμένη, όρεινή 
περιοχή πού άπλώνεται δυτικά καί φτάνει ως τά σύνορα 
τοΰ Νομού νΑρτης. Κάθε Σάββατο γίνεται στήν κωμόπολη 
έμποροπανήγυρη, όπου πουλούν τά προϊόντα τους οί ό-

ρεινοί καί καμπίσιοι κάτοικοι τής περιοχής. Έξω άπό τό 
Μουζάκι βρίσκεται τό μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, 
γνωστότερο μέ τήν προσωνυμία: «Μονή Καραϊσκάκη». Τό 
καθολικό του είναι κομψότατο κι ό αρχιτεκτονικός του 
τύπος παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Οί τοιχογραφίες του 
χάλασαν στό περισσότερο μέρος τους άπό τήν ύγρασία. 
"Αλλα μοναστήρια τής περιοχής είναι ή. Μονή Σπηλιάς 
σέ υψόμετρο 750 μ. στήν κτηματική περιφέρεια των Κ ο υ μ- 
πουριανών (κάτ. 413), αφιερωμένη στή μνήμη τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, όπου γίνεται ένα άπό τά με
γαλύτερα πανηγύρια τής περιοχής. Οί άξιόλογες τοιχο
γραφίες της είναι έργο τοΰ ζωγράφου Θεόδωρου. Ενδια
φέρον επίσης παρουσιάζουν καί τά μοναστήρια: Γενέσιον 
τής Θεοτόκου Κοστή, τής Μπουκοβίτσας καί τό Γενέ
σιον τής Θεοτόκου Βλασίου.

Τεχνητή λίμνη τον Τανρωποϋ: Τό φράγμα.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

Έγεννήθη εις Σκιάθον τφ 1900. Παρηκολούθησε κατ’ άρχάς έπί διε
τίαν Νομικά, εϊσελθών έν συνεχεία είς τήν Σχολήν Εύελπίδων, έκ 
τής όποιας άπεφοίτησεν τό 1922. Έφοίτησεν ώσαύτως είς τάς Σχο
λάς Άνωτέραν Πολέμου καί Εθνικής Άμύνης. Συμμετέσχεν είς τούς 
πολέμους 1922, 1940-41, ώς καί τής έθνικής άντιστάσεως καί τοϋ άν- 
τισυμμοριακοϋ άγώνος. Διετέλεσε Διοικητής τής 31ης Ταξιαρχίας 
(1949-50), ’Επιτελάρχης F Σώματος Στρατού μέ τόν βαθμόν τού συν
ταγματάρχου καί ταξιάρχου (1950-52), Υποδιοικητής IX Μεραρχίας 
(1952), Διοικητής Α.Σ.Π. μέ τόν βαθμόν τού ταξιάρχου καί υποστρα
τήγου, (1953-54), Διοικητής X Μεραρχίας ώς ύποστράτηγος (1955- 
56), Διοικητής Γ' Σώματος Στρατού (1956), Β' Ύπαρχηγός τού Γ.Ε.Σ. 
(1956-57), Διοικητής Β' Σώματος Στρατού (1957-58), Α' Ύπαρχηγός 
τού Γ.Ε.Σ. (1958-59), Διοικητής τής 1ης Στρατιάς (1959), από δέ τού 
1959 ’Αρχηγός τού Γενικού ’Επιτελείου Έθνικής Άμύνης (Γ.Ε.ΕΘ. 
Α.) καί μέχρι τής παραιτήσεώς του, κατόπιν τής άναμίξεώς του εις 
τήν πολιτικήν.

Κατά τάς έκλογάς των έτών 1963 καί 1964 έξελέγη Βουλευτής Μα
γνησίας, ύπό τήν σημαίαν τού κόμματος τής ’Εθνικής Ριζοσπαστι
κής Ένώσεως (ΕΡΕ).

Λόγφ τών έξαιρετικών του ύπηρεσιών έτυχε πλείστων τιμητι
κών διακρίσεων: Χρυσοϋν άριστεΐον άνδρείας (δίς), Άνωτέρου 
Ταξιάρχου τού Φοίνικος μετά καί άνευ ξιφών, Ταξιάρχου Γεωργίου 
Α' μετά ξιφών, Πολεμικού Σταυρού Β' Τάξεως, μεταλλίου έξαιρέ- 
των πράξεων, μεταλλίου στρατιωτικής άξίας Α' Τάξεως, προσέτι δέ 
καί τού Μεγαλοσταύρου Αίγύπτου, τών παρασήμων ’Ανεξαρτησίας 
Α' Τάξεως (Λιβύης) και στρατ. Άξίας Δ' Τάξεως (Γιουγκοσλ.).

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ I. ΣΚΡΕΚΑΣ

Άντεισαγγελεύς Έφετών, Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου Δι
καιοσύνης. Έγεννήθη έν Μεγάρχη τής ’Επαρχίας Τρικάλων κατά 
τό έτος 1899. Τάς έγκυκλίους του σπουδάς έπεράτωσεν έν Τρικάλοις, 
μετά δέ τήν άποφοίτησίν του έκ τού αυτόθι Γυμνασίου, ένεγράφη είς 
τήν Νομικήν Σχολήν τού έν Άθήναις Εθνικού καί Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου, έκ τής όποιας έλαβε τό πτυχίον του. Κατόπιν διω- 
ρίσθη δικηγόρος παρά τώ Πρωτοδικείω Τρικάλων, ήσκησε δέ παρ’ 
αύτώ τήν δικηγορίαν έπί έπταετίαν, ήτοι άπό τού 1926 μέχρι τού Α
πριλίου 1933. Έν συνεχεία μετεπήδησεν είς τό δικαστικόν σώμα διο- 
ρισθείς Είρηνοδίκης. Μετά διετίαν (1935) διωρίσθη, κατόπιν έπιτυ- 
χίας του είς τόν σχετικόν διαγωνισμόν, Άντεισαγγελεύς Πρωτοδι
κών, προαχθείς κατά τό έτος 1940 είς Εισαγγελέα Πρωτοδικών καί 
κατά τό 1951 είς Αντεισαγγελέα Έφετών. Ώς Είσαγγελεύς τής έδρας, 
ιδίως ένώπιον τών κακουργιοδικείων, έχειρίσθη πλείστας σοβαράς 
υποθέσεις μετ’ έξαιρετικής συναισθήσεως ευθύνης καί προσηλώ- 
σεως είς τό καθήκον, έπιδεικνύων συνάμα άρτιον έπιστημονικόν 
έξοπλισμόν καί ύψηλόν ήθος.

Άπό τού Αύγούστου 1963 άνέλαβεν καί Γενικός Γραμματεύς τού 
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διά τάς παρασχεθείσας παρ’ αύτοΰ πολλαπλός καί έξαιρέτους πρός 
τό Έθνος όπηρεσίας κατά τήν θλιβεράν περίοδον υπηρεσίας κατά 
τήν θλιβεράν περίοδον τού άντικομμουνιστικοϋ άγώνος, άπενεμήθη 
αΰτφ τό μετάλλιον έξαιρέτων Πράξεων. Έξ άλλου, έτιμήθη ο»τος 
καί διά τού παρασήμου τού Σταυρού τών Ταξιαρχών τού Βασιλικού 
Τάγματος τού Φοίνικος.

Συνεισέφερε προθύμως διά τήν έκδοσιν τού παρόντος τόμου.
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ΘΩΜΑΣ Δ. ΧΑΤΖΙΣΚΟΙ

Άντεισαγγελεύς Έφετών, Προϊστάμενος τής Εισαγγελίας Πρωτο
δικών ’Αθηνών.

Έγεννήθη εις τήν Ματαράγκαν τοϋ τ. Δήμου Τιτανίου τοΟ Νομοϋ 
Καρδίτσης κατά τό έτος 1904 έκ πατρός γεωργοκτηματίου.

Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς έν τή ίδιαιτέρμ του πατρίδι, 
ένεγράφη εις τήν Νομικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, λα
βών έξ αύτής τό πτυχίον του.

Είσήλθεν εις τόν Είσαγγελικόν κλάδον κατόπιν διαγωνισμού κατά 
τό έτος 1935 καί ύπηρέτησεν ύπό τόν βαθμόν τοΰ Άντεισαγγε- 
λέως Πρωτοδικών είς τάς πόλεις τής Θεσσαλονίκης καί τοϋ 
Πειραιώς.

Προήχθη είς Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατ’ ’Ιούνιον τοΰ έτους 1940. 
Ύπό τόν βαθμόν δέ τοϋτον, ύπηρέτησεν έπί σειράν έτών είς τάς πό
λεις τής Ξάνθης, Κεφαλληνίας, Λαμίας, Βέροιας καί Ηρακλείου 
Κρήτης. Τόν Νοέμβριον τοΰ Άντεισαγγελέως Έφετών καί έτοπο- 
θετήθη είς τό Ναύπλιον. Έκεΐθεν μετετέθη είς τάς ’Αθήνας τόν Μάρ
τιον του 1956, ένθα έκτοτε ύπηρετεί. Καθ' όληντήν Είσαγγελικήν 
αύτοϋ σταδιοδρομίαν, έπέδειξεν ζήλον καί προσήλωσιν είς τό κα
θήκον συνεπικουρουμένων τών άρετών του τούτων καί ύπό άρτιας 
έπιστημονικής καταρτίσεως.

Κατ’ ’Οκτώβριον τοϋ 1962 άνετέθη είς αυτόν, κατόπιν άποφάσεως 
τοϋ Άνωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ή Διεύθυνσις τής Εισαγγε
λίας Πρωτοδικών ’Αθηνών. Διά τάς έξαιρέτους αύτοϋ ύπηρεσίας, 
έτιμήθη διά τοϋ παρασήμου τοϋ Σταυροϋ τών Ταξιαρχών τοΰ 
Φοίνικος.

Ένίσχυσεν ήθικώς τό πολυσχιδές έργον τής Εταιρείας μας.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΓΟΥΛΑΣ

Έγεννήθη είς Καρδίτσαν τώ 1894. Έσπούδασεν είς τήν Στρατιωτι
κήν Σχολήν Εύελπίδων, έξ ής άπειροίτησεν τφ 1916. Μετέσχε τών έν 
Μακεδονία έπιχειρήσεων (1917-18) καί έν συνεχεία τής Μικρασια
τικής έκστρατείας, έν τή όποια καί έτραυματίσθη.

Κατά τά έτη 1929-1931 έιροίτησεν είς τήν Άνωτάτην Σχολήν Πο
λέμου καί μετά τήν άποφοίτησίν του διωρίσθη ’Επιτελάρχης τής XI 
Μεραρχίας Θεσσαλονίκης. ’Εν συνεχεία διετέλεσε Διοικητής τοΰ 
30οΰ Συντ)ματος ΠεζικοΟ, προαχθείς είς Συνταγματάρχην τώ 1938. 
Κατά τόν Έλληνοϊταλικόν πόλεμον έλαβε μέρος ώς Διοικητής τοϋ 
άνω Συντ)ματος, έν συνεχεία δέ τοϋ 44ου Συντ)ματος Κρητών. Κατά 
τήν κατοχήν κατέφυγεν είς Μ. ’Ανατολήν, μετά δέ τήν έπάνοδόν του 
είς Ελλάδα άνέλαβε τήν όργάνωσιν καί έκπαίδευσιν τής 31ης Τα
ξιαρχίας μέ έδραν τήν Άλεξανδρούπολιν. Τό 1946 διωρίσθη ’Αρχη
γός τοϋ όπλου τοϋ πεζικοϋ παρά τφ Γ.Ε.Σ., προαχθείς άκολούθως είς 
Υποστράτηγον.

Κατά τό 1949 συμμετέσχεν είς τάς έκκαθαριστικάς έπιχειρήσεις 
κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών τής περιοχής Ρούμελης. Κηρυ- 
χθέντος δέ τοΰ στρατιωτικού Νόμου κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1948, διωρί- 
σθη Στρατ. Διοικητής ’Αθηνών, άκολούθως δέ άνέλαβε τήν Διοίκη- 
σιν τής I Μεραρχίας.

Τέλος έτοποθετήθη ώς Διοικητής τής Σχολής Εύελπίδων (1949 
Άπρίλ.), παραμείνας είς τήν θέσιν ταύτην μέχρι τής άποστρατεύ- 
σεώς του (1950).

Λόγφ τής λαμπρας πολεμικής του δράσεως καί τών έξαιρέτων πρός 
τήν πατρίδα υπηρεσιών του έτυχε πλείστων τιμητικών διακρίσεων 
διά τάς παρ’ αύτοϋ παρασχεθείσας τή πατρίδι έξαιρέτους υπηρεσίας.
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Τό έν Βερολίνφ συνέδριον των Μεγάλων Δυνάμεων (1878), κατά τό όποιον συνεζητήθη τό έλληνικόν ζήτημα.

Φ

Ή Βουλή των Ελλήνων, ή όποια, Πρωθυπουργοΰντος τοϋ Χαρ. Τρικούπη, έψήφισε τόν έπικυρωτικόν Νόμον ΠΛΖ'
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