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Καί εις τήν Θεσσαλίαν, δπως καί εις τήν υπόλοιπον 
Ελλάδα καί εκτός αυτής, οί διάφοροι έπαγγελματίαι ήδη 
άπό των βυζαντινών χρόνων εΐχον όργάνωσιν συντεχνια
κήν. Μερικαί μάλιστα επαγγελματικοί τάξεις, όπως οί 
ήθοποιοί, οί περί τον Διόνυσον τεχνΐται, 
άπό των κλασσικών ήδη χρόνων εΐχον συμπήξει επαγγελ
ματικά σωματεία. Κατά τήν Τουρκοκρατίαν ό θεσμός τών 
συντεχνιών ελαβεν ετι μεγαλυτέραν εκτασιν. Ακόμη καί 
οί έπαϊται τής Κωνσταντινουπόλεως λ.χ. εΐχον όργανωθή 
εις σωματεϊον.

Ένώ όμως ή ιστορική ερευνά έχει ρίψει φώς επί τής 
συντεχνιακής όργανώσεως τών διαφόρων επαγγελματι
κών τάξεων, γνωρίζομεν δέ πλεϊστα περί τών έπί Τουρκο
κρατίας συντεχνιών, ρουφετίων ή έσναφίων 
συνήθως καλουμένων, τής Κωνσταντινουπόλεως, τής 
Θράκης, τής Θεσσαλονίκης, τής "Υδρας, τής Ζακύνθου 
καί άλλων περιοχών, διά τήν Θεσσαλίαν αί ειδήσεις ήσαν 
πολύ πενιχραί μέχρι πρό τίνος. Τά ελάχιστα έγγραφα, πού 
εΐχον δημοσιευθή εις δυσεύρετα συγγράμματα, παρέμε- 
νον σχεδόν άγνωστα. Βεβαίως άπό πολλάς πηγάς καί κατ’ 
έξοχήν άπό τάς πολυτίμους πληροφορίας τών ξένων πε
ριηγητών ήτο γνωστή ή εμπορική καί οικονομική άκμή 
ώρισμένων θεσσαλικών κέντρων (Άμπελάκια, Τύρναβος, 
Βόλος, Τρίκαλα, Λάρισα), συγκεκριμένα! όμως ειδήσεις 
περί τών επαγγελματικών όργανώσεων ύπήρχον ελάχι
στοι. Έν τούτοις εις δύο κώδικας τής Εθνικής Βιβλιοθή
κης, τούς ύπ’ άριθ. 1471 καί 1472, υπάρχουν ένδιαφέρου- 
σαι ειδήσεις. Έκ τοϋ πρώτου τούτων έδημοσίευσα1 πρό 
έτών εις εφημερίδας τών Τρικάλων καί τής Καρδίτσης 
σειράν έγγράφων άνεκδότων — πλήν δύο —, τά όποια 
διαφωτίζουν ποικίλας εκδηλώσεις τής ζωής τών υποδού
λων Θεσσαλών κατά τήν σκοτεινήν έκείνην εποχήν. Με
ταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένδιαφέροντα έγγραφα άφο- 
ρώντα εις τάς έπαγγελματικάς όργανώσεις. Τά άναδημο- 
σιεύω κατωτέρω προσθέτων τρία, άνέκδοτα μέχρι σήμερον, 
έκ τοϋ κώδικος 1472:

1. Συμβιβασμός μεταξύ τών κοινοτικών άρχών τών Τρικά
λων και τών σωματείων τών παντοπωλών καί κηροποιών 
κατά τό 1696.

Είναι γνωστή ή δυσβάστακτος καί αυτόχρημα ληστρι
κή φορολογία — άκριβέστερον άργυρολογία — τήν όποιαν 
έπέβαλλον εις τούς άτυχεΐς ραγιάδες οί κατά τόπους έκ- 
πρόσωποι τής όθωμανικής έξουσίας, μικροί καί μεγάλοι. 
Καί ό Διοικητής τών Τρικάλων, ό μουσελίμης, δέν άπε- 
τέλει, φυσικά, έξαίρεσιν τοϋ κανόνος: Οί βαροσλή- 
δ ε ς, δηλαδή οί κατοικοϋντες τό Βαροΰσι (=προ- 
άστιον), ήτοι τήν χριστιανικήν συνοικίαν τής πόλεως, ή 
οποία καί εις πολλάς άλλας πόλεις έκαλεϊτο τοιουτοτρό-

1. Θάρρος Τρικάλων τής 8ης Τανουαρίου, 19ης καί 26ης Φε
βρουάριου, 10ης Μαρτίου, 2ας, 16ης, 19ης καί 26ης ’Απριλίου καί 
11ης Μαΐου 1950, ’Αναγέννησις Τρικάλων 20ής Αύγούστου 1950 
καί 2ας ’Ιουνίου 1955, Νέος ’Αγών Καρδίτσης 16ης καί 30ής ’Ιου
λίου 1950 καί 2ας ’Ιουνίου 1955.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Ό γυμνασιάρχης Γεώργιος Δ. Παυλίδης, έγεννήθη κατά τό έτος 
1908 εις τό Λιτόχωρον τοϋ Νομοϋ Πιερίας, ένθα παρηκολούθησε 
τάς έγκυκλίους του σπουδάς. ’Εγγραφείς εις τήν Φιλοσοφικήν Σχο
λήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, έλαβε έκ ταύτης κατόπιν έπιτυ- 
χών σπουδών τό πτυχίον του. ’Αμέσως κατόπιν μετέβη εις Ρουμανίαν 
ένθα διετέλεσεν έπί τριετίαν (1933-1936) καθηγητής τοϋ Γυμνασίου 
τής Ελληνικής Κοινότητος Γαλαζίου. Έπιστρέψας είς Ελλάδα 
διωρίσθη άκολούθως καθηγητής φιλόλογος κατά σειράν είς τά Γυ
μνάσια Καρδίτσης, Δράμας, Α' Προτύπου Πειραιώς, Νέας Σμύρνης 
καί Παλαιού Φαλήρου ’Αθηνών. Ήδη ύπηρετεϊ ώς Γυμνασιάρχης 
είς τό Γυμνάσιον θηλέων τής Σάμου. Ούτος άναπτύσσει παραλλήλως 
άξιόλογον κοινωνικήν καί έκπολιτιστικήν δραστηριότητα, καταλι- 
πών είς πάσας τάς πόλεις ένθα υπηρέτησε τάς άρίστας τών έντυπώ- 
σεων. ’Αξιόλογος έξ άλλου είναι καί ή συγγραφική δρασις του, συν- 
ισταμένη είς τήν δημοσίευσιν πολλών μελετών καί άρθρων του έπί 
ποικίλων θεμάτων είς έφημερίδας καί περιοδικά. Πλήν άλλων, έδη- 
μοδίευσεν είς τάς έφημερίδας τών Τρικάλων «Θάρρος» καί «’Ανα
γέννησις» τών έτών 1950, 1951 καί 1952, διάφορα άνέκδοτα έγγραφα 
τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, διαφωτίζοντα πλείστας έκδηλώ- 
σεις τής ζωής τών Τρικάλων καί τής περιοχής έπί Τουρκοκρατίας.

Φ

πως ώς εύρισκομένη έξω τής κυρίας πόλεως, δηλ. τοϋ φρου
ρίου, όπου μόνον Τοΰρκοι διέμενον, ύπεχρεοΰντο — πλήν 
τών άλλων φόρων — νά πληρώνουν καί ειδικήν εισφοράν 
πρός τόν Τοϋρκον Διοικητήν δήθεν διά τά έξοδα συντη- 
ρήσεώς του, τό γ ε μ ε κ λ ή κ ι, τά όποια όμως παρεΐχεν 
ή ’Οθωμανική κυβέρνησις, καθώς καί διά τό καθιερωμέ- 
νον έτήσιον πρός αύτόν δώρον, τό π ε σ χ έ σ ι.

Διά νά πληρωθοϋν τά δοσίματα αύτά, έζητεϊτο 
άνέκαθεν ή συνδρομή διαφόρων έπαγγελματικών τάξεων. 
Οϋτω έζητεϊτο ένίσχυσις καί άπό τά ρουφέτια τών 
μπακάληδων καί τών μουμτζήδων (κηρο- 
ποιών), οί όποιοι όμως, ίσως διότι ήσαν ξένοι, δέν έδεί- 
κνυον προθυμίαν πρός τοϋτο, ώστε πολύ συχνά έπήρχετο 
έπικίνδυνος διάστασις μεταξύ τής πολιτείας καί τών δύο 
τούτων συντεχνιών. Διά νά έκλειψη ή έπικίνδυνος αύτή 
κατάστασις, ή οποία ήμποροΰσε νά προκαλέση άνάμειξιν
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καί εκβιασμούς των Τούρκων, οί έπί κεφαλής των δύο 
ρουφετίων παρεκάλεσαν νά εξαιρεθούν ταϋτα τής εισφο
ράς, εις αντάλλαγμα δέ άνελάμβανον τήν ύποχρέωσιν νά 
δίδουν κατ’ έτος 60 όκάδας ελαίου εις τόν μικροπολιτι
κόν ναόν τού 'Αγίου Στεφάνου, διά νά καίεται εις 
τάς κανδήλας. Ή πρότασις έγινε δεκτή καί σύμ
φωνα μέ τά έπί Τουρκοκρατίας κοινοτικά νόμιμα συνωμο- 
λογήθη έγγράφως ενώπιον τού Μητροπολίτου Λαρίσης 
(Παρθενίου), κατεχωρίσθη, δηλ., διά νά είναι έγκυρος καί 
άπρόσβλητος, εις τόν επίσημον κώδικα τής Μητροπό- 
λεως, δηλαδή τόν ύπ’ άριθ. 1471 κώδικα τής ’Εθνικής Βι
βλιοθήκης. Οδτος ήρχισε νά γράφεται άπό τού έτους 1688, 
έπί Μητροπολίτου Λαρίσης Παρθενίου, ό όποιος — όπως 
καί οί διάδοχοί του — έπεκύρωνε τά έγγραφα ή ίδιοχεί- 
ρως, όσάκις εύρίσκετο εις Τρίκαλα, ή δι’ έπιτρόπου. Ση- 
μειωτέον δτι τά Τρίκαλα τούλάχιστον άπό τού έτους 1543, 
καθώς έξάγεται έκ σιγιλλίου τού Πατριάρχου 'Ιερεμίου Α', 
καί μέχρι των μέσων περίπου τού ΙΖ' αίώνος ήσαν ή μόνι
μος έδρα τού Μητροπολίτου Λαρίσης, διότι οί φανατικοί 
Τούρκοι τής Λαρίσης δέν ήνείχοντο τήν παρουσίαν Χρι
στιανού Μητροπολίτου.

’Ιδού τό άκριβές κείμενον τής συναφθείσης συμφωνίας:

«Τό παρόν διαλαμβάνει ώς οί έπιτροπεύοντες έν τή πο
λιτεία ταύτη καί όλη ή κοινότης, έζητοΰσαν τό κατ’ έτος 
βοήθειαν άπό τούς μπακάλιδες καί μουμουτζίδες, διά τό 
γεμεκλήκι τού μισελήμη καί διά τό πεσχέσι του, ώς έπει- 
δή καί αύτοί ένταΰθα πραγματεύονται καί εύποροΰσι, 
αύτοί δέ οί μπακάλιδες καί μουμουτζίδες πολλάκις άντέ- 
τεινον εις τούτο, μή πειθόμενοι νά βοηθήσουν τούς βα- 
ροσλίδες καί έγίνονταν σύγχυσες καί θόρυβοι. Ύστερον 
δέ έστοχάσθησαν οί έγκρητοι των ρουφαιτίων αυτών, μή
πως καί έπακολουθήσουν άναμεταξύ εις αυτούς, καί εις 
τήν πολιτείαν σκάνδαλα καί ζημίαις. καί έπαρακάλεσαν 
τούς προεστούς τής πολιτείας, νά μήν τούς πειράζουν εις 
τά έξοδα τού μισελήμη εις τό γεμεκλήκι δηλαδή, καί εις 
τό πεσχέσι όπού τού δίδουν κάθε χρόνον, καί ύποσχέθη- 
καν νά δίνουν άντ’ έκείνου τού δωσήματος εις τήν έκκλη- 
σίαν τής ήμετέρας μητροπόλεως, λάδι οκάδες έξήκοντα, 
τόν κάθε χρόνον, διά νά καίεται εις τάς κανδήλας, βλέπον- 
τες δέ ήμεϊς καί οί τής πολιτείας ταύτης προεστοί ότι ή 
αΐτησίς τως είναι εύλογος, έστερξαν εις τήν παρακάλεσίν 
τους, ότι νά δίδουν τάς έξήκοντα όκάδες τό λάδι είς τήν 
έκκλησίαν τής ήμετέρας μητροπόλεως, καί νά μήν τούς 
ένοχλοΰν άπό τού νΰν καί είς τό έξής είς τά άνω είρημέ- 
να έξωδα τού μισελήμη. Όθεν καί είς τήν περί τούτου 
δήλωσιν έγένετο τό παρόν, καί κατεστρώθη, έν τώ πα- 
ρόντι κώδικι είς ένδειξιν διηνεκή καί άσφάλειαν. αχ^ζ: 
δεκεμβρίου ιεη ».

Ή συμφωνία όμως δέν έτηρήθη έπί πολύ, όπως βλέπο- 
μεν είς τό έπόμενον έγγραφον.

2. Νέος συμβιβασμός μεταξύ παντοπωλών κα'ι κοινότητος
κατά τό έτος 1708.

Δώδεκα μόλις έτη βραδύτερον παρουσιάσθη άνάγκη 
νά γίνη νέος συμβιβασμός. Ή παλαιά συμφωνία είχεν άτο- 
νήσει. Ή πολιτεία άπήτει πάλιν συμμετοχήν είς τάς υπέρ 
τού μουσελήμη δαπάνας, όπως έγίνετο καί μέ τάς λοιπάς 
συντεχνίας, ένώ οί παντοπώλαι καί κη ροποιοί δέν έδέ- 
χοντο ούτε νά συζητήσουν τό πράγμα. Τελικώς συνεβιβά- 
σθησαν καί πάλιν καί συνεφώνησαν νά άπαλλάσσωνται 
μέν τά δύο σωματεία τής συμμετοχής είς τά έξοδα τού 
Τούρκου διοικητοΰ, νά δίδουν δέ είς άντάλλαγμα έτησίως 
οί μέν παντοπώλαι 50, οί δέ κη ροποιοί 40 όκάδας έλαίου. 
Αυτήν τήν φοράν συνήφθησαν κεχωρισμέναι συμφωνίαι. 
Παραθέτω τό κείμενον τής συμφωνίας πολιτείας καί παν
τοπωλών. Τό έγγραφον συνέταξεν, όπως δεικνύει ό γρα
φικός χαρακτήρ, ίδιοχείρως ό έπίτροπος τού Μητροπο

λίτου Λαρίσης Παρθενίου πρωτέκδικος Σταμου- 
λάκης. Ό Σταμουλάκης αύτός ήτο άδελφός τού Μητρο
πολίτου, μολονότι δέ λαϊκός ήτο έπίτροπος τού άδελφού 
του είς τά Τρίκαλα φέρων τό όφφίκιον κατ’ άρχάς μέν τού 
πρωτεκδίκου, έπειτα δέ τού σκευοφύλακος.

’Ιδού τό έγγραφον, χρονολογούμενον άπό τής 26ης 
’Οκτωβρίου 1708:

«Διά τού παρόντος γράμματος γίνεται δήλον, ώς οί έν- 
τιμότατοι κληρικοί καί άρχοντες τής μητροπόλεως καί 
πολιτείας Τρίκκης καί οί λοιποί χριστιανοί έχοντες δια
φοράν μετά τών μπακάλιδων, τού Κώνστα Τζίλλα δηλο
νότι, τού Γεώργου, τού Κώνστα Καρατζιά, τού Ίωάννου 
Μαλλοΰτη, τού Θεοδωρή Κοκουτάγκου, τού Νίτζου, τού 
’Αποστόλη, τού Ίωάννου Ζαβιτζιανιώτη, τού Μάνου, τού 
Γεώργου,. τού Άνδρέου Καφκαλιώρη, καί τών λοιπών, 
περί τού γεμεκλήκι καί πεσχέσι τού μουσελήμη. οί μέν 
άρχοντες καί προεστώτες ζητοΰντες ότι τό ρουφέτιον 
τούτου τών μπακάλιδων νά πληρώνη καί νά βοηθή είς 
τό γεμεκλήκι καί πεσχέσι τού μουσελήμη καθά καί τά 
άλλα ρουφέτια, δίδωσι διά δόσιμον μετά τών χριστιανών 
τού βαρουσίου. Οί δέ προρηθέντες μπακάλιδες έδέοντο 
νά μήν τούς ένοχλοΰσι τό παράπαν περί τούτου. "Υστε
ρον όμως πάλιν συνεβιβάσθησαν καί έσυμφώνησαν άνα
μεταξύ των τούτον τόν τρόπον, ήγουν οί μπακάλιδες αυ
τοί νά δίδουν τόν καθ’ έκαστον χρόνον είς τόν ναόν τής 
μητροπόλεως τού άγιου ένδοξου πρωτομάρτυρος καί άρ- 
χιδιακόνου Στεφάνου, λάδι όκάδας πεντήκοντα διά τάς 
κανδύλας τής αυτής έκκλησίας, οί δέ άρχοντες καί προε
στώτες νά μήν έχουν άδειαν νά ζητούν άπό τούς μπακάλι
δες ούτε μήν πεσχέσι τού μουσελήμη ούτε γεμεκλήκι. Τήν 
όποιαν συμφωνίαν στέρξαντες καί τά δύο μέρη ήλθον έμ
προσθεν ήμών καί ώμολόγησαν υποσχόμενοι νά έμμεί- 
νουσιν είς τά συμφωνηθέντα, οί μέν δηλαδή μπακάληδες 
νά δίδουν τόν καθ’ έκαστον χρόνον τάς πεντήκοντα όκά
δας λάδι, είς τήν έκκλησίαν τής μητροπόλεως· οί δέ άρ
χοντες καί προεστώτες τής πολιτείας νά μήν ζητούν έξ 
αυτών ούτε γεμεκλήκι ούτε πεσχέσι διά τόν μουσελήμα- 
γαν. Όθεν καί είς τήν περί τούτου δήλωσιν έγένετο καί 
τό παρόν συμφωνητικόν γράμμα έπί βεβαιώσει ήμετέρα: 
=,αψη' ’Οκτωβρίου κ9. +Ό πρωτέκδικος Σταμουλάκης καί 
έπίτροπος βέβαιοί:—»

3. Διαφορά παντοπωλών και οινοπαραγωγών Τρικάλων
κατά τό 1698.

Σύμφωνα μέ παλαιάν συνήθειαν οί παντοπώλαι τών 
Τρικάλων ήσαν υποχρεωμένοι νά άγοράζουν κρασιά άπο- 
κλειστικώς άπό τούς συμπολίτας των οινοπαραγωγούς καί 
μόνον μετά τήν έξάντλησιν τών έγχωρίων κρασιών ήσαν 
έλεύθεροι νά άγοράζουν ξένα. ’Αργότερα όμως οί παντο- 
πώλαι — εόρίσκοντες προφανώς πλέον συμφέροντας ό
ρους — ήρχισαν νά προμηθεύωνται τά κρασιά των άπό 
άλλας άγοράς καί έτσι τά έντόπια έμεναν άπώλητα. Προς 
προστασίαν τής έγχωρίου οινοπαραγωγής οί κοινοτικοί 
άρχοντες έπενέβησαν καί άπηγόρευσαν τελείως τήν πώ- 
λησιν οίνου παρά τών παντοπωλών. Είς τήν κατάστασιν 
αύτήν εύρίσκοντο τά πράγματα τόν ’Απρίλιον τού 1698, 
ότε έπήλθε συμβιβασμός τών άπόψεων πολιτείας καί παν
τοπωλών. Έδέχθησαν δηλ. οί παντοπώλαι νά μή άγορά
ζουν ξένα κρασιά πρό τής έξαντλήσεως τής έγχωρίας πα
ραγωγής, άλλά καί ή πολιτεία άνέλαβε νά πληρώνη, άντί 
τών παντοπωλών, τάς έκ τής πωλήσεως τού οίνου άπαι- 
τήσεις τού Καδή (ίεροδικαστοΰ) καί τού Μουσελίμη. Οί 
παντοπώλαι άνέλαβον έπίσης τήν ύποχρέωσιν νά πληρώ
νουν δι’ έκαστον έτος, ήτοι άπό τής έορτής τού 'Αγίου 
Γεωργίου τού ένός έτους μέχρι τής ιδίας ήμέρας τού έπο- 
μένου, 35 γρόσια είς τήν μητρόπολιν.
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Παραθέτω τό κείμενον τής συμφωνίας:
«Διά τοϋ παρόντος γράμματος γίνεται δήλον, ώς οί εντι

μότατοι κληρικοί καί άρχοντες τής καθ’ ήμας μητροπό- 
λεως Τρίκκης, καί οί λοιποί χριστιανοί, έχοντες διαφο
ράν μετά των μπακάλιδων, τοϋ ’Αποστόλη δηλαδή, τοϋ 
Χατζή Νικόλα, τοϋ Κυριάκη, τοϋ Στέργιου Καπιστρα, 
τοϋ Θάνου Μουμτζή, τοϋ Ίωάννου Μαυρομάτη, τοϋ Γεώρ- 
γου, τοϋ Ίωάννου, τοϋ Στεφάνή, τοϋ 'Ροίζου Μακρύ, τοϋ 
Κώνστα Καρατζα, τοϋ Γεωργούση, τοϋ Ίωάννου Βρού- 
στη καί τοϋ Δημήτρη, καί των λοιπών, περί τής πωλήσεως 
καί άγοράς τοϋ κρασιού τής πολιτείας, λέγοντες πώς ήτον 
συνήθεια παλαιά οί μπακάλιδες νά άγοράζουν τής πολι
τείας τό κρασίον καί νά τό μεταπωλοϋν, καί δέν εϊχον 
άδειαν νά άγοράζουν άπό έξω, πριχού δηλονότι νά πω-

Τίρναβος: Άνδρόγυνον τοϋ περασμένου αίώνος

ληθή τής πολιτείας τό κρασίον. Ύστερον δέ οί μπακάλι
δες, ούκ οΐδ’ όπως, άφήκαν τήν συνήθειαν αύτήν, καί ήγό- 
ραζον έξωθεν κρασίον, καί έμειναν τά κρασία τής πολι
τείας άπούλητα. Τό όποιον ώς έπιζήμιον, τό ήμπόδισαν 
οί άρχοντες με κρίσιν καί εξουσίαν. 'Ότι δηλαδή νά μή 
πωλοΰν κρασίον παντελώς οί μπακάλιδες. Μετά δέ ταϋτα 
πάλιν, συνεβιβάσθησαν καί έσυμφώνησαν άναμεταξύ των 
τοϋτον τον τρόπον ήγουν οί μπακάλιδες αυτοί νά μήν 
έχουν άδειαν νά άγοράζουν άπό έξω κρασί άλλ’ άπό μέσα 
άπό τήν πολιτείαν, έως ού νά σωθοΰν. Καί άνίσως καί 
ήθελον τρέξη τίποτες έξοδα εις τον καδδήν, ή εις τον μου- 
σελήμην, διά τήν ύπόθεσιν αυτήν πώς οί μπακάλιδες πω
λοΰν κρασί, νά τά άποκρίνεται ή πολιτεία' καί αύτοί μό
νον νά χρεωστοϋν νά πληρώνουν εις τήν εκκλησίαν τής 
μητροπόλεως τριανταπέντε γρόσια τόν κάθε χρόνον, καί 
όχι άλλο. Καί άνίσως τινάς άπό αύτούς τούς μπακάλιδες, 
ήθελεν άθετήση τήν συμφωνίαν αύτήν καί άγοράση έξω
θεν κρασίον, νά παιδεύεται άπροκριματίστως, εκκλησιαστι
κούς τε καί έξωτερικώς. Τήν όποιαν συμφωνίαν στέρξαν- 
τες καί τά δύο μέρη, ήλθον έμπροσθεν τής ήμών ταπεινό- 
τητος καί τήν ώμολόγησαν συνοδικώς, υποσχόμενοι νά

έμμείνουσιν εις τά συμφωνηθέντα. Οί μέν δηλαδή μπακά
λιδες νά μήν άγοράζουν έξωθεν κρασίον, καί νά πληρώ
νουν καί τά τριανταπέντε γρόσια τόν χρόνον τόν καθέ- 
καστον, άπό τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, έως τοϋ άλλου τοϋ αύ- 
τοΰ. Οί δέ άρχοντες τής πολιτείας νά άπολογοϋνται εις 
τόν καδδήν, καί εις τόν μουσελήμην. Όθεν καί εις τήν 
περί τούτου δήλωσιν έγένετο καί τό παρόν συμφωνητικόν 
γράμμα έπί βεβαιώσει τής ήμών ταπεινότητος, καί ύπο- 
γραφαΐς τών έντιμοτάτων κληρικών τής καθ’ ήμας μητρο
πόλεως Τρίκκης, καί κατεστρώθη καί εις τόν ιερόν τόνδε 
κώδικα τής άγιωτάτης μητροπόλεως. αχ^ηΦ’. άπριλλίου 
κγΊ -(-Μητροπολίτης Λαρίσσης Παρθένιος έπασφαλίζε- 
ται».

Όπως βλέπομεν, οί παραβάται άπειλοϋνται νά τιμωρη
θούν έκκλησιαστικώς καί έξωτερικώς, δηλαδή ύπό 
τουρκικού δικαστηρίου. Διά τών έκφράσεων ο ί έξω 
κριταί, ή εξωτερική κρίσις, ή βασιλι
κή κ ρ ί σ ι ς δηλοϋται συνήθως εις τά έγγραφα τής Τουρ
κοκρατίας ή οθωμανική δικαιοσύνη.

4. "Ενα μποϋκοτάζ κατά των 'Εβραίων εμπόρων μετάξης 
άπό τό 1714 εως τό 1732.

Κατά τό έτος 1714 οί παραγωγοί μετάξης τών Τρικά
λων ύφίσταντο τόν έπιζήμιον άνταγωνισμόν τών Ισραη
λιτών καί μερικών ομοεθνών, οί όποιοι έπρομηθεύοντο 
άπό έξω κατωτέρας ποιότητος μέταξαν, καθώς καί στριμ
μένα μετάξινα νήματα (ίμπρισίμια) καί τά έπώλουν εις 
τήν άγοράν τών Τρικάλων εις χαμηλοτέρας προφανώς 
τιμάς. ’Ενώπιον τής καταστάσεως αύτής τά μέλη τοϋ ρου- 
φετίου τών μεταξάδων άπεφάσισαν νά άντιδράσουν διά 
τοϋ άποκλεισμοϋ τής έξωθεν είσαγομένης μετάξης καί 
τής παντελούς άπαγορεύσεως τής συναλλαγής μέ τούς Ιου
δαίους έμπορους μετάξης. Υπέγραψαν λοιπόν τήν σχε
τικήν άπόφασιν, τό πρωτόκολλον τιμής θά έλέγομεν σή
μερον, καί παρουσιάσθησαν έν σώματι πρό τοϋ εύρισκο- 
μένου τότε εις τήν πόλιν των Μητροπολίτου Λαρίσης 
Παρθενίου καί τοϋ έζήτησαν νά έπικυρώση καί καταχώ
ριση εις τόν κώδικα τής Μητροπόλεως τήν άπόφασίν των, 
ή οποία καί κατεστρώθη ώς έξής:

«+Ό Λαρίσσης Παρθένιος
+Ένώπιον τής ήμών ταπεινότητος παραγενόμενοι 

άπαντες μικροί τε καί μεγάλοι ρουφετλίδες τοϋ ρουφετίου 
τών μεταξάδων ένεφάνισαν ήμΐν ομολογίαν τινά συμφω- 
νητικήν, καί ύπό πάντων ύπογεγραμμένην διαλαμβάνου- 
σαν, ώς άπό τοϋ νΰν καί εις τό έξής νά μήν άποκοτίση τι- 
νάς μικρός ή μέγας τοϋ αύτοϋ ρουφετίου νά δουλεύη μαν- 
τζάναν, ούτε μήν νά όψωνίση αύτήν, ή άλλο μετάξι άπό 
τούς Εβραίους αχαμνόν ή άπό τινα άλλον, οΰτε νά άγο- 
ράζη ήμπρισίμι άπό τούς Εβραίους νά τό μεταπωλεϊ. Όσ
τις δέ τούτων ήθελε φανή παραβάτης καί άθετών ταύτην 
τήν συμφωνίαν νά πληρώνη εις τό αύτό ρουφέτιον έκατόν 
πεντήκοντα άσλανία, καί νά ζημιώνεται τά μέγιστα. Τήν 
αύτήν δέ ζημίαν καί παίδευσιν νά κάμωσι καί εις έκεΐνον 
όποϋ ήθελεν έγνωρίσει τόν τοιοϋτον παραβάτην, καί δέν 
ήθελε τόν μαρτυρήσει εις τούς μαγιστόρους εις τό νά παι- 
δευθή. Προς τούτοις έζήτησαν καί έγένετο καί φρικτόν 
έπιτίμιον έπί παρουσία παντός τοϋ ρουφετίου εις βεβαίω- 
σιν καί διηνεκή διαμονήν τής αύτής κοινής συμφωνίας, 
καί πάντες κοινή ψήφω καί γνώμη ύπετάγησαν άπαράβα- 
τα καί άμετακίνητα εις τό διηνεκές φυλάξαι καί έπιμεϊ- 
ναι τά είρημένα ώς εϊσιν έγγεγραμμένα έν τη συμφωνητι- 
κή αύτών ομολογία, καί ό άθετήσας τι τών είρημένων πά- 
σχειν τάς προλεχθείσας ζημίας. Όθεν καί εις τήν τούτου 
διηνεκή ένδειξιν σεσημείωνται καί έν τώδε τώ κώδικι τής 
καθ’ ήμας μητροπόλεως Τρίκκης, έπί βεβαιώσει τε ήμε- 
τέρα, καί μαρτυρίαις τών έντιμοτάτων κληρικών τής μη
τροπόλεως ταύτης, ,αψιδΦ Ιουνίου ιε Ίνδικτιώνος ζ: —».
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΩΓΟΣ

Έξ Άμαράντου (Βεντίστας) Καλαμπάκας. 
Έσπούδασεν είς τό Ε.Μ. Πολυτεχνεΐον 
έξ ού έλαβεν τό δίπλωμα τοΟ Μηχανολό- 
γου-Ήλεκτρολόγου τό 1940. Κάτοχος καί 
πτυχίου τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών (1957), ώς καί πτυχίου 
Πολιτικών καί Οικονομικών ’Επιστημών 
(1965). Διετέλεσε Σύμβουλος τοϋ Τεχν. 
Επιμελητηρίου 'Ελλάδος, ήδη δέ τυγχά
νει ’Επιμελητής τοϋ Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ

Έγεννήθη έν Καρδίτση τφ 1911. Έσπού- 
δασεν είς τήν Άνωτάτην Σχολήν Πολ. 
Μηχανικών τοϋ Έ.Μ. Πολυτεχνείου, λα
βών τό δίπλωμα τοϋ Πολ. Μηχανικού. 
Έκτοτε ασκεί τό έπάγγελμά του. Ώς μηχ
ανικός δέ Δημοσίων έργων ή Προϊστάμε
νος Τ.Υ.Δ.Κ. έξετέλεσε πλεϊστα έργα είς 
περιοχάς τής 'Ελλάδος καί ίδίςι έν τφ 
νομφ Καρδίτσης. ’Από τοϋ έτους 1957 
υπηρετεί ώς Νομομηχανικός Καρδίτσης,

ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝΤΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κατάγεται έξ 'Αλμυροϋ Βόλου. Έσπού- 
δασεν είς τό Ε.Μ. Πολυτεχνεΐον, έξ ού 
έλαβε τό πτυχίον τοϋ Μεταλλειολόγου- 
Μηχανικοϋ. Έσπούδασεν ωσαύτως έν τφ 
Πολυτεχνείφ Βερολίνου καί μετεξεπαι- 
δεύθη έν Γαλλία. Ήδη ασκεί εύδοκίμως 
τό έπάγγελμά του άπό έτών έν Άθή- 
ναις. Κατά τόν Έλληνοϊταλικόν πόλεμον 
υπηρετών ώς έφ. αξιωματικός, έτιμή- 
θη μέ τό χρυσοΰν άριστεϊον ανδρείας.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ

Κατάγεται έξ Άμπελακίων Λαρίσης, γεν
νηθείς έν ’Αθήναις κατά τφ 1945. Υίός 
τοϋ Άλβύζη Συρμακέζη Δ/ντοϋ τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Μετά τό πέρας 
τών έγκυκλίων του σπουδών, είσήχθη κα
τόπιν έπιτυχών έξετάσεων είς τό EMIT εις 
τήν Σχολήν τών Πολ. Μηχανικών. Τυγχά
νει έκ τών καλυτέρων σπουδαστών έπιδει- 
κνύων έπιμέλειαν προοιωνίζουσαν μίαν ά- 
ρίστην σταδιοδρομίαν ώς πολ. μηχανικού.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Έγεννήθη τφ 1894 έν Κωνσταντινουπό- 
λει ένθα ό έκ Πορταριας Βόλου πατήρ του 
Ν. Γεωργιάδης, ήτο Νομικός Σύμβουλος 
τοϋ Σουλτάνου Άβδούλ Χαμίτ Χάν Βλ Έ- 
σπούδασεν είς τό Πανεπιστήμιον τής Ζυ
ρίχης Φυσικός Έπιστήμας, κατόπιν εις 
τό Πανεπιστήμιον Παρισίων Μεταλλειο
λογίαν. Τφ 1940 άνεκηρύχθη υφηγητής 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, κατά δέ 
τό 1949 έξελέγη τακτικός Καθηγητής.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ

Έκ Τσαριτσάνης,Ι γεννηθείς τφ 1918. 
Έσπούδασε Χημικός έν Άθήναις καί 
'Αμερική. Διετέλεσε προϊστάμενος τοϋ 
Βιοχημικού Εργαστηρίου τοϋ Δήμου 
’Αθηναίων, βοηθός καί έπιστημονικός 
συνεργάτης διαφόρων Πανεπιστημιακών 
έργαστηρίων ( 1941- 1948). ’Από τοϋ 
1949 προΐσταται τών χημικών έργαστη
ρίων τοϋ Ελληνικού Ύδροβιολογικοϋ 
’Ινστιτούτου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Έγεννήθη τό 1934 έν Ραψάνη Λαρίσης. 
Έσπούδασεν είς τό Πολυτεχνεϊον Παρι- 
σίων, έξ οΰ έλαβε τό δίπλωμα Μηχανολό
γου. Έν συνεχεία ένεγράφη είς τό Ίνστι- 
τοΰτον Άνωτάτων Σπουδών Κινηματογρα
φίας καί Τηλεοράσεως. ’Ασχοληθείς είδι- 
κώς μέ τήν σκηνοθεσίαν, έλαβε καί τόν 
τίτλον τοϋ διδάκτορος. ’Από τοϋ 1958 
έγκατεστάθη έν Μιλάνφ, ένθα διεκρίθη ώς 
Σκηνοθέτης-παραγωγός έγχρωμων φιλμ.

ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΝ 

ΚΛΑΔΟ Ν

ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ

Έκ Τυρνάβου, γεννηθείς έν Άθήναις τφ 
1914. "Ελαβε τό πτυχίον τοϋ Άρχιτέκτο- 
νος έκ τοϋ Ε.Μ.Π. ωσαύτως δέ καί τό δι
δακτορικόν του δίπλωμα. Κατά τά έτη 
1948-1950 παρηκολούθησε μεταπτυχιακά 
μαθήματα είς τό έν Ν. Ύόρκη Colum
bia University. Άπό τοϋ 1951 έργάζε- 
ται παρά τφ Ι.Κ.Α. ώς Τεχνικός Συμ- 
βούλος. Συνέγραψε πολλάς μελέτας καί 
βιβλία έπί θεμάτων ’Αρχιτεκτονικής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΣ

Κατάγεται έκ Νεράιδας Τρικάλων, υιός 
τοϋ Συντ/χου Π.Δ. Κώστα Δ. Παπαμαν- 
τέλλου. Έσπούδασεν είς τό Ε.Μ. Πο- 
λυτεχνεΐον λαβών τό δίπλωμα τοϋ Μη
χανικού Μεταλλειολόγου-Μεταλλουργοϋ. 
Μεταβάς δι’εύρυτέρας σπουδάς είς Γερ
μανίαν, διεκρίθη ιδιαιτέρως, γενόμενος δι- 
δάκτωρ τοϋ Πολυτεχνείου τοϋ Aachen. Σή
μερον κατέχει τήν θέσιν τοϋ Α' Έπιμελη- 
τοΰ είς τό Πολυτεχνεϊον Δ. Βερολίνου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΗΣ

Έγεννήθη είς Άγ. Λαυρέντιον τοϋ Βόλου 
τφ 1890,’Εσπούδασεν είς τό Πολυτεχνεϊον 
τοϋ Μονάχου, έξ ού έλαβε τό δίπλωμα τοϋ 
Πολ. Μηχανικοϋ κατά τό 1916. Κατά τά 
έτη 1916-1920 είργάσθη ώς μηχανικός είς 
τήν τεχν. Εταιρείαν έν Λειψία Rudolf 
\Υο11β.’Επανελθών ένΈλλάδι διετέλεσε Ε
πιμελητής τοϋ ΕΜΠ είς τήν έδραν Τεχνι
κής Μηχανικής καί άπό τοϋ 1924 καθηγη
τής τής Σχολής Μηχανικοϋ άξιωματικών.
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Τά άναφερόμενα εις τό κείμενον άσλανία είναι 
τά γρόσια. Άρσλάν καί κατά παραφθοράν άσλάν λέγεται, 
ώς γνωστόν, εις την τουρκικήν ό λέων. Ώνομάσθησαν τοι
ουτοτρόπως κατ’ άρχάς πολωνικά νομίσματα φέροντα τήν 
παράστασιν λέοντος καί κυκλοφορούντο — όπως καί πολ
λά άλλα ξένα — έν Τουρκία. Κατόπιν τό όνομα έδόθη καί 
εις τό ισοδύναμόν των τουρκικόν γρόσι, άν καί αύτό δέν 
έφερε τήν εικόνα λέοντος. Τό ίδιον άκριβώς συμβαίνει 
επί των ήμερων μας μέ τά γνωστά ρουμανικά λέϊ, τά όποια 
σημαίνουν λέοντες, χωρίς νά φέρουν πλέον τήν παράστα- 
σιν λέοντος.

Τό τεράστιον πρόστιμον των 150 γροσίων (μέ τό πο- 
σόν αύτό έμισθοδοτεΐτο τότε δΤ ολόκληρον τό έτος ό δι
δάσκαλος τής πόλεως, μέ ένα δέ γρόσι ήγόραζε κανείς 
δύο κατσίκια) καί τό γεγονός ότι άνεγνώσθη άφορισμός 
όχι μόνον κατά των παραβατών, άλλά καί κατά των μή 
καταγγελλόντων αυτούς δεικνύει τόν σοβαρόν κίνδυνον, 
πού διέτρεχεν ή μεταξοβιομηχανία τής πόλεως.

Τό μποϋκοτάζ διετήρήθη επί 18 ολόκληρα έτη, ήτοι 
μέχρι τοΰ Μαΐου 1732. Τότε, επειδή κατέστη άναπόφευ- 
κτος ή παρά των Εβραίων άγορά τοϋ ίμπρισιμίου, παρε- 
κάλεσαν τά μέλη τής συντεχνίας των μεταξάδων νά κα- 
ταργηθή ή προηγουμένη άπαγορευτική άπόφασις καί νά 
λυθή τό άρχιερατικόν έπιτίμιον, πράγμα τό όποιον καί 
έγινε, όπως μάς πληροφορεί σχετικόν σημείωμα τοϋ κω
δικός.
5. Τό 1734 αναγνωρίζεται εις τήν σνντεχνίαν των πανάδων 

τό δικαίωμα τής αποκλειστικής πωλήσεως ζωναριών 
και άλλων ειδών.

Επειδή οί σερτζήδες των Τρικάλων ήρχισαν νά 
πωλοϋν εις τούς πελάτας των ζωνάρια, οί ύφασματέμπο- 
ροι, οί όποιοι εΐχον τό μονοπώλιον τοϋ είδους, άντέδρα- 
σαν καί κατώρθωσαν νά συναφθή έπίσημος συμφωνία 
κατοχυρώνουσα τά δικαιώματά των καί έξασφαλίζουσα 
τήν παρ’ αύτών άποκλειστικήν πώλησιν όχι μόνον των 
ζωναριών, άλλά καί άλλων ειδών. Παραθέτω τό κείμενον 
τής συμφωνίας:

«Έν τώ παρόντι γίνεται δήλον, ότι τοΰ έν τή πολιτείμ 
ταύτη Τρίκκης, ρουφετίου τών πανάδων έχοντος εξ άρ- 
χής είδη τινά πωλούμενα παρ’ αύτοΰ μόνου καί θελήσαν- 
τος ήδη τοΰ ρουφετίου τών σερτζίδων παραβήναι ταύτην 
τήν συνήθειαν καί πωλήσαι εκείνα άπερ μόνω τώ τών πα
νάδων ρουφετίφ έξην πωλεΐν, διαφορά περί τούτου ήκο- 
λούθησε μεταξύ τούτων τών δύο ρουφετίων, περί ής δια
φοράς παρασταθέντες έκατέρου ρουφετίου οί χρησιμώτα- 
τοι μαγίστορες, καί λογοτριβήν ποιήσαντες, τελευταΐον 
είρήνευσαν στέρξαντες νά φυλάττωνται ώς εξ αρχής ήσαν, 
καί εκείνα όποϋ μόνοι οί πανάδες έπώλουν, πάλιν ούτοι 
μόνοι νά τά πωλώσιν. Είσί δέ ταϋτα ζωνάρια καθαροκόκ- 
κινα, μπεκιάρικα, δαλά, χεχραμνιαΐς, καρατοσάκια, γα
λάζια μανδύλια μόστραις κόκκιναις, καί γαλάζιαις, καί 
πεσχιρόπουλα βαμβακερά μικρά. Ταϋτα έστερξαν καί εύ- 
λογοφανές έκρίθη νά τά πωλώσι μόνοι οί πανάδες καί οί 
σιρτζίδες νά μή τολμώσι νά πωλοϋσι τί τούτων, εί δέ ποτέ 
τινι τών σιρτζίδων γίνεται χρεία νά δώση εις κανέναν μου- 
στερήν αύτοϋ, νά όφείλη νά άγοράζη τοϋτο παρά τών πα
νάδων καί νά τό πωλή τώ βουλομένω. Έν δέ τοΐς έργαστη- 
ρίοις αύτών νά μή έχωσιν άδειαν νά έπισωρεύωσι πράγμα 
τοιοϋτον καί νά τό έχωσι νά τό πωλώσιν. "Οθεν εις τό μέ- 
νειν ταύτην τήν συμφωνίαν κεκυρωμένην, καί άμετάθε- 
τον έστρώθη ή ύπόθεσις αΰτη έν τώ παρόντι ίερώ κώδικι 
εις διηνεκή καί μόνιμον μνήμην.

+Ό Λαρίσσης ’Ιάκωβος βέβαιοί, ,αψλδ' Μαΐου εη».
6. Νέα συμφωνία μετά τετραετίαν καταργεί τό προνομίαν 

τών πανάδων διά τά ζωνάρια.
Τόν ’Ιούλιον τοΰ 1738 διά νέας συμφωνίας κατηργήθη 

κάθε περιορισμός εις τήν πώλησιν ζωναριών.

«Έν έτι χιλιωστώ έπτακοσιωστώ τριακοστώ όγδόω ’Ιου
λίου ιδ' ένώπιον τής ήμών ταπεινότητος καί τών έντιμο- 
τάτων κληρικών παρασταθέντες οί πρωτομαΐστορες καί 
μαΐστορες τών δύο ρουφετίων τών τε σερτζίδων καί πα
νάδων καί λογοτριβήν ποιήσαντες ικανήν διά τήν άνωθεν 
συμφωνίαν ήν είχον πρότερον, άπεφάσισαν είς τό έξής 
νά είναι έλεύθερον τό ρουφέτιον τών συρτζίδων καί νά 
πωλή τά ζωνάρια άνεμποδίστως. Όθεν καί είς τήν περί 
τούτου δήλωσιν έστρώθη καί τό παρόν έν τώδε τφ ίερώ 
κώδικι.

+ Ό Λαρίσσης Ιάκωβος.»

7. Τό καταστατικόν τον γυναικείου επαγγελματικού σωμα
τείου τών σαπωνοποιών Τρικάλων (1738).

Τό κατωτέρω είναι τό μόνον έκ τών παρατιθεμένων έδώ 
έγγράφων, τό όποιον έχει ήδη δημοσιευθή παρ’ άλλου. Τό 
έδημοσίευσεν ό 'Ρώσος κληρικός Πορφύριος Ούσπένσκη 
είς τό δυσεύρετον σύγγραμμά του «’Αποδημία είς τάς μο- 
νάς τών Μετεώρων τής Όσσης καί τοΰ Όλύμπου έν Θεσ- 
σαλίμ» (σ. 399), τό όποιον έξετυπώθη τό 1896 είς τήν Πε- 
τρούπολιν μετά τόν θάνατον τοΰ συγγραφέως.

Τό έγγραφον παρουσιάζει μοναδικόν ένδιαφέρον, διότι 
βλέπομεν τό περίεργον φαινόμενον νά εύρίσκεται ή σα
πωνοποιία είς γυναικείας άποκλειστικώς χεΐρας. Βεβαίως 
είναι γνωστή ή ΰπαρξις γυναικείων συντεχνιών, καθ’ όσον 
όμως τούλάχιστον γνωρίζω, είς ούδεμίαν άλλην πάλιν τό 
έπάγγελμα τοΰ σαπωνοποιοΰ ήσκεΐτο άποκλειστικώς υπό 
γυναικών.

Είς τό ρουφέτιον τών σαπουνάδων τών Τρικάλων, τοΰ 
όποιου τά μέλη άνέκαθεν ήσαν γυναίκες, άπηγορεύετο 
τόσον ή άνάμειξις άνδρών, όσον καί ή έγγραφή καί άλ
λων γυναικών άνευ τής συγκαταθέσεως τών μελών καί 
τής πληρωμής τοΰ δικαιώματος έγγραφής. Έξ άλλου μό
νον αί θυγατέρες καί αί νύμφαι τών έγγεγραμμένων είς 
τήν συντεχνίαν γυναικών εΐχον τό δικαίωμα νά έγγράφων- 
ται, μετά τόν θάνατον δέ γυναικός τίνος τοΰ ρουφετίου τά 
σύνεργα τής τέχνης της έπρεπε νά περιέρχωνται είς τήν 
συντεχνίαν. Οί παραβάται ύπεβάλλοντο είς βαρύ πρόστι- 
μον καί έτιμωροΰντο έκκλησιαστικώς τε καί 
έξωτερικώς. Επειδή ή συντεχνία δέν περιελάμβα- 
νεν άνδρας, ήτο ρουφέτιον άνανδρο ν, τήν προ
στασίαν της εΐχον άναλάβει οί κληρικοί καί οί άρχοντες 
τής πόλεως. Κατά τό 1738 (ό Ούσπένσκη έσφαλμένως 
έδημοσίευσε 1735) οί σαπωνοποιοί τών Τρικάλων έζήτη- 
σαν άπό τόν Μητροπολίτην Λαρίσης ’Ιάκωβον νά κατο- 
χυρώση τά δικαιώματά των καί νά καταχώριση τήν συμ
φωνίαν είς τόν κώδικα τής μητροπόλεως, νά έπικυρώση 
δηλ. τό καταστατικόν τοΰ σωματείου. Τό καταχωρισθέν 
έγγραφον έχει ώς έξής:

«Ένώπιον τής ήμών ταπεινότητος προκαθημένης καί 
τών έντιμοτάτων κληρικών καί άρχόντων τής καθ’ ήμάς 
μητροπόλεως Τρίκκης έλθοΰσαι αί γυναίκες τοΰ ρουφε
τίου σαπουνάδων, ή Σταμοΰλο, ή Βασιλική, ή Μαργα- 
ρόνα, ή Άρχόντο, ή Βενέτο, ή Άγγέλο, ή Παγόνα, ή 
Τριανταφυλιά, ή Χάϊδο, καί ή Αίκατερίνα άνήγκειλαν ή- 
μϊν ώς παλαιόθεν έστάθη συνήθεια άνδρες νά μήν άνακα- 
τώνονται είς τό ρουφέτιον αύτό, ούτε νά δουλεύουν τήν 
τέχνην αύτήν. Διό καί μετά πολλής τής παρακλήσεως, 
κατά έξ συμφώνου έσυμφώνησαν, έδεήθησαν καί παρ’ ή
μών όπως έπικυρωθή ή τοιαύτη έν τώ μεταξύ τους συμφωνία 
καί καταστρωθή έν τφ ίερφ κώδικι. Καί όψέποτε ήθελε 
καμία άπό αύταϊς νά βάλλη είς τό τοιοΰτο ρουφέτι ή τήν 
θυγατέρα της ή τήν νύμφην της όποΰ νά δουλεύη τό σα
πούνι, νά πληρώνη είς τό ρουφέτιον αύτό γρόσια πέντε 
ώς καί τά λοιπά ρουφέτια. Άφ’ ού δέ ήθελεν άποθάνη
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καμία άπό αύταϊς νά μή έχη άδειαν ούδείς νά λαμβάνη τά 
σύνεργα της τέχνης ταύτης, άλλα νά τά λαμβάνουν... αύ- 
ταί, καν αν ήθελεν εΰγη καί κανένας άπό τούς έξω νά με- 
ταχειρισθή τήν τέχνην ταύτην τοϋ σαπουνίου, χωρίς τής 
βουλής αυτών των γυναικών, νά άποδίδη πρός αύτάς ως 
παραβάτης τής συμφωνίας ταύτης, καί άνυπότακτος τής 
έκκλησναστικής άποφάσεως γρόσια δέκα: καί πρός τήν 
εκκλησίαν τής μητροπόλεως ομοίως γρόσια δεκαπέντε, 
παιδευόμενος έκκλησιαστικώς τε καί έξωτερικώς. Τό ό
ποιον αύτό ρουφέτιον έδιωρίσαμεν ως άνανδρον όποϋ εί-

Θεσσαλός προύχων μετά τής συζύγου του

ναι νά έχη τήν έπίσκεψιν καί βοήθειαν τών κληρικών καί 
άρχόντων. 'Όθεν έγένετο καί τό παρόν επί βεβαιώσει τής 
ημών ταπεινότητος, καί μαρτυρίαις τών έντιμοτάτων κλη
ρικών καί άρχόντων τής καθ’ ήμας μητροπόλεως Τρίκ- 
κης, καί έστρώθη εν τώ ίερώ κώδικι.

,αψλη ’Ιουλίου κζλ
+Ό Λαρίσης ’Ιάκωβος βέβαιοί».

Τά έπόμενα υπ’ άριθ. 8, 9 καί 10 έγγραφα προέρχονται 
εκ τοϋ ύπ’ άριθ. 1472 κωδικός τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης 
καί άναφέρονται εις τάς συντεχνίας Λαρίσης. Καί τά τρία 
δημοσιεύονται διά πρώτην φοράν.

8. Ειρήνενσις καί περιστολή αδικαιολογήτων δαπανών εις 
τό ρονφέτιον τών σχοινάδων Λαρίσης.

Φαίνεται ότι οί διοικοΰντες κατά τό 1734 τήν συντεχνίαν 
τών σχοινάδων τής Λαρίσης διεχειρίζοντο άνεξελέγκτως 
τήν περιουσίαν τοϋ σωματείου. Τά μέλη δεν έγνώριζον 
οΰτε ποία ήτο ή περιουσία τοϋ σωματείου, ούτε εις ποι
ους, κατά τήν τότε συνήθειαν, είχον δοθή ως δάνειον μέ 
τόκον τά δέκα ένδεκα (δέκα τοΐς έκατόν) τά χρή
ματα αύτά, διά νά καρποϋται ή συντεχνία τό διάφο
ρον. Διέθετον τούς τόκους τών χρημάτων τής συντεχνίας 
εις συμπόσια καί εύωχίας, προέβαινον εις άλλας περιττάς 
δαπάνας καί κατέβαλλον τά δικαστικά έξοδα τών περιπλε-

κομένων είς δικαστικούς άγώνας πρός άντιτέχνους των 
μελών τοϋ ρουφετίου.

Τό τελευταΐον αύτό, μαρτυροΰν άλληλεγγύην, δέν ήτο 
βεβαίως άξιοκατάκριτον. Τουναντίον μάλιστα ή άλληλο- 
βοήθεια μεταξύ τών μελών μιας συντεχνίας άπετέλει μίαν 
τών βασικών επιδιώξεων αυτής. Φαίνεται ότι θά έγίνετο 
κατάχρησις ή κακή χρήσις τοϋ μέτρου.

Έκ τών γεγονότων τούτων έπεκράτει δυσάρεστος κα- 
τάστασις. Άπεφασίσθη λοιπόν νά τεθή τάξις είς τά τής 
διοικήσεως τοϋ σωματείου διά τής εφαρμογής ώρισμένων 
μέτρων, τά όποια παρεκλήθη νά διασφάλιση διά τής έπι- 
κυρώσεως αύτοϋ ό Μητροπολίτης Λαρίσης.

«Διά τοϋ παρόντος δήλον άποκαθίσταται ώς τό ρουφέ
τιον τών Λαρισσαίων σχοινάδων διαφοράς τινας έχον καί 
μάχας καί συγχύσεις έπιβλαβεΐς, ήβουλήθησαν ειρήνην 
είσαγωγεϊν εν αύτοΐς είς τό έξής, καί έξάραι παν σκάνδα- 
λον κακοποιόν καί όλέθριον, ποιήσαι δέ συνθήκας καί 
συμφωνίας επωφελείς τούτα) τώ ρουφετίω, ώστε μηκέτι 
άναφύεσθαι τοΐς μαγιστόροις ζημίας, καί άλληλομαχίας. 
Ένθεν τοι καί συναθροισθέντες άπαντες οί έκ τοϋ ρουφε
τίου τούτου μαγίστορες μικροί τε καί μεγάλοι, ένεφανί- 
σθησαν έμπροσθεν τής ήμών ταπεινότητος, καί τάς συμ
φωνίας αυτών προβαλόντες, έζήτησαν έπικυρωθήναι παρ’ 
ήμών καί εν τώ ίερώ τούτω κώδικι καταγραφήναι. Έτσι 
τοιγαροϋν έν πρώτοις συμφωνία αυτών, όπως φανερά γέ- 
νωνται τοΐς πασι μικροΐς τε καί μεγάλοις μαγιστόροις τά 
τοϋ ρουφετίου εύρισκόμενα χρήματα έν ποίοις τούτων είσί 
δεδανεισμένα. Καί έφανερώθησαν δανεισθέντα είς μέν 
τον Χατζή Άντώνην άσλανία τριάκοντα διά τόκου τά 
δέκα πρός ένδεκα, εις δέ τόν Χατζή ’Αποστολήν έτερα 
τριάκοντα σύν τώ αύτώ τόκφ, καί άλλα τριάκοντα τφ Δή- 
μφ ώσαύτως· δέκα είς τόν Νέστορα, είς τόν Μαγαλιόν 
δέκα, είς τόν ’Αθανάσιον δέκα, καί είς τόν Ίωάννην δέκα 
διά τοϋ αύτοϋ διαφόρου συμποσούμενα τά πάντα είς κε- 
φάλαιον έκατόν τριάκοντα γροσίων. Δευτέρα δέ συμφω
νία ότι τό διάφορον δπερ συνάγεται έκ τοϋ ρηθέντος τού
του τοϋ κεφαλαίου τών έκατόν τριάκοντα γροσίων μηδό
λως έχειν τούς μαγιστόρους δαπανάν είς συμπόσια καί 
εύωχίας, καί ματαίας έξόδους, άλλ’ είς μνημόσυνα καί 
έλεημοσύνας. Τρίτη, ότι δστις μαγίστορ φανείη συγχυ- 
σθείς μετ’ άλλου τινός τών μαγιστόρων κάκ τούτου άκο- 
λουθήσας είς κρίσεις έξωτερικάς καί δαπανήσας ποσότη
τα τινα πολλήν ή όλίγην τών άσπρων, μή δέχεσθαι ταύ
την τήν ζημίαν τό ρουφέτιον, άλλ’ έκεΐνος άπό ιδίων χρη
μάτων έπιμετρεΐν, καί πάλιν ό έξωτερικώς ζημιούμενος 
έξ ίδιων μετρεΐν τήν ζημίαν, καί εί μέν έχει δίκαιον, προσ- 
ερχέσθω τή έκκλησιαστική δικαιοσύνη, καί ζητείτω τό 
δίκαιον αύτοϋ έκκλησιαστικώς. Ταύτας τάς συμφωνίας 
τοϋ ρηθέντος ρουφετίου ώς υπό τών μαγιστόρων στερχθεί- 
σας, καί εύλογοφανεΐς οΰσας βεβαιοΰμεν καί ήμεΐς πρός 
τό είναι καί φυλάττεσθαι άπαρασαλεύτους είς τό έξής. 
Διό καί κατεστρώθησαν έν τώδε τώ ίερώ κώδικι είς μνή
μην άσφαλή καί διαιωνίζουσαν. Έν έτει αψλδ Δεκεμ
βρίου α^.

+Ό Λαρίσσης Κωνστάντιος (;) βέβαιοί.»

9. ’Έρις πανάδων καί μανδηλάδων Λαρίσης κατά τό 1755.

Άπό τοϋ 1748 υπήρχε συμφωνία μεταξύ τών πανάδων 
καί τών μανδηλάδων τής Λαρίσης καθορίζουσα δτι τά μέν 
λευκά υφάσματα έδικαιοΰντο νά τά κατασκευάζουν καί 
νά τά έμπορεύωνται οί πανάδες, τά δέ γαλάζια οί μανδη- 
λάδες. ’Επειδή δμως οί μανδηλάδες παρέβησαν τήν συμ
φωνίαν καί ήρχισαν νά πωλοϋν λευκά πεσκίρια ίσχυ- 
ριζόμενοι κατ’ άρχάς μέν δτι δέν είχον γνώσιν τοιαύτης 
συμφωνίας, έπειτα δέ δτι έχουν τό δικαίωμα αύτό, καθό
σον τά πεσκίρια δέν έμνημονεύοντο ρητώς είς τήν συμφω
νίαν, οί πανάδες ήγειραν άγωγήν ένώπιον τοϋ έκκλησια-
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στικοΰ δικαστηρίου, τό όποιον τούς έδικαίωσε καί διά 
τελεσιδίκου άποφάσεως κατωχύρωσεν έκ νέου τά δικαιώ- 
ματά των καί άπηγόρευσε δι’ αύστηροτάτων ποινών εις 
τούς μανδηλάδες νά πωλοϋν είδη τής άσπρης τέ
χνης.

«+Ό ταπεινός Μητροπολίτης Λαρίσσης Μελέτιος 
έπικυροΐ:—

+Ό Πατριαρχικός "Εξαρχος Λητζάς συνεπικυροΐ:—

Ενώπιον τής ταπεινότητος ήμών, παρόντος καί τού πα
τριαρχικού έξάρχου άγιου Λητζάς κύρ Νεκταρίου, εν 
άγίφ πνεύματι αγαπητού ήμών άδελφοΰ, καί συλλειτουρ
γού, παρευρεθέντων δε καί πολλών έντιμοτάτων πρωτο- 
μαγιστόρων, έκ διαφόρων ρουφετίων, παραστάντες άπαν- 
τες οί χριστιανοί τού εύλογημένου ρουφετίου τών πανά
δων, ένεφάνισαν ομολογίαν γεγραμμένην κατά τό αψμηον 
έτος Μαρτίου ΙΘην καί έσφραγισμένην σφραγΐσι τρισίν, 
ών τάς μέν έπεσφραγισμένας δύο τούρκικος έλεγον, 
ύπάρχειν, τήν μίαν τού άχίμπαμπα, τήν έτέραν δε 
τού κεχαγιά τών τζουλχάδων, τήν δέ μετά τό τέλος τών 
γραμμάτων ύπεσφραγισμένην, είναι τού Πολύζου πρωτο- 
μαγίστορος τότε τού ρουφετίου τών μανδηλάδων. Διελάμ 
βανε δέ ή αυτή ομολογία ότι τά αύτά ρουφέτια τών πανά
δων καί τών μανδηλάδων, ϊνα μή άκολουθή αύτοϊς ζημία, 
σύγχυσις, καί όλεθρος, συνεφώνησαν άλλήλοις, όπως τό 
μέν ρουφέτιον τών πανάδων, δουλεύη δλην τήν άσπρην 
τέχνην, πανία, προσόψια, πεσκίρια, καί εϊ τι άλλο λευκόν 
τής τέχνης εκείνης, τό δέ ρουφέτιον τών μανδηλάδων, δου
λεύη τόσον έν Λαρίσση, όσον καί εν ταϊς χώραις αύτών 
μόνον τήν μαβίτικην τέχνην, καί ούδέ τά προς ένδυμα- 
σίαν αύτών πανία επετράπη αύτοϊς ύφαίνειν, οϊτινες ήγό- 
ρασαν τότε μετά τήν συμφωνίαν αυτήν παρά τών πανάδων 
όλα τά γαλάζια νήματα, πρός δέ και τά έργαλεϊα τής μα- 
βίτικης αυτής τέχνης, καί είρήνευσαν έκτοτε αύτά τά δύο 
ρουφέτια, δουλευόντων τών πανάδων τήν άσπρην, τών δέ 
μανδηλάδων τήν μαβίτικην (ως έφημεν) τέχνην. Έπεί 
δέ τινες τών μανδηλάδων έφωράθησαν ποιοΰντες παρά 
τούς όρους, καί τήν συμφωνίαν ταύτην, μή έμμένοντες 
τοΐς προγεγονόσιν, άλλ’ υπέρ τά έσκαμμένα, τό τού λό
γου, πηδώντες, έκίνησαν άγωγήν οί πανάδες κατά τών 
μανδηλάδων, έγκαλοΰντες αύτοϊς, ως παραβάταις τής εγ
γράφου καί έμμαρτύρου εκείνης συμφωνίας, οί δέ μανδη
λάδες, άνταποκρινόμενοι τό αον έλεγον, μή έχειν εΐδησιν 
τής συμφωνίας εκείνης. Εΐτα, επειδή ρητώς τά πεσκίρια 
έν τή ομολογία έκείνη ούκ έγράφησαν, άλλά μόνον άσπρη 
τέχνη, διϊσχυρίζοντο έκ τούτου τά πεσκίρια, ώς καταλει- 
φθέντα έν έκείνφ τφ γράμματι, μή υπάγεσθαι, μηδέ έμπε- 
ριέχεσθαι τή άσπρη τέχνη, άλλά δουλεύειν τά αύτά πε
σκίρια καί τούς μανδηλάδες αύτούς, άλλ’ αδται αί άντι- 
στάσεις καί άποκρίσεις τών μανδηλάδων, έφάνησαν προ
φανώς άσύστατοι καί άδόκιμοι, καί θυμού μάλλον ή άλη- 
θείας έχόμεναι, καθώς άπεδείχθη, καί διά τής μαρτυρίας 
τού Γεωργάκη, καί Άθανάση τών μπογιατζήδων, καί τού 
Μιχάλη, καί Κώνστα τών μεταξάδων, καί τού Χατζή μί- 
τζου σερτζή, καί διά δύο φρικτών έπιτιμίων έκφωνηθέν- 
των, είσέτι τών μανδηλάδων, παρ’ ήμών τε καί παρά τού 
πατριαρχικού έξάρχου, κατά τών πανάδων, εϊ ψεύδονται. 
"Εμεινε λοιπόν κατά τελείαν άπόφασιν τού έκκλησιαστι- 
κοΰ ήμών κριτηρίου, καί συναίνεσιν καί τών δύο αύτών 
ρουφετίων τό δίκαιον έν τή τάξει αυτού, δουλευόντων τών 
πανάδων ές τουπιόν άκωλύτως πανία, προσόψια, πεσκί
ρια, καί δλην τήν λοιπήν άσπρην τέχνην, ώς καί πρότερον, 
τών δέ μανδηλάδων τήν μαβίτικην, έν Λαρίσση καί τοΐς 
χωρίοις αύτών. Όψέποτε δέ τις έκ τού ρουφετίου τών μαν
δηλάδων, παραβή τήν συμφωνίαν ταύτην, καί δουλεύση 
πεσκίρια λευκά έν Λαρίσση, ή έν τινι χωρίφ ή προσδράμη 
εις πρόσωπα εξωτερικά, έπί τώ διασεΐσαι, καί άνατρέψαι 
τήν αυτήν συμφωνίαν, ή βλάψαι, καί ζημιώσαι τινά έκ

τών ρουφετίων τούτων, ό τοιοΰτος άφωρισμένος έστω άπό 
θεού, καί υπόδικος πάσαις ταϊς άραΐς τών αγίων πατέρων, 
ου μήν άλλά καί τής έκκλησίας έκκήρυκτος, όφείλων προ
σέτι, καί ποινήν τφ έν Λαρίσση πανσέπτφ ναώ τού 'Αγίου 
Άχιλλίου γρόσια πεντήκοντα, τώ πανιερωτάτφ μητροπο
λίτη γρόσια πεντήκοντα, καί τοΐς ρουφετίοις αύτοϊς γρό
σια πεντήκοντα.

Τούτου χάριν εις ένδειξιν, καί άσφάλειαν διηνεκή, άπα- 
ράτρεπτόν τε καί άμεταποίητον μονιμότητα τής συμφωνίας 
ταύτης, έγένετο καί τό παρόν ήμών έκκλησιαστικόν έπι- 
κυρωτικόν γράμμα, κατασφαλισθέν, καί ταϊς ύπογραφαΐς 
τών έντιμοτάτων κληρικών, καί πρωτομαγιστόρων τών 
ρουφετίων, κάν τώ ίερώ κώδικι τής καθ’ ήμάς μητροπό- 
λεως καταγραφέν, καί έπεδόθη τφ εύλογη μένφ ρουφετίφ 
τών πανάδων, αψνε Άπριλλίου ιζη ».

Ή έπικύρωσις τής πρώτης συμφωνίας ύπό Τούρκων άξιω- 
ματούχων και τό άρχιερατικόν έπιτίμιον έναντίον όχι 
μόνον τών παραβατών, άλλά καί όσων ήθελον προσφύγει 
εις τουρκικήν ύποστήριξιν πρός κατάργησιν τής συμφω
νίας ή καταδίωξιν άντιτέχνων, μαρτυρεί διά μίαν άκόμη 
φοράν πόσον δυσχερής ήτο ή θέσις τών ταλαιπώρων ρα
γιάδων έν μέσφ τών φανατικών μουσουλμάνων τής Λαρί- 
σης.
10. Τό 1755 οί σχοινάδες τής Λαρίσης κατόπιν κοινής συμ

φωνίας προβαίνουν εις διατίμησιν τών ειδών των καί 
συνεργασίαν πρός αποφυγήν ανταγωνισμού.

Διά νά άποφύγουν τάς έκ τού άνταγωνισμοΰ ζημίας οί 
σχοινάδες τής Λαρίσης — χωρίς νά προχωρήσουν μέχρι 
τής συμπήξεως τράστ συνεργαζομένων επιχειρήσεων, 
όπως γίνεται σήμερον — άπεφάσισαν νά διατιμήσουν τά 
είδη των, νά συνεργάζωνται δέ διά τήν προμήθειαν τών 
πρώτων ύλών. Ή συμφωνία κατεχωρίσθη εις τον κώδικα 
τής Μητροπόλεως:

«Ή ταπεινότης ήμών έπιβεβαιοΰσα τό παρόν δήλον 
καθίστησι δι’ αύτοΰ, ότι οί έκ τού ρουφετίου τών σχοινά
δων υπογεγραμμένοι ένταΰθα μαΐστορες, όσοι τε καί όποιοι 
είσί, συνεφώνησαν, άναμεταξύ άλλήλων νά διορίσωσιν 
άποκοπήν τών σχοινιών όποΰ πωλοΰσι τάς άγοράς, καί δή 
εδρον εύλογον καί άπεφάσισαν όλοι συμφώνως ότι ή ώκά 
τά σχοινιά νά δίδωνται δι’ άσπρα τεσσαρακονταπέντε· 
ή τριχία όποΰ βαρεΐ δύο λίτρας δι’ άσπρα τριάκοντα ή- 
γουν 30· ή μικρή δοξιά δι’ άσπρα είκοσιτέσσαρα’ ή δεκα- 
πεντάρικη δι’ άσπρα δεκαοκτώ- ή δεκάρικη δι’ άσπρα δε- 
κατέσσαρα- τό δοξί καπίστρι δι’ άσπρα δώδεκα· τά δεύ
τερα καπίστρια δι’ άσπρα έννέα- τό μικρόν καπίστρι δι’ 
άσπρα πέντε- οί ζευτήρες τό ζευγάρι άσπρα τέσσαρα- τά 
κανάπια δι’ άσπρα δεκαοκτώ ό τεστές· τά βουβαλοκάπι- 
στρα δι’ άσπρα δεκαπέντε. Καί πρός τούτοις τό λινάρι 
όποΰ φέρουσιν εις τήν Λάρισσαν νά μοιράζεται έξ ίσου 
εις όλους, καί όποιος ήθελεν ύπάγη έξ αύτών εις τόν τό
πον όποΰ άγοράζεται τό λινάρι ή τό κανάβι προτού νά 
ύπάγη, νά έρωτά καί τούς λοιπούς μαΐστορας. Περί τών 
τοιούτων οδν ζητήσαντες γράμμα εκκλησιαστικόν, καί 
προσθήσαντες ότι νά παιδεύηται δικαίως δστις ήθελε φα- 
νή παραβάτης τών είρημένων λαμβάνοντες παρ’ αύτοΰ 
εις ποινήν τρία γρόσια ό τυχών άρχιερεύς, καί τρία οί 
μαΐστορες έγράφη τό παρόν καί άντεγράφη κμν τώ ίερώ 
τής μητροπόλεως κώδικι, όπερ έπιβεβαιώσαντες έδώκα- 
μεν εις χεΐρας αύτών:—

αψνζ Δεκεμβρίου ιδη 

Οί ύποσχεθέντες».

’Ακολουθούν τά όνόματα τών ύποσχομένων σχοινάδων, 
τά όποια, όπως καί τάς ύπογραφάς ή τήν άναγραφήν τών 
ονομάτων τών μαρτύρων ή διαδίκων τών προηγουμένων 
έγγράφων, παραλείπω χάριν συντομίας.
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