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Θά ήταν, νομίζω, παράλειψις, άν σ’ ενα λεύκωμα σάν 
αύτό τής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας δέν υ
πήρχαν λίγα λόγια γιά τήν όνομαστή, τήν «κατάφυτη καί 
κατάρρυτη πόλη τής Θεσσαλίας», όπου τήν άνοιξη τοΰ 
1757 γεννήθηκε «ενα παχουλό καί ροδοκόκκινο παιδί» — 
έτσι σημειώνει τό γεγονός ό ιστορικός Φάνης Μιχαλό- 
πουλος — ό Άντώνης Κυριαζής, ό κατόπιν Φεραΐος ή Βε- 
λεστινλής.

Ό Βελεστίνος είναι αληθινά καί κατάφυτος καί κατάρ- 
ρυτος. Ή φύση τόν έπροίκισε μέ χίλιες ομορφιές. Λίγα 
χιλιόμετρα πέρ’ άπ’ τό «Λατομείο», στό άνοιγμα τοΰ άνα- 
τολικοΰ θεσσαλικοΰ κάμπου, άποτελεΐ μιάν όαση εύχά- 
ριστη, πού πολύ τή χαίρεται τό μάτι τοΰ κάθε περαστικοΰ.

Θά είχε νά πή κανείς πολλά, πάρα πολλά, γιά τό σημε
ρινό χωριό, γιά τούς άνθρώπους του, γιά τά νέα κτίσματα, 
πού τό κοσμούν, γιά τήν άλματική πρόοδο, πού σημειώ
νει στά τελευταία χρόνια.

Πάνω άπ’ όλα όμως ό Βελεστίνος θά είναι πάντα άσύγ- 
κριτος γιά τίς φυσικές του καλλονές. Τό πλούσιο δάσος 
καί οί όλοπράσινοι κήποι, πού τόν περιζώνουν, δίνουν 
στό χωριό μιάν ανέκφραστη γοητεία.

Δέν είναι τωρινή αυτή ή φυσική ομορφιά. Αιώνες τόν 
συντροφεύει μαζί μέ τούς μαλακούς καί χλοερούς λόφους, 
πού παραστέκουν στις νοτιοδυτικές παρυφές του. Έτσι ή
ταν τό χωριό καί τήν εποχή πού γεννήθηκεν ό Ρήγας. Ι
στορικοί, περιηγητές καί γεωγράφοι τόν χαρακτηρίζουν 
σάν μιά όαση μέσα στον πλατύ κι άπέραντο κάμπο τής 
Θεσσαλίας, εναν επίγειο παράδεισο, γιομάτο άπό δάση 
δρυών καί πλατάνων, γιομάτο άπό νερά πού κελάρυζαν 
παντού μέσα στούς δρόμους του, πνιγμένο σέ καταπράσινη 
καί πυκνή βλάστηση.

Χτισμένος πάνω στά χαλάσματα των πανάρχαιων Φε- 
ρών κατά τά μεσαιωνικά χρόνια διατηρούσε πολλά κτί
σματα άπό τήν άρχαιότητα καί μαζί όλη τή φυσική ώ- 
ραιότητα πού τόν χαρακτήριζε άπό τά όμηρικά χρόνια. Ή 
Πηγή 'Υπέρεια: «τό θεοφιλέστατον νάμα», όπως τήν έ- 
ψαλεν ό Σοφοκλής, τό μεταγενέστερο καί σύγχρονο «Κε- 
φαλόβρυσο», άκόμη καί σήμερα ψιθυρίζει τό θείο της ά
σμα στή μέση σχεδόν τοΰ χωριού, όπου σχηματίζει λίμνη, 
πλαισιωμένη άπό λεύκες, πλατάνια, κυπαρίσσια κι ελιές. 
Πολύ λίγα πράγματα άλλαξαν άπό τά παλιά χρόνια ώς 
σήμερα στό χλοερό, στό υπέροχο καί ποιητικώτατο αύτό 
τοπίο. Τά νερά τής λίμνης διατηρούν άκόμη τόν εξαίσιο 
κυανοπράσινο χρωματισμό τους καί οί πλάτανοι — λεύκες 
άλλοτε — άναπέμπουν αρμονικά θείους ύμνους πρός τόν 
Ύψιστο, όπως κι άλλοτε τούς άκουσαν ό Πίνδαρος, ό Σο
φοκλής κι ό Πολύβιος.

Οί κήποι άκόμη, πού σημείωσεν ό Ρήγας στό Χάρτη 
τοΰ Βελεστίνου, καθώς καί τό ιερό δάσος των δρυών, σώ
ζονται στήν ίδια θέση — μέ περιορισμένες άποψιλώσεις —, 
σάν τίποτε νά μή τάραξε τό φυσικό περιβάλλον άπ’ τά πα
λιά τά χρόνια. Καί τό μελωδικό κελάδισμα τών άηδονιών 
άντηχεΐ γύρω, κατά τήν άνοιξη, προκαλώντας στούς ευ
λαβικούς έπισκέπτες τήν άναπόληση τόσων άρχαίων καί 
νέων μορφών, πού γεννήθηκαν στήν πόλη κι έδρασαν στή 
μακραίωνη καί δραματική ιστορία τών Φερών καί τοΰ Βε
λεστίνου. ’Ιδίως ή μορφή τοΰ Ίάσονα, πού συνέλαβε τήν 
υψηλή καί σωτήρια ιδέα τής ένώσεως όλων τών Ελλήνων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Έκ τών αρίστων Θεσσαλών έκπαιδευτικών. Ύπηρέτησεν ώς δημο
διδάσκαλος έπί πολλά έτη εις τήν περιοχήν τοϋ Βόλου. Παραλλή- 
λως, ήσχολήθη εύδοκιμώτατα μέ τήν Λογοτεχνίαν καί τήν δημοσιο
γραφίαν, δημοσιεύσας έκλεκτά λογοτεχνήματα καί χρονογραφήμα
τα εις τόν ήμερήσιον καί περιοδικόν τύπον. Ή έκπαιδευτική του δρα- 
σις είναι γόνιμος. Διατελεΐ Πρόεδρος τής Διδασκαλ. 'Ομοσπονδίας.

καί στόλισε μέ θαυμάσια κτίρια τίς άρχαΐες Φερές, καθώς 
καί κείνη τοΰ Ρήγα, προβάλλουν στή μνήμη τοΰ επισκέπτη 
καί δεσπόζουν επιβλητικά στή φαντασία του. Νομίζει κα
νείς πώς μέσα στις δενδροστοιχίες καί πίσω άπ’ τούς ί
σκιους τών δρυών, τών πλατάνων καί τών λωτών — στά 
περίφημα «μπαχτσέδια» —, θά συναντήση κάπου τόν Ίά
σονα καί τό Ρήγα νά συζητούν, άδελφωμένοι γιά τήν ιδέα 
τους, άφηρημένοι στό γλυκύ τους, άπραγματοποίητο ό
νειρο.

"Ενας άπό κείνους πού έπεσκέφθηκαν τό Βελεστϊνο καί 
θαύμασαν τή μαγική τοποθεσία του, καθώς καί τήν τρο
πική του βλάστηση, εγραψε τά έξής, ύμνώντας τήν ομορ
φιά του:

— «Βορειοδυτικώς τής Μαγνησίας, πρός τήν μητρόπο- 
λιν τής Θεσσαλίας, εκτείνεται μία πολλά εύρύχωρος οδός, 
άριστερά τής όποιας βλέπομεν τήν μικράν πόλιν Βελεστΐ- 
νον, υπό τών Τούρκων λεγόμενον Γ ενίσαρλη. Τό
πος πολλά περίεργος καί διά τήν άρχαίαν ιστορίαν άξιο- 
σημείωτος. Εις έν προάστειον τής πόλεως, όπου ή παλαιά 
άκρόπολις, φαίνεται άκόμη ή 'Υπερεία πηγή, τό σημερι
νόν Κεφαλόβρυσον. Αύτή σχηματίζει μίαν καθαράν λί
μνην, τήν όποιαν περικυκλώνουν κυπαρίσσια, πλάτανοι, 
λεΰκαι καί έλαΐαι. Ή πρασινάδα αύτών τών δένδρων, με- 
μιγμένη μέ ώραϊα σπίτια καί τούς άσπρους μιναρέδες τών 
τζαμιών, συνδεδεμένη έν αύτώ μέ τούς ένύδρους καθρέ- 
πτας τής λίμνης, προξενεί μίαν μαγικήν θεωρίαν. Παρα- 
τηρεΐται ούτος ό τόπος μέ κάποιαν εύλάβειαν, επειδή είσέτι 
ζή εις τάς ώδάς τοΰ 'Ομήρου καί εις τούς στίχους τοΰ Σο- 
φοκλέους καί τοΰ Πινδάρου καί έπί τοΰ όποιου τόσον τά 
νομίσματα τών Φερών, όσον καί τά άξιομνημόνευτά του 
συμβάντα, σημαίνουν μίαν πόλιν τής όποιας ή άρχή φαί
νεται ότι άκόμη καί εις τήν ιδίαν άρχαιότητά της έξέπε- 
σεν. Αί Φεραί ήσαν δύο, ή μέν μεγάλη, ή δέ μικρά, ήτις 
τά νΰν "Αγιος Γεώργιος καλείται, εύρισκόμεναι άλλήλων
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δέκα στάδια. Εις τούς νεωτέρους χρόνους απέκτησε τό 
Βελεστϊνον μίαν υψηλήν φήμην, ώς πατρίς τοϋ αειμνή
στου πατριώτη Ρήγα. (Λεονάρδου: Χωρογραφία τής Θεσ
σαλίας, 1838, σελ. 127- 128).

Ή εικόνα τοϋ Βελεστίνου, όπως μας τήν έζωγράφισεν 
ό Λεονάρδος, είναι σχεδόν ή ίδια των χρόνων τής Τουρ
κοκρατίας καί τής εποχής τοϋ Ρήγα. "Αν ή πόλη επαθε 
ζημιές κατά τήν 'Ελληνική ’Επανάσταση, οπότε κατακάη- 
κεν ή ελληνική συνοικία της, τό Βαροϋσι, αν στά χρόνια 
μας δοκίμασε πολλές δηώσεις καί καταστροφές στήν ’Ιτα
λική κατοχή καί κατά τούς σεισμούς, όμως διατηρεί ά- 
κόμη τή θαυμαστή της βλάστηση, τή μαγική λίμνη της — 
δώρο τής 'Υπέρειας — καί τούς χλοερούς κήπους της, λίγο 
πιό κάτω άπ’τό Κεφαλόβρυσο.

Άπ’ τήν περιγραφή τοϋ Λεονάρδου μαθαίνουμε πώς στο 
Βελεστϊνο εύδοκιμοϋσαν άλλοτε καί οί ελιές. Ελάχιστες 
σώζονται καί σήμερα. Γίνεται λόγος καί γιά πολλά κυ
παρίσσια, πού σήμερα δέν υπάρχουν στό Κεφαλόβρυσο. 
Κάτι «κλαίουσες» Ιτιές τό έστόλιζαν άλλοτε. Τώρα όμως 
μόνο πλατάνια πελώρια καί ακακίες άρκετές πλαισιώνουν 
τή μικρή λίμνη τής Υπέρειας Κρήνης, μέσα στά δροσερά 
νερά τής όποιας θά λούστηκε πολλές φορές ό μικρός Ρή
γας. Πολλές φορές συλλογισμένος θά σταμάτησε στά κρη- 
πιδώματά της καί θάγειρε, καθρεφτίζοντας τήν ώραία του 
όψη, στή λεία της έπιφάνεια.

Πολλές φορές κάτω άπ’ τούς παχεΐς ίσκιους των δέν
δρων θά οραματίστηκε λεύτερη τήν 'Ελλάδα καί θά τρα
γούδησε σιγά καί κατανυχτικά κανένα κλέφτικο τραγούδι, 
στενάζοντας γιά τή βαρειά σκλαβιά τοϋ Γένους τό πα
χουλό καί ζωηρό καί φιλότιμο Ελληνόπουλο τοϋ Βελε
στίνου. ’Εδώθε κυττάζοντας τις χιονισμένες κορφές τοϋ 
Όλύμπου, πού ορθώνονται στό βάθος τοϋ θεσσαλικοϋ κάμ
που, θά πόθησε κι αύτό ν’ άνεβή ώς εκεί, νά ντυθή στά 
κλέφτικα καί μέ τή φλογέρα στό στόμα νά ψάλλη τούς 
πολεμικούς κι άρειμάνιους στίχους τοϋ τραγουδιού τοϋ 
Όλύμπου:

Μή μέ μαλώνεις Κίσσαβε, μπρέ τουρκοπατημένε, 
πού σέ πατοϋν οί Τούρκισσες, τσιγγάνες τών Κονιάρων. 
’Εγώ ’μαι ό Γερο-Όλυμπος, στόν κόσμο ξακουσμένος 
’Έχω σαράντα δυό κορφές κι έξήντα δυό βρυσούλες, 
κάθε κορφή καί φλάμπουρο, κάθε κλαδί καί κλέφτης 
καί στήν ψηλή μου τήν κορφή αητός εϊν’ καθισμένος, 
όπού κρατεί στά νύχια του κεφάλι άντρειωμένου.

— Κεφάλι, τ’ είναι πώκαμες κι είσαι κριματισμένο; 
πώς σοϋρθε καί κατάντησες στά νύχια τά δικά μου;

— Φάγε, πουλί, τά νιάτα μου, φάγε καί τήν άντρειά μου, 
νά κάμης πήχυ τό φτερό καί πιθαμή τό νύχι.
Στά Χάσια καί στόν ’Όλυμπο δώδεκα χρόνους κλέφτης,

■ στό Λοΰρο, στό Ξηρόμερο άρματωλός έστάθην,

Ή Ύπέρεια Κρήνη, πριν άπό μισόν αιώνα.

έξήντα άγάδες σκότωσα κι έκαψα τά χωριά τους»
Κι όσους στόν τόπο άφησα καί Τούρκους κι ’Αρβανίτες 
είναι πολλοί, πουλάκι μου, καί μετρημούς δέν έχουν. 
Τώρ’ ήρθε κι ή άράδα μου στόν πόλεμο νά πέσω.
Μέ τά τραγούδια καί τούς θρύλους αύτούς έζησε, στήν 

τρυφερή του ήλικία, ό Ρήγας Βελεστινλής. Καί τά ίδια 
τραγούδια, μαζί μέ τόσα άλλα δημοτικά, διαιωνίζει στά 
γύρω βουνά τοϋ Βελεστίνου, στή Μαλούκα, στή Μαύρη 
Πέτρα, στό Χαλκοδώνιο, ή φωνή τών βλάχων τής περιο
χής, πού ζοϋν τήν ειδυλλιακή ποιμενική ζωή.

Ή φύση είναι πάντα ώραία καί έλκυστική. 'Η πλούσια 
βλάστηση καί ή μεγάλη κι ενδιαφέρουσα ιστορία τοϋ τό
που, σέ συνδυασμό μέ τή δραστηριότητα καί τά σύγχρονα 
προοδευτικά έπιτεύγματα τών κατοίκων του, κάνουν τό Βε- 
λεστϊνο μιά εύλογημένη κωμόπολη, στήν οποία ένα «προσ
κύνημα» δέ θάναι απλώς υποχρέωση, άλλά ψυχική λύ
τρωση.

Κοντά στ’ άλλα θά ίδή ό επισκέπτης έκεΐ γέρους φου- 
στανελλοφόρους, σημάδια καί λείψανα τοϋ παρελθόντος, 
πού φέρνουν άνακουφιστική ίσαμε τήν πονηρή καί δί
βουλη έποχή μας τόν ανόθευτο αέρα τής άγνής λεβεντιάς. 
Θά ίδή γυναίκες μέ στέρεα πρόσωπα, φωτεινά καί θά πή 
πώς μπορεί νά γίνουν μαννάδες θερμών καί ζωντανών αν
θρώπων, τής «πάστας» τοϋ Ρήγα.

Θά νοιώση, σίγουρα, πολλή Ελλάδα νά ξυπνάη μέσα 
του, ό έπισκέπτης τοϋ ίστορικοΰ Βελεστίνου.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ

Τής τέχνης σου τή σπίθα άπ’ όπου πάντα 
τά θεία καί τά άνθρώπινα κινάνε 
ράντισε εδώ, Μαντώ, καί κάμε νάναι 
μέ τοϋ Πηνειοϋ τό ρέμα άδέρφια- πάντα

γιατί άπό τήν άντίπερα τήν μπάντα 
χαλκόδετου ναοΰ θαρρείς περνάνε 
τις πόρτες οί άδερφές σου καί κερνάνε 
μέ νάμα τοϋ Ίσμηνοϋ- γιά σέ έκατάντα

σέ άντρου Θεσσαλικοϋ τά μαϋρα βάθη 
νά στηλωθεΐς μά έκεΐ τά θνητά χρόνια 
τής γής ολόγυρά σου καίνε αιώνια 
καί άν κοιμητήρι ή Μάντοβα σοΰ έστάθη

τοΰδωκε όδηγητή σέ αύτόν πού έτάθη
τό μάτι του κριτής σέ καταχθόνια
καί σέ ουρανούς μά τά άντρα σου τά χθόνια
κυλοΰν κάποιο νερό πού δέ βουβάθη

νερό τοϋ Πηνειοϋ πού έκεΐθε έπήρα 
μιά στάλα γιατί άντίλαλοι μεγάλοι 
μέ ζώνουν καί άν μέ ακίνητη άγκάλη 
τό δρόμο μοΰ έμποδάν πρός άλλων μοίρα

τή μαντική ψυχή δέν έχω στείρα- 
κραυγήν ελληνική βροντώ μεγάλη 
καί άς ήταν νά γενήσει άγάλι άγάλι 
τόν άνθρωπο πού άθάνατον θά έτήρα.
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