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’Από του Θ' μ.Χ. αίώνος καί επί Δέοντος τοΰ Σοφοΰ 
(886-912 μ.Χ.) μεταξύ των Επισκοπών των υποκειμένων εις 
τήν Μητρόπολην Λαρίσσης άναφέρεται καί ή τής Βεσσαί- 
νης υπό τήν ΙΖ' τάξιν1. Τόσον ή περιοχή τής άνωτέρω 
Επισκοπής δσον καί ή έδρα αυτής μέχρι πρό ολίγων α
κόμη ετών ήγνοεΐτο, δτε κατά τό έτος 1933 ό άείμνηστος 
αρχαιολόγος Ν. Γιαννόπουλος εδρε στήλην λευκοΰ μαρ
μάρου τήν οποίαν μετέφερεν εις τό μουσεΐον Άγυιάς καί 
εν τή όποίμ στήλη ήτο κεχαραγμένον επίγραμμα σχέσιν 
έχον μέ ιερόν ναόν τής Θεοτόκου διά τον όποιον έφρόντισε 
ό Ευστάθιος μνημονευόμενος ως «κυδάλιμος πρωτοσπαθά- 
ριος» καί ό όποιος, καθώς άνέγνωσε τό έν λόγφ επίγραμμα 
ό ρηθείς Γιαννόπουλος άρχικώς, «λάχεν άγειν γαΐαν τήν- 
δε Βεσσαίνης»1 2. Έξ αυτής τής ενεπίγραφου στήλης άγό- 
μενος ό Ν. Γιαννόπουλος καθώρισεν ως τόπον τής Επι
σκοπής Βεσσαίνης τήν περιοχήν Άγυιας τής Θεσσαλίας, 
μετά τούτον δέ ό άείμνηστος Μητροπολίτης Δημητριάδος 
Γερμανός Μαυρομμάτης ήλθε νά προσθέση σημαντικάς 
παρατηρήσεις έν σχέσει μέ τήν άκριβή θέσιν τής έδρας 
τής έν λόγω Επισκοπής Βεσσαίνης καί μέ τήν όρθότητα 
τών παρατηρήσεων τοΰ όποιου καί ό Ν. Γιαννόπουλος 
συνεφώνησεν3.

Εις τό σημείο ν τούτο χωρίς τό παράπαν νά παραγνωρί- 
ζωμεν τήν σημασίαν τής συμβολής εις τήν Ιστορίαν τοΰ 
τόπου έκείνου διά τών παρατηρήσεων καί γνωμών τών ά
νωτέρω ρηθέντων δύο προσώπων, σημειοΰμεν δτι, ως διε- 
πιστώσαμεν κατ’ έπιτόπιον εις Άγυιάν έξέτασιν τής έν 
λόγφ επιγραφής, κακώς τόσον ό Γιαννόπουλος δσον καί 
ό Μητροπολίτης Γερμανός, παρασυρόμενος υπό τοΰ πρώ
του, άνέγνωσαν τήν σχετικήν περικοπήν τής έπιγραφής 
ταύτης ως έχουσαν διά τόν έν αυτή άναφερόμενον Εύστά- 
θιον «λάχεν άγειν γαΐαν τήνδε Βεσσαίνης» ένώ αυτή έχει 
«λάχε ναίειν γαΐαν τήνδε Βεσσαίνης». Ή μεταξύ τών δύο 
τούτων ρημάτων διαφορά έννοιας είναι κατάδηλος διότι 
διά μέν τοΰ πρώτου (άγειν), ώς άνέγνωσαν έσφαλμένως 
έκεΐνοι τοΰτο, νοείται ό Ευστάθιος ώς άγων τήν χώραν 
τής Βεσσαίνης, ήτοι ώς διοικών ή τιμαριούχος έν αύτή, 
ένώ διά τοΰ τής καθ’ ήμάς ορθής άναγνώσεως δευτέρου 
(ναίειν), άποδίδεται ό έν λόγω Ευστάθιος ώς κατοικών ή 
διαμένων έν αύτή καί δή έκ τυχαίων περιστάσεων, ύποδη- 
λουμένων διά τοΰ ρήματος «λάχε,» οϊον έξορία ή έκτόπισις 
εις τόν τόπον τούτον, πράγμα δχι άσύνηθες κατά τήν Βυ
ζαντινήν έποχήν καθ’ ήν οί περιπίπτοντες εις δυσμένειαν 
τιτλούχοι άπεμακρύνοντο τής Πρωτευούσης ύπό τών αύ- 
τοκρατόρων, όριζομένου άλλαχού τόπου άναγκαστικής δια
μονής των, δπως άκριβώς έξυπακούεται έν προκειμένφ δτι 
συνέβη καί διά τόν ρηθέντα Πρωτοσπαθάριον Ευστάθιον. 
Οί έν λόγω ύπό έκτόπισιν ούτως είπεΐν άρχοντες τοΰ Βυ
ζαντίου, είθισμένοι εις δράσιν ώς έκ τής άναμίξεώς των 
είς τήν δημοσίαν ζωήν καί διάγοντες έν βίφ άπράγμονι,

1. Ν. Γιαννόπουλος είς Επετηρίδα Φιλολογικού Συλλόγου «Παρ
νασσός» Τόμ. ΙΑ (1915) σελ. 204. Σύνταγμα Θείων καί Ιερών κα
νόνων τ. Ε' σ. 482. Στέφ. Παπαδημητρίου «"Εργα καί Ήμέραι Δη
μητριάδος Γερμανού (Μαυρομμάτη» σ. 108, i20.

2. Ή έπιγραφή ώς ταύτην άνέγνωσεν ό Ν. Γιαννόπουλος έχει 
οϋτω: «Καλλιπόνων ίδρώτος άριστείησι μογήσας δν κατάμαρψον 
ίερόν της Θεόπαιδος ΰπερθεν Εύστάθιος τεύξε τέγεον δς λάχεν 
άγειν γαΐαν τήνδε Βεσσαίνης, κυδάλιμος Πρωτοσπαθάριος». ’Ανα
μνηστικός τόμος είς μνήμην Σπ. Λάμπρου, ’Αθήναι 1933 σ. 199-204.

3. Περιοδικόν ’Ορθοδοξία άριθ. φύλ. 106 τής 15 ’Οκτωβρίου 1933.

φυσικόν ήτο νά εύρίσκουν διέξοδον είς τήν κατέχουσαν 
αύτούς άνίαν διά τής έπιτελέσεως έργων έν φ τόπφ διέ- 
τριβον, προτιμωμένων μάλιστα ώς τοιούτων τής ίδρύσεως 
ή κατασκευής ναών πρός σωτηρίαν τών ψυχών των, κατά 
τά τότε κρατούντα, τοΰτο δέ πιστεύεται δτι υπήρξεν αιτία 
τοΰ πλήθους ναΐσκων, ένίοτε καί ώς έξαρτημάτων οικοδο
μικού συγκροτήματος, τής έποχής έκείνης καί σωζομένων 
είσέτι, είς πλείστας πόλεις τής Μακεδονίας είς τάς όποιας 
διέτριψαν είτε έκόντες είτε άκοντες τιτλούχοι καί μεγι
στάνες τοΰ Βυζαντίου.

Μετά τήν άνωτέρω παρατήρησιν, περί τοΰ περιεχομέ
νου τής έπιγραφής έρχόμεθα είς έξέτασιν τών παρατηρή
σεων καί συμπερασμάτων τών άναφερομένων Ν. Γιαννο- 
πούλου καί Μητροπολίτου Γερμανού έν σχέσει μέ τήν 
έπιγραφήν καί τήν τοποθέτησιν τής Βυζαντινής πόλεως 
τής Βεσσαίνης τής άποτελούσης καί τήν έδραν τής ομω
νύμου ’Επισκοπής. Είς τόν άνωτέρω Μητροπολίτην Γερ
μανόν τό πρώτον έδωσεν άφορμήν σκέψεων περί τής έδρας 
τής ’Επισκοπής Βεσσαίνης τό ύπάρχον είς τό παρά τήν 
Άγυιάν χωρίον Δέσσιανη (ήδη καλούμενον Άετόλοφος) 
καί έντός τοΰ ίεροΰ τοΰ έν αύτώ παλαιοΰ ναοΰ τής Θεο
τόκου σύνθρονον, τό όποιον συνήθως άπαντά είς καθε
δρικούς ’Επισκοπών ναούς, πράγματι δέ τά έξ αύτών τών 
σκέψεων συμπεράσματά του ΰπήρξαν εύστοχα διότι είς 
ταΰτα κατέληξεν ούτος συνδυάζων τήν ομοιότητα τοΰ ονό
ματος Δέσσιανη πρός αυτό Βέσσαινα καί τοΰ όποιου μά
λιστα τήν έτυμολογίαν άπέδωσεν όρθώς είς τήν λέξιν τής 
άρχαίας Ελληνικής γλώσσης β ή σ σ α, σημαινούσης τήν 
κοιλάδα, ώς άλλωστε καί είναι είς τήν τοποθεσίαν αυτήν 
διαμορφωμένη ή έκτασις, λαμβάνων ύπ’ δψιν τήν παρα
φθοράν διά μέσου τών αιώνων πλείστων δσων όνομάτων 
πόλεων καί χωρίον καί άναλογιζόμενος δτι πλειστάκις είς 
τήν Ελληνικήν τών καθ’ ήμάς χρόνων δεν είναι άσύνη
θες ή έναλλαγή τοΰ χειλεοφώνου βήτα διά τοΰ όδοντοφώ- 
νου τοιούτου δέλτα δπως είς τάς λέξεις βημόθυρα, βιαστικά, 
βίσεκτος, βιολέτα, λεγομένας δημόθυρα, διαστικός, δί
σεκτος, διολέτα κ.λ.π.4

Πάντα λοιπόν τά στοιχεία τά όποια έλαβεν ύπ’ δψιν 
του ό Μητροπολίτης Δημητριάδος Γερμανός καί βάσει 
τών όποιων ήχθη ούτος είς τό συμπέρασμα πώς ή έδρα τής 
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ’Επισκοπής Βεσσαίνης 
ήτο ή έπί τών ήμερών μας έν παραφθορά λεγομένη Δέσ- 
σιανη είναι βάσιμα, άφοΰ μάλιστα ώς τοιαΰτα τά έδέχθη 
καί ό Ν. Γιαννόπουλος, ή διαπίστωσις δέ δτι τό δνομα 
Δέσσιανη δεν είναι άλλο παρά ή Βέσσαινα ένέχει ιδιαι
τέραν σημασίαν καί διά τόν λόγον δτι ό άείμνηστος Δ. 
Κ. Τσοποτός, έμβριθέστατος μελετητής τής Ιστορίας τής 
Θεσσαλίας, όλίγα έτη πρό τών ώς εϊρηται συμπερασμάτων 
περί άκριβοΰς θέσεως τής Βεσσαίνης, ήθελεν ύποπέσει είς 
δεινήν πλάνην αν δέν συνεκράτει αυτόν ή συγγραφική του 
εύσυνειδησία, χάρις είς τήν όποιαν άπέστεργε νά πιθανο- 
λογήση πράγματα διά τά όποια δέν είχεν άπτάς άποδεί- 
ξεις καί ήρκεΐτο νά τά άναφέρη ώς άπλήν ύπόθεσιν.

Έγραφεν λοιπόν ό Δ. Κ. Τσοποτός περί Δέσσιανης χω
ρίς καν νά συνδέη αύτήν πρός τήν Βέσσαιναν τής Βυζαν
τινής έποχής τά άκόλουθα:

«Τό έν τή περιφερεία Άγυιάς κείμενον χωρίον Δέσ- 
σιανη χρεωστεΐ ίσως τό δνομα αύτοΰ είς Μονήν ίδρυθεΐ- 
σαν κατά πάσαν πιθανότητα ύπό τών Σέρβων δυναστών 
τής Θεσσαλίας ύπό τό δνομα τοΰτο, έκ θρησκευτικού σε- 
βασμοΰ πρός τήν παρά τό Ίπέκ διάσημον Σερβικήν Μονήν 
θεμελειωθεΐσαν μέν ύπό τοΰ Κράλου τής Σερβίας Στεφά
νου Ούρώς Γ'. Δεκάνσκι άποπερατωθεΐσαν δέ ύπό τοΰ 
υίοΰ καί διαδόχου τούτου Στεφάνου Δουσάν τώ 1350 όλί- 
γον μετά τήν ύπ’ αύτοΰ κατάληψιν τής Θεσσαλίας. Έν

4. Στέφ. Παπαδημητρίου: Έργα καί Ήμέραι Δημητριάδος Γερ
μανού ένθ. άνωτέρω καί σελ. 108 σημειώσεις.
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περιπτώσει καθ’ ήν ή ύπόθεσις αΰτη είναι ορθή, βεβαίως 
τό χωρίον Δέσιανη ύπήρξεν έν μέρει ή ολόκληρον ιδιο
κτησία τής έν αύτφ Μονής, άφιερωθέν εις τήν κατά τό 
παράδειγμα τόσων άλλων όμοιων περιπτώσεων υπό των 
Σέρβων ήγεμονικών κτητόρων τής Μονής.

Έκτος όμως τής συμπτώσεως ταύτης τοϋ ονόματος καί 
τής μέχρι τοΰδε διασώσεως έν τή άσήμφ Δεσιάνη έκκλη- 
σιδίου μετά εσωτερικού βυζαντινού διακόσμου, ούδεμίαν 
άλλην μαρτυρίαν έχομεν ένισχύουσαν τήν ανωτέρω ύπό- 
θεσιν.»5

Εύτυχώς ή έκφερομένη ώς απλή ύπόθεσις τοΰ άειμνή- 
στου Δ. Κ. ΤσοποτοΟ περί τής σχέσεως τοϋ χωρίου Δέσ- 
σιανη μέ Σερβικήν Μονήν ή Σέρβους ήγεμόνας έν Θεσ
σαλία, άπεδείχθη άβάσιμος τόσον διά τής εύρέσεως τής 
στήλης ύπό τοϋ Ν. Γιαννοπούλου,έξ ής προσδιορίζεται 
ή περιοχή τής Βεσσαίνης παρά τόν σημερινόν Άετόλο- 
φον (Δέσσιανην), όσον καί διά τής ορθής έξηγήσεως ύπό 
τοΰ Γερμανοϋ Μαυρομμάτη τοϋ λόγου τής ύπάρξεως έν 
ναφ αυτής, σύνθρονού μή δικαιολογουμένου άλλως παρά 
έκ τής έν τή πόλει ταύτη έδρας Επισκόπου6.

5. Δ. Κ. Τσοποτοϋ, Γη καί Γεωργοί τής Θεσσαλίας κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν, Βώλος 1912 σελίς 15. Παρ’ δλην τήν πρέπουσαν 
έπιφύλαξιν ό Τσοποτός περαιτέρω (σελ. 245) αναφέρει τήν Δέσσια- 
νην ώς Σέρβικου ονόματος διατηρηθέντος έπί Τουρκοκρατίας.

6. Ό I. Ε. Μεσολωρας εις έγχειρίδιον λειτουργικής τής ’Ορθο
δόξου Άνατολ. ’Εκκλησίας (Άθήναι 1895) σελ. 23 γράφει περί 
σύνθρονού τά έξής: «Έν πλείστοις άρχαιοτάτοις ναοϊς ή από τοϋ 
σύνθρονού έδρα τοϋ ’Επισκόπου μετετέθη εις τόν κυρίως ναόν το-
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Βέβαιον συνεπώς είναι ότι τό σημερινόν χωρίον Άετό- 
λοφος τό καλούμενον μέχρι τής έπ’ εσχάτων μετονομασίας 
του Δέσσιανη καί έξακολουθοΰν μάλιστα καί ήδη ύπό των 
έντοπίων ύπό τό παλαιόν του όνομα ν’ άναφέρεται, δέν εί
ναι άλλο παρά ή Βυζαντινή πόλις Βέσσαινα, εις τήν όποιαν 
άναμφιβόλως πολλοί Ναοί Χριστιανικοί θά ύπήρχον καί 
οΐτινες μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου καί τήν παρακμήν τής 
πόλεως έπί Τουρκοκρατίας κατέρρευσαν καί έξηφανίσθη- 
σαν.

’Αξιοπρόσεκτος έν τούτοις εΐνε ή διατηρουμένη καί σή
μερον παλαιά εκκλησία έν τφ χωρίφ Άετόλοφος (=Δέσ- 
σιανη — Βέσσαινα) ή τιμωμένη έπ’ όνόματι τής Θεοτό
κου καί εις τό ιερόν τής όποιας ύφίσταται έτι καί νΰν τό 
σύνθρονον, τήν όποιαν προσφάτως κατ’ έντολήν τής έν 
Άθήναις Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσ- 
σαλών έπεσκέφθην πρός διαπίστωσιν των ύπό των Ν. Γιαν
νοπούλου καί Μητροπολίτου Δημητριάδος Γερμανοϋ Μαυ
ρομμάτη ύποστηριζομένων, ότι δηλαδή ό Άετόλοφος (Δέσ- 
σιανη) ήτο όντως ή κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν πόλις 
Βέσσαινα έν Θεσσαλία καί ής ό ’Επίσκοπος ύπέκειτο τω 
Μητροπολίτη Λαρίσσης κατά τήν ιδίαν έποχήν.

Ή έν λόγω έκκλησία ή τιμωμένη έπ’ όνόματι τής Θεο
τόκου καί εις τό ιερόν τής όποιας ύφίσταται έτι καί νϋν 
τό σύνθρονον είναι σχήματος Βασιλικής, ής τό μήκος μετά 
τοϋ ίεροϋ καί τοϋ νάρθηκος είναι είκοσι περίπου μέτρων 
τό δέ πλάτος αύτής δέκα πέντε περίπου μέτρων. Εϊς ολό
κληρον τό έσωτερικόν αύτής ύπάρχουν άγιογραφίαι συν
ήθους τεχνοτροπίας τοΰ 18ου αίώνος, καίτοι είς τό ιερόν 
ύπάρχει χρονολογία τής ίστορήσεως ήτοι άγιογραφίσεως 
τούτου (τοΰ ίεροϋ) έν έτει 1822, ής διακρίσεως συνάγεται 
ότι κεχωρισμένως άπό των τοϋ ίεροϋ έγένετο έν τω ναφ 
αί δι’ άγιογραφιών διακοσμήσεις των εσωτερικών αύτοϋ 
τοίχων. Τό όλον οικοδόμημα στερούμενον τρούλων καί 
είς τό ρηθέν σχήμα τής Βασιλικής είναι κοινής κατασκευής 
τοϋ αύτοϋ προφανώς 18ου αίώνος, είς τά τέλη τοΰ όποιου 
άνάγονται καί έν τω τέμπλω άγιαι εικόνες καί άλλαι τινές 
φορηταί άναγράφουσαι χρονολογίας τής εποχής εκείνης. 
Διερωταται όμως εύλόγως τις, άφοΰ κατά τήν έποχήν ταύ- 
την έπαυσεν ύφισταμένη ή ’Επισκοπή Βεσσαίνης, ύποπε- 
σούσης είς έκπεσμόν καί τής πόλεως είς τήν οποίαν ή 
έδρα αύτής, ποιος ό λόγος τής διατηρήσεως έν τώ ίερφ 
τοΰ ναοϋ τοϋ σύνθρονού; Καί τήν μέν έξήγησιν διά τήν 
διατήρησιν τοΰ σύνθρονού εύκόλως τις ευρίσκει παρατη- 
ρών τό τμήμα τοΰ ίεροϋ, όπερ είναι τοϋ παλαιοϋ ναοϋ, διότι 
διετηρήθη τοΰτο ώς είχεν, τήν άπάντησιν όμως περί τής 
ιστορίας τοϋ Ναοϋ δέν δύναταί τις έλλείψει άπτών στοι
χείων νά δώση εύθέως καί δι’ αύτόν τόν λόγον όφείλομεν 
νά έξαγάγωμεν αυτήν διά συμπερασμάτων βάσει τών κα
τωτέρω δεδομένων γεγονότων καί τών έπ’ αύτών σκέψεων.

α) Ύφισταμένης άπό τοϋ Θ' αίώνος μ.Χ. τής ’Επισκο
πής Βεσσαίνης καί έχούσης έδραν τόν νϋν Άετόλοφον 
(Δέσσιανην - Βέσσαιναν) δέν ήτο δυνατόν παρά νά είχεν 
ή πόλις αΰτη ούχί ένα αλλά πλείονας ναούς μεταξύ τών 
όποιων καί τόν καθεδρικόν, β) ό καθεδρικός Ναός τής 
Βεσσαίνης βάσει τής υπό τοΰ Ν. Γιαννοπούλου άνευρε- 
θείσης έπιγραφής πλέον ή πιθανόν είναι ότι ήτο άφιερω- 
μένος είς τήν Θεόπαιδα ήτοι είς τήν Θεοτόκον, είς τήν 
οποίαν έξακολουθεϊ καί σήμερον νά είνε άφιερωμένος ό 
σωζόμενος παλαιός ναός καί ή μέριμνα τοΰ κατά τήν άνά- 
γνωσιν τής έπιγραφής ύπό τοΰ Γιαννοπούλου λαβόντος

ποθετηθεΐσα έν μέσφ αύτοϋ. ΕΙτα δέ έπί τών Βυζαντινών Αύτοκρα- 
τόρων ό κυρίως θρόνος τοϋ ’Επισκόπου, τό συνήθως λεγόμενον 
δεσποτικόν, μετετέθη πρός τά δεξιά τοϋ ναοϋ διότι έν τω κέντρω 
έτέθη ό θρόνος τοϋ αύτοκράτορος θεωρούμενου καί ώς άνωτέρου 
’Εκκλησιαστικού άρχοντος ( maximi pontificis). Τούτου δηλωτικόν 
είναι ή μέχρι σήμερον έπικρατοϋσα συνήθεια έν πολλοϊς ναοις νά 
τοποθετηται έν τω μέσφ τοϋ ναοϋ πλάξ μαρμάρινη άποτυποΰσα 
τόν δικέφαλον άετόν τό σήμα τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων». 
’Επίσης Π. Ρομπότης, Λειτουργική, Άθήναι 1869, σελ. 45.
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μίαν περιοχήν, ώς τεκμαίρεται, διά τον πρωτοσπαθάριον 
Ευστάθιον, κατά τήν ορθήν δ’ άνάγνωσιν ύφ’ ήμών δια- 
μείναντος εν αυτή, δέν θά έστρέφετο προς ένα δευτερεύον- 
τα ναΐσκον, άλλά πρό παντός εις τον κυριώτερον καί ση- 
μαντικώτερον τοιοΰτον, οϊος και ό Μητροπολιτικός ούτως 
είπεΐν ναός, γ) Ή θέσις του αύτοΰ ναοΰ καί ό σήμερον 
υπάρχων περί αυτόν εκτεταμένος χώρος εν εΐδει περιοχής 
τοΰ ναοΰ, μαρτυρεί πώς εις αυτόν ήσαν καί άλλα κτίσματα 
ώς π.χ. ή κατοικία τοΰ Επισκόπου κ.λ.π., τά όποια σύν 
τώ χρόνφ κατέρρευσαν καί έδημιούργησαν τήν ρηθεΐσαν 
περιοχήν τοΰ Ναοΰ, ήν έσεβάσθησαν οί άνθρωποι ώς τό
πον άνήκοντα εις έκκλησίαν ή καί άν έχρησιμοποίησαν 
κατά καιρούς τοΰτον πάλιν προς συναφείς μέ τήν έκκλη
σίαν σκοπούς θά τόν έχρησιμοποίησαν ώς π.χ. διά νε- 
κροταφεΐον κ.λ.π., χωρίς εντεύθεν νά άλλοιοΰται ή μορφή 
του ώς χώρου άνευ κτισμάτων διότι ουτω πως μόνον έξη- 
γεϊται ό δυσανάλογος πρό τόν έν λόγω ναόν καί πέριξ 
αύτοΰ χώρος εις έκτασιν, μή ών συνήθης περιοχή ναών 
έντός πόλεων κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί τούτο 
σφόδρα πιθανολογεί τήν ύπόστασιν τοΰ έν αύτώ ναοΰ ώς 
Μητροπολιτικοΰ άπό τής πρώτης συστάσεως τής Επισκο
πής Βεσσαίνης ή δε ύπό τοΰ άειμνήστου Ν. Γιαννοπού- 
λου άνευρεθεϊσα έπιγραφή μαρτυρεί ότι ό κυδάλιμος (πε
ρίφημος, ένδοξος, ευγενής, γενναίος, μέγας) Πρωτοσπαθά- 
ριος Ευστάθιος δέν φκοδόμησε τοΰτον έξ άρχής, άλλά 
«δπερθεν τεΰξεν τέγεον» δηλαδή κατεσκεύασεν τήν ύπερ- 
άνω αύτοΰ στέγην.

Είναι άληθές ότι εις τήν άρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν 
ή λέξις τέγος ή τέγεον σημαίνουσα έν κυριολεξία τήν 
στέγην έσήμαινε κατά συνεκδοχήν καί τήν οικίαν έν τώ 
συνόλφ, πλήν άν υπ’ αυτήν τήν έννοιαν έγράφη εις τήν 
επιγραφήν ή λέξις τέγεον, ότι δηλαδή ό Εύστάθιος έξ 
ύπαρχής ώκοδόμησε τόν ναόν, τότε ή έπιγραφή θά ήτο 
έντετοιχισμένη εις τήν πρόσοψιν καί εις τι ύπέρθυρον τοΰ 
κτίσματος ή εις άλλο έμφανές σημείο ν αύτοΰ καί θά συνευ- 
ρίσκετο μετ’ αύτοΰ άναποσπάστως μή δικαιολογουμένης 
τής μορφής στήλης εις τήν όποιαν εΐνε χαραγμένη ή έν 
λόγφ έπιγραφή ούτε τής άποσπάσεώς της ώστε νά τήν 
άνεύρη μετά αιώνας ό Ν. Γιαννόπουλος καί τήν μεταφέρη 
εις τόΜουσεΐον τής Άγυιάς ώς άνεξάρτητον πράγμα οι
κοδομήματος τινός. ε) Έκ τών αύτών ώς άνω σκέψεων 
περί επισκευής τοΰ ναοΰ τής Θεόπαιδος ύπό τοΰ Πρωτο- 
σπαθαρίου Εύσταθίου άνακύπτει καί τό φυσικόν συμπέ
ρασμα ότι ούτος, άγνωστον πότε άκριβώς ζήσας, πάντως 
κατά τούς χρόνους τής άκμής τής Βεσσαίνης (Δέσσιανης 
καί ήδη Άετολόφου) καί λαβών κατά μεν τήν έσφαλμένην 
άνάγνωσιν τής επιγραφής ύπό τοΰ Γιαννοπούλου τήν πε
ριοχήν αύτής ώς τιμάριον, καθ’ ήμάς δέ εύρεθείς εις τήν 
αυτήν περιοχήν έκ λόγων άνεξαρτήτων τής θελήσεώς του, 
εύρεν παλαιότερον ναόν ευρισκόμενον λόγφ τής παρόδου 
τοΰ χρόνου είς κακήν κατάστασιν καί εις ένδειξιν σεβα
σμού προς τόν Θεόν έπεσκεύασεν αύτό. Πιθανός χρόνος 
τής ζωής τοΰ ρηθέντος Εύσταθίου Πρωτοσπαθαρίου είναι 
ό 14ος αιών, διότι κατά τήν αυτήν έποχήν έχομεν σιγι- 
λιώδες γράμμα τοΰ μηνός Σεμπεμβρίου τοΰ 1371 τοΰ Πα- 
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου σχετικόν μέ τήν 
έπισκοπήν Βεσσαίνης εύρισκομένης έν άκμή καί διότι ό 
διαδραμών χρόνος άπό τοΰ Θ' αίώνος, άφ’ ού φέρεται ύπάρ- 
χουσα ή αύτή ’Επισκοπή μέχρι τότε είναι ικανός νά έπι- 
φέρη φθοράς είς κτίρια ναών, ώστε ταΰτα νά έχουν άνάγ- 
κην έπισκευών οϊων έπελήφθη καί ό άναφερόμενος Εύ
στάθιος.

στ) ’Εν τώ ίδίφ ναώ καί έντός τοΰ ίεροΰ αύτοΰ ένθα καί 
τό άναφερόμενον σύνθρονον ευρίσκονται σήμερον άποτε- 
θειμένοι είκή καί ώς έτυχε τρεις λίθοι τρόχαλοί (στρογγυ
λοί), οΐτινες ούδένα σκοπόν ύπάρξεώς των δικαιολογούν 
έκεΐ ώς ευρίσκονται, ό είς μάλιστα έξ αύτών άποτελεϊ τήν 
βάσιν έφ’ ής κοινή παρά τήν άγίαν Τράπεζαν θερμάστρα.

Καί οί τρεις αύτοί τρόχαλοί λίθοι εϊνε προφανές ότι υπήρ
ξαν κάποτε βάσεις κιόνων πιθανώς δέ τεσσάρων έφ’ ών 
έστηρίζετο ό τροΰλλος. Έντός τοΰ ναοΰ (δεξιά τώ είσερ- 
χομένω έκ τής κυρίας εισόδου αύτοΰ) υπάρχει έκτισμένη 
μικρά κολυμβήθρα χρησιμεύουσα διά τάς βαπτίσεις βρε
φών, διό καί ΰπερθεν αύτής έπί τοΰ τοίχου υπάρχει έν τοι
χογραφία ή είκών τής βρεφοκτονίας τοΰ Ήρώδου. Είς τήν 
αύτήν θέσιν υπάρχει τμήμα κίονος κανονικού πάχους έμ- 
πεπηγμένου είς τό έδαφος, είς τρόπον ώστε ν’ άποτελή μι- 
κράν τράπεζαν, ήτις ίσως έχρησίμευε κατά τάς βαπτίσεις 
προς άπόθεσιν άντικειμένων έπ’ αύτής, έξωθι δέ τοΰ ναοΰ 
καί είς τό περιτείχισμα έξωτερικοΰ ύποστέγου πλακόστρω
του εϋρηται μικρός κίων ή τμήμα αύτοΰ, οδτινος όμως αί 
διαστάσεις είς ύψος, άν τούτο είναι τό άρχικόν του, κα
θώς καί είς πάχος δυσκόλως δύναται νά θεωρηθούν ώς 
ύποβαστάζουσαι τροΰλλον διό καί τό πιθανώτερον είναι ότι 
ό έν λόγφ μικρός κίων θά εύρίσκετο μετά άλλου όμοιου 
είς τά ένθεν κακεϊθεν πλάγια τής ώραίας πύλης είς παλαιο- 
τέραν τής σημερινής μορφήν τοΰ τέμπλου τοΰ έν λόγφ ναοΰ.

Είρήσθω προσέτι ότι έν τώ αύτώ ναώ ευρίσκονται τμή
ματα άλλου τέμπλου ξυλογλύπτου καί εικόνες τινές άλλ’ 
αύται ώς είναι εύνόητον δέν έχουν σχέσιν μέ τόν ναόν 
μεταφερθεΐσαι έκεΐ έξ άλλου ναοΰ καταστραφέντος καί 
άχρηστευθέντος καί

ζ) εις τό κέντρον τής σολέας τοΰ ναοΰ υπάρχουν έπί 
τοΰ έδάφους δύο πλάκες φέρουσαι διακοσμήσεις γλυπτάς 
ούχί άξιολόγου τέχνης. Έξ όλων αύτών τών δεδομένων 
καί κρίσεων έξάγεται ώς συμπέρασμα ότι ή Βυζαντινή πό
λις Βέσσαινα έκειτο έκεΐ όπου ό Άετόλοφος (πρώην Δέσ- 
σιανη) καί είς τόν χώρον ένθα ό καί σήμερον διατηρού
μενος ναός τής Θεοτόκου ύπήρχεν μικρότερος ναός τής 
καθαρώς Βυζαντινής έποχής, όστις παλαιωθείς έπεσκευά- 
σθη ύπό τοΰ Πρωτοσπαθαρίου Εύσταθίου κατά τόν ΙΔ' 
αιώνα, μεθ’ ό καί πάλιν, έρειπωθέντος τούτου, κατεσκευά- 
σθη ούτος έκ βάθρων ένδεχομένως δέ καί είς μεγαλύτερον 
σχήμα κατά τόν 1Η' αιώνα ότε καί έχρησιμοποίηθησαν υ
λικά έκ τοΰ παλαιού, οία είναι αί ύπάρχουσαι βάσεις κιό
νων καί τά τοιαΰτα, άτινα παρετηρήσαμεν έπί τόπου. "Ο
σον διά τό ιερόν είς τό όποιον καί σήμερον άκόμη έν πε- 
ριπτώσει άνεγέρσεως μεγαλυτέρου ναοΰ διαφυλάσσουν οί 
Χριστιανοί άπό πάσης έτέρας χρήσεως καί βεβηλώσεώς 
του, πολύ δέ περισσότερον κατά τήν έποχήν έκείνην τής 
άνοικοδομήσεως τοΰ νεωτέρου τούτου ναοΰ ότε ίσχυρό- 
τερον ήτο τό θρησκευτικόν αίσθημα τοΰ Έλληνος Χρι
στιανού, έκ περισσοΰ σεβασμοΰ πρός τόν χώρον τής Α
γίας Τραπέζης καί τοΰ Τεροΰ διετηρήθησαν ταΰτα αυτού
σια ώς εΐχον είς τόν παλαιόν ναόν, έξ ού δικαιολογείται 
καί ή διατήρησις αύτουσίου μέχρι τοΰδε ολοκλήρου τοΰ 
ίεροΰ τοΰ παλαιοτέρου ναοΰ τοΰ μετά τοΰ σύνθρονού έν- 
θυμίζοντος εύκλεεΐς ήμέρας τής παλαιάς Εκκλησίας ώς 
καθέδρας Επισκόπου. Είς τάς άνωτέρω πιθανολογήσεις 
μάς άναγκάζει ή έλλειψις σαφών μαρτυριών περί Βεσσαί
νης κατά τόν μεσαίωνα, έν ταύτη δέ τή έλλείψει δέν είναι 
άσκοπος ή συλλογή στοιχείου δυναμένου νά διαφώτιση 
τήν ιστορίαν αύτής.

Μέ τάς άντιλήψεις όθεν αυτάς σημειοΰμεν τά κατωτέρω 
άντλοΰντες ταΰτα έκ μιάς σημαντικής πηγής τοΰ 12ου 
αίώνος.

Ό Ισπανός ραββΐνος Βενιαμίν ό έκ Τουδέλας κατά τόν 
12ον μ.Χ. αιώνα βασιλεύοντος έν τώ Βυζαντίφ τοΰΜανουήλ 
Κομνηνοΰ (1143-1180) έπεχείρησε μεγάλην οδοιπορίαν άνά 
τόν τότε προσιτόν κόσμον μέ σκοπόν τήν άπογραφήν τών 
Εβραϊκών κοινοτήτων, έκκινών δέ ούτος έξ Ύδροΰντος 
(Ότράντο) τής ’Ιταλίας διεπεραιώθη είς Ελλάδα καί μέσφ 
αύτής έφθασε μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Περί τής Οδοιπορίας ταύτης τοΰ Βενιαμίν καί τών έξ 
αυτής συμπερασμάτων πολλά έγράφησαν κατά καιρούς 
υπό διασήμων έρευνητών τής μεσαιωνικής ιστορίας ήμε-
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τέρων καί ξένων, οΐοι ό έν Βιέννη σοφός Εβραϊστής καί 
Βυζαντινολόγος Σαμουήλ Κράους καί άλλοι πολλοί κα
θώς καί οί ήμέτεροι Ζαμπέλιος, Λάμπρου, Παπαγεωργίου, 
Βελλέλης, Βέης, Μενάρδος κ.λ.π., ό δέ πολυμαθέστατος 
άείμνηστος καθηγητής τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών Άνδρέας Μ. Άνδρεάδης έμπεριστατω- 
μένως διεξήλθε τό θέμα «Οί Εβραίοι έν τφ Βυζαντινφ 
κράτει» εις διάλεξίν του γενομένην έν Άθήναις τφ 1929, 
δημοσιευθεΐσαν εις τον ΣΤ' τόμον τής Έπετηρίδος Βυ
ζαντινών Σπουδών καί άναδημοσιευθεΐσαν εις τά ύπό τής 
Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών έκδοθέντα 
έργα αύτοϋ7.

Εις τήν περί ής ό λόγος μελέτην ό άείμνηστος Άνδρεά- 
δης διαπιστώνει μίαν αλήθειαν έν σχέσει μέ τό όδοιπο- 
ρικόν τοϋ Βενιαμίν τοϋ έκ Τουδέλας, ότι δηλαδή ούκ όλί- 
γαι τών άναφερομένων πόλεων λόγω κυρίως τής συλλα
βικής Εβραϊκής ορθογραφίας καί τής κακής καταστάσεως 
τών χειρογράφων δυσκόλως ταυτίζονται προς γνωστάς Ελ
ληνικός ονομασίας8 καί περαιτέρω ακολουθών, ώς έν υπο
σημειώσει ομολογεί ό συγγραφεύς, διά τά δυσνόητα τήν 
έκ τοϋ Έβραϊκοϋ άνάγνωσιν τοϋ Βελλέλη, έρχεται ν’ άν- 
τλήση τά συμπεράσματα του μνημονεύων βάσει τοϋ όδοι- 
πορικοϋ τούτου τά μέρη έκεΐνα τής Ελλάδος εις τά όποια 
φέρονται Εβραίοι άπηριθμημένοι κατά κεφαλήν. Μεταξύ 
λοιπόν τών μερών αυτών άναμιγνύονται μετά τών γνωστών 
Ελληνικών πόλεων τά εύλόγως θεωρούμενα ύπό τοϋ Άν- 
δρεάδου ώς δυσνόητα ήτοι Σιτοπόταμο, Βύσσινα καί εί τί 
άλλο, έν τη όξυνοία του δέ ό άκούραστος εκείνος έρευνη- 
τής θέτει τήν άπορίαν του περί τής ύποδηλουμένης πό- 
λεως εντός παρενθέσεως οϋτω πως: (Ζητοΰνι;) όμοίως δέ

7. Άνδρ. Μ. Άνδρεάδου Έργα, έκδιδόμενα ύπό τής Νομικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών τ. I σελ. 609 καί έπ.

8. Ένθ. άνωτ. σελ. 610.

διά τήν Βύσσιναν (Βόλος;) προφανώς άγόμενος εις τήν 
ύποψίαν ότι πρόκειται περί τών πόλεων αύτών έκ τής γεω
γραφικής αυτών θέσεως έν σχέσει μέ τήν άκολουθουμέ- 
νην ύπό τοΰ Ραββίνου Βενιαμίν τοϋ έκ Τουδέλας πορείαν 
καί τής όρθής μνείας άλλων πλησιοχώρων πόλεων προς 
τάς έν λόγω δυσνοήτους τάς όποιας άναφέρει ούτος οϊον; 
Πτελεοϋ καί Άλμυροΰ.

Καίτοι όμως ύπό τό όνομα Σιτοπόταμο βασίμως πρέπει 
νά είκάσωμεν ότι δέν νοείται τό ύπό τοΰ Άνδρεάδου πι- 
θανολογούμενον Ζητοϋνι, δηλαδή αύτή ή πόλις τής Λα
μίας, ώς έκαλεΐτο εις παλαιοτέραν έποχήν, άλλ’ ή πεδινή 
περιοχή αύτής όλόκληρος, διασχιζομένη ύπό τοΰ Σπερ- 
χειοΰ ποταμοϋ, έξ οδ καί τοΰ είδους τής παραγωγής έλάμ- 
βανε καί τό προσήκον όνομα ή περιοχή ώς Σιτοπόταμο, 
έν τούτοις ή σκέψις τοΰ Άνδρεάδου ότι πρόκειται περί 
τοΰ Ζητουνίου δέν είναι τελείως άβάσιμος άφοΰ συντρέ
χει ταυτότης τόπου, πλήν τοΰ ίδιου ή σκέψις πώς διά τοϋ 
ονόματος Βύσσινα ένδεχόμενον νά άποδίδεται ή πόλις τοΰ 
Βώλου δέν εύρίσκομεν κάν νά είναι ήτιολογημένη, τό μέν 
διότι πόρρω άπέχει τό έν τοΰ άλλου ονόματος ταυτιζομέ- 
νου μεταξύ αύτών τοΰ άρχικοΰ ψηφίου, τό δέ διότι ούδα- 
μοΰ άναφέρεται έστω καί μέ παραλλαγήν τοιοΰτον τοπω- 
νύμιον εις τήν κυρίως περιοχήν τοΰ Βώλου.

Εις τήν άπορίαν καί τήν εικασίαν μήπως πρόκειται περί 
Βώλου τής Θεσσαλίας ό άείμνηστος καθηγητής Άνδρεά
δης παρεσύρθη καί έκ τής ύπό τοΰ Βενιαμίν τοΰ έκ Του
δέλας τοποθετήσεως τής άγνώστου εις αύτόν (Άνδρεάδην) 
πόλεως Βύσσινα πλησίον τοΰ έν Θεσσαλία Άλμυροΰ κα
θώς καί έκ τής έν γένει πορείας τοΰ αύτοΰ Βενιαμίν τοΰ 
έκ Τουδέλας βαίνοντος ώς εΐρηται έκ δυσμών προς Κων
σταντινούπολη/ κυρίως όμως παρεσύρθη ούτος έκ δεδικαιο- 
λογημένης άγνοιας τών κατ’ ιδίαν τοπωνυμίων τής Θεσ- 
σαλικής περιοχής εις τήν όποιαν άνεζήτει τήν Βύσσιναν 
καί τάς οποίας άν έγνώριζεν ό κατά πάντα σοφός καί έπι- 
μελέστατος Άνδρεάδης θά κατέληγε άλλοΰ που δεχόμε
νος ότι διά τοΰ όνόματος τούτου δέν προσδιωρίζετο ό Βώ
λος ώς έπίστευσε πρός στιγμήν, άλλ’ άλλη Θεσσαλική πό
λις άκμάζουσα τήν έποχήν έκείνην, αύτή αϋτη ή Βέσσαινα, 
τής όποιας ελάχιστα τό όνομα παρεφθάρη έν τφ κειμένω 
τοΰ Βενιαμίν τοΰ έκ Τουδέλας.

Δέν χωρεϊ λοιπόν άμφιβολία πώς ή ύπό τοΰ ραββίνου 
Βενιαμίν τοΰ έκ Τουδέλας άναφερομένη εις τήν Θεσσα
λίαν ύπό τό όνομα Βύσσινα πόλις εις τήν όποιαν έφθασε 
ούτος μετά πορείας δύο ήμερων άπό τοΰ Άλμυροΰ δέ εϊ- 
να άλλη παρά ή Βυζαντινή Βέσσαινα, άκμάσασα πολύ πρό 
τής καταλήψεως τής Θεσσαλίας ύπό τών Σέρβων.

'Ως είναι ευνόητον ό Βενιαμίν ό έκ Τουδέλας εις τήν 
οδοιπορίαν του έκείνην έπεσκέπτετο γνωστά έκ τών προ- 
τέρων εις αύτόν κέντρα όπου ύπήρχον Έβραϊκαί κοινότη
τες έκεΐ δέ πληροφορούμενος τήν εις πλησιόχωρα ΰπαρ- 
ξιν άλλων Εβραϊκών οικογενειών έπεσκέπτετο προφανώς 
καί αύτάς. ’Εξ αύτοΰ όμως γενναται τό έρώτημα άν ή Βέσ- 
σαινα τών Βυζαντινών χρόνων εΐχεν Εβραίους, ώστε πρός 
έπικοινωνίαν μετ’ αύτών καί άπογραφήν των νά μεταβή 
έκεϊ ό ραββΐνος Βενιαμίν.

’Επί τοΰ έρωτήματος τούτου μετά βεβαιότητος δυνάμεθα 
ν’ άπαντήσωμεν πώς ύπήρχον εις τήν Βέσσαιναν Εβραίοι. 
Βάσει τών πηγών τοΰ ρηθέντος Βενιαμίν καί άλλων, τάς 
οποίας έλαβεν ύπ’ όψιν του ό άείμνηστος Άνδρεάδης κα- 
τέληξεν εις τό συμπέρασμα πώς έν έκ τών κυριωτέρων 
έπιτηδευμάτων τών Εβραίων κατά τήν έποχήν έκείνην 
(12ον αιώνα μ.Χ.) ήτο αύτό τοΰ μεταξουργοΰ9.

Ή άκμάσασα λοιπόν άπ’ αιώνων καί μέχρι τοΰδε δια
δεδομένη εις τήν περιοχήν τής Άγυιάς τής Θεσσαλίας ση
ροτροφία δικαιολογεί τήν ΰπαρξιν εις τήν πλησίον αύτής 
άκμάζουσαν τότε Βέσσαιναν Εβραίων, τούς όποιους άνα- 
φέρει ό Βενιαμίν ό έκ Τουδέλας, άναβιβάζων μάλιστα αύ-

9. Α. Άνδρεάδης ένθ. άνωτ. σελ. 613.

537
68

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:23 EEST - 54.226.8.97



τούς εις έκατόν, αφού ώς εϊδομεν εν των κυρίων επαγγελ
μάτων αύτών ήτο τό τοΰ μεταξουργοΰ, προκύπτοντος ταυ- 
τοχρόνως εκ τοΰ λόγου τούτου τής άπό πολλών αιώνων 
καί επί τής Βυζαντινής ιδία εποχής ασχολίας των κατοί
κων τής περιφερείας, τότε μέν Βεσσαίνης, βραδύτερον δε 
Άγυιας εις τήν σηροτροφίαν καί μεταξουργίαν.

Τό βάσιμον άλλωστε τής γνώμης ότι έν Βεσσαίνη οί 
κάτοικοι ήσχολοΰντο μέ τήν μεταξουργίαν ένισχύεται καί 
έκ τοΰ σημαντικοΰ άριθμοΰ των έκατόν Εβραίων τούς 
οποίους άνευρίσκει ό Βενιαμίν εις τήν Βέσσαιναν δεδο
μένου ότι εις τάς Θήβας, αΐτινες τήν ιδίαν εκείνην εποχήν 
ήσαν τό κατ’ εξοχήν κέντρον μεταξουργίας, μνημονεύον
ται υπό τοΰ ίδιου οδοιπόρου Βενιαμίν δισχίλιοι Εβραίοι10.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον τά εξαγόμενα έκ των πληροφο
ριών τοΰ Βενιαμίν τοΰ έκ Τουδέλας προσθέτουν μίαν ση
μαντικήν άκτΐνα φωτός εις τήν ιστορίαν τής παρακμασά- 
σης Βυζαντινής πόλεως τής Βεσσαίνης, τής οποίας πάλιν 
τήν άκμήν ένεκα ακριβώς τών ανωτέρω ιστορικών δεδο
μένων όφείλομεν ν’ άποδώσωμεν ώς βασιζομένην εις τήν 
σηροτροφίαν καί μεταξουργίαν, αΐτινες, άποτελοΰσαι τό κύ
ριον βιοποριστικόν επάγγελμα τών κατοίκων, έπεξετάθη- 
σαν έξ αύτής μέχρι τών καθ’ ήμας χρόνων εις δλην αυτήν 
τήν περιοχήν τήν άποτελοΰσαν τήν έπαρχίαν Άγυιας.

Πριν ή κλείσωμεν τά ανωτέρω ολίγα περί Βεσσαίνης 
σκόπιμον είναι νά τονίσωμεν καί τό άδικαιολόγητον τής 
μετονομασίας της έκ Δέσσιανης εις Άετόλοφον.

Καθ’ ά διελάβομεν δεν άπομένει αμφιβολία πώς τό άρ- 
χικόν δνομα τής Βησσαίνης γενόμενον Βέσσαινα ύπέστη 
καί άλλην παραφθοράν άντικατασταθέντος τοΰ ψηφίου 
Βήτα ύπό τοΰ δέλτα ώστε μέχρις έσχάτων νά καλείται τό 
χωρίον τοΰτο Δέσσιανη.

Κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις νόμων11 κατόπιν γνωμα- 
τεύσεως τής ’Επιτροπείας τών τοπωνυμιών τής Ελλάδος 
επιτρέπεται ϊνα μεταβληθώσιν ξενόφωνα ή κακόηχα 
ονόματα συνοικισμών πόλεων ή κωμών. 'Η Δέσσιανη 6- 
μως ούτε ξενόφωνον, ώς έφαντάσθησαν τινες, είναι οΰτε 
κακόηχον, ώστε νά είναι έπιβεβλημένη ή μεταβολή του, 
διότι άπλούστατα είναι κατά τι παρεφθαρμένον τό δνομα 
τής Έλληνικωτάτης κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν πόλεως 
τής Βεσσαίνης. ’Αντί λοιπόν τής έξαφανίσεως έκ τής μνή
μης τών ανθρώπων τοΰ ονόματος μιας σημαινούσης πό
λεως τής περιοχής έκείνης τής Θεσσαλίας προτιμητέα εί
ναι ή έπαναφορά τοΰ προσήκοντος, έλληνικωτάτου καί 
εύήχου άρχικοΰ ονόματος τής Βεσσαίνης εις τό άναιτιο- 
λογήτως βαπτισθέν χωρίον Άετόλοφος τής ’Επαρχίας Ά- 
γυιας τοΰ Νομοΰ Λαρίσσης.

10. Α. Άνδρεάδης ένΟ. άνωτ. σελ. 612 Σπ. Λάμπρου τά Σωζόμενα 
Μιχ. Άκομινάτου. Γεωργίου Δ. Α. Χατζηκώστα εις ΣΤ’ τόμον Εύ- 
βοϊκών μελετών.

11. Ν Δ. 17)21 Σεπτεμβρίου 1926 περί μετονομασίας συνοικισμών 
πόλεων ή κωμών κυρωθέν διά Ν.Δ. τής 13)13 Νοεμβρίου 1927 καί 
τοΰτο διά τοΰ νόμου 4096 τής 8)13 Μαρτίου 1929.

"Αγιος Γεώργιος Νηλείας

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΑΡΡΑΣ

Γενικός Γραμματεύς τοΰ Υπουργείου Εργασίας. ‘Υφηγητής Κοι
νωνικής Πολιτικής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Πρώην ειδικός 
Σύμβουλος τοΰ 'Υπουργείου Συντονισμού. Πρώην Γενικός Διευθυν
τής τοΰ 'Υπουργείου Εργασίας. Πρώην Διευθυντής τοΰ Εύρωπαϊ- 
κοΰ Γραφείου Κοινωνικών Υποθέσεων τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων 
’Εθνών. Έγεννήθη εις Τίρναβον Θεσσαλίας τήν 1πν Δεκεμβρίου 
1903. Είναι υιός τοΰ άειμνήστου καί περιφήμου κατά τήν έποχήν 
του ίατροΰ Τιρνάβου Λασκάρεως Ζάρρα. Έσπούδασε νομικά είς 
τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του είς 
τήν Νομικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου τών Παρισίων, τοΰ όποίου 
άνηγορεύθη άριστοϋχος διδάκτωρ. Έφοίτησεν έπίσης είς τήν 
’Ακαδημίαν Διεθνούς Δικαίου τής Χάγης καί είς τήν Σχολήν 
Οικονομικών ’Επιστημών τοΰ Λονδίνου. Είσήλθεν είς τήν υπηρε
σίαν τοΰ Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας τφ 1918 καί έκεϊθεν 
μετετάχθη άπό τής ίδρύσεώς του είς τό 'Υπουργεΐον ’Εργασίας άνελ- 
θών κατά σειράν, άπό τής κατωτάτης μέχρι τής άνωτάτης, δλας τάς 
βαθμίδας τής δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας. Κατά τόν πόλεμον, 
1941-1944, ήκολούθησε κατόπιν διαταγής τήν έλευθέραν Ελλη
νικήν Κυβέρνησιν είς Κρήτην, Νότιον ’Αφρικήν, ’Αγγλίαν, Αίγυ
πτον καί ’Ιταλίαν. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής τοΰ Υπουρ
γείου ’Εργασίας έντός καί έκτός τής 'Ελλάδος άπό τοΰ 1942 μέχρι 
τοΰ 1946. ’Εν συνεχεία διωρίσθη τώ 1947 μόνιμος ύπάλληλος τοΰ 
’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών παρά τφ όποίφ υπηρέτησε μέχρι 
τοΰ 1962 έν Νέμ Ύόρκη ώς έμπειρογνώμων τής υπηρεσίας Κοινωνι
κών 'Υποθέσεων καί βραδύτερον μέχρι τοΰ 1964 έν Γενεύη ώς Διευ
θυντής τοΰ Ευρωπαϊκού Γραφείου Κοινωνικών Ζητημάτων τού ΟΗΕ. 
Μετέσχεν ώς άντιπρόσωπος τής Ελλάδος άπό τοΰ 1934 μέχρι τοΰ 
1946, κατόπιν ώς άντιπρόσωπος τού ΟΗΕ άπό τού 1947 μέχρι τοΰ 
1963 καί ώς άντιπρόσωπος καί πάλιν τής Ελλάδος άπό τοΰ 1964 
μέχρι σήμερον πλείστων διασκέψεων διεθνών όργανισμών, διεθνών 
έπιτροπών έμπειρογνωμόνων, διεθνών έπιστημονικών συνεδρίων καί 
πολλών ειδικών έπιτροπών. Διετέλεσε μέλος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας κατά τό 1944-1945 καί 
ήγήθη τής Ελληνικής άντιπροσωπείας κατά τήν 48ην, 49ην καί 
50ήν σύνοδον τής Διεθνούς Συνδιασκέψεως ’Εργασίας (1964-1966). 
Τά κυριώτερα τών συγγραμμάτων του είναι: «Ό θεσμός τών κοι
νωνικών ασφαλίσεων» 1929. «’Εργατική καί Κοινωνική Νομοθεσία 
(συνεργασίμ Μ. Κρητικού) 1929, 1932. «Μισθός» 1931. «Ό έλεγχος 
τής έφαρμογής τών διεθνών συμβάσεων έργασίας». (Γαλλιστί, Με
λέτη βραβευθεϊσα ύπό τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τών 
Παρισίων) 1937. «Αί κοινωνικαί άσφαλίσεις έν Έλλάδι» (γαλλιστί) 
1939. «’Ανεργία καί έκ περιτροπής έργασία» 1940. «Τό συνεταιριστι
κόν κίνημα τής Παλαιστίνης» 1945. «Ή διεθνής συνδιάσκεψις έρ
γασίας τής Φιλαδέλφειας» 1946. Έπαρασημοφορήθη ύπό ξένων Κυ
βερνήσεων καί ύπό τής Ελλάδος διά τοΰ Χρυσού Σταυροΰ Φοίνικος. 
τοΰ Χρυσού Σταυροΰ Γεωργίου Α' καί τοΰ Ταξιάρχου τοΰ Φοίνικος.

538

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:23 EEST - 54.226.8.97


