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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ
Γυμνασιάρχου

Άναμφισβητήτως οί έπισκεφθέντες κατά καιρούς τήν 
Ελλάδα περιηγηταϊ άποτελοϋν πολύτιμον πηγήν πληρο
φοριών, ιδιαιτέρως κατά τούς σκοτεινούς αιώνας τής 
Τουρκοκρατίας. Δέν ένδιαφέρονται μόνον διά τά άρχαϊα, 
τά όποια βεβαίως άποτελοϋν, ώς επί τό πλεϊστον, τόν κύ
ριον σκοπόν τής περιηγήσεώς των, άλλά καί διά τήν νεω- 
τέραν Ελλάδα, τάς φυσικάς καλλονάς της, τάς πόλεις καί 
τά χωρία της, τά προϊόντα της, τό έμπόριον, τήν βιομη
χανίαν της καί τούς βασανισμένους κατοίκους της, τών 
όποιων τό δράμα έβλεπαν εις κάθε των βήμα.

Βεβαίως υπάρχουν περιηγηταί, οί όποιοι ούτε άκριβεΐς, 
ούτε άμερόληπτοι είναι πάντοτε. Μερικοί επαναλαμβάνουν 
άπλώς ο,τι άλλοι παλαιότεροί των εΐχον ήδη γράψει, ενίο
τε μάλιστα διά περιοχάς, τάς όποιας δέν έπεσκέφθησαν 
οί ίδιοι. Κάποτε γράφουν μέ πολλήν φαντασίαν ή λόγφ 
εύπιστίας πίπτουν θύματα ευφαντάστων ή εύτραπέλων χω
ρικών. 'Ο Γάλλος Ταβερνιέ1 λ.χ. άσφαλώς έπεσε θύμα κά
ποιου τερατολόγου Χίου χωρικού βεβαιών ότι εις τήν 
Χίον ήσαν τόσον άφθονοι καί τόσον ήμεροι αί πέρδικες, 
ώστε έχρησιμοποιοϋντο ώς κατοικίδια πτηνά καί κάθε 
βράδυ, έπειτα άπό ώρισμένον σύνθημα, έπανήρχοντο εις 
τάς οικίας τών κυρίων των, όπως αί χήνες ή τά γαλλόπου- 
λα εις τήν Γαλλίαν. Ό συμπατριώτης του Μιραμπάλ, άξιω- 
ματικός τού Ένετικοΰ στρατού, βλέπει1 2 άπό τό Δυρράχιον 
τήν πεδιάδα τών Φαρσάλων(Ι), ενώ περαιτέρω διηγείται 
σοβαρώτατα ότι εις τά Κύθηρα είδε τήν οικίαν, όπου 
έγεννήθη ή ώραία 'Ελένη! Υπήρχε μάλιστα καί λατινική 
έπιγραφή «Οικία τής Ελένης» καί άγαλμά της έκεΐ πλη
σίον. Άλλοι κατέχονται άπό φανατισμόν καί προκατάλη- 
ψιν κατά τών ορθοδόξων, όπως ό άναφερόμενος κατωτέ
ρω Γάλλος ιατρός και ερασιτέχνης άρχαιολόγος Paul 
Lucas3. Άλλοι δέν ήμποροΰν νά συλλάβουν τό φοβερόν 
δράμα τών υποδούλων προγόνων μας καί νά κατανοήσουν 
τούς λόγους τής καταπτώσεως καί τής άμαθείας των, όπως 
ό έπίσης Γάλλος De La Motraye. Άλλοι, τέλος4, εξοργί
ζονται, όταν οί δυστυχισμένοι "Ελληνες χωρικοί δέν είναι 
είς θέσιν ή δέν φαίνωνται πρόθυμοι νά τούς βοηθήσουν 
εις τάς άρχαιολογικάς έρεύνας των. Ό Δανός καθηγητής 
Ussing5 δριμύτατα καταφέρεται διά τόν λόγον αυτόν κατά 
τών κατοίκων τής Θεσσαλικής Μητροπόλεως (Παλαιόκα- 
στρον).

Είναι δυστύχημα ότι τά έργα τών ξένων περιηγητών 
δέν έχουν, πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων, μεταφρασθή είς τήν 
γλώσσάν μας. Τοιουτοτρόπως μόνον είς όσους γνωρίζουν 
ξένας γλώσσας καί εύρίσκονται συγχρόνως είς πόλεις, 
αί όποϊαι διαθέτουν πλούσιας βιβλιοθήκας, είναι προσιτά 
τά σπάνια αυτά βιβλία. Ή Θεσσαλία, φυσικά, μέ τάς πα
ναρχαίας πόλεις της, τήν εύφορον γήν της, τά πολυύμνη-

1. Tavernier, Les six voyages en Turquie, en Grece et aux Indes, 
Paris 1692, p. 349

2. Mirabal, Voyage d’ Italie et de Grece. Paris 1698 p. 44.
3. Αυτόθι σελ. 57-58.
4. Voyages, Tome I p. 190.
5. Griechische Reisen und Studien S. 78. Τάς έντυπώσεις του άπό

τό Φανάρι, τήν Καρδίτσα καί τό Παλαιόκαστρον έδημοσίευσα είς 
τόν «Νέον ’Αγώνα» Καρδίτσης τής 8ης ’Οκτωβρίου 1950 καί 10ης, 
26ης Αύγούστου καί 12ης Σεπτεμβρίου 1951.

Ταξιδεύοντας στόν τουρκοκρατούμενο κάμπο.

τα Τέμπη καί τά έπιβλητικά Μετέωρα, τό θρυλικόν καί 
γραφικόν Πήλιον, μέ τήν φημισμένην βιομηχανίαν τού 
Τυρνάβου καί τών Άμπελακίων δέν ήτο δυνατόν νά μή 
προσελκύση τό διαφέρον τών ξένων περιγητών, μολονότι 
πολλοί κίνδυνοι άπειλοΰσαν τήν ζωήν τού τολμηρού Χρι
στιανού, ό όποιος θά έτόλμα νά διάσχιση τήν γεμάτην 
άπό φανατικούς Μουσουλμάνους Θεσσαλίαν. Εννοείται 
ότι ούτε σκέψις περί ταξιδιού είς τουρκοκρατουμένας χώ
ρας ήμποροΰσε νά γίνη, άν δέν έφωδιάζετο προηγουμένως 
ό ταξιδιώτης μέ ειδικόν φερμάνι6 καί συστατικός έπιστο- 
λάς. Πολλοί μάλιστα περιγηταί, όπως ό Belon Du Mans, 
ό Williams, ό Greverus, έφιστοΰν τήν προσοχήν τών 
Ευρωπαίων ταξιδιωτών καί άφιερώνουν ιδιαίτερα κεφά
λαια μέ όδηγίας. Καί πάλιν όμως ήτο δέν άπολύτως έξη- 
σφαλισμένος ό περιηγούμενος τουρκοκρατουμένας πε- 
ριοχάς. Ή περιφρόνησις προς κάθε Γκιαούρην, ή άρπα- 
κτικότης, ή αυθαιρεσία καί ό φανατισμός τών γενιτσάρων 
καί αί ληστρικαί συνήθειαι τών Αλβανών έδημιούργουν 
διαρκώς κινδύνους διά τόν Χριστιανόν ταξιδιώτην. Πολυ
άριθμα παραδείγματα συναντά κανείς είς τάς άφηγήσεις 
όλων σχεδόν τών περιηγητών. Άλλά καί αί άσθένειαι καί 
δή ή έλονοσία δέν άπετέλουν μικρόν κίνδυνον. Ό διά
σημος Σουηδός σοφός Bjornstahl φεύγων εκ Λαρίσης, όπου 
λόγφ κηρύξεως θρησκευτικού πολέμου υπό τών Μουσουλ
μάνων ή παραμονή ήτο άκρως έπικίνδυνος, προσεβλήθη 
έκ δυσεντερίας είς τό Λιτόχωρον καί άπέθανε είς Θεσσα
λονίκην (1780). Οί Γάλλοι Mezieres καί Guigniant ήσθέ- 
νησαν έξ έλονοσίας έν Θεσσαλία καί ό δεύτερος δέν άπέ- 
φυγε τό μοιραΐον (1852).

Άπό τόν Άραβα Έδρισή (ΙΒ' αιών), τόν Εβραίον ραββΐ- 
νον Βενιαμίν Τουδέλα (ΙΒ' αιών), τούς Τούρκους Χατζή 
Κάλφα καί Έβλιγιά Τσελεμπή (ΙΖ' αιών) μέχρι τών νεω- 
τέρων Pouqueville, Dodwell, Leake, Holland, Philippson 
καί τού συγχρόνου Stahlin πολυάριθμοι περιηγηταί έπε
σκέφθησαν τήν Θεσσαλίαν καί παραθέτουν είς τά συγγράμ- 
ματά των πολύ ένδιαφερούσας ειδήσεις. ’Ιδού λ.χ. τί γρά
φει διά τά Τρίκαλα τού 1650 ό Χατζή Κάλφα, τού έργου 
τού όποιου γερμανικήν μετάφρασιν έδημοσίευσεν ό Χάμ- 
μερ. «Τίρχαλα (Τρίχαλα, Τρίκαλα) μικρά πόλις καί έδρα 
διοικήσεως μεταξύ Σκοπιών καί Πελοποννήσου, είς άπό- 
ατασιν 17 ήμερών ταξιδιού άπό τήν Κων)πολιν. Πλησίον 
εύρίσκονται αί διοικήσεις Γενί-σέρ (Λαρίσσης), Φεναρ- 
κεμπίρ (Φαναριού), Τωαννίνων, Κερμπενέ (Καρπενησιού).

6. Τό κείμενον ένός τοιούτου φιρμανίου παραθέτει ό Paul Lucas. 
Voyage.... Paris 1724 p. 151.
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Οί κάτοικοι είναι "Ελληνες. Κεΐται εις τά άνατολικά κρά
σπεδα ένός ορούς, έχει μικρόν άνάκτορον, λουτρά, τζα
μιά καί πολυαρίθμους κήπους, εξ αιτίας των όποιων τήν 
παρέβαλαν πολλάκις πρός τήν ύπό ώραίων κήπων περι- 
βαλλομένην Δαμασκόν. Ό ποταμός Κοστούμ (Πηνειός) 
ρέει πλησίον είς άπόστασιν δύο μιλίων. Κατά τό έτος 
798 (1396) έκυριεύθη ύπό τοΰ Βαγιαζήτ Γιλδερίμ. 'Η πό
λις εύρίσκεται 10 - 12 ώρας δυτικώς τής Λαρίσης καί έχει 
μίαν μολυβδοσκέπαστον άνωτέραν σχολήν». Μας πληρο
φορεί περαιτέρω ό Τούρκος γεωγράφος, πράγμα πού είναι 
άλλωστε πολλαχόθεν γνωστόν, ότι τά Τρίκαλα ήσαν ή 
πρωτεύουσα τού σαντζακιού Τρικάλων, περιλαμβάνοντος 
όλόκληρον τήν Θεσσαλίαν.

"Ας ίδωμεν τώρα μερικός άπό τάς εντυπώσεις άλλων 
περιηγητών άρχίζοντες άπό τόν "Αγγλον ιατρόν Edward 
Brown7, ό όποιος μεταξύ πολλών άλλων γράφει τά έξης 
διά τήν Λάρισαν, τόν Τύρναβον καί τήν Θεσσαλίαν γενι- 
κώτερον: «Υπάρχουν (θέρος 1669) πολλοί λόχοι στρατιω
τών έντός καί είς τά πέριξ τής πόλεως μέ περισσοτέρας 
άπό 5 χιλιάδας καμήλους διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ Σουλ
τάνου. Μέ εύχαριστοΰσε πολύ νά τάς παρατηρώ, καθώς 
τάς έπερνοϋσαν εμπρός άπό τό κατάλυμά μου, διά νά τάς 
ποτίσουν εις τόν ποταμόν, διότι δεν ήσαν δλαι τοΰ αυτού 
μεγέθους, ή καμπούρα, πού έχουν είς τήν πλάτην των, ήτο 
διαφόρων χρωμάτων καί έβάδιζαν σχεδόν χωρίς θόρυβον. 
Οί δρόμοι, όπου γίνεται ή μεγαλυτέρα εμπορική κίνησις, 
είναι στεγασμένοι, όπως καί είς τάς άλλας τουρκικός πό
λεις. Τά καταστήματα είναι πολύ μικρά, άλλά είναι κατά
μεστα άπό έμπορεύματα παντός είδους. Ό καταστηματάρ
χης κάθεται σταυροπόδι, οί δε πελάται σχεδόν ποτέ δέν 
μπαίνουν μέσα είς τό κατάστημα. ΔΤ όσα έμπορεύματα δέν 
πωλοΰνται είς τά καταστήματα υπάρχει ένας καβαλλάρης, 
ό όποιος περιέχεται τήν πόλιν καί διαλαλεΐ πού καί είς

7. "Αλλα ένδιαφέροντα αποσπάσματα άπό τόν Brown, καθώς καί 
άπό τόν Γάλλον καπουκΐνον Robert de Dreur ήμπορεΐ νά ϊδη κα
νείς είς τά γνωστά περί Λαρίσης δημοσιεύματα τοϋ δημάρχου της 
κ. Χατζηγιάννη.

ποιαν τιμήν ήμπορεΐ νά τά εύρη κανείς.... Οί Θεσσαλοί 
ήσαν άλλοτε πολύ καλοί πολεμισταί καί είναι άκόμη φυλή 
πολύ γενναία. Είδα Τούρκους, πού παρεπονούντο δι’ αύ- 
τούς, ότι είναι λαός παράτολμος καί παράφορος καί άν 
τούς έκαμνε κανείς τό έλάχιστον κακόν, εϋρισκον πάντοτε 
ευκαιρίαν νά έκδικηθοΰν. Πολλοί Τούρκοι είχαν πέσει 
είς παγίδα καί φονευθή.... Οί Θεσσαλοί είναι αρκετά κα- 
λοφτειαγμένοι. "Εχουν όλοι σχεδόν μαλλιά καί μάτια μαύ
ρα καί πρόσωπον τόσον δροσερόν, όσον καί οί ίδικοί μας 
"Αγγλοι... Τούς έθεώρησαν πάντοτε πολύ καλούς ιππείς 
καί ύπάρχουν πολύ καλά άλογα είς τήν Θεσσαλίαν. "Εχουν 
επίσης μεγάλους βουβάλους, οί όποιοι θεωρούνται οί κα
λύτεροι τής Ελλάδος έπειτα άπό τούς τής 'Αγίας Μαύρας 
είς τήν "Ηπειρον. 'Υπάρχουν πολύ μεγάλαι καί ώραΐαι χε- 
λώναι, χρώματος κίτρινου καί μαύρου, τάς όποιας τρώγουν 
ώς κάτι τό έξαίρετον. Οί Τούρκοι όμως κοροϊδεύουν τούς 
Χριστιανούς, διότι τρώγουν τάς χελώνας, ενώ ύπάρχουν 
καλά πρόβατα, κοτόπουλα καί πέρδικες».

Εκθειάζει εν συνεχείμ ό Brown τά σύκα, τά καρπούζια, 
τά ρόδια, τά πορτοκάλια, τά λεμόνια καί τά σταφύλια τής 
Θεσσαλίας ώς μοναδικά, καθώς καί τόν καπνόν της. ’Ανα
φέρει ότι υπάρχουν έκτεταμέναι σησαμοφυτεϊαι καί βαμ
βακοφυτεία!, άμυγδαλέαι καί έλαΐαι έν άφθονίμ, όμιλεϊ διά 
διάφορα άλλα δένδρα καί φυτά καί έξυμνεΐ τά θαυμάσια 
κρομμύδια τής Θεσσαλίας, τά όποια δέν έχουν δυσάρε- 
στον γεύσιν, άλλά τρώγονται εύχαρίστως. 'Ο ίδιος διεπί- 
στωσε καί ότι τοΰ έδυνάμωναν πολύ τό στομάχι., Έν τέλει 
άναφέρει τις μελιτζάνες ώς κάτι, τό όποιον έβλεπε διά 
πρώτην φοράν καί δίδει πληροφορίες διά τόν τρόπον μέ 
τόν όποιον γεμίζονται.

’Ιδού τώρα καί μία περικοπή του σχετική μέ τόν Τύρ
ναβον: «Είναι μία θεσσαλική πόλις πολύ μεγάλη καί 
πολύ εύχάριστος . .. Τό μεγαλύτερον μέρος τών κατοί
κων8 είναι Χριστιανοί.'Υπάρχουν 3 τεμένη καί 18 έκκλη-

8. Τό 1779 ό Σουηδός Μπιέρνστωλ εύρε τούς Έλληνας τετραπλα
σίους τών Τούρκων.
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ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΑΓΟΡΙΤΣΗΣ

Έγεννήθη τό 1913 εις "Αγιον Λαυρέν
τιον Βόλου. Μετά τάς έγκυκλίους του 
σπουδάς παρηκολούθησε μαθήματα 
είς τήν ’Ιατρικήν Σχολήν Πανεπι
στημίου ’Αθηνών καί άπεφοίτησε 
τό έτος 1937. "Ηδη έξασκεϊ εύδοκί- 
μως τό έπάγγελμά του είς Βόλον.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΛΟΥΧΑΚΗΣ

Έγεννήθη είς Τρίκκερι. Έφοίτησενείς 
τό Γυμνάσιον Βόλου καί έν συνεχεία 
έσπούδασε τήν ’Ιατρικήν έπί ΙΟετίανέν 
Αύστρία καί Γερμανία, όπου είδικεύ- 
θη είς τήν Άλλεργολογίαν - Άσθμα- 
τολογίαν. Είναι τακτικόν μέλος τής 
Γερμαν. Άλλεργολογικής 'Εταιρείας.

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

Έκ Κακοπλευρίου Καλαμπάκας, 
γεννηθείς τό 1925. Ένεγράφη είς 
τήν ’Ιατρικήν λαβών τό πτυχίον τό 
1953. Ύπηρέτησεν ώς Έφ. Άξιωμ. 
Είδικεύθη είς τήνΠαθολογίαν πλη
σίον τοΟ καθηγητοΰ Τούτα, έργά- 
ζεται δέ έν’Αθήναις λίαν έπιτυχώς.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη έν Μεσοχώρα-Τρι: : λων. 
Πτυχιοΰχος τής ’Ιατρικής Σχολ :, τοϋ 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τόν S' ύΐ έ- 
τυχε τής είδικότητος τοϋ ΧειρουργοΟ 
θώρακος. Τόν Φεβρουάριον 19ί με- 
τέβη διά σπουδάς είς ’Αγγλίαν κυ \ ευ
θείς είς τήν χειρουργικήν τοϋ θώρακος.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Έξ Αγίου Λαυρέντιου τοϋ Πηλί- 
ου. Μετά τάς έγκυκλίους του σπου
δάς έν Βόλφ,είσήχθη είς τήν Ίατρ. 
Σχολήν τοϋ Παν/στημίου ’Αθηνών 
καί έτυχεν πτυχίου ’Ιατρικής. Ήδη 
έξασκεϊ τό έπάγγελμά τοϋ παθο
λόγου Ίατροϋ εύδοκίμως έν Βόλω.

Έκ Λουτροπηγής Καρδίτσης. ’Ιατρός 
Μικροβιολόγος. Έφοίτησεν είς τήν 
’Ιατρικήν Σχολήν τοϋ Παν/μίου ’Αθη
νών. Εγκατεστημένος έν Άθήναις 
άσκεΐ τό έπάγγελμά του εύδοκίμως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Έγεννήθη είς Καρυάν Έλασσόνος. 
Έξασκεϊ τό ιατρικόν έπάγγελμά άπό 
έτών. Κατά τόν Έλληνοϊταλικόν πό
λεμον ύπηρέτησεν ώς άνθυπίατρος.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο I
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

Έκ Μεγαλοβρϋσου Άγιας. Έσποό- 
δασε τήν ’Ιατρικήν είς τό Πανεπιστή- 
μιον ’Αθηνών. ’Από τοϋ 1942 ασκεί 
λίαν εύδοκίμως τό ιατρικόν έπάγγελμά.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη έν Μεσοχώρμ-Τρικάλων. 
Έτελείωσε τάς Γυμνασιακός του 
σπουδάς εις ’Αθήνας καί τήν Νομικήν 
Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 
Τό 1947 μετέβη δι’ άνωτέρας σπουδάς 
εις Γαλλίαν, σπουδάσας έπί τετραε
τίαν εις Νομικήν Σχολήν Παρισίων.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

Γεννηθείς έν Βόλω τό 1900. Πτυχιοϋ- 
χος τής Νομικής σχολής τών Πανε
πιστημίων τής Ζυρίχης καί τοϋ 'Αμ
βούργου. Δικηγόρος παρά τοϊς Μει- 
κτοΐς καί Έλληνικοΐς καί Γαλλικοΐς 
Προξενικοΐς Δικαστηρίοις ’Αλεξάν
δρειάς καί παρ’ Έφέταις έν Άθήναις.

Γεννηθείς τφ 1900 έν Τρικκάλοις. 
Διωρίσθη δικηγόρος έν Άθήναις. Δι- 
ατελέσας άπό τό 1933 καί νομικός 
Σύμβουλος τής Αγροτικής Τραπέζης. 
Τό 1939 διωρίσθη εις τήν Αγροτικήν 
Τραπέζαν τμηματάρχης, προαχθείς 
καί εις τόν βαθμόν τοϋ Διευθυντοϋ.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη εις Καρδίτσαν, όπου έ- 
τελείωσεν τό Γυμνάσιον καί έγκα- 
τεστάθη εις Θεσ/νίκην. Έλαβε τό 
Πτυχίον τής Νομικής Σχολής 
ώς καί τήν άδειαν τοϋ Δικηγο- 
ρεΐν παρ’ Άρείω Πάγοι. Άργό- 
τερον άνεχώρησεν εις Βερολϊνον.

ΚΩΝΣΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ

Νομικός, γενν. έν Σούρπη τό 1893. 
Δικηγόρος έν Βόλω άπό τό 1917. 
Τό 1921 είσήλθεν εις τό Δικαστ. 
Σώμα. Ώς Πρωτόδικης καί Πρό
εδρος Πρωτοδικών ύπηρέτησεν έν 
Άθήναις καί Θεσσαλονίκη .Τό 1943 
προήχθη εις Έιρέτην Θεσ/νίκης. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΝΩΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΟΥΑΙΔΗΣ

Έκ Λαρίσης. Δικηγόρος άσκήσας τό 
λειτούργημα μέχρι τοϋ 1961. Ώς πολε
μιστής έτιμήθη μέ τό Χρυσοΰν Με- 
τάλλιον Ανδρείας καί Στρατ. Αξίας.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ

Έκ Καναλίων Καρδίτσης. Πτυχιοΰ- 
χος τής Νομικής καί Φιλοσ. Σχολής 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Ασκεί εύδοκίμως τήν δικηγορίαν.

Έγεννήθη έν Βόλιρ, καταγόμενος έκ 
τοϋ χωρίου Τρίκκερι. Έσπούδασε τά 
Νομικά εις τό Πανεπιστήμιου Αθη
νών. Ασκεί τό λειτούργημα τοϋ Δικη
γόρου άπό τοϋ έτους 1930 εύδοκίμως.

605

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:28 EEST - 54.226.8.97



σίαι διά τούς 'Έλληνας9, έκ των οποίων ιδού αί κυριώ- 
τεραι: Ό μητροπολιτικός ναός τού 'Αγίου Ίωάννου, 
ό ναός τού 'Αγίου Δημητρίου, ό των 'Αγίων Κοσμά καί 
Δαμιανού, ό τής γεννήσεως τής Θεοτόκου, τού Αγίου 
Ήλία, εγγύτατα τού οποίου επί τής πλευράς όρους υπάρ
χει ένα μοναστήριον, ό ναός τού 'Αγίου ’Αναστασίου, 
των Δώδεκα ’Αποστόλων, τού 'Αγίου Νικολάου (μέ ενα 
άκόμη μοναστή ριον) καί ό ναός τού 'Αγίου ’Αντωνίου 
τού ’Ερημίτου . . . Δεν πρέπει νά παραλείψω νά κάμω 
λόγον διά τόν Δημήτριον, "Ελληνα έμπορον άπό τόν 
Τύρναβον, εις τό πρόσωπον τού οποίου ένόμισα ότι διέ- 
κρινα τό εύθυμον πνεύμα καί τόν χαρακτήρα των άρχαίών 
'Ελλήνων. Μας έφίλευσε πολλάκις εις τό σπίτι του μέ 
μεγάλην γενναιοδωρίαν καί πολλά δείγματα φιλίας. Μας 
παρεκάλεσε νά τού φερώμεθα μέ δλον τό θάρρος καί νά 
διασκεδάζωμεν σάν νά ήμεθα εις τήν πατρίδα μας. Μας 
έφερε, ως ένδειξιν πολύ μεγάλης εύνοιας, τάς δύο θυγα
τέρας του, διά νά μας ευχηθούν «καλημέρα» καί έπήραμεν 
τό θάρρος νά τάς χαιρετίσωμεν, όπως κάμνουν εις τήν 
Γαλλίαν, τήν 'Ολλανδίαν καί τήν ’Αγγλίαν. Ήσαν πλου- 
σιώτατα ένδεδυμέναι μέ τάς τοπικός των ένδυμασίας. 
Είχαν μαλλιά σγουρά, πού τά άφηναν νά κρέμωνται 
πίσω άπό τήν πλάτη των. Τά παπούτσια καί τά πασούμια 
των ήσαν ζωγραφισμένα καί είχαν βάψει τά νύχια των κόκ
κινα άνοικτά μέ κινα». "Ας σημειωθή έδώ ότι καί ό σοφός 
Γάλλος άρχαιολόγος Heuzey ζωηρότατα άφηγεϊται τήν 
φιλοξενείαν, πού τού παρέσχε τό 1858 ό λόγιος πρόκριτος 
τού Τυρνάβου Θωμάς Άνδρεάδης10 11.

Ό Ρ. Lucas περιήλθεν έπανειλημμένως τήν ’Ανατολήν 
κατ’ εντολήν τού βασιλέως Λουδοβίκου ΙΔ' προς συλλογήν 
άρχαίων νομισμάτων καί εγχαράκτων λίθων. Τήν 10 
’Ιουλίου 1705, προερχόμενος έκ Θεσσαλονίκης, άπεβιβά- 
σθη εις τήν παραλίαν τής Καρύτσας. ’Αποσπώ μερικός πε- 
ρικοπάς άπό τήν άφήγησίν του11.: «Μόλις έΐχαμεν μετα
φέρει εις τήν ξηράν μερικά άπό τά πράγματά μας καί εί
δαμε ν νά εμφανίζεται ένας τελωνοφύλαξ. "Ηρχισε νά 
μάς φορτώνη μέ ύβρεις καί νά άπειλή. Έδοκίμασε μάλιστα 
νά τραβήξη τό σπαθί του, άλλά ύψωσα τό δπλον μου 
καί τόν έσκόπευσα. Έφοβήθη ύπερβολικά. Τού έδήλωσα 
δτι δεν είχε τίποτε νά φοβήται, άν ήτο φρόνιμος. "Εβαλα 
τό υπηρέτην μου καί τού άφήρεσε τό σπαθί καί άφού τόν 
ήνάγκασα γά λογικευθή, τόν έβαλα νά πιή μαζί μας. 
Μάς άφησε λοιπόν ήσύχους. Μού έφεραν άπό τήν Κα- 
ρύτσαν άλογα, τά όποια μετέφεραν εκεί τάς άποσκευάς 
μου ... ’Εκεί διέμενεν ό καραβοκύρης μας, δηλ. ό ιδιο
κτήτης τού πλοιαρίου μας. Μάς έδωσε κατάλυμα εις 
τό σπίτι του, δπου έμείναμεν δλην τήν ήμέραν. Ό τε
λωνοφύλαξ ήλθε καί μέ βρήκε συνοδευόμενος άπό άλλον 
ένα φύλακα, διά νά μέ άναγκάση νά πληρώσω έκών άκων. 
Έτήρησα δμως τόσον άποφασιστικήν στάσιν, ώστε ήρκέ- 
σθησαν νά ελέγξουν τάς άποσκευάς μου καί άφού ήπιαν 
καφέ, άπομακρύνθησαν. . . Είς τάς 6 τό βράδυ έφθασα 
είς τήν Λάρισαν. Στιγμιαΐον βλέμμα είς τήν πόλιν αυτήν 
άρκεϊ, διά νά άντιληφθή κανείς δτι ύπήρξεν άλλοτε 
πολύ μεγάλη καί έκ των πλέον όνομαστών, άλλ’ δ,τι 
ώραϊον ύπήρχεν έχει τελείως καταστραφή ή κεϊται είς 
έρείπια. Τείχη, πού νά τήν περιβάλλουν, δεν υπάρχουν 
πλέον καθόλου καί τά σπίτια κατά τό πλεΐστον είναι 
πλινθόκτιστα.12 Κατά τήν άρχαιότητα ύπήρχον παντού 
μεγαλοπρεπή οικοδομήματα. Είς πολλά μέρη βλέπει

9. Τό 1779 ό Μπιέρνστωλ γράφει δτι ύπήρχον 16 έκκλησίαι καί δύο 
μοναστήρια, τό δέ 1858 ό Heuzey αναφέρει δτι ή πόλις είχε 13 να
ούς, διά μερικούς έκ τών όποιων παρέχει ένδιαφερούσας πληροφο
ρίας.

10. Excursion dans la Thessalie Turque en 1853 p. 24.
11. Voyage du Sieur Paul Lucas vol. I, Paris 1712 p. 273.
12. Καί ό Robert de Dreux en Turquie, p. 113 κάμνει τήν ιδίαν

παρατήρησιν καί έξηγεϊ δτι τούτο όφείλεται είς τούς ισχυρούς
σεισμούς.

κανείς τά λείψανα ώραίων καί ύπερόχων άνακτόρων. 
Ή Λάρισα κεϊται είς άρκετά πλεονεκτικήν θέσιν έντός 
εύφορου πεδιάδος, ή όποια άρδεύεται καλώς άπό ένα 
ποταμόν, ό όποιος περνά κάτω άπό τά σπίτια της. Ή 
πόλις έπικοινωνεΐ μετά τής ύπολοίπου πεδιάδος διά μιάς 
καλώς κατεσκευασμένης λίθινης γεφύρας. Ό ποταμός 
φέρει δύο όνόματα: "Ενα, πού τού έδωσαν οί "Ελληνες, 
τό όποιον είναι Σαλαμπριά. Τό άλλο είναι Λυκοστούν, 
πού τού έδωσαν οί Τούρκοι13. Παρά τήν παρακμήν τής 
Λαρίσης διεξάγεται κάποιο μικροεμπόριον διαφόρων 
ειδών. Άλλά τό συνηθέστερον έμπόριον είναι τών δερ
μάτων. 'Ως προς τούς κατοίκους της συμβαίνει δ,τι είς 
ολόκληρον σχεδόν τήν Τουρκίαν, ύπάρχουν δηλαδή 
τριών κατηγοριών κάτοικοι. Οί Τούρκοι είναι κατά πλειο
νότητα κακοί καί θρασείς. Διά τούς "Ελληνας υπάρχει 
μόνον μία εκκλησία, μολονότι ή Λάρισα είναι Μητρό- 
πολις. Οί ’Ιουδαίοι είναι περισσότεροι άπό 200 οικο
γένειες. Οί περισσότεροι κατέχουν μεγάλα πλούτη καί 
άσχολούνται μέ τραπεζιτικός εργασίας».

’Ακολούθως προσθέτει ό Γάλλος περιηγητής δτι είχεν 
ίδρυθή άγγλικόν προξενεϊον είς τήν Λάρισαν καί άνα- 
φέρει περίεργον πτώσιν θορυβώδους μετεωρολίθου βά
ρους 24 όκάδων. "Εν τεμάχιόν του άπεστάλη είς τόν 
Σουλτάνον, ενώ τό ύπόλοιπον έφύλαξεν ό καδής. 'Ωραία 
άργυρά νομίσματα άνεύρεν ό Lucas καθώς καί έπιγραφάς, 
τάς όποιας λόγω φθοράς δεν ήδυνήθη νά άναγνώση. 
Τρεις ώρας μακράν τής Λαρίσης εύρίσκεται ό Τύρναβος, 
άκμαιότατον εμπορικόν κέντρον, δπου συρρέουν άνθρωποι 
άπό πολύ μακρινά μέρη. Μετά 9 έτη έπεχείρησε νέον 
ταξίδιον. Περιγράφει τήν διαδρομήν άπό Θεσσαλονίκης 
μέχρι Λαρίσης, διά τήν όποιαν προσθέτει τώρα καί τά 
εξής: «’Επειδή τά ποίμνια τής περιοχής προμηθεύουν 
μεγάλην ποσότητα ερίου, κατασκευάζουν υφάσματα άρκε
τά χονδροειδή, βεβαίως, τό έμπόριον τών όποιων δμως 
συντηρεί δλον τόν τόπον. 'Ο ’Επίσκοπος τής Λαρίσης 
άνήκει είς τό ελληνικόν δόγμα. Είναι ένας άνθρωπάκος14, 
τού οποίου ή επισκοπή έχει άρκετήν έκτασιν. Είς τόν 
Πηνειόν ψαρεύουν τούς καλυτέρους κυπρίνους καί τούς 
καλυτέρους λούτσους τού κόσμου καί τά ψάρια δεν είναι 
άκριβά. Άλλ’ εκείνο, πού μέ συνεκίνησε πολύ είναι 
δτι εύρίσκονται είς τήν πόλιν αύτήν έξαίρετα χρυσά καί 
άργυρά νομίσματα, όλα σχεδόν βασιλέων τής Μακεδο
νίας καί τής Ελλάδος. Διά τόν βοτανολόγον έπίσης 
παρουσιάζει ένδιαφέρον καί συνέλεξα σπόρους καί ρί
ζας πολλών σπανίων φυτών».

’Επειδή πολλά τουρκικά στρατεύματα διέσχιζον τότε 
τήν Θεσσαλίαν κατευθυνόμενα λόγφ τού ένετοτουρκι- 
κού πολέμου πρός τήν Πελοπόννησον, ό Paul Lucas 
έκρινε φρόνιμον νά έπιστρέψη έσπευσμένως είς τήν Θεσ
σαλονίκην (21 Δεκεμβρίου 1714).

Τόν Μάϊον τού 1715 διήλθεν έκ Θεσσαλίας άλλος 
κατ’ έντολήν περιηγητής, ό Έλλην άξιωματικός τής 
ήγεμονικής φρουράς τής Βλαχίας Κωνσταντίνος Διοι
κητής, ό όποιος συνώδευσε κατ’ έντολήν τού ήγεμόνος 
Στεφάνου Καντακουζηνοΰ τά βαδίζοντα κατά τών Ενε
τών τουρκικά στρατεύματα καί έγραψεν —είς τήν ρου
μανικήν— τάς έντυπώσεις του χάριν τού ήγεμόνος. Τά 
Τέμπη διήλθε μέ δέος καί μέ άνακούφισιν άντίκρυσε 
τόν θεσσαλικόν κάμπον. «'Ωραίος τόπος, άνοικτός!», 
άναφωνεΐ. Είς τήν Λάρισαν εΐδεν ύψηλόν ξύλινον πύργον 
είς τήν άγοράν μέ ώρολόγιον σημαίνον τάς ώρας. Τό 
ώρολόγιον αυτό ό έπισκεφθείς μετ’ όλίγας δεκάδας ετών 
τήν Θεσσαλίαν Άγγλος θεολόγος Richard Pockocke 
πιστεύει δτι ήτο τό μοναδικόν έν Τουρκία. Παρόμοιον

13. Ή λέξις είναι έλληνικωτάτη, Λυκοστόμιον.
14. Ό περιφρονητικός χαρακτηρισμός (bonhomme) οφείλεται ίσως 

είς θρησκευτικόν φανατισμόν. Καταφέρεται άλλωστε συχνά ό συγ- 
γραφεύς κατά τών όρθοδόξων, οΰς άποκαλεϊ σχισματικούς.
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Τρίκαλα (Παλαιό γκραβούρα)

δμως ώρολόγιον είχεν ΐδει τό 1669 εις τάς Σέρρας ό Ρο- 
bert de Dreux, ό όποιος τονίζει δτι δέν υπήρχε δεύτερον 
εις τήν Τουρκίαν, τό δέ 1705 ό Paul Lucas είδε τοιαύτα 
ώρολόγια είς τήν Δράμαν καί τήν Φιλιππούπολιν. Διά 
τά μοναστήρια των Μετεώρων, τά όποια δέν έπεσκέφθη, 
ό Διοικητής λέγει δτι ήσαν 12 καί δτι ή άνάβασις είς αύτά 
έγίνετο διά δικτύου.

’Από τάς ταξιδιωτικός έντυπώσεις του προμνημονευ- 
θέντος Pockocke παραθέτω αποσπάσματα σχετικά μέ 
τήν Λάρισαν: «Ή Λάρισα διατηρεί ακόμη τό άρχικόν 
της δνομα. Κεΐται έπϊ τοΰ Πηνειού. Πρός Δυσμάς υπάρ
χει μεγάλη λιθίνη γέφυρα δεκάτοξος καί πλησιέστατα 
μικρόν ρεύμα, ξηραινόμενον τό θέρος, τό όποιον διέ
σχιζε πιθανώς άλλοτε τό δυτικόν τμήμα τής πόλεως . . . 
Έπί τινα χρόνον ύπήρξεν ή έδρα τού Φιλίππου τής Μα
κεδονίας. Ό Σκιπίων εύρίσκετο έκεΐ μετά τού λεγεώνος 
του πρό τής μάχης των Φαρσάλων. Ό Πομπήιος έκεΐ 
κατέφυγε μετά τήν ήτταν του καί άπό έκεΐ έφυγεν έπί 
εμπορικού πλοίου. Δέν μένει ούτε τό έλάχιστον ίχνος 
έκ των άρχαίων οικοδομημάτων πλήν τεμαχίων τινών 
μαρμάρων, πού ευρίσκει κανείς είς τό νεκροταφεϊον των 
Μωαμεθανών. Ή πόλις έχει περίμετρον τριών μιλίων. 
Είς τό μέσον ύπάρχει ξύλινος πύργος μέ μεγάλον κώ
δωνα, πού πιστεύω δτι είναι ό μοναδικός εν Τουρκία . . . 
'Υπάρχουν 15 περίπου χιλιάδες τουρκικών σπιτιών, 
1500 ελληνικά καί περίπου 3.000 ίουδαϊκαί οίκογένειαι. 
Οί Τούρκοι καί οί Έλληνες είναι τόσον κακοί, ώστε 
είναι έπικίνδυνον νά ταξιδεύη κανείς είς τά πέριξ, έξαι- 
ρέσει τής πρός τον λιμένα τής Καρύτσας πλευράς . . .».

Είς ύποσημείωσιν τονίζεται δτι δπου ύπάρχει φαύλη 
διοίκησις, έκεΐ γίνονται φαύλοι καί οί υπήκοοι.

"Ενας έκ τών σπουδαιοτέρων περιηγητών είναι άναμ- 
φισβητήτως ό σοφός καί γλωσσομαθέστατος Σουηδός 
Bjornstahl15. Πλήν τών ευρωπαϊκών γλωσσών έγνώριζε 
καί τήν ελληνικήν καί τήν τουρκικήν. Τον Μάρτιον

15. Περί τής έπισκέψεως τοΰ Σουηδού σοφοϋ είς τό Μεσδάνι 
έγραψα είς τόν Νέον ’Αγώνα Καρδίτσης της 19 Αύγουστου 1950.

τού 1779, προερχόμενος άπό τήν Κωνσταντινούπολιν, 
άπεβιβάσθη είς τόν Βόλον. Άπό τόν Βόλον καί τήν 
περιοχήν του έξήγοντο τότε, λέγει, 30 - 35.000 οκάδες 
μετάξης διά χονδρά ύφάσματα είς τήν 'Ολλανδίαν, Αγ
γλίαν, Γένουαν καί Λιβόρνον. Τό Βελεστΐνον άποκαλεΐ 
τουρκοχώρι καί προσθέτει δτι έπί ένετικής κατοχής 
ήκμαζεν ή βιομηχανία ύφασμάτων καί διά τούτο ώνο- 
μάζετο Μικρά Βενετία. Ό Πηνειός μέ τά κιτρινωπά ϋδα- 
τά του ομοιάζει πολύ μέ τόν Τίβεριν. Οί Τούρκοι τόν όνο- 
μάζουν Κιοστέμ, οί 'Έλληνες Σαλαμπριά. Είς τήν Λάρισαν 
δέν ύπάρχει χριστιανική έκκλησία, διότι ή ύπάρχουσα 
κατεστράφη πρό οκτώ περίπου ετών. Οί Τούρκοι, οί 
όποιοι έδώ θεωρούνται πολύ κακοί, έχουν 24 μεγάλα 
τζαμιά. 'Υπάρχει καί μία ιουδαϊκή συναγωγή. Ή Λάρι
σα διοικεΐται κακώς. Υπάρχει μόνον μολλάς (=καδής 
Λ' τάξεως, νομοδιδάσκαλος), ή διοίκησις έπομένως 
είναι έκκλησιαστική. Μεταξύ τών διαφόρων άρχών 
επικρατεί διχόνοια καί άντιζηλία καί τά κακουργήματα 
μένουν ατιμώρητα, οί δέ Αλβανοί λαφυραγωγούν άνε- 
νοχλήτως, διότι δέν ύπάρχει πασάς, διά νά τούς έπιβά- 
λη τήν τάξιν. Επικρατεί έκρυθμος κατάστασις. Ή πρά
σινη σημαία είχεν ύψωθή καί αί σάλπιγγες έσήμαινον 
άδιαλείπτως, σημεΐον πολεμικού συναγερμού. Ό Μπιέ- 
ρνστωλ άπομακρύνεται άμέσως άπό τήν Λάρισαν.

Είς τόν Τύρναβον επισκέπτεται τόν διαμένοντα έκεΐ 
Μητροπολίτην Λαρίσης Μελέτιον, άπό τόν όποιον 
εφοδιάζεται μέ συστατικός έπιστολάς. Υπάρχει βιομηχα
νία βαφής ύφασμάτων, άλλά τά χρώματα δέν είναι διάρ
κειας .. . Είς τό Ζάρκον, μεγάλο χωρίον μέ 6 εκκλησίας, 
συνήντησε τόν λόγιον, άλλά γηραιόν καί έχοντα παρά
λυτον έξ ήμιπληγίας τό άριστερόν χέρι έπίσκοπον Άνα- 
νίαν. Όταν έφθασεν είς τά Τρίκαλα, έφευγαν όμαδικώς 
άπό τήν πάλιν οί Έλληνες, διότι είχεν άναγγελθή ή άφι- 
ξις έπαναστατημένων άλβανικών στρατευμάτων. Είς τήν 
τουρκικήν συνοικίαν τά σπίτια είχαν κλειδωμένος τάς 
θύρας καί έδυσκολεύθη νά εύρη κατάλυμα. Τά Τρίκαλα 
είναι πόλις μεγάλη . . . Έχει 6 τζαμιά μέ μιναρέδες, 19
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μικρότερα τεμένη καί 7 χριστιανικός εκκλησίας. Εβραίοι 
υπάρχουν ελάχιστοι καί πτωχοί. Δεν έχουν ούτε ραβ- 
βΐνον. Οί "Ελληνες είναι όλιγώτεροι των Τούρκων, άλλά 
μέ τήν ικανότητά των καί τό χρήμα κυβερνούν τόν τόπον. 
Με τόν λόγιον μητροπολίτην ’Αμβρόσιον είχε μακράν 
καί ένδιαφέρουσαν συνομιλίαν παρά τάς δεινάς περι
στάσεις, ενώ ό Τούρκος Διοικητής, ό Μουσελίμης, εΐχεν 
έξαφανισθή μαζί μέ τούς "Ελληνας προύχοντας καί έπι- 
στεύετο ότι είχε καταφύγει εις τά επί των όρέων έλληνι- 
κά μοναστήρια . . . Ό Σουηδός σοφός έπεσκέφθη κατόπιν 
τήν Καλαμπάκαν καί τάς Μονάς των Μετεώρων, όπου 
έμεινε τρεις έβδομάδας. Έπιστρέφων διήλθεν άπό τήν 
Μονήν Δουσίκου. Σταχυολογώ όλίγας γραμμάς άπό τάς 
εκτενείς εντυπώσεις του :

«Σ’ αυτό τό μοναστήρι ή άνασύρεται κανείς μέ ένα 
χονδρό παλαμάρι, ή άνεβαίνει μέ μίαν κρεμαστήν σκά
λαν. Τό ύψος δέν είναι μεγαλύτερον άπό 5 όργυιάς, αί 
όποίαι όμως δι’ όποιον δέν είναι συνηθισμένος εις τέτοια 
εναέρια ταξίδια, άποτελοΰν σημαντικόν ύψος . .. Μοΰ 
είπαν ότι εις τό μοναστήρι διαμένουν 80 άτομα, περίπου, 
εκ τών όποιων 30 - 40 είναι μοναχοί. Καμμιά γυναίκα 
δέν έπετράπη νά είσέλθη . .. Προ οκτώ περίπου ετών 
ή μονή έλεηλατήθη άπό τούς ’Αλβανούς. Οί άντάρται 
αύτοί ήσαν 5.000. Έκρήμνισαν τόν πύργον καί τά τείχη 
μέ ξυλίνας μηχανάς καί τοιουτοτρόπως είσέδυσαν εις 
τήν μονήν, όπου παρέμειναν 20 ήμέρας. Διήρπασαν τά 
πάντα, άκόμη καί τά ιερά κοσμήματα καί σκεύη καί 
κατέστρεψαν τά οικήματα, διά νά εΰρουν κρυμμένους 
θησαυρούς. Έν συντομία κατέρριψαν τά πάντα, πλήν 
τής εκκλησίας. Ήρπασαν άκόμη καί πλήθος χειρογρά
φων, διά νά τά πωλήσουν εις άλλα μοναστήρια. Οί μονα
χοί έφυγαν όμαδικώς καί έκρύβησαν είς τά άμπέλια . . . 
,Η εκκλησία τής μονής είναι ή μεγαλυτέρα καί ή ώραιο- 
τέρα άπό όσας είδα εις αύτήν τήν χώραν. Είναι έξ ολο
κλήρου λιθίνη, έχει διαφόρους κίονας, είναι καλώς άγιο- 
γραφημένη καί μέ ώραίαν διακόσμησιν. Διαιρείται είς 
τρία μέρη, βήμα, καθολικόν καί νάρθηκα. Είναι πολύ 
υψηλή, άλλά άπό τά είς υψηλόν σημεΐον ευρισκόμενα 
μικρά παράθυρα εισέρχεται τόσον ολίγον φώς, ώστε 
είναι εντελώς σκοτεινή».

Τό 1805 έπεσκέφθη τήν Λάρισαν ό "Αγγλος άρχαιο- 
λόγος Edward Dodwell. ’Από τόν μητροπολίτην ήκουσεν 
ότι ό Μολλά - έφέντης είχε διατάξει νά εγκατάλειψη 
τήν πόλιν εντός 24 ώρών! «Κατηυθύνθημεν αυτοστιγμεί 
προς τόν Μολλάν, γράφει, διά νά τόν έρωτήσωμεν, διατί 
έπεδεικνύετο τοιαύτη σκληρότης κατά τών ξένων. Τού 
έδείξαμεν τό φερμάνι μας καί τού έξηγήσαμεν άμέσως 
ότι εΐχαμεν τήν πρόθεσιν νά παραμείνωμεν είς τήν Λάρι
σαν όσον θά μάς έφαίνετο καλόν. Τόν εΰρομεν καθήμενον 
μεγαλοπρεπέστατα έν μέσφ πλήθους άκολούθων, οί όποιοι 
κατά τό πλεΐστον έφαίνοντο νά διασκεδάζουν μέ τήν 
ενδυμασίαν μας καί τούς τρόπους μας. Μόνον ό Μολλάς 
μάς έφέρθη μέ πολλήν ευγένειαν καί μάς έβεβαίωσεν 
ότι δέν εΐχεν έκδώσει τοιαύτην διαταγήν. Ήμπορού- 
σαμεν νά μείνωμεν είς τήν Λάρισαν, όσον θά μάς ήρεσε. 
Βραδύτερον άντελήφθημεν ότι ή συμπεριφορά τού μητρο
πολίτου δέν ώφείλετο είς έλλειψιν φιλοξένου διαθέσεως, 
άλλ’ άποκλειστικώς είς τόν φόβον μήπως προκαλέση 
τήν όργήν τού Μολλά. . . Οί Έλληνες ύφίστανται έδώ 
έξαιρετικώς σκληράν καί τυραννικήν μεταχείρισιν καί 
οί Τούρκοι τούς φέρονται μέ μεγαλυτέραν θρασύτητα 
καί βαρβαρότητα άπό όλα τά άλλα μέρη τής Ελλάδος. 
Οί "Ελληνες έχουν εις τήν κατοχήν των μίαν μόνον εκ
κλησίαν, ή όποια είναι μητροπολιτικός ναός καί ό μητρο
πολίτης όφείλει τήν άσφάλειάν του είς δύο Τούρκους, 
οί όποιοι έχουν διατεθή ύπό τής κυβερνήσεως είς τήν οι
κίαν του, διά νά τόν προστατεύουν άπό επιθέσεις... 
’Ενώ έπισκεπτόμεθα τήν έπί τού Πηνειού γέφυραν, οί

δύο Τούρκοι, οί όποιοι μάς είχαν παραχωρηθή ώς συ
νοδοί, έρριψαν, άνευ ούδεμιάς προειδοποιήσεως, βροχήν 
λίθων κατά μερικών Ελλήνων τής άνωτέρας τάξεως, 
οί όποιοι είχαν πλησιάσει, τηροΰντες όμως τήν άρμόζου- 
σαν άπόστασιν, διά νά μάς ΐδουν. Τούς έσπασαν τά κε
φάλια, άλλ’ αύτοί άπεμακρύνθησαν χωρίς νά βγάλουν 
κραυγήν πόνου». Δικαιοτάτη, είναι, προσθέτει, ή λύσσα 
τών Ελλήνων προς αίματηράν έκδίκησιν.

’Ιδού τώρα πώς είδε τήν Καρδίτσαν τό 1810 ό γνωστός 
"Αγγλος συνταγματάρχης William Martin Laeke. «Ή πόλις 
περιλαμβάνει 500 έως 600 σπίτια, διασκορπισμένα είς 
μεγάλην έκτασιν. Άπό αύτά ελάχιστα είναι έλληνικά. 
Παρ’ όλον ότι ή τοποθεσία είναι χαμηλή, όπως δείχνουν 
οί λασπώδεις δρόμοι καί ή γεμάτη άπό έλη γύρω περιο
χή, τό κλίμα δέν θεωρείται άνθυγιεινόν, πράγμα πού 
άποδίδεται είς τήν έπικράτησιν δυτικών άνέμων κατά 
τό θέρος, οί όποιοι πνέουν επάνω άπό τήν Πίνδον καί είς 
τήν δροσιάν, πού προέρχεται άπό τά γειτονικά όρη τών 
Άγράφων. Λέγεται ότι ή πόλις είναι άπηλλαγμένη είς 
βαθμόν ύποφερτόν άπό τάς σκνίπας, πού είναι μία μεγάλη 
ένόχλησις τό καλοκαίρι. Ή Καρδίτσα έξαρτάται άπό τά 
Τρίκαλα καί έπομένως πληρώνει όλους τούς φόρους της 
είς τόν Άλή-Πασάν. Οί φόροι αύτοί δέν είναι πολύ βα
ρείς διά τούς Τούρκους, οί όποιοι, έάν είχαν καί τήν έλα- 
χίστην φιλοπονίαν, θά ήμποροΰσαν νά ζοΰν άνετα, ενώ 
άντιθέτως τά σπίτια των παρουσιάζουν εικόνα άφανισμοϋ 
καί δυστυχίας»16.

Άντιθέτως ό Δανός καθηγητής Ussing τό 1846εύρε τήν 
πόλιν έν μεγάλη άκμή καί άναπτύξει. Άπό τό σύγγραμμα 
τού τελευταίου αύτού Griechische Reisen und Studien, 
(σ. 67), άποσπώ τήν άφήγησιν μιάς σκηνής άπό τά Τρί
καλα, έξόχως χαρακτηριστική: «Πλησιέστατα τής γε- 
φύρας (τού Ληθαίου) εύρίσκεται έντός τού ποταμού 
μαρμάρινη στήλη μέ έπιγραφήν, ή όποια όμως δέν είναι 
δυνατόν νά άναγνωσθή, έπειδή τό νερό κυλά άπό έπάνω 
καί τά γράμματα έχουν χορταριάσει. Μερικά παιδιά, 
πού έκαναν τό μπάνιο τους στό ποτάμι, προσέτρεξαν 
γιά νά μάς βοηθήσουν είς τό καθάρισμα τού λίθου. Πολ
λοί μεγάλοι έμαζεύθησαν επίσης γύρω μας πρόθυμοι 
νά μάς βοηθήσουν μέ μεγάλον ζήλον. Μερικοί έπεσαν 
στό νερό, άλλοι έπήδησαν έπίτηδες μέσα, διά νά ση
κώσουν τήν πέτραν . . . Όταν ό λίθος άνυψώθη άρκετά, 
έδωσα είς μερικούς άπό αυτούς δύο πφέννιχ. Οί άλλοι 
δέν έπήραν τίποτε καί όμως έφαίνοντο εύχαριστημένοι. 
Πόση διαφορά άπό τήν ’Ιταλίαν ή οίανδήποτε άλλην 
χώραν, όπου ό όχλος είναι συνηθισμένος νά ζητιανεύη. 
’Εκεί τό μεγαλύτερο πουγγί γεμάτο μέ χρυσάφι δέν θά 
ήταν άρκετόν».

16. Travels in Northern Greece, London 1835, IV, 505-506.
Τάς έντυπώσεις του Leake άπό τήν Καρδίτσαν, τό Παλαιόκαστρον 
καί τό Φανάρι έδημοσίευσα είς τόν «Νέον ’Αγώνα» Καρδίτσης τής 
23 καί 24 Αύγούστου 1950.

Μπαμπά: Τό περίφημον Τζαμί, τό όποιον δέν ύπάρχει σήμερον.
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