
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ I. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

•

Αί θεραπευτικοί ιδιότητες των Λουτρών Σμοκόβου 
από άρχαιοτάτης εποχής ήσαν γνωσταΐ μόνον εις τούς κα
τοίκους των πέριξ χωρίων καί τούτο λόγφ τής έλλείψεως 
συγκοινωνίας (όδοϋ) καί τής θέσεως εις ήν εύρίσκοντο 
ταΰτα... όρεινής καί δυσβάτου.

Τό πρώτον γίνονται γνωστά τά Λουτρά Σμοκόβου έν 
έτει 1662, χάρις εις τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν δύο μο
ναχών τού Μοναστηριού τού γειτονικού χωρίου Ρέντίνης, 
όνόματι Φράγκου καί Μόσχου, οΐτινες καί έκτισαν προχεί
ρους οίκίσκους καί προχείρους λουτρικάς εγκαταστάσεις.

Ούτως είχον τά Λουτρά Σμοκόβου μέχρι τής εποχής 
τού Άλή Πασσα των Ίωαννίνων, χάρις εις τό ένδιαφέρον 
τού όποιου έγινε μία μικρά κομψή Λουτρόπολις, τήν ό
ποιαν καί αύτός ουτος ό Άλή Πασσας έχρησιμοποίει ως 
θέρετρον, έχων καί ιδιόκτητον Πύργον, κείμενον έκεϊ ένθα 
σήμερον κεΐται τό Έστιατόριον.

Μετά τήν δολοφονίαν τού Άλή Πασσα, τά πάντα έκ 
τής έγκαταλείψεως κατεστράφησαν, παρέμειναν όμως αί 
λουτρικαί εγκαταστάσεις, αί γνωσταΐ καί σήμερον ώς τού 
«Άλή» καί «Μαχμούτ», χρησιμοποιούμενοι μέχρι τού 
1928, ότε άνηγέρθη νέον συγχρονισμένον Ύδροθεραπευ- 
τήριον, έκεϊ ένθα άνηγέρθη καί τό σημερινόν Ύδροθε- 
ραπευτήριον καί Είσπνευσοθεραπευτήριον.

Μετά τόν θάνατον τού Άλή Πασσα καί μέχρι τής προσ- 
αρτήσεως τής Θεσσαλίας εις τήν Ελλάδα, τά Λουτρά 
Σμοκόβου εύρίσκονται έν παρακμή καί μόνον αί λουτρι- 
καί έγκαταστάσεις του έχρησιμοποιοΰντο καί πάλιν μό
νον όπό των πέριξ χωρικών.

Ύδροθεραπεντήριον

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έγεννήθη τό 1899 εις τό χωρίον ’Αηδονοχώρι της έπαρχίας Καρ- 
δίτσης. Μετά τάς έγκυκλίους του σπουδάς κατετάγη κατά τό 1929 
είς τό σώμα ’Αστυνομίας Πόλεων, άνηλθεν μέχρι τοϋ βαθμού τού ’Α
στυνόμου Α' τάξεως. Διετέλεσε προϊστάμενος τοϋ Έγκληματολογικοΰ 
Τμήματος τοϋ Ύ/ργείου ’Ασφαλείας. Συνέγραψε δύο άξιόλογα συγ
γράμματα περί δακτυλοσκοπίας κ.λ.π. Καθηγητής τών Σχολών ’Αξι
ωματικών τής ’Αστυν. Πόλεων καί τής Σχολής τών Σωφρονιστι
κών Υπαλλήλων τοϋ Ύ/ργείου Δικαιοσύνης. "Ηδη τυγχάνει άνάδο- 
χος τής έπιχ/σεως τών Λουτρών Σμοκόβου καί ίδών ότι ή έπιτυχία 
τής έπιχ/σεως έγκειται είς τήν έξασφάλισιν άφθονου νεροϋ άπετάθη 
σέ ειδικούς έπιστήμονας Γεωλόγους, Μηχανικούς καί Ύγιεινολό- 
γους καί κατώρθωσε νά δημιουργήση μικρόν ύδραγωγεϊον έπαρκές.

Φ

Ευθύς μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας τό έτος 
1882 τά Λουτρά Σμοκόβου ήτοι αί πηγατ μετά τής περιο
χής των έγένοντο κτήμα τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
καί περιουσία τού Δημοσίου, προεκλήθη άμέσως τό ένδια
φέρον τών αρμοδίων διά τήν έκ νέου άξιοποίησίν των.

Καί τά μέν πρώτα χρόνια μέχρι τού 1903 ένοικιάζοντο 
έπί όλιγοετεϊ έκμεταλλεύσει είς ίδιώτας, έξ οδ καί δέν 
ήτο δυνατόν νά γίνουν σπουδαία έργα, άλλά καί τό κυριώ- 
τερον, διότι δέν ύφίστατο οδική σύνδεσις μέ καμμίαν πόλιν.

Ούτως εϊχον τά πράγματα μέχρι τού 1903, ότε τό Κρά
τος ένοικίασε τήν Λουτρόπολιν έπί μίαν 20ετίαν είς τόν 
τότε πολιτευτήν Καρδίτσης άείμνηστον Κ. Τερτίπην, μέ 
τήν ύποχρέωσιν νά προβή είς τήν έκτέλεσιν ώρισμένων 
έργων, σκοπόν έχοντα τήν άξιοποίησίν τής Λουτροπόλεως.

Χάρις πράγματι εις τό ένδιαφέρον τού άναδόχου τού
του άειμνήστου Κ. Τερτίπη τά Λουτρά Σμοκόβου λαμβά
νουν τεραστίαν άνάπτυξιν καί γίνονται γνωστά είς όλην 
τήν Ελλάδα καί τό έξωτερικόν άκόμη. Έπί τών ήμερών 
του γίνεται ό αμαξιτός δρόμος Καρδίτσης — Λουτρών 
Σμοκόβου. Άνεγείρεται συγχρονισμένον Έστιατόριον καί 
τό σπουδαιότερον Ξενοδοχεία, τά όποια διά τήν έποχήν 
των άνταπεκρίνοντο είς τάς απαιτήσεις τής τότε άστικής 
του πελατείας. Ταύτα ήσαν «Ό Όλυμπος», «ή Μακεδονία», 
ή «Νευρόπολις», τό «Τερτίπιον I» καί τό «Τερτίπιον II» 
καί τά «Φάλαρα». Τά Ξενοδοχεία ταΰτα ήσαν τόσον καλά, 
ώστε (πλήν τού «Μ α κ ε δ ο ν ί α », τό όποιον κατεδαφίσθη 
διά νά άνεγερθή τό Ύδροθεραπευτήριον) διετηρήθησαν καί 
μετέπειτα μέχρι τής καταστροφής τών Λουτρών υπό τών 
Γερμανών.

Μετά τό πέρας τής συμβάσεως τού Κ. Τερτίπη τά Λου
τρά ένοικιάζονται ύπό τού Κράτους έπί μίαν 25ετίαν είς 
τήν Εταιρείαν Γενικών Επιχειρήσεων Καρδίτσης «ΕΓΕΚ» 
ύπό ώρισμένας καί πάλιν συμβατικάς ύποχρεώσεις, αϊτι-
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νες καί πραγματοποιήθησαν, δώσασαι νέαν ώθησιν εις τήν 
άνάπτυξιν τής Λουτροπόλεως.

Τό σημαντικώτερον έργον — τό καί σήμερον διατηρού- 
μενον ίδιον — τής Εταιρείας ταύτης ήτο ή ύδρομάστευ- 
σις των ύδάτων των Ιαματικών Πηγών και ή άνέγερσις 
συγχρονισμένου 'Υδροθεραπευτηρίου εις θέσιν δπου τό 
ύδωρ θά έπήγαινε μέ φυσικήν ροήν, άνευ άντλήσεως. Οΰτω 
είς θέσιν δπου άλλοτε εϊχεν άνεγερθή τό Ξενοδοχεΐον 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, μετά τήν κατεδάφισιν του, άνηγέρθη Ύ- 
δροθεραπευτήριον άνετον καί πολυτελές διά τήν εποχήν 
του μέ 52 μαρμάρινους λουτήρας καί ΰπερθεν αύτοΰ διώ
ροφον Ξενοδοχεΐον Β' τάξεως τό Ξενοδοχεΐον ΤΑ ΤΕΜ
ΠΗ. Επίσης άνήγειρεν καί δύο λαϊκάς κατοικίας τούς Ξε
νώνας Πίνδος καί 'Ωραία Θεσσαλία.

Ή κατ’ αυτόν τον τρόπον βελτίωσις τών Ξενοδοχεια
κών καί Λουτρικών εγκαταστάσεων υπό τής άναδόχου Ε
ταιρείας καί τό ενδιαφέρον τών Διευθυντών της διά τήν 
καλήν λειτουργίαν αύτών, έδωσαν νέαν ώθησιν είς τάς έρ- 
γασίας τής Λουτροπόλεως καί άσφαλώς θά καθίστατο μία 
τών καλλιτέρων τής Ελλάδος, άν ό πόλεμος δέν άνέκοπτε 
τό 1940 τήν πρόοδόν της καί εν συνεχείμ ή Γερμανική κα
τοχή δέν κατέστρεφεν όλοσχερώς τάς έγκαταστάσεις της.

Θά ήτο μεγάλη παράλειψις άν ένταϋθα δέν άνεφέραμεν 
καί ένα άλλον σημαντικόν παράγοντα, ό όποιος συνέβαλε 
τά μέγιστα εις τήν άνάπτυξιν τής Λουτροπόλεως καί προ 
παντός είς τό νά καταστή αυτή γνωστή καί νά διαφημι- 
σθή ή ίαματικότης τών ύδάτων της. Τον 'Υδρολόγον Ια
τρόν άείμνηστον Δημ. Κρητικόν, ό όποιος επί μίαν ολό
κληρον δεκαπενταετίαν ήνάλωσεν έαυτόν καί τήν επιστή
μην του είς τήν μελέτην Λουτρών Σμοκόβου, άφήσας 
άξιόλογον συγγραφικήν έργασίαν περί αύτών.

Μετά τήν κήρυξιν τοΰ β' παγκοσμίου πολέμου τά Λου
τρά καί αί έγκαταστάσεις των παύουν φυσικά νά λειτουρ
γούν. Οί Γερμανοί όμως πληροφορηθέντες τήν άνοιξιν τού 
1943, δτι είς τά Λουτρά Σμοκόβου είχεν έγκατασταθή καί 
έλειτούργει ή Σχολή τών Εύελπίδων τού ΕΛΑΣ άπέστει-

λαν έκ Λαρίσης ειδικόν σχηματισμόν, ό όποιος δΓ έκ- 
κρηκτικών καί έμπρηστικών ύλών άνετίναξε τά πάντα είς 
τον άέρα καί οΰτω ή κομψή Λουτρόπολις τοΰ Σμοκόβου 
μετεβλήθη είς σωρόν ερειπίων.

Ή έπακολουθήσασα τήν άπελευθέρωσιν άνώμαλος πε
ρίοδος τοΰ άνταρτοπολέμου καί τοΰ έκπατρισμοΰ τών κα
τοίκων τής περιοχής δέν έπέτρεψεν είς τό Κράτος νά 
σκεφθή διά τήν άνοικοδόμησιν τής Λουτροπόλεως. Μό
νον τό 1952 χάρις είς τό ένδιαφέρον τοΰ Ελληνικού Όρ- 
γανισμοΰ Τουρισμού, διαδεχθέντος τό Δημόσιον είς τήν 
κυριότητα καί τήν έκμετάλλευσιν τών Ιαματικών Πηγών 
τής Χώρας, προεκηρύχθη διαγωνισμός διά τήν πολυετή 
έκμετάλλευσιν τής Λουτροπόλεως, υπό τόν όρον τής πλή
ρους άνοικοδομήσεως ταύτης καί δή έπί τή βάσει πολεο- 
δομικοΰ σχεδίου καί, τό σπουδαιότερον, βάσει άρχιτεκτο- 
νικών σχεδίων ξενοδοχειακών καί λοιπών έγκαταστάσεων, 
άνταποκρινομένων πλήρως είς τάς άπαιτήσεις τοΰ συγχρό
νου πολιτισμού. Είς τόν διαγωνισμόν τούτον άνάδοχος ά- 
νεκηρύχθη καί πάλιν Θεσσαλός, ό γνωστός άλλοτε ’Αστυ
νομικός Διευθυντής τών Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών, 
ό όποιος προσωπικώς καί μέ συνεργάτας τά μέλη τής οικο
γένειας του άνέλαβε μέ ζήλον καί πρό παντός μέ άγάπην— 
παθολογικήν μπορεί νά πή κανείς—νά δημιουργήση έκ 
νέου έκ τών έρειπίων μίαν Λουτρόπολιν άνταξίαν τής προ
πολεμικής, άλλά σύγχρονον καί έντελώς πολιτισμένην. 
Οΰτω είς τόν έλάχιστον διά τό πλήθος τών έκτελεσθέντων 
έργων χρόνον τών οκτώ έτών, κατώρθωσεν ού μόνον νά 
έκπληρώση άπάσας τάς υπό τής συμβάσεως έπιβαλλομέ- 
νας υποχρεώσεις, άλλά καί πολλά πέραν τούτων, έργα, τά 
όποια έβλεπεν δτι ήσαν άπαραίτητα νά γίνουν διά νά κα
ταστή ή Λουτρόπολις άξια τοΰ ονόματος της.

Μέ τήν άγάπην καί τό ένδιαφέρον πού τόν διακρίνει σέ 
κάθε τι πού θά ήδύνατο νά συμβάλη είς τήν προκοπήν τής 
Λουτροπόλεως δέν έφείσθη δαπανών καί κόπων προκειμέ- 
νου νά λύση τό άπαραίτητον κατά τήν γνώμην του ζήτημα 
τής ύδρεύσεως τής Λουτροπόλεως. Μέχρι τοΰ 1954 ή Λου-

Ξενοδοχεΐον «ΤΑ ΤΕΜΠΗ» Ξενοδοχεΐον «ΑΙΓΛΗ»
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τρόπολις ΰπέφερεν άπό έλλειψιν ΰδατος ποσίμου καί λά
τρας. Ούδέν ξενοδοχεΐον, καί προπολεμικώς πλήν τοΰ ξε
νοδοχείου Τά Τέμπη, διέθετεν τρεχούμενον νερό καί 
τό πόσιμον διεκομίζετο άπό πλησίον πηγάς μέ βαρελάκια 
πάνω σέ γαϊδουράκια καί έπωλεΐτο, ακόμη καί εις τούς λου
σμένους. Εύνόητον βέβαια πόση οικονομία ΰδατος έπρεπε 
να γίνεται, τοΰ ΰδατος τό όποιον πρέπει νά είναι τό άφθο- 
νώτερον είδος εις μίαν πόλιν. 'Ο άνάδοχος κ. Παπαδημη- 
τρίου είδεν δτι πρωταρχικόν θέμα ήτο νά εξασφάλιση «τό 
νερό» άφθονο καί υγιεινό. Άπετάθη σέ ειδικούς επιστή
μονας, Γεωλόγους, Μηχανικούς καί Ύγιεινολόγους καί κα
τέληξε νά δημιουργήση ύδραγωγεϊον μικρόν αλλά επιστη
μονικόν καί μέ παροχήν υπεραρκετήν διά τήν παρούσαν 
καί μελλοντικώς ηύξημένην κίνησιν τής Λουτροπόλεως.

Τό δεύτερον σημαντικόν έργον εις τήν Λουτρόπολιν 
ήτο — τή πρωτοβουλία καί πάλιν τού άναδόχου — νά πρα- 
γματοποιήση τό δνειρον τοΰ άειμνήστου Ύδρολόγου ια
τρού Δ. Κρητικού, νά δημιουργηθή εις τά Λουτρά Σμοκό- 
βου σύγχρονον Είσπνευσοθεραπευτήριον μέ καταλλήλους 
συσκευάς καί είδικευμένον προσωπικόν. Στηριχθείς εις 
τάς μελέτας καί προτάσεις τοΰ Δ. Κρητικοΰ, ό όποιος εΐ- 
χεν έπισταμένως μελετήσει τήν ίαματικότητα των ύδάτων 
καί τά άποτελέσματα τούτων επί παθήσεων τοΰ αναπνευ
στικού συστήματος, μέ τήν βοήθειαν καί τήν συμπαράστα- 
σιν τοΰ είδικωτέρου Έπιστήμονος έν Έλλάδι τοΰ Καθηγη- 
τοΰ τής Υδρολογίας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Ε. 
Φωκά, καί τοΰ Γεωχημικοΰ κ. Μ. Περτέση, έγκατέστησε 
καί έθεσεν έν λειτουργία άπό τοΰ 1956 Είσπνευσοθερα
πευτήριον, σύγχρονον καί επιστημονικόν, πλουτισμένον 
μέ καλλιτέρας συσκευάς, τάς όποιας έφερεν έκ Γερμανίας.

Οΰτω σήμερον ή Δουτρόπολις Σμοκόβου κατατάσσεται 
μεταξύ των καλλιτέρων έν Έλλάδι τοιούτων. Είναι μεταξύ 
των 13 τουριστικών Λουτροπόλεων τής Ελλάδος καί κα
τέχει τήν 4ην θέσιν εις κίνησιν, ή δέ κατ’ έτος αύξανομένη 
πελατεία της προοιωνίζει τήν σταθεράν έξέλιξίν της, καί 
θά άποτελέση τό καύχημα τής Θεσσαλίας.

Τά καταστήματα

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Γεννήθηκε στον Αλμυρό Θεσσαλίας τό 1911. Μετά τό Γυμνάσιο πή
γε στό Διδασκαλείο Καρπενησιού, εγινε δάσκαλος καί υπηρέτησε 
σέ διάφορα Δημοτικά Σχολεία τής Μαγνησίας. Μετεκπαιδεύτηκε 
στό Παν/μιο ’Αθηνών τή διετία 1937 - 39 καί σύγχρονα φοίτησε 
στή Φιλοσοφική Σχολή, όπου ό πόλεμος τόν βρήκε τελειόφοιτο. 
Μετά τόν πόλεμο καί τήν κατοχή πήγε στή Βιέννη, οπού συνέχισε 
τις σπουδές του στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Παν/μίου καί στό 
Φρον/ριο τής Θεραπευτικής Παιδαγωγικής στό Παιδαγωγικό ’Ινστι
τούτο τής Βιέννης (1951-53). ’Εκεί πήρε τό δίπλωμα τού Διδάκτο- 
ρος τής Φιλοσοφίας καί τό δίπλωμα τοΰ Θεραπευτοΰ-Παιδαγωγοΰ. 
Μετά τήν έπάνοδόν του στήν Ελλάδα έργόσθηκε ώς Ειδικός Παιδα
γωγός καί Θεραπευτής τοΰ Λόγου σέ κλινικές καί σέ νοσοκομεία.

Φ
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

ΚΩΣΤΑ Γ. ΚΑΑΑΝΤΖΗ
•

'Η Ρούμελη τραχειά, κι’ ή Θεσσαλία άγνάντια.
’Αγέραστα φαρδιά βουνά τής Γούρας, μυθικά 
Τιτάνων κάστρα έναν καιρό στον ’Όλυμπον ένάντια.
Τοΰ Διάκου καί τής κλεφτουριάς γιατάκια θρυλικά. 
Ούρανοξύστρες οί κορφές, στις ψηλοράχες δάση 
τοΰ κονταρόκορφου έλατιοΰ, τοΰ κέδρου καί τοΰ δρΰ.
Τό ναμα άναβρυτή πηγή κρουστάλλι έχει κρεμάσει, 
κι’Άπόλαμπρα ώς τ’"Αϊ Δημητριοΰ στό πλάγι ορθό μαντρί. 
Παιδί τοΰ κάμπου ώς τις κορφές λαχτάρησαν ν’ άνέβω.
Τό παραμύθι ίσαμε σας καί τ’ όνειρο τανώ.
Στ’ άγνάντεμα κι’ ώς πού νάρθώ, χιονόκρινα μαζεύω, 
στό δείλι σας τό μενεξέ, τό ρόδο στ’ αύγινό.

Δεβεντοθώρητα βουνά μαζί σας νά με πάλι, 
στή δροσαγκάλη σας ρουφώ τ’ άγέρι καί τό φως.
Ό κάμπος έσβησε μακριά, πλαστή συνήθεια, πάλη 
τής πολιτείας κι’ ό καϋμός τής φτώχειας ό κρυφός.
Τ’ άνέβασμα λυτρωτικό στής χαραυγής τήν άχνα.
Στό τάμα πάω μ’ άγνή ψυχή στής πίστης τά φτερά.
Τό σώμα άλάφρωσε, κι’ ό νοΰς λαγάριασε, τά σπλάχνα 
φουσκώνουν καί στά χείλη άνθεΐ τοΰ τραγουδιοΰ ή χαρά. 
Χωριάτης στά χωριά περνώ καί μπιστικός στις στάνες, 
πανηγυριών πραματευτής καί κλέφτης στήν ποριά.
Στά δάση Πάνας κυνηγώ καί στις τραχειές τσουγκάνες 
τοΰ κόσμου άπαρνητής ψηλήν διαλέγω άσκηταριά.
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