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Ό 'Αλμυρός επί τουρκοκρατίας ήτο μία τουρκόπολις. Κυ
ριαρχούσαν τά 7 τζαμιά των Τούρκων.

"Απασαι σχεδόν αί οίκίαι εν τή πόλει ως και οί γύρω 
άγροί έν τη πεδιάδι άνήκον εις τούς Τούρκους-άγάδες ή 
μπέηδες.

Οί ολίγοι δέ ζώντες εις τήν πόλιν τοϋ 'Αλμυρού Χριστια
νοί, περί τάς 40 οικογένειας, είργάζοντο, ώς γεωργοί, κολ- 
λήγοι των Τούρκων, άλλοι ώς αγωγιάτες (κερατζήδες, άλ
λοι δέ ώς έπαγγελματίαι.. .).

Ώς έκ τούτου όχι μόνον ή διαμονή έν τη πόλει των χρι
στιανών — Ελλήνων — δεν ήτο υποφερτή, πολύ δέ πε
ρισσότερον δέν ήτο δυνατόν νά είναι άνεκτόν από τούς 
Τούρκους νά έμφανισθή έν μέση πόλει τουρκική σχεδόν 
«Ναός Χριστιανιακός».

Οί πρώτοι συλλαβόντες τήν ιδέαν νά ιδρύσουν Χρι
στιανικόν Ναόν, μεταξύ δ’ αύτών καί ό άδάμαστος τήν 
ψυχήν καί θεοφιλής επίσκοπος Ζητουνίου (Λαμίας) καί 
'Αλμυρού Ιερόθεος, έπρεπε νά άντιπαλαίσουν μέ πολλάς 
άντιξοότητας. «Τά άδύνατα παρ’ άνθρώποις, δυνατά παρά 
τώ Θεώ».

Μέ τήν θερμήν αυτήν χριστιανικήν πίστιν προς τόν 
Θεόν καί τό άδάμαστον ψυχικόν σθένος, οί θαρραλέοι 
οδτοι όλίγοι Χριστιανοί τοϋ 'Αλμυρού κατώρθωσαν μετά 
μυρίας προσπάθειας νά άποσπάσουν άπό τήν Αύτοκρα- 
τορικήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν τήν άδειαν, προς άνέγερ- 
σιν 'Ιερού Ναού έν 'Αλμυρώ υπό τόν άπαράβατον όρον: 
"Ορον δν έθεσε (κατά τήν παράδοσιν) ό δυνάστης τότε 
τής Θεσσαλίας Άλή Πασάς, τού οποίου ή έξουσία έφθα- 
νεν έως τήν περιφέρειαν 'Αλμυρού, «νά συντελεσθή ή 
άνέγερσις έν 40 ήμέραις καί έξωθι τής τότε πόλεως...». 
Κατά παράδοσιν δέ γερόντων, τρεις προύχοντες τοϋ τότε 
'Αλμυρού οί: Δημ. Βαρουξής, Χρίστος Ντάγκρας καί Κων/ 
νος Λιάνος άπήχθησαν εις τήν αύλήν τοϋ Άλή-Πασά 
ώς δμηροι διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου αύτοΰ έντός τής 
προθεσμίας τών 40 ήμερών, είδ’ άλλως αύτοί μέν οί όμη
ροι θέλουν κρεμασθή ή άποκεφαλισθή, τό δέ ήμιτελές 
έργον τοϋ άνεγειρομένου ναού θέλει κρημνισθή.

"Απαντες οί προύχοντες τού 'Αλμυρού έν συσκέψει μέ 
έπικεφαλής τόν τότε Επίσκοπον Ζητουνίου (Λαμίας) καί 
'Αλμυρού 'Ιερόθεον έξέλεξαν μέρος τού «Μεριά», πρός 
άνατολάς τής πόλεως καί μακράν αύτής, ΐνα μή ό τουρ
κικός όχλος άντικρύζη τούς χριστιανούς-ραγιάδες νά 
προσέρχωνται εις τόν μέλλοντα νά άνεγερθή 'Ιερόν Ναόν 
πρός τέλεσιν τών θρησκευτικών καθηκόντων.

'Αμέσως δέ μετά τήν δοθεΐσαν άδειαν, τή παρορμήσει 
τοϋ σθεναρού 'Ιεράρχου 'Ιεροθέου, ήρχισε συντόνως ή 
έκσκαφή τών θεμελίων καί ή μεταφορά καί ή συγκέντρω- 
σις τών άπαιτουμένων υλικών παρά τών φιλοθρήσκων χρι
στιανών, έργαζομένων νυχθημερόν μέ ζήλον άξιοθαύμα- 
στον πρός ταχυτέραν έπιτέλεσιν τού έργου καί έντός τής 
ταχθείσης προθεσμίας.

Λέγεται δέ, ότι καί οί γείτονες χριστιανοί τών πέριξ 
χωρίων Πλατάνου, Κοκκωτών, Βρυνναίνης, Κωφών κ.λ.π. 
προθύμως συνεισέφερον είτε εις μεταφοράν ύλικών π.χ. 
ξύλα, πέτρες, πλάκες κ.λ.π. είτε εις έργασίαν πρός συντο- 
μωτέραν άποπεράτωσιν τού έργου.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή έργασία έξηκολούθησε μέ 
γοργόν ρυθμόν, τή έπιβλέψει πάντοτε τού λαμπρού 'Ιε
ράρχου 'Ιεροθέου, όστις ένθαρρύνων τούς χριστιανούς 
διά τήν ταχυτέραν προσπάθειαν είς άνέγερσιν έπέτυχεν, 
ώστε νά καταστή δυνατόν έντός τής προθεσμίας τών 40 
ήμερών νά άποπερατωθή τό κτίσιμον καί τό σκέπασμα 
τοϋ Ναού πρός άποφυγήν τυχόν δυσαρέστων συνεπειών.

Καί όντως τήν 30f'v Μαΐου 1802 έτελέσθησαν τά έγ- 
καίνια τοϋ οίκοδομηθέντος έν 40 ήμέραις 'Ιερού Ναού 
τού 'Αγίου Νικολάου 'Αλμυρού, μετά πανηγυρικήν λει
τουργίαν τού Ιεροθέου. Οί άφιχθέντες έλεύθεροι όμηροι 
καί οί χριστιανοί τού 'Αλμυρού καί τών περιχώρων μέ 
βαθυτάτην συγκίνησιν παρηκολούθησαν τήν πρώτην έν 
αύτώ ’Αρχιερατικήν λειτουργίαν καί μέ δακρυβρέκτους 
όφθαλμούς άνέπεμψαν πρός τόν Κύριον τάς εύχαριστίας 
των.

Είς άνάμνησιν τών τελεσθέντων έγκαινίων τού Ναού 
κατά τό 1802 καί έπί τώ έορτασμώ τής έκατονταετηρίδος 
άπό τής ίδρύσεως τοϋ Ναού καθιερώθησαν άπό τό 1902 
τά «Κρόκια» (τέλεσις άγώνων) υπό τήν πρόθυμον μέρι
μναν τής Φιλάρχαιου Εταιρείας «ΟΘΡΥΣ», λόγω έλλεί- 
ψεως ετέρου ειδικού Σωματείου.

Τά «Κρόκια» ταΰτα, ώς άγώνες άθλητικοί έξηκολού- 
θησαν καί μετέπειτα νά τελώνται κατά περιόδους μέχρι 
σήμερον καί τήν αύτήν ήμερομηνίαν 20ήν καί 211ιν Μα- 
ίου έκάστου έτους, πού θυμίζουν, μαζί μέ τόν γηραιόν I. 
Ν. 'Αγ. Νικολάου — τόν όποιον έξόχως καί οί σημερινοί 
χριστιανοί έχουν έξωραΐσει, — τόν μεγάλον λαμπρόν ά- 
θλον καί τό ύψηλόν έπίτευγμα πίστεως καί θελήσεως τών 
χριστιανών-ραγιάδων, πού μένει καί θά μένη είς τάς έπ- 
ερχομένας γενεάς έξαίρετον παράδειγμα θυσίας αύτα- 
παρνήσεως, πίστεως καί άγαθοεργίας.
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Ή πόλις τοϋ 'Αλμυρού είναι μία έκ τών μεγαλυτέρων πό
λεων τού Νομού Μαγνησίας, — ή δευτέρα μετά τόν Βό
λον — καταλαμβάνουσα τό Νότιον τμήμα τού Νομού.

Κεϊται έπί τού Κροκίου πεδίου καί έλαβε τό όνομα έκ 
τής άρχαίας "Αλου.

Ή προτιμηθεΐσα νέα περιοχή φαίνεται ότι έξελέγη μετά 
περισκέψεως, διότι συγκεντρώνει, ώς διαπιστοΰται σή
μερον, όλους τούς άπαραιτήτους καί υγιεινούς όρους κα
λής διαβιώσεως, ήτοι: "Εδαφος καί κλιματολογικαί συν- 
θήκαι κατάλληλοι διά τήν εύδοκίμησιν πάσης φύσεως 
καλλιεργειών.

Ή πόλις αυτή, ήτις σήμερον κατοικεΐται άπό 2.200 πε
ρίπου οικογένειας, είναι κτισμένη είς εν τών εύφορωτά- 
των τεμαχίων τοϋ Θεσσαλικοϋ πεδίου. Είναι κατάφυτος 
καί κατακαλύπτεται άπό δένδρα. Φαίνεται ώσάν όασις έν 
αύτφ.

Είς άπόστασιν 36 χιλ. βορειο-άνατολικώς, εύρίσκεται 
ή πόλις τού Βόλου καί τά χωρία Κρόκιον-Άϊδίνιον-Μι- 
κροθήβαι καί Άγχίαλος. Νοτίως άπλώνονται αί κλι- 
τύες τής άνατολικής "Ορθρυος (μέ τά χωρία Πλάτανος, 
Κοκκωτοί, Κωφοί...) καί είς άπόστασιν ένός χιλιομ. δυ- 
τικώς εύρίσκεται ή κωμόπολις τής Εύξεινουπόλεως.

Είς τό άνατολικόν τμήμα καί εις άπόστασιν 1 ώρας (μέ 
τά πόδια) περίπου, άπλώνεται βαθυγάλαζος ό Παγασητι- 
κός κόλπος.

Είς άπόστασιν ουχί μεγαλυτέραν τών τεσσάρων χι- 
λιομ. νοτιοανατολικώς είναι τά έρείπια τής άρχαίας 
"Αλου, πού φημολογεΐται πώς ήτο τό βασίλειον τοϋ Ά- 
χιλλέως.

Τό πλεϊστον τών οικιών είναι μονόροφοι κτισμένοι μέ 
καλόν προσανατολισμόν, άντισεισμικαί καί άρκετά πε- 
ριποιημέναι. Έκ τοϋ κέντρου τής πόλεως διέρχεται ή πα- 
λαιά έθνική όδός ή συνδέουσα τήν Θεσσαλονίκην μέ τάς 
’Αθήνας, έξω δέ άπ’ αύτήν καί άπό τό άνατολικόν άκρον 
τής πόλεως διέρχεται μεγάλος διεθνής δρόμος.
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