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•

Διά τόν ιστορικόν πού θέλει νά σχηματίση μίαν ώλοκλη- 
ρωμένην ιδέαν διά τήν κατάστασιν τής Θεσσαλίας κατά 
τόν παρελθόντα αιώνα άπό δημογραφικής, διοικητικής, 
γεωργικής, εμπορικής, οικονομικής καί πνευματικής άπό- 
ψεως, πολύτιμοι πηγαί είναι πάντοτε τά γεωγραφικά ή 
περιηγητικά έργα πού έγράφησαν άπό 'Έλληνας ή ξένους 
γεωγράφους καί περιηγητάς. Τό γεγονός ότι οί άνθρωποι 
αύτοί είτε κατήγοντο άπό τήν Θεσσαλίαν, είτε ως ξένοι 
περιηγήθησαν τά διάφορα διαμερίσματά της, προσδίδει 
εις τάς πληροφορίας των τό κύρος αύθεντικής πηγής, επί 
των όποιων δύναται μετά βεβαιότητος νά στηριχθή ό ιστο
ρικός τής Θεσσαλίας.

Καί οί μεν Θεσσαλοί γεωγράφοι έγραψαν τά χωρογρα- 
φικά των έργα άφ’ ένός μέν άκολουθοΰντες τήν εκπαιδευ
τικήν τάσιν τής εποχής, κατά τήν οποίαν έδίδετο μεγάλη 
μορφωτική σημασία εις τήν πατριδογνωσίαν, άφ’ ετέρου 
δε διά νά πληροφορήσουν τούς ελευθέρους ήδη 'Έλληνας, 
περί τής καταστάσεως τής είσέτι ύπό ζυγόν τελούσης Θεσ
σαλίας. Έξ άλλου, οί ξένοι περιηγηταί, περιερχόμενοι 
τήν Θεσσαλίαν κυρίως δι’ αρχαιολογικός σπουδάς καί 
έρεύνας, δεν παρέλιπον εν τούτοις νά καταγράψουν καί 
πάσαν άλλην πληροφορίαν, τήν οποίαν ήντλουν έξ αυ
τοψίας, καί τούτο διότι, άφ’ ένός μέν έγίνετο ή σύγκρι- 
σις τής άρχαίας καί νεωτέρας Θεσσαλίας, άφ’ ετέρου δέ 
αί άνθρωπογραφικαί αυταί σημειώσεις προεκάλουν οπωσ
δήποτε έντύπωσιν εις τούς ευρωπαίους άναγνώστας των.

Τά περιηγητικά καί γεωγραφικά περί Θεσσαλίας έργα 
καί των μέν καί των δέ, έχουν γραφή έπί συνθετωτέρας, άπό 
δ,τι θά έγραφεν ένας σύγχρονος γεωγράφος, βάσεως. ’Α
ποτελούν σχεδιάσματα έξ άπόψεως πολιτισμού καί διά 
τούτο είναι ένδιαφέροντα καί πολύτιμα διά τούς συγχρό
νους ιστορικούς. Εις αύτά βλέπει κανείς άνάμικτα καί εις 
μίαν ταυτόχρονον παρουσίαν άρχαιότητος καί έπικαιρό- 
τητος, μυθολογίαν, παραδόσεις, ιστορίαν, ήθη καί έθιμα, 
έπαγγέλματα, επιγραφικήν, μνημειολογίαν, δημογραφίαν, 
έμπορικήν κίνησιν, ένδυματολογίαν, λογίους, σχολεία, 
έκκλησιαστικήν κατάστασιν κ.λ.π.

Θά πρέπη έν τούτοις νά σημειωθή δτι υπάρχει μία άνι- 
σομέρεια πληροφοριών έν σχέσει πρός τήν ανατολικήν 
καί τήν Δυτικήν Θεσσαλίαν. "Ελληνες καί ξένοι συγγρα
φείς περιέγραψαν άκριβέστερον καί λεπτομερέστερον τά 
κατά τήν άνατολικήν Θεσσαλίαν, τόν Βόλον δηλαδή, τάς 
άνθηράς κωμοπόλεις τού Πηλίου καί τού Κισσάβου, τήν 
Λάρισαν, τόν Τύρναβον καί τήν Τσαρίτσανην, καί τούτο 
διότι έκεϊ παρουσιάζετο μεγαλυτέρα οικονομική καί πο
λιτιστική κίνησις. Άντιθέτως ή Δυτική Θεσσαλία, δια- 
νύουσα φεουδαρχικήν, τρόπον τινά, περίοδον, μέ τά με
γάλα τσιφλίκια των Τούρκων άγάδων καί τούς ελληνικούς 
πληθυσμούς ζώντας έν άφανεία ύπό τήν ιδιότητα τού Κολ- 
λήγου, δεν παρουσίαζε πολιτιστικόν καί πνευματικόν έν- 
διαφέρον, διά τούτο καί οί περιηγηταί άρκοΰνται νά πε
ριγράφουν μόνον τήν άνθηράν πόλιν των Τρικάλων καί 
τά παρακείμενα μοναστήρια των Μετεώρων.

Έν πάση περιπτώσει αί πληροφορίαι των είναι ένδιαφέ- 
ρουσαι, μέ τήν άναδίφησιν δέ καί άλλων πηγών, είναι δυ
νατόν νά όλοκληρωθή ή γνώσις μας διά τήν κατάστασιν 
τής Θεσσαλίας κατά τά μέσα τού παρελθόντος αίώνος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Θεσσαλικής καταγωγής γεννηθείς εις ’Αθήνας. Μετά τάς εγκυκλίους 
καί γυμνασιακός του σπουδάς έφοίτησεν είς τό έν Άθήναις Εθνικόν 
καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον, έγγραφείς είς τήν Νομικήν 
Σχολήν, τυχών τοϋ πτυχίου τής Νομικής καί διορισθείς Δικηγόρος 
παρά τφ Πρωτοδικεία) ’Αθηνών. Τό 1942 προσελήφθη είς τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος ένθα ύπηρετεΐ εΰδοκίμως μέχρι σήμερον 
μέ τόν βαθμόν τοΰ τμηματάρχου έκτιμώμενος καί άγαπώμενος 
παρ’ όλων των συναδέλφων του. ’Από μακροΰ έπιδίδεται είς μελέ- 
τας σχετιζομένας μέ τήν οίκονομικήν Ιστορίαν τής Θεσσαλίας, 
εχων δέ συγκεντρώσει άξιόλογον συναφές υλικόν πρός έκδοσιν.

•φ

Παραθέτω κατωτέρω τμήμα περιγραφής τής Θεσσαλίας 
έκ περιηγήσεων ξένου περιηγητοΰ, δημοσιευθείσης έν 
μεταφράσει είς τό Εθνικόν Ήμερολόγιον (1867) τοΰ Μαρ- 
ρίνου Βρεττού (σελ. 103-105).

«Ή Θεσσαλία έχει πληθυσμόν 320 άχρι 330.000 ψυ
χών, έξ ών 6.000 ’Ιουδαίοι καί 40-50 χιλιάδες ’Οθωμανών. 
Οί μέν άποκαλούνται ύπό τού λαού Κονιάροι καί 
κατάγονται έκ τών έκ τής ’Ασίας έλθόντων κατακτητών 
οί δέ άλλοι είναι Χριστιανοί έξομώται καί λαλοϋσιν έτι 
καί σήμερον τήν Ελληνικήν. Ή Θεσσαλία έχει πλείστας 
κώμας καί δεκαεπτά πόλεις, έξ ών σπουδαιότατοι είναι 
αί έξής: Λάρισα, έχουσα 28-30 χιλ. κατοίκων, Τούρνα- 
βον 4.500-5.000, Ζαγορά 2.500, Βώλος 3.000, Τζαριτζάνη
5.000, Τρίκαλα, έδρα τοϋ Πασσα, 12.000, Φάρσαλα 4.000, 
Άμπελάκια 3-4.000, Ελασσόνα 2.000, Ραψάνη 3.500 κ.λ.π.

Ή Θεσσαλία, φύσει γόνιμος γή ουσα, άσχολεΐται τού
του ένεκα περί τήν γεωργίαν κυρίως. Παράγει δημητρια- 
κούς καρπούς, μάλιστα δέ σίτον, έλαιον, μέταξαν, βαμβά- 
κιον, καπνόν περίφημον, όρύζιον, διαφόρους καρπούς 
κ.λ.π. Είς τούς εύρεΐς αυτής λειμώνας βόσκουσι πολυάρι
θμα ποίμνια καί άνατρέφονται έξαίρετοι ίπποι.

Προ τής έπαναστάσεως οί Θεσσαλοί εΐχον μεγάλως 
προοδεύσει είς τήν βιομηχανίαν καί τό έμπόριον. Πόλεις 
ολόκληροι ήσχολούντο είς τήν κατασκευήν καί είς τόν 
χρωματισμόν τοΰ βαμβακιού, δπερ μετέπειτα μετεκομίζετο 
είς τήν Λειψίαν, τό Άμβοΰργον ή τήν Αυστρίαν. Ύπήρ- 
χον καί κλωστικαί μηχαναί, παράγουσαι ύφάσματα έπι- 
ζητήσιμα έν τή ’Ανατολή. Τήν εύημερίαν ταύτην κατέ- 
στρεψεν ή τυραννία τοΰ Βελή-Πασσα, υιού τοΰ περιφήμου 
Άλή-Πασσα, μάλιστα δέ ή έπανάστασις τοΰ 1821, τήν 
οποίαν γενναίως συνεμερίσθη, Έκτοτε ούδέποτε ή Θεσ
σαλία ήδυνήθη ν’ άνακτήση δ,τι ποτέ άπώλεσε. Περιέχει 
σήμερον 2 εκατομμύρια βοσκημάτων, 40-50 χιλιάδας βοών 
καί 265.500 φορτηγών ζώων. Κατά τό 1852, μή εύφορον 
έτος, παρήγαγε 2.800.000 χιλιόγραμμα άλεύρου καί δια
φόρους άλλους δημητριακούς καρπούς, ώς άραβόσιτον, 
κριθήν κ.λ.π., 700.000 οκάδων καπνού, 40.000 οκάδες με-
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Θεσσαλοί τής Τουρκοκρατίας (Εικόνες ξένων περιηγητών)

τάξης, 900.000 οκάδων ελαίου καί έλαιών, 5.000 καντάρια τάς άλλας τουρκικός επαρχίας δημητριακοί καρποί, κα- 
λινοϋ καί 1.000 βαμβακιού κ.λ.π. πνός, ξυλική ναυπηγήσιμος, κουκούλια καί μέταξα, έλαια

'Ο Βώλος είναι ό επισημότατος λιμήν τής Θεσσαλίας. κ.λ.π. Τό ολικόν ποσόν τοΰ εμπορίου τής εξαγωγής ύπήρ- 
Έκεΐθεν εξάγονται συνήθως καί προς τό εξωτερικόν καί ξε κατά τό 1852 τριών έκατομμυρίων φράγκων. Τά δ’ είσα-

Πίναξ Στατιστικός τής Θεσσαλίας (1852)

’Οθωμανοί Χριστιανοί 'Έδρα ’Εκκλησία

Λαρίσης, ύφ’ ήν καί ή χώρα τοΰ Όλύμ-
μπου 19.000 30.000 Λάρισσα Λαρίσσης

Τυρνάβου 2.000 8.000 Τύρναβος »
Καρδίτσης καί Άγράφων 3.000 15.000 Καρδίτσα Φερσάλων
Άγυιάς 2.000 18.000 Άγυιά »
Βώλου ή Μαγνησίας 2.000 42.000 Βώλος Δημητριάδος
'Αλμυρού 1.000 8.000 'Αλμυρά Θαυμακοϋ
Βελεστίνου ή Φερρών 1.000 7.000 Βελεστΐνος »
Φερσάλων ή Δομοκοΰ 5.000 27.000 Φέρσαλα Θαυμακοΰ-Φερσάλων
Τρικάλων ύφ’ ήν ή Καλαμπάκα, τό 

Γαρδίκιον, ή χώρα τοΰ Άσπροπότα-
μου, καί μερίς τών Χασσίων 

Δεμενίκου
3.000 42.000

9.000
Τρίκαλα
Δεμένικον

ΤρίκκηςΣταγ. καίΓαρδικίου 
Φερσάλων

Κετρίνης
Έλασσώνος, ύφ’ ήν καί ή Ραψάνη καί

1.000 18.000 Κατερίνη Πλαταμώνος
«

τό πλεϊστον τών Χασσίων 3.000
42.000

59.000
238.000

Έλασσών Έλασσώνος

Σημειωτέον ότι έν Λαρίσση καί Τρίκκη ένοικοϋσι καί περί τάς 6.000 Εβραίοι, αναβιβάζεται άρα τό πο
σόν τών έν Θεσσαλία ένοικούντων εις 331.000.
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χθέντα είδη κατά τό αυτό έτος, συνιστάμενα εις άποικια- 
κά προϊόντα, ’Αγγλικόν σίδηρον, ύφάσματα καί διάφορα 
τεχνουργήματα άνέβησαν εις 1.800.000 φράγκων.

Μόλις μένουσιν εις Λεχώνια 50 κατακτηταί, καί αυτοί 
άρκοΰσι νά δώσουν εις δλον τό χωρίον τά φαινόμενα τής 
άθλιότητος. Όλα καταστρέφονται ύπ’ αυτούς. Οί οίκοι 
καταρρέουσι, τά παράσιτα φυτά καταπνίγουσι τήν καλ
λιέργειαν έν τοίς κήποις, καί ό ναός αύτός είναι ήρειπω- 
μένος, ώς νά μετέχη καί ή θρησκεία τής γενικής ταύτης 
καταστροφής. ’Απαντάς εις τάς οδούς μαύρους δούλους 
ρακενδύτας, διολισθαίνοντας παρά τούς τοίχους, ϊν’ άπο- 
φύγωσι τήν προσέγγισιν τοΰ ξένου, ενώ αί Έλληνίδες 
νήθουσι, καθήμεναι εις τον ουδόν τής θύρας καί έχουσαι 
πέριξ πολυμελή οικογένειαν. Έάν δεν ύπήρχαν 'Έλληνες 
εις Λεχώνια, ή θαυμασίως εύφορος εκείνη Πεδιάς, ή έσκε- 
πασμένη υπό άμπελώνων καί μορεοφυτειών, θά μετεβάλ- 
λετο προ πολλοΰ, εις νοσώδη έλη, ώς μέγα τής Θεσσαλίας 
μέρος».

’Ιδού καί ένας διαφωτιστικός στατιστικός πίναξ τής Θεσ
σαλίας, συνταχθείς κατά τό αύτό έτος (1852) υπό τοΰ Ή- 
πειρώτου ιστορικού Π. Άραβαντινοΰ (Χρονογραφία τής 
’Ηπείρου, Άθήναι 1856, Β', σελ. 40):

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΗΠΕΙΡΟΘΕΣΣΑΑΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟΥΣΙΑ
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος

•

"Οταν έγινε ή προσάρτησι τής Θεσσαλίας καί τοΰ νομοϋ 
Άρτης στήν Ελλάδα, ιδρύθηκε ή Προνομιούχος Τράπεζα 
Ήπειροθεσσαλίας διά τοΰ άπό 31)1)1882 Βασ. Διατ)τος. 
Τό βασιλικό αύτό διάταγμα έξεδόθη βάσει τοΰ είδικοΰ νό
μου ΩΠΗ' ό όποιος έπεκύρωνε τή σύμβασι ή οποία συν- 
ωμολογήθηκε στο Παρίσι στάς 16)12)1881 μεταξύ των ι
δρυτών τής Τραπέζης ταύτης καί τοΰ άντιπροσώπου τοΰ 
Έλληνικοΰ Δημοσίου. Τό καταστατικό τής Τραπέζης αύ- 
τής ήταν όμοιο μέ τό καταστατικό τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, ή όποια ιδρύθηκε τό 1841. Τό μετοχικό κε-

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ

φάλαιο τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας είχε όρισθή - ;
20.000.000 δραχμές. Ήτο διηρημένο σέ 40.000 μέτοχέ: /
500 δραχμών ή κάθε μία. Ή Τράπεζα αύτη είχε τό προ - 
μιο νά έκδίδη καί νά κυκλοφορή τραπεζογραμμάτια σ: ν 
Ελλάδα, όπως καί ή ’Εθνική Τράπεζα. ’Επίσης άπήλ< 
ειδικών προνομίων στήν διαδικασία τών άπαιτήσεών ι: 
Πρώτοι ίδρυταί ήσαν ό Άνδρέας Συγγρός, ό Στέφανος 
Σκουλούδης, ό Γεώργιος Άθηνογένης πού μέναν στήν 
θήνα καί ό Γεώργιος Κορωνιός πού έμενε στό Παρίσι.

Τό Γενικό της Συμβούλιο είχε έδρα τήν ’Αθήνα καί ,ά 
γραφεία του στεγαζότανε στά άνω διαμερίσματα τοΰ Δη
μοτικού Θεάτρου, όπου είναι σήμερα ή πλατεία Ταχυδρ; 
μείου. Ήταν συγκροτημένο άπό τά επόμενα πρόσωπα κα ά 
τό 1895:

Πρόεδρος: Άνδρέας Συγγρός 
’Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ν. Κωστής

Μέλη: ’Ιωάν. Κυριακίδης, Γ. Άντωνόπουλος 
καί Μ. Μαρίνος.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης ήταν στό Βόλο.
Διοικητής της είχε έκλεγή ό Άλεξ. Μαθιουδάκης, Γ 

νικός ’Επιθεωρητής της είχε τοποθετηθή ό Γ. Κατσελίδη ..
Είχε ιδρύσει υποκαταστήματα μέ διευθυντάς:

στήν ’Αθήνα 
στή Λάρισα 
στήν "Αρτα 
στά Τρίκαλα 
στήν Καλαμπάκα 
στον Αλμυρό

Κ. Παναγουλόπουλο 
Κ. Φραγκούλη 
Κ. Ξανθόπουλο 
Ήλ. Παπαηλιόπουλο 
I. Καλαμπάκαν 
Κ. Παναγόπουλο

Είχε άρχίσει τάς εργασίας της τόν Μάιο τοΰ 1882 μέ 
γεωργοκτηματικά δάνεια. Χορηγοΰσε τά δάνεια ταΰτα 
στούς άγρότες μέ τόκο 6% γιά κύριο σκοπό νά εξαγορά
σουν άγροτικά κτήματα άπό τούς τούρκους μπέηδες, οί 
όποιοι δυνάμει τής συνθήκης μεταξύ τής Ελλάδος καί 
τής Τουρκίας ήσαν υποχρεωμένοι νά πουλήσουν τά τσι
φλίκια τους καί νά φύγουν άπό τή Θεσσαλία καί τόν νομό 
Άρτης.

Ή Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας χρηματοδοτούσε καί τό 
έμπόριο, τίς βιοτεχνίες, τις βιομηχανίες, τις χερσαίες συγ
κοινωνίες καί τήν ναυτιλία, οί όποιες τότε στή Θεσσαλία 
δέν ήταν άκόμη ούτε στά πρώτα τους βήματα.

Ή Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας ένίσχυσεν οίκονομικώς 
καί έπροστάτευσε τούς κλάδους αύτούς τής παραγωγής 
μέχρι τό 1899 οπότε συνεχωνεύθηκε μέ τήν εθνική Τρά
πεζα τής Ελλάδος.
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