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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ
•

Προ της έμφανίσεως τοΰ Άλή πασά τοΰ ώμου των Ίωαν- 
νίνων τυράννου, ή Θεσσαλία ύπήγετο είς τήν τοπαρχίαν 
(σαντζάκιον, πασαλίκι) Τρικκάλων, τό όποιον έξετείνετο 
άπό Καμβουνίων μέχρι Θερμοπυλών καί τό όποιον διφ- 
κεΐτο ύπό πασα μέ τόν άνώτατον βαθμόν των τριών ίπ- 
πουρίδων — ουραί ίππου δεικνύουσαι τόν βαθμόν τοΰ πασα 
καί φερόμεναι ώς σήμα κατά τάς μάχας — καί έχοντος 
ύπό τήν διοίκησιν του επίσης τό σαντζάκιον Τωαννίνων. 
Εις τοΰτο διώριζε τόν τοποτηρητήν του, ένα τών σημαι
νόντων εν τή πόλει ταύτη μουσουλμάνων, τή συναινέσει 
τοΰ Διβανίου. Ή έξάρτησις αυτή έπαυσε κατά τό δεύτερον 
ήμισυ τοΰ ΙΗ' αίώνος καί ή διοίκησις Τωαννίνων περιήλ- 
θεν εις χεΐρας πασα διοριζομένου κατ’ εύθεΐαν παρά τής 
Πύλης.

ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ 

*

Κατά τήν ώς άνω έποχήν ή κατάστασις εν Θεσσαλία 
είχεν άποβή άφόρητος οΐ Γενίτσαροι καί Σπαχήδες περι- 
φρονοΰντες τήν Διοίκησιν, οΰδέν δ’ ιερόν καί όσιον έχον- 
τες ήρήμωσαν τοσοΰτον τήν πόλιν τής Λαρίσσης ώστε εν 
έτει 1770 ό μητροπολίτης ταύτης έλλείψει πνευματικοΰ 
ποιμνίου άπήλθε τής πόλεως καί διέτριβεν έν Τυρνάβφ. 
Μνημονεύεται επίσης ότι καί ή πόλις τών Τρικάλων, οι
κουμένη έξ 25.000 ψυχών περίπου, κατεστράφη ύπό τών 
έκ Πελοποννήσου έπανελθόντων Τουρκαλβανών, οιτινες 
επί τή προφάσει ότι οί χριστιανοί κάτοικοι τής πόλεως εϊ- 
χον συμμετάσχει είς τό έπαναστατικόν κίνημα τοΰ 1770, 
έφόνευσαν καί έξηνδραπόδισαν πλείους τοΰ ήμίσεος, ή 
άκμάζουσα δέ αυτή πόλις ήρημώθη κατά τό πλεϊστον τοΰ 
πληθυσμοΰ της, όστις, κατέφυγεν είς τά πλησίον όρεινά

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Έγεννήθη είς Ζαγοράν Πηλίου. ’Από νεαρας ήλικίας έγκατεστάθη 
είς τάς τότε άνθούσας έλληνικάς παροικίας τής Αίγύπτου όπου έπε- 
δόθη εόδοκιμώτατα είς τό έμπόριον τοΟ βάμβακος. Παρά τάς είς τό 
έμπόριον λαμπράς έπιδόσεις του δέν έλησμόνησε καί τόν Λόγιον 
'Ερμήν. Οΰτω τόν έλάχιστον έλεύθερον χρόνον διέθεσεν είς Ιστορι
κός άναδιφήσεις καί ήδυνήθη νά συγγράψη άξιολόγους μελέτας, άνα- 
φερομένας είς τήν γενέτειράν του καί τούς έξαιρέτους συμπατριώτας 
του, οιτινες διά τής φιλεργίας καί εόφυΐας των έπέτυχον είς δλας τάς 
έκδηλώσεις τής ζωής των. Τδίςι συγκινητικώταται είναι αί σελί
δες, τάς όποιας άφιερώνει είς τήν έπανάστασιν τοΰ Πηλίου καί τούς 
πρωταγωνιστάς της. Είναι μέλος τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 
'Εταιρίας, πρός τήν όποιαν προσέφερεν ύπηρεσίας άξιολόγους.

διαμερίσματα. Ή τρομοκρατία αύτή καί καταδυνάστευσις 
έξετείνετο έφ’ όλης τής Θεσσαλίας, έξαιρουμένων τών ο
ρεινών τών άρματωλών διαμερισμάτων.

Τήν κατάστασιν ταύτην, ήν ήθελε νά πατάξη ή Πύλη, 
έξεμεταλλεύθη ό Άλής, επιτυχών τήν πρός τοΰτο εντολήν 
στρατολογήσεως έκ τών επαρχιών Τεπελενίου καί πλησιο- 
χώρων, σώματος έκ τετρακοσιχιλίων περίπου 'Αλβανών 
καί ύπερβάς τήν Πίνδον έλεηλάτησε χωρία τινα τοΰ Ζα- 
γορίου, κατελθών δ’ εϊτα πρός νότον είσήλθεν εις τήν πό
λιν τών Τρικκάλων έξ ής όρμώμενος καί βοηθούμενος ύπό 
τών χριστιανών οπλαρχηγών έπέτυχε τήν έξόντωσιν τών 
ληστρικών συμμοριών καί έπανέφερε τήν τάξιν, είς βα
θμόν ώστε οί κάτοικοι έπανήλθον είς τάς εστίας των.

Ή έπιτυχής αΰτη ένέργεια τοΰ Άλή συνετέλεσεν ώστε 
νά έκδοθή φιρμάνιον έν έτει 1786 διορισμοΰ αύτοΰ ώς Πασά 
τών Τρικκάλων μέ δύο ίππουρίδας· μετά τόν διορισμόν του 
ούτος περιέστειλεν άμέσως τήν έπιβολήν τών ισχυρών 
μπέηδων, καταδιώξας τούς Γεννιτσάρους, οδς έξώντωσεν 
ή έξετόπισεν. Έν διαστήματι διετίας ή διοίκησις τοΰ Άλή 
έν τώ σαντζακίφ τών Τρικκάλων ένεφάνισεν εικόνα ευνο
μίας καί τάξεως, ένώ έν τώ σαντζακίφ Τωαννίνων παρου- 
σιάζετο πλήρης άναρχία, τήν οποίαν έντέχνως ηΰξανεν ό 
Άλής διά τών ιδίων λητρικών στιφών, άτινα έξεδίωξεν έκ 
Θεσσαλίας, έπιδιώκων οΰτω νά έξαναγκάση τούς κατοί
κους τής γείτονος Ηπείρου νά ζητήσουν μόνοι των τήν 
υπαγωγήν των ύπό τήν διοίκησιν του, ϊνα ζήσουν έν 
ήσυχίςι.

Ό σκοπός ούτος έπετεύχθη πλήρως καί προύχοντες τής 
περιφερείας Ζαγοραίων, ών προΐστατο ό πολύς Νοΰτσος, 
μετέβησαν είς Κων)πολιν καί έξελιπάρησαν τό έλεος τοΰ 
Σουλτάνου έπιτυχόντες τήν έκ νέου προσάρτησιν τής το
παρχίας Τωαννίνων είς τό πασαλίκιον τών Τρικκάλων 
οΰτω ό Άλής έγίνετο πανίσχυρος άναλαμβάνων τήν διοί- 
κησιν τών δύο σαντζακίων ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας· έν 
τούτοις λόγφ τής χαλαρότητος τής τουρκικής διοικήσεως 
ό διορισμός αύτός τοΰ Άλή δέν ήρκει διά τήν κατοχήν
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τοϋ σαντζακιού Ίωαννίνων κατεχομένου ύπό τοϋ ίσχυροϋ 
Άληζότ Άγά τοϋ ’Αργυροκάστρου καί βοηθουμένου ύπό 
των εντοπίων Μπέηδων συνεπώς ό Άλής ήναγκάσθη νά 
έκστρατεύση μέ ίσχυράν στρατιωτικήν δύναμιν ϊνα προσ- 
βάλη τά Ιωάννινα, άτινα κυρίως κατέλαβε διά δόλου καί 
διά τοϋ γάμου του μετά τής θυγατρός ένός εκ των ίσχυρο- 
τέρων μπέηδων των Ίωαννίνων.

Οϋτω ό Άλής από τοϋ 1788 εγκαθίσταται εν Ίωαννίνοις 
καί διατηρών τό πασαλίκιον των Τρικάλων διορίζει τόν 
υιόν του Βελήν βέην ή τοποτηρητήν εν Θεσσαλία ύπό 
έμφρονας καί πεπειραμένους συμβούλους, οϊτινες έπεδόθη- 
σαν μετά ζήλου εις τήν διαρρύθμισιν των ύποθέσεων τοϋ 
πασαλικίου του- ό Άλής έν τφ μεταξύ επέβαλε τήν τάξιν 
καί έν τή τοπαρχία Ίωαννίνων εις άνταμοιβήν τοϋ όποιου 
έλαβε κατόπιν παρά τοϋ σουλτάνου Σελήμ τόν τίτλον τοϋ 
Επόπτου των Διόδων (ντερβεντάν ναζήρ).

’Ήδη τήν προσοχήν τοϋ Άλή άποσπα ή μικρά μέν άλλ’ 
ισχυρά δημοκρατία τοϋ γειτνιάζοντος Σουλίου' τό άρτι- 
σύστατον αύτό συγκρότημα αποτελεί λόγω τής πολεμικής 
του ισχύος κράτος έν κράτει έντός τής οθωμανικής αύ- 
τοκρατορίας καί οί Αλβανοί των γειτονικών χωρίων ύιρί- 
στανται τάς έπιδρομάς τών Σουλιωτών διαρκώς έκτεινο- 
μένων. Ό Άλής πανίσχυρος ήδη δέν δύναται νά παρίδη 
άτιμωρητεί τήν καταστροφήν τών ύπηκόων του Αλβανών 
καί τήν μείωσιν τοϋ διοικητικοΰ του γοήτρου- ή έκτακτος 
ιδίως κίνησις τών Σουλιωτών ύποκινουμένων εις ανταρσίαν 
ύπό τής 'Ρωσσίας κατά τήν έκρηξιν τοϋ πολέμου 1788 
καί καθ’ ήν έποχήν, ύπό τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης 
κινούμενος ό Λάμπρος Κατσώνης προσβάλλει από θαλάσ
σης τό ναυτικόν τής Τουρκίας γόητρον ό Άλής άποφασί- 
ζει τήν κατοχήν τοϋ Σουλίου καί τήν έξαφάνισιν τών γεν
ναίων του πολεμιστών, οϊτινες καθίστανται έπικίνδυνοι καί 
ένοχλητικοί, καταλύοντες διά τών έπιδρομών των τήν ί- 
σχύν τής οθωμανικής αύτοκρατορίας. Λαβών έκ Κων)πό- 
λεως διαταγήν νά ένωθή μετά τοϋ Αρχιστρατήγου τής 
'Ρούμελης εύρισκομένου παρά τάς δχθας τοϋ Δουνάβεως, 
αναγκάζεται νά ζητήση τήν άδειαν νά έπανέλθη είς "Ηπει
ρον ένθα τά πράγματα λαμβάνουν άνήσυχον τροπήν, τών 
Σουλιωτών φθανόντων μέχρι τών πρό τών Ίωαννίνων πε
ριοχών. ΔΤ ισχυρών δυνάμεων έπιτίθεται έναντίον αύτών 
καί έκτοπίζων αύτούς καταλαμβάνει πάντα τά έντεΰθεν τοϋ 
Τομάρου (Όλύτσικα) χωρία καί βραδύτερον τά τοϋ νο
τίου διαμερίσματος τής Τσαρκοβίτσας, περιορίζων αύτούς 
έντός τών όρίων τής κυρίας Σουλιωτικής συμπολιτείας. 
Οί άγώνες συνεχίζονται κατόπιν καί ό Άλής έπιχειρών νά 
καταλάβη τό Σούλιον ύφίσταται τοιαύτην ήτταν καί φθο
ράν ώστε έπανερχόμενος μέ τά λείψανα τοϋ στρατοΰ του 
είς Ιωάννινα διατάσσει τό κλείσιμον τών πρός τάς οδούς 
παραθύρων τών οικιών άπαγορεύων έπί ποινή θανάτου τήν 
έξοδον παντός θεατοϋ διά νά μή ϊδη τό οίκτρόν τέλος τής 
έκστρατείας τοϋ ίσχυροϋ δυνάστου.

Κατόπιν αύτών θεωρών τήν κατάληψιν τοϋ Σουλίου α
δύνατον άναγκάζεται νά συνομολογήση μετά τών Σουλιω
τών συνθήκην ύπό όρους έπονειδίστους δι’ αυτόν ή συν
θήκη αΰτη ισχυροποίησε τό κράτος τοϋ Σουλίου ένώ ό 
Άλής έμπλέκεται είς νέους άγώνας πρός τούς γειτονι
κούς τοπάρχας τής Ηπείρου.

Άπό τοϋ 1796 ή κυριαρχία τοϋ Άλή έξετείνετο άνά τάς 
μεσογείους τής Π. Ηπείρου χώρας πολλά δέ έπίκαιρα 
χωρία έν τή παραλία κατείχοντο ύπό τών Ενετών καί τοϋ 
Πασά τοϋ Δελβίνου- ή δέ έπαρχία Άρτης καί αί παρ’ 
αυτή άκταί τοϋ Άμβρακικοΰ κόλπου άποτελοϋσαι κτήμα 
τοϋ στέμματος δπερ ένέμετο ή βασιλομήτωρ Βαλιδέ Σουλ
τάνα έκυβερνατο ύπό βοεβόδα έξαρτωμένου άπ’ ευθείας έκ 
Κωνσταντινουπόλεως όπόθεν ούτος διωρίζετο.

Είς αυτήν άνήκε καί τό Πήλιον ώς δωρηθέν αύτή παρά 
τοϋ Σουλτάνου Μεχμέτ Δ'- ούτος κατελθών είς Λάρισαν 
τώ 1668 μετέβη έκεϊθεν είς Πορταριάν διαμείνας έπ’ όλί-

γον είς τήν Μονήν τοϋ Προδρόμου- εύχαριστηθείς τά μέ
γιστα έκ τής ωραίας φύσεως έδώρησε τά χωρία τοϋ Πη- 
λίου είς τήν μητέρα αύτοΰ Βαλιδέ, έκτοτε δέ έμειναν δια- 
δοχικώς είς τάς Σουλτανίδας. Ή σουλτάνα αϋτη ήτο έλ- 
ληνίς τήν καταγωγήν καί κόρη ίερέως τίνος, άρπαγεϊσα 
δέ έδωρήθη είς τόν σουλτάνον διά τήν μεγάλην της ώ- 
ραιότητα.

Διά τόν λόγον αύτόν τά χωρία τοϋ Πηλίου δέν ύπέστη- 
σαν τάς άρπαγάς καί βιαιοπραγίας τοϋ αίμοβόρου Άλή, 
έχρησίμευσαν δ’ έξ άντιθέτου ώς καταφύγιον τών έκ τών 
Άγράφων καί Θεσσαλίας Ελλήνων, οϊτινες φεύγοντες τήν 
τυραννίαν τοϋ δυνάστου τούτου κατέφυγον έν αύτοΐς. Τά 
χωρία ταϋτα είς τούς πρό τής έπαναστάσεως χρόνους ύ- 
ποδιηροϋντο είς Βακούφια καί Χάσια, άμφότερα έχοντα 
πλήρη έλευθερίαν θρησκευτικής διοικήσεως ύπό τόν αύ
τόν μητροπολίτην δστις έκαλεΐτο Δημητριάδος καί Ζα
γοράς- καί τών μέν Βακουφίων οί φόροι ήσαν έλάχιστοι, 
είς ούδένα τοϋρκον έκ τών περίοικων έπετρέπετο ή είς 
αυτά είσοδος, παρήδρευε δέ τής τοπικής διοικήσεως τών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ — Παλαιά χαλκογραφία.

προυχόντων ό τοϋρκος διοικητής (βοεβόδας) δστις έχων 
άρχικώς έδραν τήν Μακρυνίτσαν μετεφέρθη κατόπιν είς 
Άγ. Λαυρέντιον καί άργότερον είς Καραμπάσιον. Τών Χα- 
σίων οί φόροι ήσαν άνώτεροι, διοικούμενα δέ ταϋτα ύπό 
τούρκων πεμπομένων ύπό τοϋ Πασά τής Λαρίσσης ήσαν 
μάλλον έκτεθειμένα είς τάς κακώσεις τών περίοικων όθω- 
μανών καί τήν έπιβολήν τής τουρκικής Διοικήσεως. Άμ
φότερα—Βακούφια καί Χάσια—διωκοΰντο ύπό τής δημογε
ροντίας, άποτελουμένης έκ τών κατά τόπους προυχόντων, 
δπερ κατά πολύ έβοήθησε τήν έν άγνοια τών τουρκικών 
αρχών παρασκευήν τής έπαναστάσεως.

Οί προύχοντες αύτοί ώς δημογέροντες ή κοτζαμπάσηδες 
ήσαν ύπεύθυνοι άπέναντι τής Διοικήσεως διά τήν τάξιν 
έντός τής περιοχής των, έφρόντιζον δέ διά τήν κυβέρνη- 
σιν αυτής καί τήν εΐσπραξιν τών φόρων. Έξελέγοντο με
ταξύ τών αρίστων τοϋ χωρίου καί ή διοίκησις των ήτο ύ- 
ποδειγματική λόγω τοϋ κύρους τό όποιον εϊχον έκ τής έπι- 
σήμου των θέσεως, αλλά κυρίως έκ τής κοινωνικής των 
βαρύτητος έντός τοϋ χωρίου των. Ή αυστηρότης αύτών 
έπέβαλλε τήν τάξιν καί έξησφάλιζε τήν ήσυχίαν τών κα
τοίκων, χωρίς νά δίδεται αφορμή είς έπιζημίους έπεμβά- 
σεις τής τουρκικής διοικήσεως, άς πρός τό συμφέρον τών 
συμπολιτών των άπέφευγον.

’Εν τούτοις δταν έσχεδιάσθη ό κατά τών τούρκων άγών 
ύπό τής Φιλικής Εταιρείας, οί πρώτοι μυηθέντες ήσαν οί 
προύχοντες αύτοί, οϊτινες πρώτοι άνεπέτασαν τήν σημαίαν 
τής έπαναστάσεως έν Πηλίφ τιθέμενοι, έπί κεφαλής τοϋ 
Άγώνος ώς στρατιωτικοί ή ναυτικοί πλέον καί τροφοδο- 
τοΰντες έξ ιδίων τόν άγώνα.
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Ώς πρός τον Βόλον δίδομεν τήν κάτωθι περιγραφήν τοϋ 
Δανιήλ Φιλιππίδου γράφοντος κατά τό 1791.

«Κάτω άπό τήν Μακρινίτζα δύο τρία τέταρτα τής ώρας 
είνε ό Γόλος, τά περισσότερα τά σπίτια άπάνω εις λόφους 
καί εις τούς πρόποδας τοΰ βουνού όπου εκτείνεται έως 
εδώ, καί τά επίλοιπα εις τήν πεδιάδα όπου άρχίζει άπ’ 
εδώ. Αύτή ή χώρα έχει 700 σπίτια όλα χριστιανικά- οί 
άνθρωποι μετέχουν ολίγο άπό τά ήθη των γειτόνων τους 
Μωαμεθανών, επικίνδυνοι εις ταϊς διατριβαΐς τους καί συμ
πόσια, φιλήδονοι καί κλίνουν καί όλίγο εις τήν άσωτία. 
Ή τοποθεσία του εϊνε χαριεστάτη καί έχει καί δίνει καί 
αύτή ένα θώρι θαυμάσιο ώντας εις πλαγινά κατάφυτα άπό 
διάφορα δένδρα καί λεύκαις ύψηλόταταις.

Άπό τή χώρα καί κάτω έκτείνεται ένας κάμπος γεμάτος 
καί αυτός άπό διάφορα δένδρα κάρπιμα καί άκαρπα καί 
εϊνε μέρος των τούρκων τοΰ Κάστρου, μέρος των Γολιω- 
τών- τό μέρος των τούρκων έχει καί πύργους καλούς εις 
τούς όποιους έρχονται καί ξεκαλοκαιριάζουν οί τοΰρκοι- 
αύτό τό μέρος ονομάζεται Περιβόλια. Τά σπίτια τοΰ Γάλ

λου είναι καί αύτά όλα πέτρινα, πολλά είνε ύψηλά μέ δύο 
πατώματα καί ώμορφα καί μάλιστα όσα κτίζονται τώρα.

Κάτω άπό τό Γόλο μιά ώρα καί παραπάνω εις τό κϋμα 
τής θαλάσσης είνε τό κάστρο τοϋ Γόλου μικρό καί δυνατό 
μέ ένα λιμένα εξαίρετο- ή τοποθεσία τοΰ κάστρου όποΰ 
είνε σκάλα όλης τής Άνω Θετταλίας, τό απαιτούσε νά 
είνε μιά πόλι μεγάλη καί εμπορική, μά εις τήν Τουρκία 
δέν πρέπει νά ζητά τινάς ένα τέτοιο- οί τοΰρκοι φυλάγον
τας τό πνεύμα των προγόνων τους πασχίζουν πάντοτε νά 
ερημώνουν καί τόν τόπο τους καί όχι νά τον φκιάνουν. 
’Εδώ καί κάθε Σάββατο γίνεται παζάρι. Εις τό άνατολικό 
τοϋ κάστρου κοντά μιά ώρα είνε τά ερείπια τής Δημητριά- 
δος άπάνω εις ένα λόφο μεγάλο καί πετρώδη αύτός ό τό
πος ονομάζεται Γορίτσα. Μέσα εις τήν περιοχήν αυτή 
εϊνε καί ένα έρείπιο εκκλησίας τής Ζωοδόχου Πηγής καί 
μιά στέρνα όπίσω άπό τό ιερό άρκετά βαθειά, εις τήν οποία 
τήν ήμέρα τής έορτής εύγαίνει άγιασμα καί μαζόνονται 
δΓ αύτό άπό όλα τά πέριξ.

Αύτής τής πόλεως τό όνομα λαμβάνει καί ό άρχιερεύς, 
ό όποιος πρωτήτερα ήταν επίσκοπος καί τώρα εϊνε μερικά 
χρόνια όποΰ έπροβιβάσθηκε εις άρχιεπίσκοπο. Πρωτή
τερα καθόνταν οί επίσκοποι εις τόν Γόλο καί εις ένα μο- 
στήρι άπάνω εις ένα λόφο, ό όποιος ονομάζεται ακόμη 
Επισκοπή, τώρα όμως άπό ταΐς ένόχλησαις των τούρκων 
κάθονται εις τή Ζαγορά».

ΚΑΠΟΥΑ (ΚΑΠΠΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΙΟΥΦΑ 

Ί ε ρ έ ω ς
•

Εις τάς ύπωρείας τής Πίνδου καί κατά τήν νοτίαν εσχα
τιάν τής Θεσσαλικής πεδιάδος είναι κτισμένον τό άσημον 
σήμερον χωρίον Καππά. Αριθμεί περίπου έκατόν οικογέ
νειας, καί άνήκεν άλλοτε εις τόν τέως δήμον Ίθώμης τής 
Επαρχίας Καρδίτσης. 'Η Καππά πριν άπό 46 χρόνια 
0917) ήτο κτισμένη πλησίον τής αριστερός όχθης τοΰ 
χειμάρρου Μέγα. Εις τήν θέσιν αύτήν κτίσθηκε μάλλον 
μετά τήν Έπανάστασιν τοΰ 21, καί όταν ή Θεσσαλία κατε- 
κτήθη υπό τοΰ Άλή-πασά, ή Καππά έγινε τσιφλίκι 
τοΰ υίοΰ αύτοΰ Βελή-πασά χάριν τοΰ όποιου ή περίφημος 
κυρά-Βασιλική έκτισε πλησίον τοΰ χωρίου βρύσιν, ή όποια 
μέχρι σήμερον φέρει τό όνομά της, «Βασιλική». Μετά τήν 
καταστροφήν τοΰ Άλή-πασά είναι άγνωστον πόσους καί 
ποιους άφέντες ήλλαξεν, γνωστός είναι μόνον ό τελευταίος 
πού έλέγετο Δερβίς-μπέης, όστις καί έπώλησεν αύτήν εις 
τόν Έφέντη Χρηστάκην Ζωγράφον—άριθμοΰσε δε τότε έν
δεκα οικογένειας. Ή σημερινή θέσις τοΰ χωριοΰ Καππά 
έπελέγη, διότι πολλές φορές ό Μέγας έξεχείλιζεν καί τά 
νερά του είσέρρεον εις τό χωριό καί προεκάλουν ζημίας. 
Κυριωτέρα όμως αιτία ήτο ή ΰδρευσις καθ’ ότι εις τήν 
θέσιν αύτήν πηγάζει ό περίφημος Νιάζος μέ τό δροσερό 
νερό. "Οπως παραδίδεται άπό γενεάς εις γενεάν, τά περισ
σότερα οικοδομικά ύλικά — ιδίως πέτρες —, πού έχρησι- 
μοποιήθησαν διά τήν οίκοδόμησιν τοΰ χωριοΰ εις τήν 
νέαν θέσιν, προέρχονται άπό τήν άρχαίαν Καππά, πού 
είχε τό όνομα Καπούα. Ούτε ή 'Ιστορία ούτε ή παράδο- 
σις διέσωσε πολλά στοιχεία περί αυτής. Ή θέσις τής άρ- 
χαίας Καπούας εύρίσκεται βορειότερον τής σημερινής 
Καππάς, ένθεν καί ένθεν τοΰ είρημένου χειμάρρου καί πα
ρά τήν θέσιν «Πετρές». Κατά τήν καλλιέργειαν των έκεΐ 
άγρών, έκτος των οικοδομικών ύλικών, εύρέθησαν πολλά- 
κις νομίσματα τής Μακεδονικής καί Ρωμαϊκής εποχής, ώς 
καί εϊδη γυναικείας καί άνδρικής άμφιέσεως. Ή έκτασις 
τήν όποιαν κατελάμβανεν ή άρχαία Καπούα δεικνύει ότι 
ήτο άξιόλογος πόλις εφάμιλλος τοΰ Φαναριού. Τοΰτο έπιβε- 
βαιοϊ καί τό ότι αύτη ήτο έδρα Επισκοπής μέ τόν τίτλον 
«Καπούας καί Φαναριού» ή οποία διέλαμψε κατά τήν Βυ
ζαντινήν εποχήν καί κατά τό ήμισυ σχεδόν τής Τουρκικής 
κατοχής (1382-1587).'Ο βυζαντινολόγος Ν. Γιαννόπουλος 
εις τόν «Νέον Έλληνομνήμονα» άναφέρει ένδεκα Επισκό
πους μέ τόν τίτλον «Καπούας καί Φαναριού», άλλοΰ «Κα
πούας» μόνον, ή «Καποΰς».

Παραθέτομεν τόν κατάλογον.
ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1382.
ΙΩΑΣΑΦ ό Μετεωρίτης. Πιθανόν άδελφός τοΰ αύτο- 

κράτορος των Σλαύων καί Ρωμαίων Στεφάνου Δουσάν.
ΙΓΝΑΤΙΟΣ. Άδελφός τοΰ άγ. Βησσαρίωνος. Οδτος εις 

τήν βιογραφίαν τοΰ έν λόγω άγιου άναφέρεται ώς έξής: 
«Ό άγιος Βησσαρίων είχε συναντιλαμβανόμενον έν πάσι 
καί τόν αύτοΰ όμαίμονα, τόν όσιώτατον Ιγνάτιον Επίσκο
πον Καπούας καί Φαναριού.»

ΠΑΥΛΟΣ 1454 (Οΰτος ώς Καπούας μόνον).
ΜΑΡΚΟΣ, άγνώστου χρονολογίας.
ΙΕΡΟΘΕΟΣ (Καπούας 8η Νοεμβρίου 1547).
ΜΑΡΤΥΡΙΟΣ 1558.
ΓΑΒΡΙΗΛ 1565.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α'ος 1570-1571.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β'ος (Καπούας καί Φαναριού, 1584).
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ (Καπούας καί Φαναριού, 1587).
Κατά τήν μαύρην διά τήν πατρίδα μας τουρκικήν κατο

χήν ή Καπούα παρήκμασε. Τοΰτο μαρτυρεί τό ότι άπό τό 
έτος 1601 παύει ό τίτλος Καπούας καί Φαναριού.
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