ΚΑΠΟΥΑ

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 Γολιωτών- τό μέρος των τούρκων έχει καί πύργους καλούς εις
τούς όποιους έρχονται καί ξεκαλοκαιριάζουν οί τοΰρκοιαύτό τό μέρος ονομάζεται Περιβόλια. Τά σπίτια τοΰ Γάλ

(ΚΑΠΠΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΙΟΥΦΑ
Ίερέως
•
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 κατεκτήθη 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 έχρησιμοποιήθησαν διά τήν οίκοδόμησιν τοΰ χωριοΰ εις τήν
νέαν θέσιν, προέρχονται άπό τήν άρχαίαν Καππά, πού
είχε τό όνομα Καπούα. Ούτε ή 'Ιστορία ούτε ή παράδοσις διέσωσε πολλά στοιχεία περί αυτής. Ή θέσις τής άρχαίας 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 πολλάκις 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 έπιβεβαιοϊ 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 αύτοκράτορος 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.

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 Δημητριάδος 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 μοστήρι άπάνω εις ένα λόφο, ό όποιος ονομάζεται ακόμη
Επισκοπή, τώρα όμως άπό ταΐς ένόχλησαις των τούρκων
κάθονται εις τή Ζαγορά».
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
Έγεννήθη έν Κουτσιαρΐ (νΰν ’Ιτέα)
Καρδίτσης τφ 1906. Άπό νεαρας
ήλικίας άνεμίχθη είς τούς ύπέρ τής
Συνεταιριστικής Ιδέας αγώνας, συνεχίσας τήν παράδοσιν τού αδελφού του
Δήμου, δστις ύπήρξεν Ιδρυτής τής
Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών
Καρδίτσης. Διετέλεσε Πρόεδρος Γε
ωργικών Συνεταιρισμών Καρδίτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
Έξ 'Αλμυρού τής Θεσσαλίας, γεννη
θείς τό έτος 1878. Δημοδιδάσκαλος
είς τόν 'Αλμυρόν. 'Ανεμίχθη εις τήν
συνεταιριστικήν κίνησιν. Διετέλεσε
Γεν. Επιθεωρητής τών γεωργ. συνε
ταιρισμών είς τήν Αγροτικήν Τράπε
ζαν. Ή δρασις του άφήκεν άπτά άποτελέσματα είς τόν σύγχρονον έλληνι
κάν συνεταιρισμόν. Άπέθανε τώ 1933.

Μερική δποψις αποθηκευτικών συγκροτημάτων προτύπου Γ.Π.
Συνεταιρισμού Παραποτάμου Σγαρίου - Τρικάλων

Ή 'Ένωσις αυτή τών Συνεταιρισμών μας πραγματοποιηθεϊα πρό οκταετίας, άριθμεϊ έκατόν έβδομήκοντα μέλη
καί έκαμε μεγάλας προόδους μέ Πρόεδρον τόν Δήμαρχον
Δημήτριον Βασιλ. Μπούγαν και μέλη τούς 1) Στέφανον
Ζάχον, 2) Σωτήριον Γεωργολιόν, 3) Γεώργιον Λιακατσίδαν καί 4) Ήλίαν ’Αθάνατον, οΐτινες αποτελούν καί τό
Διοικητικόν Συμβουλιον τοΰ Συνεταιρισμού.
Ή έδρα τοΰ Συνεταιρισμού αποτελεί κέντρον Συγκεντρώσεως καί διαδόσεως γεωργικών προϊόντων καί ’Εφο
δίων μέ εύρυτέραν προοπτικήν διά τό μέλλον, ώστε καί

τά μέλη του νά έξυπηρετοΰν μέ εύρυτέρας συναλλαγάς
μεταξύ διαφόρων παραγωγικών ’Οργανισμών καί τήν πε
ριφέρειαν γενικώτερον δι’ οικονομικήν άνάρρωσιν καί
έκπολιτιστικήν πρόοδον. Ύφίστανται αί άναγκαΐαι προϋ
ποθέσεις καί διά τήν ϊδρυσιν Παραρτήματος Ένώσεως
καί ’Αγροτραπέζης. Πρωτοστατήσαντες είς τήν ϊδρυσιν
τοΰ Συν)σμοΰ 1) Δημήτριος Βασ. Μπούγας, 2) Δημήτριος Γεωργ. Καλυβιώτης, 3) Στέφανος Η. Ζάχος 4) Νι
κόλαος Κ. Πύλιος, 5) Γεώργιος Δ. Καρατσέρμος, 6) Γε
ώργιος Α. Λέφας καί 7) Γεώργιος Στεφ. Τζίκας.

Αντιπρόσωποι Δασικού Συνεταιρισμού Καρδίτσης
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