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1. ΑΝ ΑΦ Ο ΡΑ  ΣΤΟ  ΧΕΙΡΟ ΓΡΑΦ Ο . Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  ΤΟ Γ

Α Π Ο  ΤΟ 1960, χρονιά που ο Γιάννης Κορδάτος κυκλοφό

ρησε το γνωστό βιβλίο του «Ιστορία της επαρχίας Βόλου και 

Αγιας», πέρασε στην ιστορική βιβλιογραφία μια αξιοπρόσεχτη 
πληροφορία: Στον Κ Β ' φάκελο των λυτών χειρογράφων της Βι

βλιοθήκης Μηλιών του Πηλι'ου βρίσκεται η ανέκδοτη Χωρογρα
φία της Θεσσαλομαγνησίας, που άφησε ο Γρηγόριος Κωνστα- 
ντάς. Το έργο τούτο βρήκε — ανάμεσα σ’ άλλα χειρόγραφα — 

στα 1959 ο Βαγγέλης Σκουβαράς, ψάχνοντας στη Βιβλιοθήκη, 

για να το κατατάξει στον παραπάνω φάκελο, αφού αντέγραψε 
ορισμένα κομμάτια ή και όλα τα χειρόγραφα της Χωρογραφίας. 

Πάντως κάποιες περικοπές, που αναφέρονταν σε πηλιορίτικα κυ
ρίως χωριά, έδωκε στον Κορδάτο, κι αυτός τις πέρασε στο πιο 

πάνω βιβλίο του. Μα κι ο ίδιος ο Σκουβαράς θα κάνει μνεία της 
εργασίας του Κωνσταντά στα 1966, γράφοντας (1) : «Σ τά  λυτά 

έγγραφα τής Βιβλιοθήκης των Μηλεών υπάρχει μια ανέκδοτη 
χωρογραφία τής Θεσσαλομαγνησίας γραμμένη στά 1838 από τόν 
Κωνσταντά».

Αλλά η λεπτομερέστερη αναφορά του Βαγγέλη Σκουβαρά σ’ 
αυτή τη Χωρογραφία γίνεται στα 1960 με τη μελέτη του «Ο 
Νικόλαος Μάγνης και το βιβλίο του για τη Θεσσαλία» (2 ) , όπου 

ανάμεσα στ’ άλλα σημειώνει και τούτα: «Φύλλα σκόρπια και 

μπερδεμένα μέ τ ’ άλλα λυτά έγγραφα τής Βιβλιοθήκης Μηλεών 
μαζεύτηκαν (σηιμ.: μαζεύτηκαν από τον ίδιο τον ερευνητή) κι

1. Σελίδες αϊτό την ιστορία της Μηλιώτικης Σχολής, ιτεριοδ. «Ηώς», περίοδος 
ν ', έτος 9ον, αριθ. 92— 97, 1966 (και ανάτυπο).

2. Περιοδ. «Βιβλιόφιλος», έτος ΙΔ ' 1960, αριθ. 3— 4, Ιούλιος —  Δεκέμβριος, 
σελ. 31— 43 (και ανάτυπο).
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απαρτίζουν τό ύπ’ άριθ. 6 σώμα τοΰ φακέλου Κ Β '. Άποτελεΐται 

από 22 σελίδες αέ μέγεθος 0,32X0,22 μ. Στήν κάθε μιά υπάρχει 
φαρδύ περιθώριο 0,07 μ. πού χρησιμοποιήθηκε γιά  σποραδικές 
προσθήκες (σημ.: από τον ίδιο τον Κ ωνσταντά ). Τό πρώτο φύλ 

λο είναι ιμισοσχισμένο γ ι’ αυτό καί σί σελίδες 1 καί 2 είναι λει- 

ψέε στό κείμενό τους. Μετά τή σελίδα 6 λείπουν —  άγνωστο πό
σα —  φύλλα. Είναι τό σημείο πού άρχίζει καινούργιο κεφάλαιο 
μέ τόν τίτλο «Π ελασγιώτις» (3) . Ή  σελίδα 20 είναι λευκή (4) . 

Τά  τελευταία φύλλα τοΰ χειρόγραφου δέ βρέθηκαν κι έτσι τό έ
χουμε κολοβό» (5) (σελ. 40 ).

2. ΤΟ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο  ΤΗ Σ ΣΥΝ ΤΑΞ Η Σ ΤΟ Υ Ο ΔΟ ΙΠ Ο Ρ ΙΚ Ο Υ

Ε ΙΝ Α Ι γνωστό πως ο Γρηγάριος Κωνσταντάς, σε συνεργασία 
με το συγχωριανό του, δάσκαλο επίσης του Γένους, Δανιήλ Φι

λιππίδη, κυκλοφόρησε στα 1791 το τόσο αξιόλογο γεωγραφικό 

βιβλίο «Γεωγραφία Νεωτερική περί της Ελλάδος», που αναφέρε- 

ται και στη Μαγνησία. Ποιο είταν λοιπόν το ερέθισμα, που κι
νητοποίησε τον Κωνσταντά — 47 χρόνια πιο ύστερα — για  τη 

συγγραφή μιας παραπλήσιας μελέτης, όταν μάλιστα ο ίδιος ζύ
γωνε τα ενενήντα χρόνια της ζωής του; (6)

3. Έ τσ ι λεγόταν, απ’ τα προελληνικά ακόμα χρόνια, η ανατολική πλευρά της 
Θεσσαλίας, ένα όνομα που δόθηκε απ’ τους παλιούς κατοίκους της, τους 
Πελασγούς.

4. Ό χ ι ακριβώς λευκή, αφού στο πάνω μέρος οιναγράφεται, πάλι με το χέρι
του Κωνσταντά, ο τίτλος: «Περί των έκτος τής Μαγνησίας κυρίως χωρίων
άνηκόντων πρότερον εις αυτήν».

5. Λειψό και σ ’ αυτή την κατάσταση βρήκα κι εγώ το χειρόγραφο τούτο του 
Κωνσταντά στα  1981, όταν ερευνούσα τους φακέλους της Μηλιώτικης Βιβλιο
θήκης με τη βοήθεια του βιβλιοθηκάριου Ρήγα Κουτέ.

6. Ο Κωνσταντάς φέρεται ως τώρα ότι γεννήθηκε στα 1758, οπότε όταν έγρα
φε αυτό το οδοιπορικό είταν 80 χρονώ. Θεωρώ αβάσιμη την άποψη, έχοντας 
υπόψη την 9)26.12.1838 ανέκδοτη αναφορά του Κωνσταντά (Βιβλ. Μηλιών, 
φάκ. ΙΘ ') προς το δεσπότη Λημητριάδας, με την οποία ο ίδιος ο δάσκα
λος υπογραμμίζει την ηλικία του. Είταν τότε 90 σχεδόν χρονώ. Δυο ακό
μα πηγές, που δεν προσέχτηκαν και που καταλήγουν στην ίδια παραδοχή, 
είναι ο Μηλιώτης λόγιος Ρήγας Ν. Καμηλάρης (Γρηγορίου Κωνσταντά, Βιο- 
γραφίαι —  Λόγοι —  Επιστολαί, εν Αθήναις 1897, σελ. 9) και ο Βαγγέ
λης Σκουβαοάς (Ο Νικόλαος Μάγνης και το βιβλίο του γ ια  τη Θεσσαλία, 
όπ. π., σελ. 38). Επομένως ο Κωνσταντάς γεννήθηκε γύρω στα 1750.
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Το ερώτημα θα έμενε αναπάντητο, αν δεν σωζόταν στη Βι

βλιοθήκη των Μηλιών μια επιστολή, από τις 10)24 Γενάρη 
1839, του τότε αντιπρόξεναυ Βόλου Δ. Καρίλου ή Κορίλου προς 

το Γρηγάριο Κωνσταντά (7 ). Απ’ την επιστολή αυτή πληροφο

ρούμαστε τα παρακάτω-

0  αντιπρόξενος είχε ζητήσει τον περασμένο χρόνο (1838) απ’ 

το Μηλιώτη δάσκαλο να του σταλεί μια περιγραφή της Μαγνη

σίας και γενικότερα της Θεσσαλίας. Ο Κωνσταντάς μ’ όλα τα 

γεράματά του, κάθησε κι έγραψε σε τετράδιο μόνο τα καθέκαστα 
της Θεσσαλομαγνησίας πρώτα, για να τα στείλει —  προπαραμο
νή των Χριστουγέννων 1838 — στον αντιπρόξενο. Σε λίγες μέ
ρες όμως ολοκλήρωσε την περιγραφή της ανατολικής Θεσσαλίας 
κι έστειλε για  δεύτερη φορά τα σχετικά κείμενα στον Καρίλο. 0  

τελευταίος συγκινήθηκε απ’ αυτή την ανταπόκριση του Κων
σταντά κι εξαντλήθηκε σε επαίνους προς το πρόσωπο του δασκά

λου, γράφοντας: «... δεν έχω λόγους επαξίους, διδάσκαλε, νά εξη
γήσω τήν πρός Υμάς μεγίστην ευγνωμοσύνην μου, καί ου μό
νον τήν ίδικήν μου, αλλά καί ολοκλήρου τοΰ Ελληνικού λαού. 
Διότι θέλει συντείνειν πολύ εις τό νά γνωρίση τό έθνος καί ή Κυ
βέρνησές του οποίας εύδαίμονας καί πλούσιας γαίας Ιχει γειτνια- 
ζούσας...».

Παράλληλα όμως ο αντιπρόξενος του Βόλου ζητούσε να έχει κι 

άλλα στοιχεία απ’ τα χωριά (πληθυσμιακή κατάσταση, προϊόντα, 

φορολογίες κλπ.), κι ανάθεσε κι αυτό το έργο στο Μηλιώτη δά
σκαλο, που εκτιμούσε και θαύμαζε. Να τι του έγραφε στο τέλος: 
«Πρόσθες Σ : (εβαστέ) Διδάσκαλε, πρός τοΐς άλλοις καί τούτην 

σου τήν ευεργεσίαν εις τό δυστυχές έλ: (ληνικόν) έθνος, τό ό
ποιον θέλει άναμιμνήσκεσθαι πάντοτε τούς πατέρας καί εύεργέ-

7. Την επιστολή έφερε στο φως ο Βαγγέλης Σκουβαράς στην παραπάνω 
μελέτη του «Ο  Νικόλαος Μάγνης και το βιβλίο του για  τη Θεσσαλία» (σελ. 
38— 39), αφού την καταχώρησε πρώτα στον ΚΒ ' φάκελο της Βιβλιοθήκης 
Μηλιών με τον αριθμό 27. Εκεί βρίσκεται ακόμα. Ωστόσο ο Σκουβαράς διά
βασε όχι «Καρίλο» το επώνυμο του αντιπρόξενου, αλλά «Καρέλα», ανοίγον- 
τας όμως παραπομπή για  να σημειώσει: «Δέν είμαι σίγουρος άν αυτό ά- 
κριβώς είναι τό όνομά του. *Η υπογραφή του μπορεί νά διαβαστή έπίσης 
καί: Δ. Χαρίλας ή Δ. Χαρίλος ή Δ. Κορίλος» (όπ. π., σελ. 38, υπ. 21).
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τας του.
Δέχθητε εν τούτοις τήν διαβεβαίωσιν τοΰ βαθυτάτου μου σε

βασμού, καί τής ύπερεξαιρέτου υπέρ Υμών ύπολήψεώς μου, μεθ’ 

ών εχω τήν τιμήν νά ύποσημε'.ώμαι...». (8)

Ό λα  τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται πως ζητούσε η Κυβέρνη

ση, για να έχει μια εικόνα της Θεσσαλίας στα χρόνια εκείνα, κι 

ο αντιπρόξενος είχε αναλάβει την υποχρέωση να της τα στείλει. 

Δεν ξέρουμε όμως άν ο Κωνσταντάς μπόρεσε να συγκεντρώσει 
και να δώσει στον αντιπρόξενο κι όσα του ζητήθηκαν στο τέλος. 

Δεν ξέρουμε ακόμα κι άν προωθήθηκε τελικά η εργασία του 
Κωνσταντά στην ελληνική Κυβέρνηση και ποια η τύχη της. Π ά

ντως πρέπει να πιστέψουμε, νομίζω, πως ο Πηλιορίτης δάσκαλος 

ξανάγραψε απ’ το αρχικό χειρόγραφο την εργασία του, τουλάχι

στο αυτή που αφορούσε τη Θεσσαλομαγνησία —  κάτι που συνή

θιζε και σ’ άλλες περιπτώσεις —  για να κρατήσει τα πρόχειρα 

χειρόγραφα στο αρχείο του και να στείλει τα καθαρότερα στο 
Βόλο. Επομένως αυτά που σώζονται σήμερα στη Βιβλιοθήκη των 

Μηλιών πρέπει να είναι τα  κρατημένα, γ ι’ αυτό κι έχουν σβησί

ματα και προσθήκες στα περιθώρια.

Δυστυχώς δεν έχουμε όλες τις σελίδες του χειρόγραφου για τη 

Θεσσαλομαγνησία. Απ’ τη  σελίδα 6 κόβεται η συνέχεια του λό

γου και δεν μπορεί να πει κανείς πόσες σελίδες λείπουν, γιατί ο 

Κωνσταντάς δεν έκανε σελιδαρίθμηση. Κόβεται επίσης και η συ
νέχεια στο τέλος, είναι δηλαδή το χειρόγραφο κολοβό. Ό ,τ ι  λεί

πει, έπεσε θύμα κλοπής ή καταστράφηκε.

'Γστερ’ απ’ το θάνατο του Κωνσταντά τον Αύγουστο του 1844, 

τα βιβλία και το αρχείο του κατάληξαν στη βιβλιοθήκη της Σχο

λής Μηλιών, που γνώρισε πολλές περιπέτειες αλλά και την προ
στασία των προυχόντων της πολίχνης. Στα  1896 στεγαζόταν α
κόμα στη Σχολή (9 ) , για να περάσει αργότερα σ’ άλλους χώ

ρους του χωριού και να απστελέσει τον πυρήνα της σημερινής Β ι
βλιοθήκης, που λειτουργεί στις Μηλιές ως Ν .Π .Δ .Δ .

8. Είναι απόσπασμα της πιο ττάνω επιστολής του αντιπρόξενου προς το 
Γρηγόριο Κωνσταντά, που τον αποκαλεί «Σοφόν διδάσκαλον» στο πίσω μέ
ρος της επιστολής.

9. Ρήγα Ν. Καμηλάρη, Γρηγορίου Κωνσταντά..., όπ. π., σελ. σ τ '.
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3. Η Χ Ω Ρ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ  ΘΓΜΑ... ΛΟ ΓΟ Κ ΛΟ Π Η Σ

Σ Τ Α  1856 ο Μηλιώτης Νικόλαος Μάγνης, που δασκάλευε α

πό χρόνια στη Χαλκίδα, ανεβαίνει στη γενέτειρά του. Έχουν πε

ράσει δώδεκα χρόνια απ’ το θάνατο του Κωνσταντά, που είταν 
κι ο πρώτος δάσκαλός του, κι ο Μάγνης ενδιαφέρεται να ιδεί το 

αρχείο του. Μεταξύ των άλλων χειρογράφων ανακαλύπτει και το 
πόνημα του Κωνσταντά. Ξέρει ίσως ότι δεν έχει εκδοθεί, κι α
ποφασίζει να εκμεταλλευτεί την περίπτωση. Με βάση αυτό δηλα

δή να συντάξει και τη δική του χωρογραφία.

Πραγματικά στα 1860 φέρνει στο φως ένα βιβλίο του με τον 
σχοινοτενή τίτλο «Περιήγησις ή Τοπογραφία τής θεσσαλικής 

Μαγνησίας, καί τής μέν Θεσσαλίας εν επιτομή, τής δέ Μαγνη
σίας εν εκτάσει, συγγραφεΐσα υπό Νικολάου I. Μάγνητος, Νο

μαρχιακού Δημοδιδασκάλου Χαλκίδος καί Ιππότου τοΰ άργυροϋ 
Σταυρού τοΰ Β ' Τάγματος τοΰ Σωτήρος, καί εκδσθεισα φιλοτίμψ 
δαπάνη τοΰ φιλομούσου Κ. Α. Μεταξά, εν Αθήναις, εκ τοΰ Τυ
πογραφείου τής Λακωνίας, 1860».

Το βιβλίο τούτο αποτέλεαε μια σημαντική πηγή για την ιστο
ρική έρευνα της Θεσσαλομαγνησίας κυρίως, μια και σ’ αυτή α

φιερώνεται το μεγαλύτερο μέρος του. Στα 1960 όμως ο Βαγγέ
λης Σκουβάράς ανακαλύπτει την ενέργεια του Νικολάου Μάγνη 
και, αντιπαραβάλλοντας κάποιες περικοπές απ’ το βιβλίο και τη 

Χωρογραφία του Κωνσταντά, απέδειξε την πράξη της λογοκλο
πής. (10)

Βέβαια ο Μάγνης δεν προέβη· σε πιστή αντιγραφή. Αποτυπώ- 
νει, στο μεγαλύτερο μέρος, το περιεχόμενο, αλλάζοντας λέξεις 

και προσθέτοντας φυσικά και δικά του στοιχεία, κι έτσι η «Π ε- 
ριήγησις...» γίνεται έργο αξιοσπούδαχτο.

10. Βαγγέλη Σκουβαρά, Ο Νικόλαος Μάγνης και το βιβλίο του για  τη Θεσσα
λία^ όττ. ττ., σελ. 40— 43.
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4. ΤΟ  ΚΕΙΜ ΕΝΟ ΤΗ Σ Χ Ω ΡΟ ΓΡΑΦ ΙΑ Σ  

-  ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΟ Κ Α Ι Γ Λ Ω Σ Σ Α  -

Ο Π Ω Σ σημειώνω και παραπάνω, το πόνημά του ο Γρηγόριος 

Κωνσταντάς έγραψε κατά παραγγελία. Λείπει επομένως το στοι

χείο του αυθορμητισμού, που χρωματίζει με άλλη διάθεση ένα 

γραφτό κι αντανακλά το βαθμό της ψυχικής ευφορίας του συγ

γραφέα.

Ίσ ω ς  αυτή η απουσία του αυθορμητισμού να είναι μια αιτία 
του χαμηλού τόνου που σφραγίζει την εργασία του Κωνσταντά. 

Ούτε καν μπορεί να συγκριθεί αυτή, όπως πιστεύω, με το κείμε
νο της «Νεωτερικής Γεωγραφίας...» του ίδιου του Κωνσταντά και 
του Δανιήλ Φιλιππίδη. Βέβαια στην τελευταία περίπτωση έβαλε 

και τη δική του σφραγίδα ο Φιλιππίδης, και πρέπει να πιστέ

ψουμε, νομίζω, πως αυτός έδωκε όχι μόνο το πνευματικό περιε

χόμενο αλλά και μια διάσταση προβληματισμού στο μεγάλο ε
κείνο έργο. Αντίθετα το πόνημα του Κωνσταντά δεν έχει να μας 
παρουσιάσει τις αρετές του άλλου. Είναι γυμνωμένο, τουλάχιστον 

στις 22 σελίδες που σώθηκαν, από ιδέες, μηνύματα και σκέψεις, 

κι ούτε προβάλλει ή εξετάζει προβλήματα, παρότι υπήρχαν πά
ντοτε τέτια όχι μονάχα στο χώρο της Θεσσαλίας, αλλά και στον 
ευρύτερο κόσμο της χώρας. Δεν ξανοίγεται ακόμα σε γενικότε

ρα κοιτάγματα στον κοινωνικό, οικονομικό, εκπαιδευτικά και πο
λιτιστικό τομέα των χωριών, όπως του ζητούσε άλλωστε κι ο αν- 

ντιπρόξενος, κι ούτε προσπαθεί να φωτίσει το ιστορικό τους πλαί

σιο. Επιπλέον δεν προβαίνει και σε λεπτομερειακές θεωρήσεις 

του ανθρώπινου και του φυσικού παράγοντα, αγνοώντας πρόσω

πα και πράγματα, που ο φωτισμός τους θα είταν αναγκαίος για 
τη διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας από τη μετεπαναστατική 
Θεσσαλία.

Από τα χτυπητότερα σημεία και η αποφυγή κάθε αναφοράς 
στο καθεστώς που επέβαλλαν οι Τούρκοι στη Θεσσαλία ύστερ’ απ’ 

την Επανάσταση. Ακόμα η έλλειψη κάθε πληροφορίας για την έ
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κταση των καταστροφών και το ρήμαγμα των χωριών απ’ τους 

Οθομανούς στους καιρούς της μεγάλης Επανάστασης. Εξαίρεση 

γίνεται στην περίπτωση του Α ϊ Γιώργη Νηλείας και του Προμι- 
ριού, που καταστράφηκε συθέμελα το Μάη του 1823 (1 1 ), αλλά 
κι εδώ το μέγα δράμα του χωριού το κλείνει σε δυο αράδες. Δεν 

αναφέρει επίσης τίποτ’ από το χαλασμό της Μιτζέλας του Πη- 

λίου στα 1827 ή 1828 — ένα γεγονός συγκλονιστικό των χρόνων 

του μεγάλου αγώνα (12 ). Κοντά σ’ αυτά, δεν βρίσκει ούτε δυο 

λόγια να αφιερώσει στον εθνεγέρτη Ρήγα Φεραίο, όταν καταπιά
νεται με την περιγραφή του Βελεστίνου. Αντίθετα ο λογοκλό- 

πος του Νικόλαος Μάγνης, συμπληρώνοντας τον Κωνσταντά, α- 

ποκαλεί το Ρήγα «πρωτομάρτυρα τής Ελληνικής επαναστά- 
σεως» («Περιήγησις...», όπ.π., σελ. 20).

Η αποσιώπηση τέτιων εθνικών θεμάτων και γενικά η παρά

λειψη της αναφοράς σε σκληρότητες και απάνθρωπες πράξεις των 
Τούρκων, που πάντα συμβαίνανε, έχει θαρρώ την ερμηνεία. Ο 

Γρηγόριος Κωνσταντάς, τύπος συντηρητικού και φιλήσυχου ατό
μου, δεν ήθελε να πέσει στη δυσμένεια των Οθομανών, χωρίς βέ

βαια να πιστέψουμε ποτέ, ότι ταυτιζόταν με τον καταχτητή κι 
έστεργε στη δουλεία. Δεν δεχόταν μπλεξίματα και περιπέτειες. 

Άλλωστε τα βαθιά γεράματά του δεν του επέτρεπαν τέτιες επι

κίνδυνες... ακροβασίες· προτιμούσε να έχει το κεφάλι του ήσυχο.

Έ τσ ι ο σοφός δάσκαλος περιορίζεται σε ανώδυνες αναγωγές, 
και κυρίως δένει πίνακες, όχι επαρκείς όμως, από το τοπίο, την 

οικιστική και πληιθυσμιακή κατάσταση της περιοχής, το χώρο 
της διοίκησης και την ιστορία, τα προϊόντα κλπ. Είναι θεωρή

σεις γενικές, βιαστικές θα’λεγα, με πολλές παραλείψεις και πολ
λές ελλείψεις. Ωστόσο διατηρούν τη φρεσκάδα της εμπειρίας και 

της άμεσης αντίληψης. Δεν ισχυρίζομαι πως ο Κωνσταντάς επι-

1 1. Θα δούμε τις  σχετικές αναφορές του Κωνσταντά στις σελ. 40 και 56— 57.
12. Αρκετά έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα για  την καταστροφή της Μιτζέλας 

απ’ τους Τούρκους, ενώ η παράδοση της Ζαγοράς, του Πουριού και της Νέας 
Μιτζέλας ή Αμαλιάπολης στον Παγασιτικό, κρατάει χαραχτηριστικές λεπτο
μέρειες εκείνης της συμφοράς. Δεν έχουμε όμως μια ολοκληρωμένη μορφή 
μελέτης.
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σκέφτηκε όλους τους τόπους που περιγράφει. Αν τό’κανε, δεν 

Οά’πεφτε έξω στη χρονομέτρηση αποστάσεων σε κάποια χωριά, 

που γνωρίζω καλά. Πρέπει όμως να περπάτησε αρκετά, και φυ

σικά όπου έλειπε η αμεσότητα της εμπειρίας, ανάτρεχε στην ανα
ζήτηση της πληροφορίας από ειδήμονες.

Το καινούργιο, λοιπόν έργο του Κωνσταντά, μολονότι λειψό στις 

σελίδες και ανολοκλήρωτο στις περιγραφές του, αποτελεί έναν κα

θρέφτη μιας πραγματικότητας, που επικρατούσε σ’ ένα μεγάλο 
μέρος τη ς . μετεπαναστατικής Θεσσαλίας. Είναι ο δεύτερος ιστο
ρικός γεωγράφος (πρώτος ο I. Αν. Λεονάρδος) ύστερ’ απ’ τη φω

τιά του ’21, που έρχεται να χαράξει εικόνες ζωής, σκοπεύοντας 

περισσότερο στη φωτογραφική αποτύπωση, ας πούμε, των χω
ριών της ανατολικής Θεσσαλίας.

■Το έργο τούτο, α ν  και κατά παραγγελία, το έφερε σε πέρας 

με διάθεση και μεράκι, χωρίς να δώσει σε καμιά σελίδα την ε

ντύπωση ότι εργάστηκε βαρετά και με δυσφορία. Χάρη της ευ

κολίας του μάλιστα μπορούσε να αντιγράψει τον εαυτό του, μετα- 
φέροντας αποσπάσματα της «Γεωγραφίας Νεωτερικής...» στην 

καινούργια εργασία του. Δεν το καταδέχτηκε αυτό. Συμβουλευό

ταν φυσικά εκείνο το βιβλίο του, κυρίως για να φρεσκάρει στο 

μνημονικό του τα ιστορικά καθέκαστα των τόπων που περιέγρα
φε, παρά να αντιγράφει. Ωστόσο σε κάποιες ιστορικές αναφορές 
βλέπουμε να επαναλαμβάνει το σχετικό περιεχόμενο της «Γεω

γραφίας Νεωτερικής...», μια και δεν υπήρχε τότε αρχαιολογική 

και ιστορική έρευνα για την επισήμανση νέων στοιχείων. Δεν α
κολουθεί ακόμα, στο μεγαλύτερο μέρος, τη σειρά των χωριών 

της «Γεωγραφίας...», κι επιπλέον εξετάζει εδώ τα διπλάσια και 
παραπάνω χωριά και. πόλεις —■ γύρω στα 75 — που θα είταν 

περισσότερα άν είχαμε όλες τις σελίδες.

Επομένως έχουμε να κάνουμε με ένα κείμενο κατατοπιστικό 

κάποιων πτυχών του ανθρώπινου και του φυσικού χώρου της ανα
τολικής Θεσσαλίας από τα  πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Πτυ

χές που δίνονται στη γνωστή γλώσσα του Κωνσταντά, που είναι η 
απλή καθαρεύουσα με δομή δημοτική. Θέλω να πω δηλαδή, πως
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η γλώσσα του μεγάλου δάσκαλου στο πνεύμα και στην ουσία είναι 

κι εδώ δημοτική. Εξοικειωμένος, μ’ άλλους λόγους, ο ίδιος με τη 
μητρική λαλιά, μα και πολυδιαβασμένος όπως είταν, ακολουθεί 

αρχές ιστορικά δικαιωμένες, αλλά αποφεύγει το μακαρονισμό στην 

πρόταση, ένα δυσάρεστο φαινόμενο που συναντούμε σ’ όλα σχεδόν 

τα κείμενα της εποχής. Εδώ η φράση, έξω από εξαιρέσεις, είναι 

κοφτή, σύντομη και περιεχτική, ο λόγος ζωντανός και σταράτος. 
Με συντομία, καθαρότητα και ακρίβεια, ξετυλίγει το λόγο του. Ο 

Κωνσταντάς προτιμάει την απλή γλώσσα και το απλό ύφος για 
να γίνεται άμεσα κατανοητός. Πιστεύει δηλαδή κι αυτός, από τα 

νιάτα του ακόμα, πως η γλώσσα δεν αποτελεί αυτοσκοπό παρά έ

να μέσο για να πετύχει κανείς τη διακίνηση των γνώσεων και των 
ιδεών. Θιασώτης της μητρικής γλώσσας, όπως είταν πάντοτε, δεν 
θα διστάσει να διακηρύξει, μαζί με το Φιλιππίδη στη «Γεωγραφία 

Νεωτερική...» τη θεωρία πως «ένα έθνος έν δσψ αμελεί καί κατα
φρονεί τή φυσική του γλώσσα, άμελεϊ καί καταφρονεί τόν ανθρω

πισμό του» (όπ.π., σελ. 26).

Κοντά σ’ αυτές τις γλωσσικές αρετές, πρέπει να προσέξουμε και 
μιαν άλλη. Το χειρόγραφο του Κωνσταντά είναι απαλλαγμένο α
πό ξενικές λέξεις, παρότι ο συντάχτης κάτεχε πολλά τούρκικα και 

βενετσάνικα γλωσσικά στοιχεία (13 ). Χρησιμοποιεί βέβαια κά
ποιες λέξεις νεκρές σήμερα, όπως: άγεώ,ργητος (τόπος), κάρπιμα 

(δέντρα), ίχθυστρόφος, σκιατρεφόμενοι (άνθρωποι), άνακτίζονται 
(ξαναχτίζονται), έμφυλλίασαν (εμφυλλίζω =  μπολιάζω) πλαγιο- 

πεδινός (τόπος), ροϊδιά (ρόδια), πάμφορος, δημοκρατουμένας 
(πόλεις), κηπικά, δυτικοβόρειον (βορειοδυτικό), άνατολικσβό- 

ρειον (βορειοανατολικό), άνατολικονότιον (νοτιοανατολικό), ή- 

γριωμένον (πέλαγος), μισόχριστος (αντίχριστος) κ.ά. Ωστόσο φαί

νεται πως οι λέξεις αυτές είταν τότε σε χρήση. Επιπλέον ο Κων

σταντάς χρησιμοποιεί και αρκετές λόγιες λέξεις και κάποιους αρ
χαϊσμούς, όπως: νΰν, όθεν, οΐας, έτι, οίσν (δηλαδή), είτα, ήν —

13. Βλ. Γιώργου Θωμά, Ανέκδοτη αλληλογραφία του Γρηγορίου Κωνοταντά 
και του Γιάννη Μττασδέκη, αρματολού Πηλίου, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. 
Γ ',  Λάρισα 1982, σελ. 9 (και ανάτυττο).
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ήχον, παντοϊα, παντάπασι, τουτέσι, πορωτέρω κ.ά., που μολαταύ

τα δεν αλλοιώνουν στη βάση χο λαϊκό ύφος. Άλλωσχε βάζει σχη 
φράση του, σ’ αντιστάθμισμα θάλεγα, και λαϊκές λέξεις, σαν κι αυ

τές: Φασούλια, βαμβάκι, σησάμι, ρόιδα, μετάξι, κρασί — κρασιά, 
πωρικά, γίδια, σπίτια, καστανιών, πλάγι (χο) κ.ά. Γενικά ο Γρη- 

γόριος Κωνσταντάς, αποφεύγονχας και χο φόρτο χου επιθέτου, κα
τασκευάζει ένα κείμενο που διατηρεί την αμεσότητα, χωρίς να 

κουράζει ούχε για μια στιγμή.

Συντάζοντας ωστόσο χο παραπάνω έργο του, δεν μπορεί να απο- 

φύγει και ορισμένες διπλογραφίες, όπως: νότειον και νότιον, δύω 

και δύω, απήδια και απίδια, συκαμηναϊς και συκαμιναΐς, Επανά- 
στασις (1821) και έπανάστασις, έλαίαι και έλαίαι και έλαίαι, Έ - 

λασών και Έλασσών, κηδώναι και κυδώνια κλπ. Δεν κατορθώνει 

ακόμα να ξεφύγει και από μερικές διπλοτυπίες της μορφής: σή- 

σαμον και σησάμι, ρόιδα και ροίδια κλπ., κι επιπλέον να τοποθε
τήσει την τελεία στην κανονική της θέση. Κάποιες φορές τη  βά

ζει σχη μέση του τελευταίου γράμματος της πρότασης, κι έτσι δεν 
ξέρουμε άν πρόκειται για τελεία ή άνω τελεία. Κάνει και τ ’ άλ

λο: Βάζει — σπάνια όμως — στη θέση του κόμματος τελεία, κι 
αρχίζει συνήθως να γράφει με μικρό- γράμμα ύστερ’ από τελεία. 
Φυσικά όλα τούτα τα σεβάστηκα και τα  κράτησα κατά τη μετα

φορά του κειμένου του εδώ, αλλά τις αμφισβητούμενες τελείες τις 
μεταχειρίστηκα ανάλογα με την αλληλουχία του νοήματος. Το ί

διο έπραξα και στην περίπτωση της λαθεμένης χρήσης της τε
λείας στη θέση του κόμματος. Τέλος θεώρησα αναγκαίο να υπο

γραμμίζω κάθε φορά το όνομα του χωριού στην αρχή της πα

ραγράφου.

Να όμως πώς έχει το χειρόγραφο του Κωνσταντά με όσους σχο

λιασμούς και παρατηρήσεις θεώρησα χρήσιμους, αλλά και με τις 
απαραίτητες τελείες-στις σκισμένες αράδες του πρώτου φύλλου:
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«Π ελασγιώτις.........

Τό δνομα τούτο λέγει δ Στράβων...
λα; εις δλην τήν Θεσσαλίαν καί δι’ άλλα έ...

εξουσίαν αυτούς τούς τόπους οί Πελασγοί, I...

λαξεν εις δλην τήν Ελλάδα, δντες πλάνη...
...δθεν οί Αθηναίοι μετά ταϋτα, ά...

τό δνομα, τούς ώνάμαζον Πελαργούς...

Τό Πελασγός όνομα πρότερον... 

τόπους, περιεστάλθη μετά ταΰτα εις μ... 
καί ύστερώτερα εις εν μόνον μέρος τής Θ... 

φθη παντάπασι καθώς καί τόσα άλλα ά...

Έ κ  τούτων λοιπόν παρωνομάσθη Πε... 
σαλίαν, έχουσαν πρός άνατολάς μέν τής... 

γικόν κόλπον πρός δυσμάς δέ τήν εστιώ... 

πρός μεσημβρίαν τήν Θεσσαλιώτιόα καί... 

λεις δέ αύτής.

Λ Α Ρ ΙΣ Σ Α  πόλις μεσόγειος... 

σεις τής Θεσσαλίας καθέδρα Μούλα... 

τοϋ Σατράπου ήδη καθέδρα Μητροπολίτου... 
χοντος καί μένη επί τής δεξιάς όχθου τοϋ Πηνειού... 

άπέχουσα 13 λεύγας τού Ρόλου (Βόλου δηλαδή) πρός δύσιν, τό 

τής πρ... ·
... (μια συλλαβή δυσανάγνωστη) των Αθηνών πρός τό δυτικοβό- 

ρειον 110 τής Κωνστ...
Τό Δυτικονότιον Πλ. 39° 54' Μήκος 40° 40 '.
Κατοικεϊται από τούρκους, χριστιανούς, έβραίους κάί ελ... 

οί πρώτοι είναι περισσότεροι τών λοιπών, οί τέταρτοι όλιγότερ... 
Πόλις διά τήν θέσιν της έμπορικωτάτη καί διά τήν αφορία...

... (δυο λέξεις δυσανάγνωστες) πλουσιωτάτη διά πλούτη της όμως 

... (μια λέξη δυσανάγνωστη) εις τούς Τούρκου...

Ιδώ, οί λοιποί κτήματα δέν εχουσι.
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Το φθαρμένο χειρόγραφο του Γρηγορίου Κωνσταντά 
στην πρώτη σελίδα.
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Οι Τούρκοι έχουν πολλά καί καλά τζιαμία, οί Χριστιανοί μιαν 
μόνον εκκλησίαν, τιμωμένήν επ’ όνόματι τοΰ αγίου Άχιλίσυ (14) 

άρχιερατεύσαντος εις αυτήν έπί τής αης Συνόδου. Περί αυτήν εί

ναι καί ή καθέιδρα τοΰ Μητροπολίτου εις τοποθεσίαν χαριεστά- 
την. Οί Τούρκοι έχουν παλάτια αξιόλογα καταγώγια (χάνια) εις 

την πόλιν ικανά, αί άγειαί (810) λασπόδεις (810) καί ακάθαρ

τοι. Πρός τό δυτικόν άνω τής πόλεως είναι εν δάσος χαριέστατον 
καί τερπνότατον (1 5 ), εις τά όποιον διατρίβουσιν καί τρυφοΰσι τό 

καλοκαίρι οί όθωμανοέ, καί μία γέφυρα λιθόκτιστος έπί τοΰ ποτα
μού μέ πολλάς καμάρας αξιόλογος (16) .

Ή  Λάρισσα έχρημάτισε κ-αθέδρα Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος πα- 

τρός τοΰ Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, όπόταν σκοπών νά στρέψη τά 

όπλα του κατά τής Ελλάδος, έκέρδησε μέ τοΰτο την εύνοιαν των 
Θεσσαλών, οί όποιοι τω έχρησίμευσαν πάμπαλα μέ τό ιππικόν 

τους. Ε.ίς αότήν έσύστησε την αυλήν του καί ό Σουλτάνος εις τά 

1669 (17) . Οί Λαρισαϊοι Τοΰρκοι είναι μισόχριστοι καί θηριώ

δεις καί λέγονται όλοι Γ-ιανίτζαροι: Οί εν αυτή μπέηδες πλουσιώ- 
τατοι, έπειδή μέ πανουργίαν έσήκωσαν τούς Τούρκους από όλα 
τά εκτός τής Λαρίσσης χωρία, τούς μετώκισαν εις τήν πόλιν, καί 

έκαμαν τζεφτλίκια (=τσ ιφλίκ ια ) (ζευγαλατεΐα τους) όλα τά χω

ρία καί εχουσι ποιος οκτακόσιων ζευγαρίων γήν.

14. Αυτή η εκκλησία είναι και σήμερα η μητρόπολη της Λάρισας.
15. Πρόκειται στα  σίγουρα για  το δάσος Αλκαζάρ, που υπάρχει μέχρι σήμε

ρα και που αποτελεί μια ειδυλλιακή όαση για  τη Λάρισα.
16. Σήμερα στη θέση περίπου της παλιάς γέφυρας υψώνεται σύγχρονη για  ο

χήματα και πεζούς.
17. Είναι γνωστό πως ο σουλτάνος Μεχμέτ ο Δ ' πέρασε από τη Λάρισα στα 

1668, όταν πορευόταν στην Κρήτη να πολεμήσει τους Βενετούς. Μαγεύτηκε 
όμως απ’ την ομορφιά της περιοχής και παράμεινε στη Λάρισα, στέλνοντας 
στην Κρήτη το  στρατηγό του Αχμέτ να πολεμήσει. Από την πόλη αυτή, κα
θώς και απ’ το αγιώτικο χωριό Δογάνη, όπου επίσης είχε χτίσει το  πα
λάτι του, έβγαινε συχνά σε κυνήγια, μανιώδης κυνηγός όπως είταν. Κυνη
γώντας έφτανε ώς τον Όλυμπο, την Ό σσ α  και το  Πήλιο. Σαν ήρθε δω κι 
αντίκρισε τις  φυσικές χάρες του Πηλίου, έβγαλε φιρμάνι (1669), κάνοντας 
τα χωριά του ιδιοχτησία της μητέρας του. Από τότε τα  πηλιορίτικα χωριά 
χάρηκαν προνόμια και πρόκοψαν σ ’ όλους τους τομείς της οικονομικής και 
πολιτιστικής ζωής των κατοίκων. (Μια εικόνα από κυνηγετική εξόρμηση του 
σουλτάνου Μεχμέτ Δ ' αναδημοσιεύεται στα Θεσσαλικά Χρονικά (τόμ. Α ',  
εν Αθήναις 1930, σελ. 78— 79).
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Πρός τό δυτικονότιον της Λαρίσης επί τής δεξιάς βχθου τοΰ Π η 

νειού εις ενα τόπον τρεις ώρας άπεχοντα τής πόλεως εύρίσκονται 

λείψανα μεγαλοπόλεως παλαιάς. Όνομάζεται δέ νϋν δ τόπος I- 

κεΐνος παλαιά Λάρισσα' δθεν εικάζομαι τινες δτι εκεί ήν πρότερόν 

ποτέ ή Λάρισσα (18).

...Τίρν (αβος). Πόλις νεωτέρα περίπου τρεις ώρας άπέχουσα 

...πρός δυσμάς είς τούς πρόποδας παραφυάδας τινός 

...άδα τερπνήν. Κατοικείται από χριστιανούς 

...ολίγοι. ’Έχει Ιως χίλια σπίτια δλα σχε...

...παντικά. κάθε σπίτι εχει ίδιον φρε (αρ) (19)...

...καί κάθε όσπιτίου ή αυλή είναι κήπος 

...Γήν όλίγην όλίγην εχει ή πόλις 

...κράς κρασία μόνον καί κηπικά όλί- 

...βερον μετάξι, οι άνθρωποι όμως εί- 

...σιάζοντες μπουχασία, άλατζιάδες 

...άρίστη, άλλα πανικά διάφορα από 

...άλλοι τόποι καί αυτή ή Πελοπόννησος 

...βαφείς, καί εκ τούτων ζώσιν άφθόνως 

...οϊτινες καί εις έμπόριον καί εν τή ιδία 

...ώστε είναι, ώς είπον, μεταγενέστερα κτε- 

...ών όθ'ωμανών καί πολλά όγλήγορα ήν.

...δγλήγορα έξέπεσεν. Είχε πρότερόν 

...όντων όλων εύκαταστάτων καί πολλών πλαυ- 

...χιλίους καί αυτούς πτωχούς. Μετά τήν πτώσιν τής 

...ροι καί καλλίτεροι εφυγον άλλοι είς άλλας πόλεις 

...άλλοι είς τήν εύνομουμένην Ευρώπην καί μάλιστα είς 

...τής Αυστρίας καί 'Ρωσΐας. δ Τύρναβος είχε πάν-

18. Τέτια άποψη δεν επιδοκιμάζεται σήμερα, μια και οι ανασκαψικές έρευνες 
απέδειξαν πως η Λάρισα, από τα  νεολιθικά χρόνια, βρισκόταν στη θέση 

που είναι σήμερα.
19. Αρκετά πηγάδια σώζονται ώς σήμερα σε παλιά σπ ίτια  με αυλές.
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...καί έβγήκαν έξ αυτών άνδρες σοφοί (20) .

...τό βορειοδυτικαβόρειον τοΰ Τυρνάβου πηγάζει ύδωρ άφθο- 

...καί ήδιστον τό όσπίτιον αποτελεί λήμνην ίκανώς έκτεταμένην 

καί
...ευθείαν εις την όποόαν τρέφονται καί άγρεύονται (; ) χέλια καί 

καραβίδες αξιόλογοι! (21)

Πρός τό άνατολικοβόρειον της πηγής ταύτης καί λήμνης είχε 

τό Καζακλάρι (22) , χωρίον Τουρκικόν με 40 εως 50 σπίτια, τοΰ 
όποιοι (810) οί κάτοικοι είναι δλοΊ Γεωργοί εργαζόμενοι τήν ευ- 

φορωτάτην γην τους καί άπολαμβάνοντες άφθονα γεννήματα ώς 
σίτον, κριθήν, βαμβάκι, σησάμι καί άλλα, ό τόπος τρέφει καί όνους 
ισχυρούς καί μεγάλους- ώς μουλάρια, των οποίων έκαστος (8100 

πωλείται πρός 50 καί 60 γρόσια.

Πρός τό βορειαδυτικο'βόρειον τούτου ύψοΰται μία ράχις παρα
φυάς τοΰ Όλυμπου, υπέρ της οποίας εξαπλοΰται πεδιάς εκτεταμέ

νη εις τήν όποιαν είναι
Τ ζ α ρ ί τ ζ α ν η .  Χώρα χριστιανική, εχουσα οίκους περί

που χιλίας (810) δλους χριστιανικούς, καλοκτισμένους εις το

ποθεσίαν ώραίαν καί τερπνήν. Οί κάτοικοι Ιργάζονται μέν εις 

τήν γην, ασχολούνται δμως καί εις Ιμπορείαν καί τέχνας. εβα- 

πτόν ποτέ καί αυτοί νήματα κόκκινα καί έμπορεύοντο μέ αυτά 
ώς οι Άμπελακιώται (23) . εις αυτήν εχει τήν καθέδραν του ό 
Αρχιεπίσκοπος τής Έλασώνος. Είχε πάντοτε σχολεία, από τά 

όποια άνεφάνησαν ανδρες σοφοί, μάλιστα εις τάς ημέρας

20. Ξακουστοί άντρες του ΤιρνάΖου από τα χρόνια της τουρκοκρατίας είταν οι 
λόγιοι Ιωάννης Δημητριάδης Πέζαλος (1749— 1806), Στέφανος Δούγκας, 
Διαμαντής Πεταλάς, Παρίσης Παμφίλιου, Αλέξαντρος Τιρναβίτης κ.ά. Βλ. 
ακόμα α) Δημήτρη Ευ. Κ α 'α '^ά τσα , Η συνιβολή των Θεσσαλών λογίων στο 
Νεοελληνικό Διαφωτισμό, (1981), σελ. 23— 28. 6) Γιάννη Μουγογιάννη, 
Η Παιδεία στην Τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. 
Ε ', Λάρισα 1983, σελ. 53, όπου και βιβλιογραφία.

21. Το νερό αυτό, στη θέση «Βρύση», υπάρχει και σήμερα σε μεγάλη ποσότητα, 
και μ’ αυτό υδρεύεται τώρα ο Τίρναβος.

22. Σήμερα: Αμπελώνας. Υπάγεται στο νομό της Λάρισας.
23. Για την υφαντοβαφική τέχνη των κατοίκων -ης Τσαρίτσανης και τ ις  συντε

χνίες της, βλ. α) Βάσου Καλογιάννη, Τσαοίτσανη, Λάρισα 1965, σελ. 55—  
57, β) Ηλία I. Νικολόπουλου, Δομές και Θεσμοί στην Τουρκοκρατία (Α 
θήνα 1988), σελ. 147 κ. εξ.
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μκς (24). I I  ράσαδοι δέ αυτής μετάξι, κρασία., γεννήματα και ό
σα άλλα παράγει ή γεωργία ένεργσυμένη εις γην πεδινήν καί 
εύφορον. Κατά τά πολιτικά ύποτελεΐ εις τήν Έλασώνα, ή όποια 

είναι βοεβονδαλίκι προστατευόμενον από τήν Σουλτάναν ώς ή 

Μακρυνίτζα καί τά ύπ’ αυτήν χωρία τής Μαγνησίας τά καλού

μενα βακούφια.

’ Ε λ α σ σ ώ ν τό πάλαι ’ Ο λ ο α σ ώ ν. Πόλις πρωτεύουν 
σα των πέριξ χωρίων, τά όποια είναι βακούφια ώς τά τής Μα- 

κρυνίτζας προστατευάμενα από τήν Σουλτάναν αδελφήν τοΰ 
Σουλτάνου, καί διοικούμε να υπό τίνος Βουβόνδα. Αρχιεπισκο

πή (2 5 ), κείμενη εις τήν υπώρειαν τοΰ Όλύμπσυ πρός δύσιν. 

Κατοικεΐται από Τούρκους καί χριστιανούς, οι μέν χριστιανοί 
πρός άνατσλάς, οι δέ Τούρκοι πρός δυσμάς, μεταξύ τρέχει μικρόν 

ποτάμιον έχον γεφύριον λιθόκτιστον, περί αυτό δέ είναι πλάτανος 

ευμεγέθης. Πρός μεσημβρίαν τής πόλεως εκτείνεται πεδιάς σχε

δόν εως εις τάς όχθους τοΰ Πηνειού. Πάλαι μέν ήτον πόλις με

γάλη καί περιτεχιαμένη, νΰν δέ μόλις έχει διακοσίας οικίας. 

Πρόσοδοι δέ αυτής γεννήματα, βαμβάκι, λινάρι καί τά τοιαΰτα. 

Απέχει τής Άαρίσης περίπου δέκα ώρας πρός τό δυτικοβόρειον.

"Εως εν τέταρτον τής ώρας άνωθεν τής Έλασσώνος είναι εν 

μοναστήριον τής Παναγίας περιτειχισμένον μέ κτήματα πολλά 
καί μικράν βιβλιοθήκην (26).

Περίπου έννέα ώρας πρός τό άνατολικοβόρειον είναι ή Ρ ά -  

ψ α ν η , χώρα χριστιανική, αντίκρυ των Άμπελακίων, ύπερά- 

νω των Τεμπών έπί τ άριστερά τοΰ Πηνειοΰ μίαν καί ήμΐσειαν ώ 

ραν άπέχουσα αυτού πρός τό βορειοδυτικόν εις τούς πρόποδας τοΰ

24. Ο Κωνσταντάς εδώ εννοεί βέβαια τον γνωστό λόγιο Κωνσταντίνο Οικονό
μο, που γεννήθηκε το 1780 στην Τσαρίτσανη και πέθανε το 1857.

25. Σήμερα είναι έδρα της μητρόπολης Ελασσόνας και Λομένικου. Για τα  ιστο
ρικά της επισκοπής βλ. Γρηγορίου Παν. Βέλκου, Η επισκοπή Αομενίκου και 
Ελασσώνος, Ελασσόνα 1980.

26. Για το μοναστήρι της Ολυμπιώτισσας βλ. Βαγγέλη Σκουβαρά, Ολυμπιώ- 
τισσα (Περιγραφή και ιστορία της Μονής —  Η βιβλιοθήκη και τα  χειρό
γραφα —  Κατάλογος χειρογράφων —  Ακολουθία —  Αναγραφαί και χρονι
κά —  Έ γγραφα) Αθήναι 1967.
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Όλυμπου, ή όποια προ ολίγον τόνων ετών είχε περίπου έπτακο- 

σίας οικίας, σχολείου ελληνικόν, βιβλιοθήκην, εταιρείαν1 εμπορι
κήν, ή οποία έμπαρεύετο εις τήν Γερμανίαν μέ κόκκινα νήματα 

καί άλλα προϊόντα τής Τουρκίας (2 7 ), ώς οί Άμπελακιώται' νΰν 
δέ έρημος σχεδόν καί αφανής. Είς τά πολιτικά ύπόκειται εις τήν 
Λάρισσαν, τής οποίας απέχει έπτά (ώρας) ώς προς τό άνατολι- 

κοβόρειον. Είς δέ τά πνευματικά είς τήν επισκοπήν τοΰ Πλατα- 

μώνος. Γήν εργάσιμον αύτή ή χώρα δεν έχει σχεδόν τελείως.

Δύω ώρας άνατολικώτερον είναι μάλλον δέ ή τον ή Κ ρ α ν ι ά ,  

χώρα χριστιανική μέ πεντακόσια σπίτια είς θέσιν ώραίαν, τής ο
ποίας οί κάτοικοι είς γεωργίαν δεν προσεϊχον ούτε γήν γεωργή- 

σιμον είχον, άλλ’ ήτον έμποροι καί τεχνΐται, τώρα έρημος καί αυ
τή, οί δέ πάλαι κάτοικοι μετώκησαν είς τήν τών Σερρών επαρ

χίαν κτίσαντες εκεί νέαν πατρίδα.

Πρός μεσημβρίαν τής Κρανιάς καί Ταψάνης κεϊται χωρίον 

χριστιανικόν, Π υ ρ γ ε τ ό ς  καλούμενον, είς τόπον πεδινόν 

πλησίον τής έπί τοΰ Πηνειού γεφύρας, έχον περίπου τριάκοντα 
οικίας καί γήν γεωργήσιμον ικανήν. Πρόσοδοι δέ αύτοΰ σίτος, 
κριθή, αραποσίτι, βαμβάκι, φασούλια καί τά τοιαΰτα.

Τέσσαρας καί τι πλέον ώρας άνατολικώτερον είναι ό Π λ α 
τ α μ ώ ν , Κάστρον μικρόν επί τοΰ Θερμαϊκού κόλπου, επί τ ί

νος παραλίου πλακός, μέ θρόνον Ιπισκόπου υποκείμενον είς τον 
τής Θεσσαλονίκης Μητροπολίτην, κατοικεϊται από όλίγους χρι

στιανούς υποτελείς είς τούς Μπέηδες τής Κατερήνης. ’Ά δετα ι 
κοινότερου δτι πρότερον τό Καστρίον τοΰτο ήτον μοναστήριον καί 

σώζεται είς αυτό μία εκκλησία ουκ ευκαταφρόνητος.
Είς ύψηλότερα μέρη τοΰ Όλύμπου μεταξύ Πυργητοΰ καί Πλα- 

ταμώνος είναι πολλά χριστιανικά χωρία καλώς οίκούμενα " Α  -

27. Βλ. σχετικά και I. Αν. Λεονάρδου, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία, 
εν Πέστη της Ουγγαρίας 1836, σελ. 99. Πρβλ. 1) Νικολάου Γεωργιάδη, 
Θεσσαλία, Αθήναι 1880, σελ. 26. 2|) Κώστα Β. Σπανού, Το Κατάστιχο 
του Αγ. Αθανασίου της Ραψάνης 1778— 1889, ανάτυπο από το περιοδικό 
«Θεσσαλικό Ημερολόγιο», τόμοι Β— Γ (1981— 82), Λάρισα 1982, σελ. 7 
και πέρα.
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γ ι ο ς  Π α ν τ ε λ έ μ ω ν  μέ περίπου διακοσίας οικίας, 
Κ ά ρ υ ά ,  Σ κ α μ ν ι ά  και άλλα, τα όποια τόπον πεδινόν 

δεν έχουν, πλήν ολίγων, άλλ’ όλα βουκώδη (28) καί άκαρπον.

Εις ετι ύψηλότερον μέρος προς τα δυτικά τοΰ Όλυμπου είναι 

τό Β λ α χ ο λ ε ί β α δ ο ν ,  χώρα χριστιανική μέ περίπου 

τρακόσια σπίτια, οίκούμενα από Βλάχους ή τουλάχιστον όμιλοΰν- 
τας την βλαχικήν γλώσσαν. Χώρα αξιόλογος μάλιστα διά τήν φι- 
λομάΟειαν τών κατοίκων, οί όποιοι βλάχοι δντες είχον πάντοτε 

καί έχουν ετι σχολεία ελληνικά αξιόλογα. Εις αυτήν τήν χώραν 
έχει τήν καθέδραν του ό άγιος Πέτρας, επίσκοπος τοΰ Θεσσα

λονίκης.

Βορειοανατολικώτερον τοΰ Πλαταμώνος περίπου τέσσαρας (ώ
ρας) είναι Τό Λ ι τ ό χ ω ρ ο ν  ή πάλαι Η ρ ά κ λ ε ι α 

(2 9 ), Χώρα χριστιανική, μέ έπτακοσίας οικίας εις τούς πρόπο- 
δας τοΰ Όλυμπου, έχουσα τόπον πεδινόν ίκανώτατον καί εύφορώ- 

τατον. Οί κάτοικοι ζώσιν από τε τήν γεωργίαν καί από τήν θα

λασσοπλοΐαν εχοντες πλοιάρια ικανά μέ τά όποια κομίζουσι φω- 
τόξυλα καί άλλα προϊόντα τοΰ τόπου είς τήν Θεσσαλινίκην (510) 

καί είς τό άγιον δρος. καί ετι από τήν ξυλουργικήν, επειδή έχου- 

σι τεχνουργεΐα, διά τοΰ ύδατος κινούμενα, τά όποια έβγάζουν ση

μαντικήν ποσότητα σανίδων πεφκίνων άξιολόγων. Η χώρα αυτή 
τά μέν πολιτικά ύποτελεΐ είς τήν Κατερήνην' τά δέ πνευματικά 
είς τόν Θεσσαλίκης (Θεσσαλονίκης ήθελε να γράψει) επίσκοπον 

Πλαταμώνος.

Είς ταύτην τήν χώραν είναι καί Μετόχι άξιόλογον τής Μονής 
τοΰ αγίου Διονυσίου τοΰ Όλυμπίου. Ή  δέ Μονή είναι επάνω είς 

τά δρος τρεις ώρας καί έτι πλέον άπέχουσα τοΰ Λιτοχωρίου είς 

μίαν φάραγκα, περιτειχισμένη μέ εκκλησίαν άξιόλογον, μέ κα- 
μπαναρεΐον, μέ βιβλιοθήκην. Έ πί τής έπαναστάσεως όμως τό ε-

28. Μάλλον βουρκώδη ( =  τελματώδη) ήθελε να γράψει.
29. Η πόλη αυτή, σύμφωνα με νεότερες έρευνες, βρισκόταν κοντά στον Πλατα- 

μώνα.
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κχυσαν καί τό ερήμωσαν οι Τούρκοι (30 ). έρημον είναι ήδη καί 
:ό Λιτάχωρον αυτό, των δέ κατοίκων ο'ι περισσότεροι καί καλλί

τεροι μετώκησαν εις τάς Σέρ-ρας καί συγκατοίκησαν μέ τούς Κρα- 
νιώτας.

Καί ενταύθα μέν τελειόνουσιν οι επί τής Περραιβίας τόποι τής 

Πελασγιώτιδος, ήτις εκτείνεται καί προς τό νότειον καί άνατολο- 
νινότειον (510) μέχρι τοϋ Πελασγικού κόλπου, καί τής Θεσσα- 

λιώτιδος. Εις αυτά τά μέρη είναι.

Κ  ι σ ι ρ λ ί μικρόν (31 ). Χωρίον Τουρκικόν εις τους πρό- 
ποδας τής ’Όσσας, εις θέσιν τερπνήν, εις γήν καρποφόρον κατάρ- 

ρυτον από ύδατα καί κατάφυτον από δένδρα κάρπιμα. "Εχει πε
ρίπου έκαντόν (510) οικίας τουρκικός δλας. οΕ "Ίδιοι Τούρκοι 

εργάζονται την γήν τους. Πρόσοδοι πρώται καί έπικερδέστεραι 
είναι τά σταφύλια, τά όποια ηξεύρουν καί τά φυλάττουν εως τού 
Πάσχα νωπά, καί τά πωλοΰν εις Άάρισσαν καί άλλα μέρη* μέ 

κέρδος σημαντικόν, δεύτεραι τά διάφορα πωρικά ώς ρόϊδα, κυ

δώνια, καρπούζια, πεπόνια καί τά τοιαΰτα. Οί κάτοικοι κυβερνη

μένοι καί πολλοί αυτών πλούσιοι.

Κ  ι σ ι ρ λ ί μεγάλον (32 ). Χωρίον Τουρκικόν περί μίαν ώ

ραν άπέχον τού ειρημένου πρός την μεσημβρίαν εις την υπώρειαν 

καί τούτο τής ’Όσσας, Ιχον περίπου έκατόν καί πεντήκοντα οι
κίας τόπον καί προσόδους οίας τό προειρημένον. Τ ά  δύο) ταΰτα 

χωρία φαίνεται δτι πάλαι ήσαν υποστατικά ή μετόχια μοναστη- 

ρίονν δτι ή λέξις Κισιρλί δηλοΐ καλογηρεΐσν.
Πλησίον του μικρού Κισιρλίου πρός βορράν αυτού εις τό ριζόν 

τού βουνού είναι δάση απέραντα άγριελαίων, εκ των όποιων πρό-

30. Το μοναστήρι ξαναχτίστηκε αργότερα, για  να πυρποληθεί απ’ τους Γερμα
νούς στην Κατοχή, επειδή είταν λημέρι ανταρτών. Κάποια στοιχεία γ ια  τον
όσιο Διονύσιο και το μοναστήρι του καταχωρούνται στην «Ακολουθία του Ο
σίου και Θεοφόρου πατρός ημών Διονυσίου... Εκδίδεται επί τη βάσει της εν 
Κωνσταντινουπόλει εν έτει 1901 Γ ' εκδόσεως υπό του Μητροπολίτου Κίτρους 
Βαρνάβα, εν Κατερίνη 1973» (σελ. 5— 9 και 37— 40).

31. Σήμερα: Σικούριο.
32. Κι αυτό αποτελεί σήμερα την κωμόπολη Σικουρίου.
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τερον μέν εξυλεύοντο οι γειτονεύοντες Κονιάροι, ήδη δέ έπεχεί- 
ρησε μπέης τις Λαρισσαΐος νά τά έξημερώνη αγορά σας αυτά ή μέ

ρη αυτών από τούς έχοντας, καί με τόν καιρόν θέλει κάμη ελαιώ

να θαυμάσιον καί έπικερδέστατον.

Πρός τό άνατολικονότειον των Κισιρλίων είναι καί έτερα χωρία 

τουρκικά. Εις τάς πρός τό μέρος τής Ά γε ιά ς  (8 ΙΓ ’) θετταλικάς 
ευφόρους πεδιάδας, τα όποια πρός τοΐς άλλοις πολυειδέσι καρποΐς 

τής γής έχουσι καί ποίμνια προβάτων καί βοών άγέλαι.

Κατωτέρω εντεύθεν πρός τό νότειον είναι εν χωρίον Π έ τ ρ α  

καλούμενον μέ περίπου 70 οικίας, τό όποιον πρός τοΐς άλλοις έ- 
βγάζει ρεβίθια καί φακάς αξιόλογα. Εις τό πλάγι τοΰ χωρίου τού

του είναι ή Νεαωνίς ήμελημένη λήμνη, βάλτος άβατος, καί εις 

γεωργίαν καί ίχθυαγμίαν (33) άχρηστος.

Δύω μίλια κάτωθεν τής Νεσωνίδος πρός νότον έρχεται ή λήμνη 

Βοιβϊίς έκτεινομένη κατά μήκος πρός νότον εις τό ριζόν παραφυά- 

δος τίνος τοΰ Πηλείου, πρός άνατολάς δέ ταύτης είναι κόμη (κώ
μη ήθελε να γράψει βέβαια) αξιόλογος τά

Κ α ν ά λ ι α .  Κώμη (34) έχουσα περίπου τριακοσίας οικίας 

χριστιανικάς δλας, υποτελής εις τόν αυτόν αύθέντην καί μουκα- 
τά (35) μέ την λήμνην Βοιβιΐδα, άνήκουσα μάλλον εις τά τής κυ

ρίως Μαγνησίας χωρία.

Β ε λ - ε σ τ ΐ ν ο ς  αί πάλαι Φ ε ρ α ί καθέδρα τοΰ ’Αδμή- 

του καί μετά τοΰ Ίάσονος τοΰ τυράννου, πάλαι μέν πόλις περίφη

μος· νΰν δέ Κώμη μικρά μόλις έχουσα τριακοσίας οικίας, κεΐται

33. Η λέξη έχει υπογραμμιστεί από τον Κωνσταντά, ενώ στο περιθώριο έχει 
γράψει ο ίδιος τη λέξη «ίχθυάγρευσιν», που είναι και η πιο σωστή. Η Νεσω- 
νιδα είταν λίμνη στα πολύ παλιά χρόνια κι απλωνόταν όταν πλημμύριζε ο Πη
νειός. Στην εποχή του Κωνσταντά είταν βαλτότοπος, όπως είναι και σήμε
ρα, και λεγόταν απ’ τους Τούρκους «Καρά - τσα ·ί·ρ » ( =  Μαύρο λιβάδι). 
(Βλ. Γιάνη Κορδάτου, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιός, όπ. π., σελ. 
35— 36).

34. Ύ σ τερ ’ άπ’ τη λέξη «κώμη» γράψει «χριστιανική» (δηλ. «κώμη χριστιανι
κή», την οποία όμως έχει διαγράψει με μια γραμμή.

35. Μουκατάς: επαρχία (σ τα  τούρκικα).

27



πρός νότον της Βοιβιίδος λήμνης άπέχουσα τοΰ Κάστρου τοΰ Ρό

λου (Γόλου ασφαλώς ήθελε να γράψει) περίπου τρεις ώρας προς 
δυσμάς καί εννέ (36) σχεδόν τής Λαρίσης προς άνατολάς (37). 

Κατοικεΐται από Τούρκους καί πολλά ολίγους χριστιανούς. Πρό
σοδοι δε αυτής γεννήματα παντοία καί πολλά σίτος μάλιστα εξαί

ρετος, μετάξι ικανόν. Τρέφει καί ποίμνια προβάτων ικανά καί ά- 

γέλαι βοών. Σώζονται περί αυτήν πολλά λείψανα τής αρχαίας 
λαμπρότητάς της. Θεωρείται καί την σήμερον ώς πρωτεύουσα των 

εν τή περιοχή αύτής χωρίων, κριτήν τουτέστι καδήν ίδιον εχουσα.

" Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Βελεστινιώτης' Χώρα χριστιανική 
περίπου τριακοσίας οικίας εχουσα μεταξύ λόφων τερπνών. Απέχει 

μίαν καί ήμίσειαν ώραν τοΰ Βελεστίνου προς άνατολάς καί μίαν 
καί ήμίσειαν τοΰ Κάστρου τοΰ Γόλου πρός δυσμάς, κείμενη έν τώ 
στενώ δΓ οΰ ή πρός Λάρισσαν καί λοιπήν Θεσσαλίαν δίοδος. Πρό
σοδοι δε αύτής έπικερδέστεραι μέλι πολύ καί καλάν, βούτυρον, τυ

ρί καί ολίγα γεννήματα.

' Α  ρ μ υ ρ ό ς . Κώμη Τουρκική ολίγον άπέχουσα τής Θαλα- 

λάσσης (το σωστό βέβαια: θαλάσσης) εις πεδιάδα τερπνήν καί 

πάμφορον, εχουσα περίπου διακοσίας οικίας (38 ). Κατοικεΐται α
πό Τούρκους, καί ολίγους χριστιανούς εργαζομένους τά τών Τούρ

κων υποστατικά. Πρόσοδοι δέ ταύτης γεννήματα παντός είδους 

καί ο περίφημος καπνός (νικοτιανή τουτούνι) ό όποιος ζητείται 
πανταχόθεν. Απέχει τοΰ Κάστρου τοΰ Γόλου δύω ώρας καί ήμί- 

σειαν (39) πρός νότον (40).

Μεταξύ τοΰ 'Αρμυροΰ καί τοΰ Κάστρου φαίνονται ερείπια πα- 
λαιάς τίνος μεγάλης καί άξιολόγου πόλεως επί τής ακτής σχεδόν 

τής θαλάσσης, ή οποία λέγουσιν ότι ήτον αί Παγασαί εξ ής ώνό-

36. Κι αυτή η λέξη υπογραμμισμένη από τον Κωνσταντά, που τη γράψει σωστά 
«έννέα» στο περιθώριο.

37. Το σωστότερο: προς τα  βορειοανατολικά.
38. Σήμερα ο Αλμυρός είναι πόλη, έχοντας πάνω από 8.000 κατοίκους.
39. Λάθος. Η απόσταση Βόλου —  Αλμυρού είναι 36 χιλιόμετρα, και καλύ

πτεται σε πολλές ώρες.
40. Καλύτερα: προς τα  νοτιοδυτικά, όπως σωστά το σημειώνει ο Νικόλαος Μά- 

γνης (Περιήγησις..., όπ. π ., σελ. 22).
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ματο (41) καί δ κόλπος τοΰ Γόλου Παγασαΐος κόλπος- μ’ όλον 

ότι άλλοι διϊσχυρίζονται ότι αί 11 αγασαί ήσαν όπου είναι τήν σή
μερον δ Γόλος κληθεϊσα οίίτω διά τάς εν αύτφ πολλάς πηγάς. Πι- 

θανωτέρα όμως είναι των πρώτων ή γνώμη, εν μέν ότι όπου είναι 
δ Γόλος, λείψανα τοιαύτης πόλεως δεν φαίνονται" άλλο δέ διότι ή 

ιστορία λέγει ότι αί Π αγασαί ήτον έπίνειον των Φερών, καί ενταύ

θα συνέφερε να είναι τδ έπίνειον των Φερών.

Μεταξύ τοΰ Κάστρου καί των Παγασών είναι αί άλικαί από 
τάς δποίας έβγαίνει άλας πολύ καί καλόν φέρον σημαντικόν κέρ
δος εις τήν έξουσίαν.

Προς τδ νοτιοδυτικόν (42) τοΰ 'Αρμυροΰ είναι
II λ ά τ α ν ο ς . Χώρα Χριστιανική μέ εκατόν καί πεντήκον- 

τοι οικίας. Πρόσοδοι δέ αυτής γεννήμα (τα) καί καπνοί εξαίρε

τοι ώς οί τοΰ 'Αρμυροΰ.

Κ  ω φ ο ί . Χώρα χριστιανική εχουσα καί αύτή οικίας 150 καί 

προσόδους γεννήμα (τα ), κ (α) πνούς καί ποίμνια προβάτων καί 
Αιγών, κεΐται πρός τδ νοτιοανατολικόν τής Πλατάνου.

Γ  ο ύ ρ α (43 ). Χώρα χριστιανική επί τοΰ ’Όρθυος (44) ό

ρους έπί τής νοτιοδυτικής πλευράς τοΰ ’Όρους μέ περίπου διακο- 

σίας οικίας, τής δποίας οί κάτοικοι ζώσιν από υφάσματα μάλινα 
(8 Ι€ ) οίον τζέργαις, καρπέταις, καί άλλα τοίαΰτα, τά όποια εργά

ζονται καί διαδίδουσιν εις τήν Θεσσαλίαν καί εις άλλα μέρη εκτός 

τοΰ κράτους (45).

Περί τά μέρη ταΰτα, τά όποια ανήκουν μάλλον εις τήν Φθιώ

τιδα, είναι καί εν μοναστήριον Παναγία Ξένιά καλοόμενον, πλού-

41. Τη λέξη την υπογραμμίζει ο Κωνσταντάς, και στο αριστερό περιθώριο τη 
διορθώνει σε «ώνομάζετο».

42. Η λέξη είναι κλεισμένη σε παραλληλόγραμμο —  δείγμα ότι αναιρείται —  
και στο αριστερό περιθώριο προσθέτεται η λέξη «νοτιοανατολικόν», που εί
ναι και το σωστό.

43. Σήμερα λέγεται Ανάβρα.
44. Πρόκειται για το €ουνό Όθρη.
45. Η Γουρα (Ανάβρα) είταν τότε στο ελληνικό έδαφος. Λ ίγα χιλιόμετρα βο

ρειότερα βρισκόταν η οροθετική γραμμή.
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σιον μέ κτήματα πολλά, εις το οποίον εόρΐσκεται μία θαυματουρ
γός είκών της Θεοτόκου, τήν όποιαν σέβονται καί ευλαβούνται 

καθ’ υπερβολήν όλοι οι εν Θεσσαλία Χριστιανοί καί αύτοί Ιτ ι οί 
Τούρκοι (46) . Καί τα μεν υποστατικά τοΰ μοναστηριού τούτου έ

μειναν εντός των ορίων τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδας- τό δε μονα- 

στήριον εις τό οθωμανικόν κράτος.

46. Εντυττωσιάζει η πληροφορία ότι η Παναγία Ξένιά έβρισκε απήχηση και 
στους Τούρκους. Πάντως γ ια  τους χριστιανούς είταν το μέγα στήριγμα της 
ελπίδας, κι η εικόνα της περί φερόταν συχνά στα χωριά του Πηλίου και σε 
άλλα της Θεσσαλίας και της Ρούμελης. (Περισσότερα για  το μοναστήρι 6λ. 
Νικολάου Γιοχννόπουλου, Η ιερά Μονή Ξενιάς εν Θεσσαλία, Θεσσαλικά Χρο
νικά, τόμ. Δ ' ,  Αθήναι 1933, σελ. 64— 84, όπου και η σχετική βιβλιογρα
φία) .
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Η Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Ω Τ Ι Σ

Ή  Θεσσαλιώτις, ή οποία ήτον ή ιδίως Θεσσαλία, είναι εις τό 

δυ τ ι κομεσημβρ ι νό ν τής Θεσσαλίας, καί είς τό δυτικόν τής Φθιώτι

δας ή όποία... (εδώ τώρα κόβεται η συνέχεια της γραφής του 
Γρηγορίου Κωνσταντά, γιατί έχει χαθεί ένας άγνωστος αριθμός 

φύλλων. Θα ξαναβροΰμε την αρχή της συνέχειας σε άλλη σελί

δα, που αναγράφει πρώτα τη λέξη «θρησκεία») '■

«θρησκεία δέ πρεσβεύεται είς δλα αυτά τά χωρία τής ανατολι

κής ορθοδόξου εκκλησίας, εκτός τοΰ Κάστρου τοΰ Γόλου, τό όποιον 

κατοικεΐται από μόνους Τούρκους καί τών Λεχωνίων, Κώμης πε

ρίπου τρεις ώρας προς άνατολάς τοΰ Κάστρου άφισταμένης, ήτις 
κατοικεΐται από Τούρκους καί χριστιανούς.

Τό ήθη δέ των κατοίκων (47) εν γένει είναι πεπολισμένα 

(δηλαδή πολιτισμένα) (48) , έπειδή δλα τά χωρία έχουν σχολεία 

τής έλληνικής γλώσσης, καί είς δλα εύρίσκονται άνθρωποι όπω- 

σοΰν πεπαιδευμένοι, καί πολλοί ξενιτευμένοι χάριν έμπορίου είς 
Κωνσταντινούπολή, είς Βλαχομπογδανίαν, είς Βιέναν τής Αυ

στρίας καί είς άλλος πόλεις τής πεπολισμένης Ευρώπης. Πολλοί

47. Εννοεί του Πηλίου.
48. Η παρατήρηση τούτη του Κωνσταντά είναι αντιγραμμένη απ’ τη «Γεωγρα

φία Νεωτερική...» (όπ. π.) που σύνταξε και κυκλοφόρησε στα 1791 μαζί 
με το συντοπίτη του Δανιήλ Φιλιππίδη: «Τ ά  ήθη τών άνθρώπων γενικώς εί
ναι πολισμένα· έπειδή δλα σχεδόν αυτά τά χωρία έχουν σχολεία τής Ε λ 
ληνικής, είς δλα ευρίσκει τινάς άνθρώπους ολίγο πολύ προκομμένους» (σελ. 
105). Στο νέο κείμενο του Κωνσταντά, που εξετάζουμε, έχει απαλειφτεί η 
λέξη «σχεδόν», ένα στοιχείο που φανερώνει πόσο προσεχτικά ζύγιζε τις σκέ
ψεις που είχε διατυπώσει με το Φιλιππίδη πριν από πενήντα περίπου χρό
νια. Έ τσ ι , ενώ τότε όλα σχεδόν τα  χωριά είχαν σχολείο, τώρα (1838) το 
έχουν όλα γενικά.
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δέ έχρηιιάτισαν καί υπουργοί κατά καιρούς τών ηγεμόνων τής 

Βλαχίας καί Μπογδανίας (49 ). Οι άνθρωποι έν γένει είναι κα- 
λοφορεμ,ένοι κατά τήν συνήθειαν τοΰ τόπου. Καθόλου δέ δεν εδ- 

ρίσκεις εις αυτόν τόν τόπον χωρία αλλά πόλεις μικράς δημοκρα
τουμένας καί έκ τούτου ακολουθεί νά είναι οί Μαγνήτες ολίγον τι 

πλούσιοι καί στασιώδεις (50).
Προϊόντα καί εισοδήματα τοΰ τόπου είναι πρώτα καί επικερδέ

στερα τό μετάξι, τό λάδι καί α! έλαίαι. Τό μέν πρώτον γενικόν, 

τά δέ άλλα δύω ποΰ περισσότερα καί ποΰ όλιγώτερα καί ποΰ διά 
μόνην τήν χρήσιν τοΰ τόπου μόνον. Δεύτερα δέ καί δχι τόσον επι
κερδή τά σΰκα, τά κρασία καί άλλα πωρικά διάφορα καί εξαίρε

τα- οίον μήλα πολλών καί εξαίρετων ειδών, απίδια, κεράσια, δα

μάσκηνα, κάστανα (51) , ροϊδιά, καρύδια, καεσά, κηδώνια κτλ. 
Εις μερικά χωρία γίνονται καί λεμόνια, πορτοκάλια καί νερά

ντζια. Γεννήματα εις μέν τά δυτικά χωρία γίνονται σιτάρι, κρι
θάρι , βρίζα, κεχρί, αραποσίτι ποΰ περισσότερα καί ποΰ όλιγώτερα, 

ούδαμοΰ δμως ικανά νά θρέψουν τούς κατοίκους, άλλ’ άναπλη- 
ροΰσι τήν χρείαν τους από τήν λοιπήν Θετταλίαν εις δέ τά ανα
τολικά χωρία αραποσίτι μόνον καί τοΰτο ολίγον. "Οσπρια δέ οίον 

φασούλια, κουκιά, ρεβίθια πλουσιοπάροχα καί εξαίρετα εις δλα 

τά χωρία" εις μερικά δέ γίνεται καί λαθύρι από τό όποιον κατα
σκευάζεται ή φάβα" κράμϋα, σκόροδα καί πράσα παντού. Ποί

μνια προβάτων καί αιγών πολλά ολίγα (52) διά τό στενόν τοΰ

49. Πραγματικά τόσο στα προεπαναστατικά χρόνια όσο και στα μετεπαναστα- 
τικά πολλοί Θεσσαλομάγνητες είχαν μεταναστέψει σ τις  Παρίστριες ηγεμο
νίες, όπου πρόκοψαν άλλοι σαν έμποροι, άλλοι σαν γραμματικοί και πολιτι
κοί άντρες κι άλλοι ως ανώτεροι κληρικοί.

50. Σ τα  1791 έγραψε, μαζί με το Φιλιππίδη («Γεωγραφία Νεωτερική...», όπ.π.,
σελ. 106), ότι οι Πηλιορίτες είναι «κομμάτι δυσήνιοι ( =  δυσπειθείς, ανυ-
πόταχτοι), στασιώδεις και ταραχώδεις».

51. Στη «Γεωγραψ;α Νεωτερική...» (όπ. π.) δεν αναφέρει παραγωγή από κά
στανα στο Πήλιο. Είναι πολύ πιθανό να μην υπήρχε τότε, γιοττί το Πήλιο 
παρουσιάζεται να έχει μόνο αγριοκαστανιές. Φαίνεται πως αργότερα μετα
φέρθηκαν από αλλού μπόλια κι άρχισε η παραγωγή των καστάνων.

52. Γράφοντας ο Κωνσταντάς ότι το Πήλιο έχει πολύ λίγα  κοπάδια ζώων, δεν
ξέρουμε πόσα εννοεί. Πάντως ίσαμε την Κατοχή όλα τα πηλιορίτικα χωριά
έτρεφαν πολλά γιδοκόπαδα από πέντε και περισσότερα (τα  μεγαλύτερα). Φαί
νεται ότι τα κοπάδια τούτα μειώθηκαν πολύ τον καιρό της Επανάστασης, α
φού τ ’ άοπαζαν, από τη μια μεριά οι αγωνιστές γ ια  τη συντήρησή τους, 
κι από την άλλη οι Τούρκοι για  να έχουν να τρώνε κι αυτοί.
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τόπου και την πληθών των μουλκίων' άγέλαι βοών ούδαμοΰ (5 3 ), 

δθεν τά βόδια όπου χρειάζονται εις την γεωργίαν τά προβλέπουν 
από τήν λοιπήν Θετταλίαν, ομοίως καί τά μουλάρια, άλογα καί 

όνους. Εύγαίνουν ( ; )  έτι από τήν Μαγνησίαν καί εργόχειρα των 

κατοίκων διάφορα καί επικερδή ως θέλομεν ίδή έν οίκεΐψ 
τόπψ (54 ).

Δ Γ Τ ΙΚ Α  Χ Ι2ΡΙΑ  Ε ΙΝ Α Ι

'Η  Μ α κ ρ υ ν ί τ ζ α ,  χώρα πρώτη μάλλον δέ πόλις καί 

διά τό μέγεθος καί διά τό προνόμιον δπου εχει νά είναι τρόπον 

τινά μητρόπολις καί πρωτεύουσα τών λοιπών Βακουφίων. καί εί
ναι εις ένα τό (πον) πολλά κατηφορικόν εις τρόπον ώστε αί οί- 

κίαι αί περισσότεραι από τό μέν τό έμπροσθεν μέρος είναι διόρο- 
φοι καί τριόροφοι. άπό δέ τό όπισθεν άνεβαίνουσιν εις τήν στέγην 
αί όρνιθες καί οί σκύλοι. Απέχει άπό τήν θάλασσαν δΰω ώρας, 

εχει οικίας υπέρ τάς χιλίας λιθοκτίστας δλας, πολλαί τών όποιων 
είναι ώραιόταται έχουσαι πάντα τά πρός άνάπαυσιν. ’Έχει καί δΰω 

μαχαλάδες, τών οποίων ό εις κεΐται κάτωθεν πρός νότον καί συ

νέρχεται μέ τήν πόλιν (55) έχων περίπου εκατόν πεντήκοντα οι
κίας καί ονομάζεται Κ ο υ κ ο υ ρ ά β α ' δ δ έ  άλλος δςστις κα
λείται Σ τ  α γ  ι ά τ α ι είναι πρός άνατολάς ολίγον άπέχων I- 

χων καί αυτός περίπου έκατόν οικίας. Ή  Μακρυνίτσα ήτον καθέ- 
δρα τοΰ Βοεβόνδα, πρότινων όμως ετών αί διχόνοιαι καί τά ταρά- 

φια (56) τών Μακρυνιτζιωτών μετετόπισαν εις άλλο μέρος τήν 
τοΰ Βοεβόνδα καθέδρα πρός βλάβην εαυτών καί τών λοιπών χω

ρίων.

Ή  Μακρυνίτζα είναι τόπος όχυρότατος, επειδή καί άπό δυ-

53. Στη «Γεωγραφία Νεωτερική...» (όπ. π., σελ. 106) οι δυο συγγραφείς α
ναφέρουν: «Ά γέλα ις  βοδιών ττολλά όλίγαις».

54. Πουθενά ωστόσο ο Κωνσταντάς δεν ξανάγραψε γ ια  κατασκευή εργόχειρων 
στο Πήλιο. Ίσ ω ς  να ανάφερε όμως στις σελίδες ιτου χάθηκαν.

55. Εννοεί βέβαια την ίδια τη Μακρινίτσα, όχι το Βόλο ιτου στα  1838 δεν υ
πήρχε, εξόν από το κάστρο του και μερικά μαγαζιά στην παραλία.

56. Έριδες, φαγωμάρες. . ■ Λ -

33



σμάς καί από άνατολάς περιστεφανούται από κρημνούς καί βρά

χους αποτόμους καί άβατους, είναι τρόπον τινά προπύργιον των 
λοιπών χωρίων τής Μαγνησίας καί πολλάκις τά ελύτρωσεν άπό 

τάς καταδραμάς των άλβανών ληστών, επειδή μέ τό νά είναι εις 
τον ισθμόν τής χερσονήσου (57) καί οχυρά, οί κακούργοι δέν τολ

μώ σι νά εισχωρήσουν εις τά ενδότερα μέρη άφίνοντες δπισθέν των 

τό όχύρωμα τούτο.

Τά εισοδήματα τής Μακρυνίτζας είναι τό Μετάξι, ό σίτος, ή κρι- 

θή καί άλλα γεννήματα, ό οίνος καί μέλι έξαίρετον ύπερβαΐνον 
σχεδόν τό τού Υμηττού τής Α ττικ ή ς (58 ). Ελαίας δέν Ιχει ούτε 

σύκα. "Εχει δμως τόπον πολύν άγεώργητον εις τόν (ό) ποιον φέ- 

ρουσι καί παραχειμάζουν τά ποίμνιά των βλάχοι άπό τήν άνω 
Θετταλίαν καί άπό τήν Μακεδονίαν καί δίδαυσιν ικανόν κέρδος.

Οί Μακρυνιτζιώται δέν καταγίνονται σχεδόν τελείως εις τήν 

γεωργίαν, άλλά ένασχολοΰνται εις τό έμπάριον καί εις χειροτε

χνήματα καί έργόχειρα. οί άνδρες τεχνουργούσι παπούτζια, μετά- 
φια (5 9 ), δισάκια, τρουβάδες άπό τά όποια προμηθεύονται τά 
λοιπά χωρία τής Μαγνησίας, πανία βαμβακερά, άλλαντζιάδες με
ταξωτούς παρομοίους σχεδόν μέ τούς Σαμαλαντζιάδες' φιτιλιά, 
ζωνάρια, τά όποια έβγαίνουν (δηλαδή εξάγονται) καί εις ξένους 

τόπους (60) καί φέρουσιν ικανόν κέρδος, αί γυναίκες (κάνουν) 

νήματα λεπτότατα, τζιράπια καί άλλα έργόχειρα έπικερδή. Οί

57. Εννοεί τη χερσόνησο της Μαγνησίας. Κάποια στοιχεία γ ια  ληστρικές ε
πιδρομές Αλβανών ληστών καταχωρεί ο Βαγγέλης Σκουβαράς στο βιβλίο του 
«Το παλιότερο αρματολίκι του Πηλίου κι οι Αρβανίτες στη Θεσσαλομαγνη- 
σία (1750— 1790)», Βόλος 1960.

58. Πρώτη φορά αναγράφεται η πληροφορία, πως το μέλι της Μακρινίτσας εί- 
ταν ανώτερο «σχεδόν» από κείνο του Υμηττού.

59. Χράμια από τραγόμαλλο, χωρίς κατεργασία στις ντριστέλες. Γίνονταν από 
τους «σχοινάδες», που έφκιαναν και τους τουρβάδες, τριχιές κλπ. (Από το 
τούρκικο Μ ϋΤΑΡ/ ’ΙΤΟϋ στην κυριολεξία σημαίνει «μέρος ή αντικείμενο, 
γύρω απ’ το οποίο στρέφεται κάτι») (πληροφ. Κώστα Λιάπη).

60. Μακρινιτσιώτικες παραδόσεις μας πληροφορούν, ότι καραβάνια ολόκληρα ξε
κινούσαν απ’ το  χωριό, φορτωμένα με προϊόντα του τόπου, γ ια  ξένες αγο
ρές. Αποκεί πάλι επέστρεφαν με εμπορεύματα, κι η Μακρινίτσα γνώριζε μέ
ρες μεγάλης οικονομικής ακμής. (Βλ. και Αποστολίας Νάνου —  Σκοτεινιώ- 
τη «Μακρινίτσα», Αθήνα 1977, σελ. 38 ).
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Μακρυνιτζιώτιχι είναι εύθυμοι, συμποτικοί, έλευθέριοι, φίλαρχοι 

όμως καί είς πάντα φιλόπρωτοι.

Γ  6 λ ο ς (61) . τά σημαντικώτερον από τά Χάοια χωρία τής 
Μαγνησίας, περίπου μίαν ώραν άπέχον τής Μακρυνίτζας πρός τό 

άνατολικονότιον. Αυτή ή κωμόπολις Ιχει περίπου έπτακόσια σπί
τια τά περισσότερα έπάνω είς λόφους είς τούς πρόπαδας τοΰ Π  ή

λιου, τά έπίλοιπα είς πεδινώτερον τόπον, κατάρρυτος από ΰδατα 

διαυγέστατα καί ύγιεινότατα καί κατάφυτος άπό δένδρα κάρπιμα 
καί έπικερδή, οίον σιυκαμιναΐς, κερασιαΐς, άπιδιαΐς καί άλλα. Διαι

ρείται είς δύω μέρη μέ πρδς δυσμάς τό περισσότερον, μέρος δέ 
πρός άνατολάς. Πρόσοδοι δέ έπικερδέστεραι τοΰ Γόλου είναι τό 

μετάξι καί τά  γεννήματα, Ιχει ό τόπος καί αμπελώνας καί συκιώ- 

νας, έλαίας δέ πολλά όλίγας Ιχει. Οί κάτοικοι τοΰ Γόλου ως πολ

λά γειτονεύοντες είς τούς Τούρκους, τουρκίζουσιν είς τά ήθη (62 ). 
άλλως δμως είναι άνθρωποι άγαθοί καί συμποτικοί.

Πρός τό άνατολικοβόρειον τοΰ Γόλου κεΐται κατάστημά τι είς 
είδος μοναστηριού μέ έκκλησίαν καί οικήματα έπάνω είς λόφον 

άξισθέατον, τό όποιον τό πάλαι ήτον καθέδρα τοΰ έπισκόπου τής 
Δημητριάδος, καί δνομάζεται ετι καί νΰν Επισκοπή (63 ).

Κάτω  από την χώραν έκτείνεται μέχρι τής θαλάσσης μία πε- 

διάς (64) κατάφυτος από δένδρα έπικερδή καί μάλιστα άπό συ- 

καμιναΐς, ή όποια έβγάζει καί γεννήματα ικανά.

Μεταξύ τοΰ Γόλου καί τοΰ Κάστρου έχουν οί καστρινοί τοΰρ- 

κοι οικίας καί πύργους είς τούς όποιους κατοικοΰν τό καλοκαίρι.

61. Εννοεί βέβαια τον Ά νω  Βόλο, αφού ο σημερινός Βόλος δεν υπήρχε τότε, 
εξόν από το κάστρο στα  σημερινά «Παλιά» και μερικά μαγαζιά έξω απ' 
αυτό.

62. Δυστυχώς ο Κωνσταντάς δεν αναλύεται σε λεπτομέρειες ώστε να καταλά
βει κανείς σε ποιες εκδηλώσεις της ζωής «τουρκίζουν» οι Βολιώτες». Στη 
«Γεωγραφία Νεωτερική...» πάντως δεν αναγράφει ότι οι Βολιώτες ακολουθούν 
και τούρκικους τρόπους ζωής.

63. Ίσα μ ε σήμερα διατηρείται η ονομασία. Μάλιστα κι ολόκληρο το  ύψωμα 
λέγεται «λόφος Επισκοπής». Περισσότερα γ ια  την Επισκοπή 6λ. Νικ. Δ . 
Παπαχατζή, Η περιοχή του Βόλου, Βόλος 1946, σελ. 76— 77.

64. Πρόκειται για την πεδιάδα όπου είναι χτισμένος ο Βόλος σήμερα.
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IV ν

Όνομάζεται δέ δ τόπος οότος Περιβόλια.

Κάτω από τόν Γόλον καί τά περιβόλια περίπου δύω ώρας είναι 
τό Κάστρσν εις τήν ακτήν τής θαλάσσης, με λιμένα καλόν (65) 

(μικρόν μέν άλλ’ ίκανώς οχυρόν) οίκούμενον από Τούρκους μό
νους. Έκτος δέ τοΰ Κάστρου είναι καταστήματα εμπορικά, τώρα 

προσφάτως κτισθέντα (66 ). ένταΰθα οίκοΰσι καί οί άντιπρόξενοι 
των άλλων Βασιλείων, οί όποιοι έξαρτώνται άπό τούς έν Θεσσαλο

νίκη προξένους των δυνάμεων τούτων.

Τό Κάστρον τοΰ Γόλου ως έπίνειον πάσης Θετταλίας καί μέρους 

τής Ηπείρου έπρεπε νά είναι πόλις μεγίστη καί Ιμπορικωτάτη. 
Ά λ λ ' εις τόπον, τοΰ οποίου οί κρατούντες σπεύδουσι μάλλον να 

τόν Ιρημώσουν παρά νά τόν στολίσουν, είναι μάταιον νά ζητή τις 
τοιαΰτα (67).

Κ  α τ η χ  ώ ρ ι . μικρόν χωρίον άπό τά χάσια άπέχον έως 

τρία τέταρτα τής ώρας άπό τόν Γόλον προς τό βόρειον, κατάφυτον 
άπό δένδρα κάρπιμα μάλιστα συκαμιναΐς καί διάφορα πωρικά. 

έχει καί άμπέλια ικανά, ελαίας όλίγας. Τά  κύρια λοιπόν καί ε
πικερδέστερα εισοδήματα τοΰ τόπου είναι τό μετάξι καί τό κρα
σί. Συνίσταται άπό εκατόν καί πεντήκοντα οικίας χριστιανικάς.

II ο ρ τ α ρ ί α" χώρα, μάλλον δέ κωμόπολις σημαντικωτέρα 

των χασίων, συνεχομένη σχεδόν μέ τό Κατηχώρι άπέχουσα τοΰ 
Κάστρου ώρας τρεις καί τι προς εις τό βόρειον καί μίαν ώραν τής 

Μακρυνίτζας πρός άνατολάς. Χώρα ωραία καί έμπορική, είς το-

65. Πράγματι η νότια πλευρά του κάστρου είταν χτισμένη κοντά στο γιαλό, 
τόσον ώστε με φουρτούνες τα  κύματα χτυπούσαν στο τείχος. (Βλ. και Γιώρ
γου Θωμά, Ενθυμήσεις από τη Συκή —  Ά γνω στες γραφτές πληροφορίες, 
εφημ. «Η  Θεσσαλία» 26 Ιανουάριου 1975).

66. Είναι δηλαδή εποχή όπου αρχίζει να απλώνεται άταχτα ο Βόλος προς 
τα  ανατολικά του κάστρου. Για να μην τον αναφέρει πάντως ο Γρηγόριος 
Κωνσταντάς, σημαίνει πως δεν είχε συγκροτηθεί ακόμα, δεν είχε δημιουρ- 
γηθεί μορφή πολιτείας.

67. Είναι η πρώτη μα και η τελευταία φορά που ο Μηλιώτης δάσκαλος τα 
βάζει με τους Τούρκους, τονίζοντας τις  κλεψιές και τ ις  αρπαγές που έκα
ναν. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά γράφονται στο τουρκοκρατούμενο χω
ριό του.
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ποθεσίαν τερπνοτάτην, κατάρρυτος άπό δδατα καί κατάφυτος ά

πό τνκαμιναΐς, Ιχουσα περίπου εξακοσίας οικίας καλοκτισμένας. 
'Η  χώρα αυτή πολλά δλίγαν τόπον Ιχει μέ αμπέλια καί όλίγα φυ

τά έλαιών, όθεν οί κάτοικοι καταγίνονται είς τέχνας άνδρες καί 

γυναίκες καί κατασκευάζουν γαϊτάνια, ίμπρισίμια, σειρήτια, μαν- 

δύλια, ζωνάρια μεταξωτά, σερβέταις, τζιράπια μάλλινα Ιξαίρετα, 
παπούτζια, υποδήματα, από τά  όποια προμηθεύονται δλα τά  λοι

πά χωρία τσΰ Πηλίου, καί έβγαίνουν καί έκτός τοΰ τόπου τά  πε

ρισσότερα φέροντα σημαντικόν όφελος καί κέρδος είς τόν τόπον, 

έχουν ένταΰθα, καθώς καί είς την Μακρυνίτζαν, καί βυρσοδεψεία, 
απ’ τά όποια (βγαίνουν) πετζία καλώς έργααμένα καί καλώς 

βαμμένα, από τά  όποια στέλλονται πολλά είς Κωνσταντινούπολή. 

'ΌΟεν ζώσιν έν αφθονία, καί τρυφή οί Πορταρίται. Είς την Πορ- 

ταρίαν γίνεται έμπορικοπανήγυρις (παζάρι) κάθε πέμπτην τής 

έβδομάδος (6 8 ), είς την όποιαν συνέρχονται δλα τά χωρία τοΰ 
Πηλίου, έρχονται Ιτ ι καί από την λοιπήν θετταλίαν φέροντες 

γεννήματα καί άλλα προϊόντα τοΰ τόπου καί προξενεϊται καί έκ 
τούτου είς τόν τόπον σημαντικόν δφελος.

Είς τό βόρειον τής Πορταρίας είναι καί εν μοναστήριον παλαιό- 
τατον τιμώμενον έπ’ όνόματι τοΰ άγιου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου 

με κτήματα ικανά καί προσόδους σημαντικός, είς τό όποιον εύρί- 
σκοντο (69) καί βιβλία χειρόγραφα παλαιά έκκλησιαστικά.

' II Δ ρ ά κ ι α βακούφι άπέχουσα τής Πορταρίας περιττού 

τρεις ώρας πρός άνατολάς χώρα κατάρρυτος από διαυγέστατα δ- 

δατα καί κατάφυτος από δένδρα κάρπιμα ώς μηλιαΐς, κερασιαΐς, 
άπηδιαΐς καί συκαμινιαΐς. μέ έξακοσίας οικίας καλοκτισμένας καί 

ωραίας- κειται μεταξύ είς ράχεις ύψηλάς είς τρόπον ώστε τό κά

τω μέρος τής χώρας τό πρός νότον δεν βλέπει θάλασσαν, τό Ιπάνω 

δμως εχει θεωρίαν έξαίρετον καί τερπνήν. Εισοδήματα τοΰ τόπου 
πρώτα καί Ιπικερδέστερα είναι τό μετάξι, τό Ιλαιον, αί Ιλαΐαι.

68. Το παζάρι αυτό γινόταν και στα  1791, ασφαλώς και πριν, όπως ο ίδιος 
ο Κωνσταντάς σημειώνει, μαζί με το Δανιήλ Φιλιππίδη στη «Γεωγραφία 
Νεωτερική ...» (όπ.π., σελ. 111).

69. Μάλλον «εΰρίσκονται» ήθελε να γράψει.
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εχει καί αμπελώνας καί συκεώνας καρποφόρους. Πρός άνατολάς 
τ%  χώρας εχει καί δάση βαθύτατα καστανιών, άπό τά όποια I- 
βγαίνει ξυλική ώραία καί επικερδής. Οί δρακιώται άσχολοΰνται 
είς την Γεωργίαν, έπεί'δή έχουν γην πολλήν καί καλήν μάλιστα 
ελαιώνας. Εμπορεύονται καί διά ξηράς εις Λάρισσαν, Τρίκαλα, 
Φέρσαλα, δπου πωλοΰσι τά προϊόντα τοΰ τόπου των, καί φέρου- 

σιν είς τήν χώραν του: προϊόντα εκείνων τών τόπων, καί ώφελοΰν- 

ται ίκανώς καί έκ τούτου. Είς τό παράλιον έχει καί τόπον πεδι
νόν καί γεωργήσιμον.

" Α γ ι ο ς  Λ α υ ρ έ ν τ ι ο ς  πρός άνατολάς τής Δράκιας, 

χώρα μέ τετρακόσια περίπου σπίτια τά περισσότερα διόροφα καί 

τριόροφα, δλα καλοκτισμένα καί εύμορφα. Είναι καί αύτή ή χώ

ρα βακούφι είς θέσιν θαυμαστήν άπέχουσα τής Δράκιας δύω σχε

δόν ώρας, κατάρρυτος καί αύτή άπό υδατα καί κατάφυτος από 

δένδρα κάρπιμα παντείου είδους καί μάλιστα συκαμιναΐς. αί πρό

σοδοι καί αυτής είναι τό μετάξι τό ελαιον, αί Ιλαΐαι καί τό κρα

σί καθώς καί αί τής Δράκι (α) ς' πρός δυσμάς εχει καί αύτή κα- 

στανώνας. εχει καί αύτη ή χώρα είς τό παράλιον τόπον γεωρ

γήσιμον.

" Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς .  Χώρα Βακούφι. Δύω ώρας καί 

ήμισυ ώρας άπέχουσα πρός άνατολάς τοΰ άγιου Λαυρέντιου. I- 

χει καί αύτή περίπου τετρακόσια σπίτια, τά όποια έπί τής επα- 

ναστάσεως τών Ελλήνων τά έλεηλάτισαν καί τά κατέκαυσαν 

σχεδόν όλα οί Τούρκοι καί ήδη άνακτίζονται. Έ χ ε ι ή χώρα αύ

τη τόπον πολύν καί κάλλιστον άπό τήν κορυφήν του Πηλίου μέ

χρι τής θαλάσσης, ελαιώνας θαυμαστούς, άμπελώνας καί συκεώ- 

νας πολυκάρπους κ.τ.λ. Πρόσοδοι κυριώτεροι καί αύτής είναι τό 

Ιλαιον, τό μετάξι, αί έλαΐαι, τό κρασί- μεταξύ τών έλαιώνων, ό

που είναι τά καλύβιά των, έχουν πολλοί λεμονιαϊς, νεραντζαϊς καί 

πορτοκαλιαΐς. Έ χ ε ι ή χώρα δύω εκκλησίας τιμωμένας τήν μίαν 

επ’ όνόματι τοΰ αγίου Γεωργίου καί τήν άλλην τοΰ αγίου Άθα-
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νχτ'ου καί περί αυτήν τρία μοναστήρια (70) με κτήματα καί 
προσόδους σημαντικάς καί έν ένί λόγιο είναι από τάς καλιτέρας 

χώρας των Βακουφίων.

Κ α ρ α μ π α ς  μαχαλάς (71 ). Χωρΐον μικρόν Χάσι οίκού- 

μενον από χριστιανούς δύω ή τρία (τέταρτα) τής ώρας άπέχον 

προς τό δυτικονότιον τοΰ άγιου Γεωργίου, μαχαλάς τοΰ αγίου 
Γεωργίου. Εις τούτο κατέστησαν οί Μακρυνιτζιώται τήν καθέδραν 

τού Βοεβόνδα των Βακουφίων, κτίσαντες παλάτιον μεγαλοπρεπέ- 

στατον καί πολυτελέστατον σύν ούδενί λόγψ (72) .

Σ τ ρ ό φ ι λ ο ν .  Χωρίον μικρόν τούρκικον, υποτελές ώς μα

χαλάς εις τά Λεχόνια (73) δύω τρίτα τής ώρας άπέχον αυτών 

προς τό βόρειον.

Λ  ε χ ό ν ι α . Χώρα χάσικη εις τό νάτειον τοΰ Καραμπας 

μαχαλά οικουμένη από Τούρκους καί χριστιανούς, οί δεύτεροι 
πριν τής επαναστάσεως, δέν είχον ιδιόκτητα υποστατικά άλλ’ ή- 

σαν έργάται των υποστατικών των πρώτων (κολλήγοι) τώρα ό

μως απέκτησαν καί οί χριστιανοί κτήματα, καί έγιναν πολίται 
των Λεχονίων (74 ). Επειδή οί Τούρκοι τά πλαγινά μέρη τής

70. Τα τρία τούτα μοναστήρια σώζονται μέχρι σήμερα. Έ να  απ’ αυτά, το μο
ναστήρι των Ταξιαρχών, έχει γίνει αντικείμενο έρευνας από τον Κώστα Λιά- 
πη (Η Μονή των Ταξιαρχών στον Αη— Γιώργη Νηλείας, ανάτυπο από τον 
Σ Τ ' τόμο του «Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών», Βόλος 1982— 1983, σελ. 
33— 110).

71. Σήμερα: Ά γ ιο ς  Βλάσιος, μια ονομασία που πήρε απ’ τη μητρόπολη του
χωριού.

72. Δεν ξεκαθαρίζεται το για τί οι Μακρινιτσώτες δέχτηκαν να μεταφέρουν απ’ 
το χωριό τους την έδρα του βοεβόνδα των βακούφικων χωριών στο Καρα- 
μπάσι, που είταν τότε ένας μικρός μαχαλάς. Φαίνεται πως οι κάτοικοι της 
Μακρινίτσας είχαν φατριαστεί, κι έπεσαν στην πολίχνη φαγωμάρες. Αυτό 
τουλάχιστον προβάλλει ως α ιτία  ο Νικόλαος Μάγνης, γράφοντας: «Ε ίς τού
το (το  Καραμπάσι) μετέφερε ποτέ ή διχόνοια των Μακρινιτσιωτών τήν Εδραν 
τού βοεβόνδα των βακουφίων» («Περιήγησις...», όπ. π., σελ. 59). Έ γινε 
λοιπόν το Καραμπάσι πρωτεύουσα των βακουφιών, και μάλιστα πριν από 
το 1821, όπως σημειώνει ο Κορδάτος (Ιστορ ία  της επαρχίας Βόλου και Α
γιός, όπ. π., σελ. 285). Σήμερα στο Καραμπάσι (κάτω μαχαλάς) σώζεται 
ακόμα ένα υπόλειμμα μιναρέ (6λ. σελ. 40). Πουθενά αλλού του Πηλίου δεν 
υπάρχει κατάλοιπο από τούρκικο χτίσμα.

73. Σήμερα: συνοικισμός του Αγίου Βλασίου.
74. Από παλιά ακόμα, και πριν το 1791, οι Λεχωνίτες δεν όριζοιν χτή

ματα, κι είταν εργάτες στα  χωράφια των Τούρκων («Γεωγραφία Νεωτερι- 
κή...», όπ. π., σελ. 112).
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χώρας τα έπώλησαν είς Χριστιανούς καί έκράτησαν πεδιάδα ευ- 
φορωτάτην παραδαλασσίαν Ιχουσαν μήκος περίπου μιας ώρας καί 

πλάτος ήμισείας ώρας. Πρόσοδοι δέ αυτών μετάξι, κηπικά καί 
πωρικά διαφόρων ειδών ώς μήλα, απίδια, κεράσια, καεσά (δηλα

δή καίσια), λεμόνια, πορτουκάλια καί άλλα, όλα επικερδέστατα.

Π ι ν α κ ά τ α ι ς '  χωρίον μικρόν, Βακούφι καί αυτό, άπέ- 
χον μίαν καί ήμίσειαν ώραν πρός άνατολάς τοΰ άγιου Γεωργίου 

μέ περίπου έκατόν πεντήκοντα σπίτια. Πρόσοδοι καί τούτου εί
ναι τό μετάξι, τό ελαιον, αί έλαΐαι, τα σΰκα, τα σταφύλια κ.τ.λ. 

ώς τών ειρημένων χωρίων, εχει τόπον άνάλογον τών κατοίκων 

καί πολύφορον.

Β υ ζ  ί τ  ζ  α' χωρίον μικρόν ΒακούφΊ καί τούτο, άπιέχον μίαν 
καί ήμίσειαν ώραν πρός άνατολάς τοΰ είρημένου. Έ χ ε ι οικίας 
περίπου διακοσίας καλοκτισμένας καί ώραίας, μίαν νεάκτιστον ά- 
ξιόλογον έκκλησίαν τιμωμένην επ’ όνόματι τής Ζωοδόχου πη

γής (7 5 ), καί εν μοναστήριον έπ’ όνόματι τοΰ άγιου Ίωάννου 

τοΰ Βαπτιστοΰ (76) μέ ίκανας προσόδους. Έ χ ε ι καί τούτο έλαιώ- 
νας άξιολόγους, άμπελώνας, συκεώνας, καί εις τό παράλιον τό

πον πεδινόν. Τό χωρίον είναι κατάφυτον από δένδρα κάρπιμα καί 

μάλιστα συκαμηναΐς, καί τά πέριξ τοΰ χωρίου από καστανιαΐς. 

Πρόσοδοι καί τούτο (810) είναι τό μετάξι, τό Ιλαιον, αί έλαΐαι, 

τά σΰκα καί τό κρασί.

Μ η λ ι α ΐ ς . Χώρα από τά χάσια τρία τέταρτα τής ώρας ά- 
πέχουσα πρός χειμερινάς άνατολάς (77) τής Βυζίτζας' εχει πε

ρίπου τριακόσια καί πεντήκοντα σπίτια λιθόκτιστα καί πολλά κα- 

λοκτισμένα όσα μάλιστα κτίζονται τώρα. Ή  χώρα είναι κατάρ-

75. Η εκκλησία τούτη, χτίσμα του 18ου αιώνα, έπαθε ζημιές με τους σεισμούς 
στα  1954— 1955 κ» είταν να γκρεμιστεί. Μεσολάβησαν όμως διάφοροι φι
λότεχνοι και έσωσαν το μνημείο, που εττισκευάστηκε τελικά.

76. Το μοναστήρι διατηρείται ίσαμε σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση.
77. Ασννήθισ»τη σήμερα η έκφραση «πρός χειμερινάς άνατολάς». Ωστόσο 

είναι ακριβής, αφού άλλη είναι η θέση της ανατολής του ήλιου κατά το 
χειμώνα και άλλη το  καλοκαίρι. Οι άνθρωποι ζούσαν κοντά στη φύση και 
πρόσεχαν ιδιαίτερα τα  φυσικά φαινόμενα, περισσότερο γ ια  την εξυπηρέ
τησή τους.
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ρυτος Από κάλλιστα ύδχτα, καί κατάφυτος Από κάρπφα δένδρα, 

οιον συκαμινιαΐς, μ,ηλιαίς, κερασιαΐς, Απιδιαϊς, καεσιαΐς, καρυ- 
διαΐς καί τά τοιαΰτα. Τά  πέριξ τής χώρας κατάφυτα άπδ καστα- 
νιαίς, λεύκαις, δρυς, από τά όποια πορίζεται ικανή ξυλική είς κα
τασκευήν οικιών βαρελΐων καί άλλων τοιούτων Αγγείων. Τά  έπι- 

κερδέστερα υποστατικά αυτής τής χώρας είναι οί έλαιώνες, αί 
συκαμ,ινιαΐς, οί αμπελώνες, οί συκεώνες. "Εχει είς τά παράλια 

τόπον πεδινόν καί γεωργήσιιμον ικανόν, είς τόν όποιον σπείρεται 
σίτος, κριθή, Αραποσίτι καί τά τοιαΰτα. αί πρόσοδοί της αί έπι- 
κερδέστεραι είναι τό μετάξι, τό Ιλαιον καί αί έλαΐαι, δεύτεραι τά 

σΰκα, τά σΰκα, τά σταφύλια, τά καρύδια καί τά πωρικά μήλα δη

λαδή, κεράσια, κυδώνια καί τά τοιαΰτα. "Εχει Ιν τώ μέσω ναόν 
περικαλή τιμώμενον έπ’ όνόματι τών ταξιαρχών (78) καί είς τήν 

βόρειον άκραν σχολεΐον έλληνικόν μέ έκκλησίαν τιμωμένην Ιπ ’ ό- 
νόματι τοΰ δσιομάρτυρος Νικολάου τοΰ νέου (7 9 ), καί μέ βιβλιο

θήκην πλουσιωτάτην Ιχουσαν δλα τά έλληνικά καί διαφόρους εκ
δόσεις αύτών, καί ικανά Γερμανικά καί Γαλλικά (80) .

Τ Ι χώρα αϋτη έχει δύω θαλάσσας μίαν είς τό δυτικόν είς τόν 
πελασγικόν (δηλαδή τον Παγασιτικό) κόλπον, καί άλλην είς 

τήν Ανατολικήν πλευράν τής Μαγνησίας, είς τόν Θερμαϊκόν, όπου 
έχει καί ένα μαχαλάν μικρόν χωρίον μικρόν ύπσκείμενον είς αύ-

78. Ο ναός αυτός, χτισμένος το 1741, διατηρείται πολύ καλά ώς σήμερα κι 
αποτελεί τη μητρόπολη των Μηλιών. Εδώ ο Άνθιμος Γαζής κήρυξε την επα
νάσταση της Θεσσαλομαγνησίας το Πάσχα του 1821, μα ούτε καν κάνει λό
γο ο Κωνσταντάς.

79. Ούτε το  σχολείο ούτε η εκκλησία σώζεται. Και τα  δυο χτίσματα, χτυ
πημένα απ’ τους σεισμούς του 1954— 1955, ισοπεδώθηκαν, γ ια  να υψωθούν 
στη θέση τους καινούργια, δυο επιβλητικά οικοδομήματα. Ο ναός έγινε πριν

από μερικά χρόνια με δαπάνη της Μηλιώτισσας Άννας Φαραντάτου, και το 
σχολείο, σε παραδοσιακή μορψή, με πίστωση του κράτους. Εδώ σήμερα στε
γάζεται το γυμνάσιο της πολίχνης. Σ το χώρο του «Αγίου Νικολάου» βρίσκε

ται κι ο τάψος του Κωνσταντά (6λ. σελ. 74).
80. Ύ σ τερ ’ από πολλές περιπέτειες, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια 

και τη φθορά πολλών βιβλίων και χειρογράφων, η βιβλιοθήκη αυτή των Μη
λιών, πλουτισμένη και με νεότερα βιβλία, στεγάζεται σε ιδιόχτητο διόροφο 
οικοδόμημα, που υψώθηκε στη θέση του παλιού στα  1972 και λειτουργεί ως 
Ν .Π .Δ.Δ. Η Βιβλιοθήκη αυτή, μαζί με την άλλη της Ζαγοράς, αποτελεί ένα 
σημαντικό μνημείο και περιέχει 9.500 περίπου βιβλία και εκατοντάδες χειρό
γραφα, λυτά και δεμένα.
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την, περί τού οπαίου θέλομεν όμιλήσΐβ έν οίκείω τόπψ (81).

Τό σχολεΐον τούτο (82) έκτίσθη πρώτον περί τδ 1770 έτος, 
πριν δε τούτου ά  Μηλιώται δέν ήξευρον ούτε αν ήτον ελληνικά 
εις τον κύαμον (83 ). παϊδες τινών εύπορωτέρων (κατοίκων των 

Μηλιών) I  σπούδαζαν εις τό σχολεΐον τής Ζαγοράς, δπου έ δ ίο ασκέ 
Ζαχαρίας τις Γολιώτης (8 4 ), δστις έσπούδαζεν εις τάς Αθήνας 

τά διδασκόμενα τούς καιρούς εκείνους φιλολογικά μαθήματα, ά- 

νήρ ενάρετος καί θεοσεβε'στατος. Εις τούτον τόν καλόν καί αγα
θόν άνδρα προσεκολλήθη καί έμαθήτευε καί Μηλιώτης τίς ’Άνθι- 

|οος Πανταζή τίνος ίερέως. Κατά δε τό 1770 Ιτος (δτε) κατέβη 
από τήν Βλαχίαν εις τήν Ζαγοράν διδάσκαλός τις αύτόχθων (85) 

ο Ζαχαρίας παρεχώρησεν εις εκείνον τήν καθέδραν τοϋ σχολείου, 

καί παρακείμενος (δηλαδή παρακινούμενος) ύπό τού ύποτακού 
(υποτακτικού του ήθελε να γράψει βέβαια) Άνθιμου μετέβη· μετ' 

αυτού εις Μηλιαΐς καί συνεργία τού μακαρίτου έκτίσθη τό σχο
λεΐον τψ 1773 έτει καί έπροικίσθη μέ ολίγα τινά υποστατικά. Κα

τά δέ τό 17 (86) Άποθανών 6 αοίδιμος άφησε διά διαθήκης καί 
αναφοράς του πρός τήν μεγάλην Ικκλησίαν διάδοχον εις τήν σχο
λήν τόν ίεροδιάκονον Γρηγόριον Κωνσταντάν διατρίβοντα εις Κων

σταντινούπολην, δςστις έπανελθών εις τήν πατρίδα, έκτισε μετ’ ε
νιαυτόν ενα τήν νέαν σχολήν πλησίον τής παλαιάς ως είναι τήν 
σήμερον, άγόρασεν ενα έλαιώνα, εφύτευσεν αμπέλους. Είτα λαβών

81. Πρόκειται για το σημερινό χωριό Καλαμόικι (Πρόπαν παλιότερα), ίγοι; ο
Κωνσταντόΐς το σημειώνει στη θέση του, στη σειρά δηλαδή των χωριών της 
ανατολικής Μαγνησίας, όττως θα δούμε σ ’ άλλη σελίδα. Το ότι η Πρόπαν υ
παγόταν στις Μηλιές το βλέπουμε και στη «Γεωγραφία Νεωτερική...» (όπ.π.# 
σελ. 116). Σήμερα βέβαια είναι ξεχωριστή κοινότητα.

82. Ο συντάχτης αναφέρεται στο σχολείο των Μηλιών, που υπογραμμίζει πιο 
πάνω, αφού ενδιάμεσα καταχώρησε, όπως βλέπουμε, άλλα στοιχεία γ ια  τις 
Μηλιές.

83. Το ίδιο παρατηρεί, μαζί με το Δανιήλ Φιλιππίδη, και στη «Γεωγραφία
Νεωτερική...», όπ. π., σελ. 116.

84. Δηλαδή απ’ το Βόλο. Για το  Ζαχαρία βλ. Βαγγέλη Σκουβαρά, Ιωάννης 
Πρίγκος, Αθήνα 1964, σελ. 226, 227, 229, 23 1, 232, 233, 235, 242.

85. Πρόκειται για  το Ζαγοριανό Κωνσταντίνο Τριανταφυλλί δη (βλ. Βαγγέλη
Σκουβαρά, Ιωάννης Πρίγκος, όπ. π., σελ. 242).

86. Δεν προχωρεί στον προσδιορισμό του χρόνου, που δεν θυμόταν ο Κωνσταντάς.
Άφησε πάντως ένα κενό, γ ια  να συμπληρώσει αργότερα τη χρονολογία. Το 
ξέχασε όμως.
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συνεργόν καί σύντροφον τόν μακαρίτην "Ανθιμον Γαζήν, δςστις 

διατριβών εις Βιέννην τής Αυστρίας έζήτησε τούτο έπιμόνως ζή- 
λφ κινούμενος πατριωτικής καί κατελθών, έχρησίμευσεν ούκ ολί

γον εις αδξησιν καί καλλωπισμόν τού καταστήματος μέχρι τής 
έλληνικής έπαναστάσεως, ή όποια ήνάγκασε καί τούς δύω νά α

ναχωρήσουν... (87)

Ν ε ο χ ώ ρ ι' Χώρα χάσι άπέχουσα περίπου τρεις ώρας πρός 
άνατολάς των Μηλιών. "Εχει περί τα  τριακόσια σπίτια λιθόκτιστα, 

κειμένη εις τό δυτικόν μέρος μιας παραφυάδας τού Πηλίου, ή- 
τις αυτόθι κορυφοΟται καί σχηματίζει δρος τι μικρόν. "Εχει καί 

αύτη ή χώρα δύω θαλάσσας την μίαν: είς τήν άνατολικήν πλευ
ράν τής Μαγνησίας παρά τόν Θερμαϊκόν κόλπον, καί τήν άλλην 

είς τήν δυτικήν παρά τόν Πελασγικόν (δηλαδή τον Παγασιτι- 

κό) κόλπον. "Εχει τόπον καί είς τά δύω μέρη πολύν καί καλόν. 

Πρόσοδοι καί τής χώρας ταύτης επικερδέστεροι είναι τό μετά

ξι, τό ελαιον, αί έλαΐαι καί κατά δεύτερον λόγον τά σύκα, τά 

σταφύλια κτλ. Είς τό παράλιον τού Πελασγικού κόλπου Ιχει καί 

πεδινόν τόπον (88) καί γεωργήσιμον παράγοντα σίτον, κριθήν,

87. Οι τρεις τελείες υπάρχουν στο χειρόγραφο. Με την υπογράμμιση της δρά
σης του Άνθιμου Γαζή, ο Κωνσταντάς παρουσιάζεται φιλοδίκαιος αλλά και 
με συνείδηση υπευθυνότητας απέναντι της ιστορίας, παρόλο που οι δυο τού

τοι άντρες δεν τα  πήγαιναν καλά. Είχαν βέβαια μια συνεργασία, ιδιαίτε
ρα στα προεπαναστατικά χρόνια, μα στο βάθος των σχέσεων τους σοβούσε 
μια κρίση, ξεκινημένη ίσως από τη διαφορετική μορφή του χαραχτήρα τους: 
Επαναστάτης κι ασυγκράτητα φλογερός πατριώτης ο Γαζής* συντηρητικός 
και δισταχτικός σ τις  πατριωτικές εξορμήσεις ο Κωνσταντάς. Μπροστάρης 
και ενθουσιώδης στον εθνικό αγώνα ο πρώτος; Ουραγός και με φανερή την 
έλλειψη της τόλμης ο δεύτερος. Η ένταση αυτή σ τις  σχέσεις των δυο Μηλιω- 
τών καλλιέργησε κι ένα μίσος ανάμεσά τους, τόσον ώστε ο Κωνσταντάς να 
αποκαλέσει στη διαθήκη του τον Άνθιμο Γαζή «λωποδύτη, κλέφτη (και) τυ-

χοδιώχτη» (Γιάνη Κορδάτου, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιός, όπ. 
π., σελ. 733, υποσ. 1). Εδώ δμως τα  ξεχνάει αυτά και αποδίδει τον οφει- 
λόμενο έπαινο στο Γαζή. Μα κι ο τελευταίος, φεύγοντας το 1824 από το 
Ναύπλιο, όπου συγκατοικούσε με τον Κωνσταντά, γ ια  τη Σύρο, έδωκε το 
σπ ίτι σ ’ άλλο πρόσωπο, διώχνοντας απ’ αυτό το συμπατριώτη του και συγ
χωριανό του (Γιώργου Θωμά, Ο Πηλιορίτης οπλαρχηγός Γιώργης Ζορμπάς, 
Βόλος 1983, σελ. 90).

88. Ασφαλώς εννοεί την Άφησο, που είταν παλιότερα οικισμός του Νεοχωριού. 
Σήμερα είναι χωριστή κοινότητα κι εξακολουθεί να κατοικείται από Νεο- 
χωρίτες.
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αραποσίτι, φασούλια κτλ. Εις την ανατολικήν πλευράν εύρίσκον- 
ται ερείπια φρουρίων καί πόλεων εις τα παράλια τού Θερμαϊκού 

κόλπου, ίσως των αρχαίων πόλεων, τάς όποιας άνεφέρομεν ανω
τέρω- (89 ).

Ν  ι ά ο υ (σήμερα Α  φ έ τ ε ς ) ' Χωρίον μικρόν χάσι καί 

αυτό, προς τό Νότιον τοΰ Νεοχωρίου μίαν καί ήμίσειαν ώραν ά- 
πέχον αύτοΰ. έχει περίπου έκατόν και πεντήκοντα οικίας καλο- 

κτισμένας. Πρόσοδοι καί τούτου τό μετάξι, τό έλαιον, αί Ιλαΐαι, 

τά σΰκα, τά σταφύλια καί τ.λ. (τα λοιπά). Αυτό τό χωρίον πρό- 
τερον ήτον μαχαλάς τοΰ Νεοχωρίου υποτελής, προ όλίγων δμως 

ενιαυτών έχωρίσθη καί διοικεΐται ύφ’ έαυτοΰ.

Εις τό παράλιον τοΰ χωρίου τούτου εις εν μέρος, τό όποιον ό- 
νομάζεται "Αβυσσος, άναβρύει νερόν, τό όποιον άποτελεΐ σχεδόν 

ποτάμιον, μόλις εν στάδιον άπέχον τοΰ κύματος τής θαλάσσης, 
ένθα σώζεται μία ως στέρνα άσβεστόκτιστος έχουσα τριών πή- 

χεων ύψος όλοστρό (γ) κυλος, εκ τής όποιας πηγάζει τό ύδωρ, 
ένθα φαίνεται ότι οί παλαιοί ύψοναν (8 Ι€ ) τό ύδωρ διά τής 

στέρνας καί έκεΐθεν τό έκρήμνιζον (δηλαδή το γκρέμιζαν) διά 
νά κινή μύλον».

'Γστερ ’ από την περιγραφή της Νιάου, ο Κωνσταντάς συνε

χίζει την αναφορά του στο χωριό Συκή του νοτιοανατολικού Π  ή

λιου. Γράφει εφτά σειρές αλλά τις διαγράφει ελαφρά, ίσως ε

πειδή σκέφτηκε πως η περιγραφή-1 της πολίχνης ανήκε στο πα
ρακάτω κεφάλαιο για τα ανατολικά χωριά της Μαγνησίας, όπου 
πράγματι την καταχωρεί (90 ). Δεν αντιγράφει ωστόσο την 

πρώτη περιγραφή· κι επιπλέον δίνει διαφορετικό αριθμό σπι- 
τιών στη δεύτερη περίπτωση. ΓΓ  αυτό θεωρώ χρήσιμο να με-

89. Τα ερείπια σώζονται ακόμα. Δεν έχουν γίνει όμως ανασκαφές, και γι* αυτό 
δεν ξέρει κανείς με σιγουριά ποια αρχαία πόλη βρισκόταν εδώ.

90. Αντίθετα ο Βαγγέλης Σκουβαράς, τονίζοντας αστή τη διαγραφή, σημειώ
νει πως ο Κωνσταντάς «ξέχασε νά την άναγράψη οττόν όρμόδιο τόπο» (Ο
Νικόλαος Μάγνης και το βιβλίο του για  τη Θεσσαλία, όπ. π., σελ. 41). 
Είναι όμως τόσο καθαρή η νέα περιγραφή της Συκής, ώστε απορώ πώς ο 
τόσο ευσυνείδητος ερευνητής δεν μπόρεσε να την επισημάνει!
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τα.φέρω εδώ και τις διαγραμμένες αράδες, για να συνεχίσω ύ

στερα με το υπόλοιπο της γραφής του Μηλιώτη δάσκαλου:

«Σ  υ κ ή Χωρίον μικρόν βακούφι, δύω ώρας περίπου ά- 

πέχον προς τό άνατολικονάτειον τοϋ Νεοχωρίου έπΐ τής ανατο
λικής πλευράς τής Μαγνησίας, έχει περίπου εκατόν οικίας. Πρό

σοδοι καί τούτου είναι τό μετάξι, τό έλαιον, τα σύκα κτλ. Εξά

γει καί γεννήματα ικανά σχεδόν νά θρέψουν τούς κατοίκους του. 
Τρέφει ό τόπος καί μικρά ποίμνια προβάτων καί αιγών. Ή τον 

καί τούτο πρότερον μαχαλάς υποτελής εις την Άργαλαστήν καί 

χωρισθέν πρό ολίγου τής Άργαλαστής, πολιτεύεται καθ’ έαυτό.

Α ρ γ α λ α σ τ ή '  Χώρα αξιόλογος τών Βακουφίων ήτις ή
τον πότε (ποτέ ήθελε να γράψει) μητρόπολις των Βακουφίων. 

Εις τούς κώδικας τοϋ όθομανικοΰ κράτους με τό όνομα αυτής 
δηλοΰται τό τών Βακουφίων σύστημα, Άργαλάστ μουκατασί κα- 

λούμενον' ή άπλότης όμως τών Άργαλαστιωτών καί ή πανουρ

γία των Μακρυνιτζιωτών μετέφερον την καθέδραν τού Βοεβόν- 

δα εις τήν Μακρυνίτζαν, καθώς τώρα ή διχόνοια καί ανοησία 
τών τελευταίων τήν μετετόπισεν εις τον Καραμπάς μαχαλά (91 ). 

Ή  Άργαλαστή κεΐται εις μίαν πεδιά (δα) όχι τόσον τερπνήν, ε
πειδή περικυκλοΰται από ράχεις' καί θάλασσαν δεν βλέπουν είμή 

Ουρανόν καί γήν. Απέχει από τήν δυτικήν θάλασσαν τουτέστι 

τόν πελασγικόν (Παγασιτικό) κόλπον περίπου μίαν ώραν καί 
άλλο τόσον από τήν ανατολικήν (92 ). Εις τήν άκραν τής χώρας 

προς τό άνατολικονάτειον πηγάζουν υδατα άφθονα, άφθονα, όχι ό

μως καλά ώς τά τών λοιπών χωρίων. ’Έχει περίπου πεντακόσια

91. Είναι βεβαιωμένο πως ίσαμε το 1697 η έδρα του βοεβόδα βρισκόταν στην 
Αργαλαστή, που θεωρούνταν γ ι ’ αυτό η πρωτεύουσα των βακούφικων χωριών 
του Πηλίου. Αποκεί μεταφέρθηκε στον Αι - Γιώργη Νηλείας μα οι Αργαλα- 
στιώτες την ξαναπήραν ύοττερ’ από λίγα χρόνια. Με ενέργειες όμως των χω
ριών του ανατολικού Πηλίου, η έδρα μεταφέρθηκε πάλι στον Α ί Γιώργη, και 
στις αρχές του 19ου αιώνα ήρθε στη Μακρινίτσα (Γιάνη Κορδάτου, Ιστο
ρία της επαρχίας Βόλου και Αγιας, όπ. π., σελ. 198, υποσ. 1). Από τη 
Μακρινίτσα τέλος, όπως είδαμε και παραπάνω, η έδρα του βοεβόνδα οριστι- 
κοποιήθηκε στο Καραμπάσι.

92. Είναι πιο μακριά η θάλασσα προς τα  ανατολικά της Αργαλαστής· περίπου 
δυο ώρες με τα  πόδια.
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σπίτια, τά όποια σχεδόν δλα κατεκάησαν εις τον καιρόν της έπα- 
ναστάσεως καί τώρα ανακαινίζονται (93 ). ή θάλασσα αυτής τής 
χώρας ήτις είναι ή δυτική γωνία τού Πελασγικού κόλπου, είναι 

λιιμήν βαθύτατος καί ατάραχος. Άγρεύονται αυτόθι πολλών ει
δών καί άφθονα ψάρια. Τδν Μάϊον μήνα άγρεύονται οί λεγόμενοι 

παρ’ αύτοΐς λεπιοί ιχθύες, τών οποίων έκαστος ζυγίζει δεκαπέντε 

καί είκοσι οκάδες, τά όποια εις άλλα μέρη τά ονομάζουν μαΐσια. 
Τόν Αύγουστον άγρεύονται δρκινες μεγαλήτεροι τών λεπιών, καί 

εν είδος ιχθύων ονομαζόμενα (510) παρ’ αύτοΐς κόπανοι, τά ό
ποια τά ταριχεύουν (αλατίζουν) καί τρώγουν άπό τά όποια προήλ

θε ν όμως τό πάθος τής λόβης (94) .

Ή  χώρα αύτη έχει τόπον περισσότερον καί καλλίτερον από δ
λα τά χωρία τής Μαγνησίας, έπειδή έβγάζει παντός είδους προϊόν
τα, καί εκτείνεται έως τό Αίάντιον άκρωτήριον, δπου είναι τά 

Τρίκερι.

Πρόσοδοι δέ αυτής έπικερδέστεραι είναι τό μετάξι, τό έλαιον, 

αί έλαΐαι, γεννήματα παντός είδους καί άφθονα, εν είδος λαθύ- 
ρων άπό τό όποιον κατασκευάζεται φάβα νοστιμωτάτη. Τρέφει ό 

τόπος καί ποίμνια προβάτων καί αιγών, τών όποιων τό βούτυρον 

είναι κάλλιστον.

Οί Άργαλαστιώται είναι άπλοι, άγαθοί δμως καί ελευθέριοι, 

ώς ευκατάστατοι καί πολυκτήμονες.

Μ ε τ ό χ ι  Χωρίον Βακούφι, άπιέχον μίαν ώραν προς τό ά- 
νατολικονότειον τής Άργαλαστής (95) · έχει οικίας περίπου ε

ξήκοντα. Τόπον ικανόν καί καλόν' προσόδους δέ μετάξι, ελαιον, 

ελαίας, σύκα, σταφύλια, γεννήματα διάφορα, επειδή έχει τόπον 
γεωργήσιμον ικανόν καί άγαθόν' ήτον καί τούτο μαχαλάς υποτε-

93. Κάηκαν βέβαια από τους Τούρκους, αλλά ο Κωνσταντάς δεν τολμάει να
το γράψει. Είναι κι αυτό μια μαρτυρία της διαλλαχτικής στάσης του α-
ττέναντι στον καταχτητή. Αντίθετα ο Νικόλαος Μάγνης το ξεκαθαρίζει («Πε- 
ριήγησις...», όπ. π., σελ. 74).

94. Λώβη (λώβα) είναι βυζαντινή ονομασία της λέιτρας.
95. Κάνει λάθος ο Κωνσταντάς. Το Μετόχι αττέχει απ’ την Αργαλαστή μόλις 

20 λεπτά με τα  πόδια.
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λής εις χήν Άργαλασχήν, χώρα όμως καθ’ εαυτό πολιτευόμε

νων (96).

Λ α ι ι χ ο ς .  Χώρα Βακούφι, περίπου δύω ώρας πρδς χό άνα- 

τολικονότειον άπιέχουσα τής Άργαλαστής' έχει τριακοσίας οικίας 
εις θέσιν τερπνήν Τόπον εχει ολίγον, όμως εύφορον. Εις χό πα

ράλιον (97) εχει πεδινόν χόπον εις χόν όποιον έχουν πολλοί πε
ριβόλια πορτοκαλιών, νεραντζιών καί χών χοιούχων. Τά πορτο- 

κάλια γίνονται εξαίρετα καί επικερδή. Πρόσοδοι δε αύχής χό με
τάξι, χά πορχοκάλια καί λεμόνια, έλαιον ολίγον. Οί κάχοικοι χής 

χώρας ταύτης είναι κυνηγοί χών σπογγαρίων (σφογγαράδες) (98) 

καί φέρουσι εκ τούτου ικανόν κέρδος εις χόν χόπον. ’Έχουσι καί 

πλοιάρια, καί ώφελοΰνχαι καί από αυτά. Ή  παρακείμενη θάλασ
σα είναι τόσον βαθεΐα, ώσχε χρικάχαρχον πλοΐον ήμπορεϊ νά δε- 

χθή φορχεϊα άπό χήν ξηράν χωρίς βάρκαν (99) .

Ενταύθα χό Πήλιον είναι χόσον χθαμαλόν ώσχε άπό χήν έξω 

έως χήν εντός τού Πελασγικού (κόλπου) θάλασσαν μόλις είναι 

τριών τετάρτων χής ώρας διάστημα (100 ), ποιεί δέ καί γωνία 

καί στρέφεται πρός δύσιν καί πάλιν άρχίζει νά ύψοΰται άποτε- 
λοΰν χό πάλαι λεγόμενον Τισεΐον δρος (Τισαίο χο λέμε σήμερα) , 

άνήκον εις χήν Άργαλασχήν, έρημον καί γυμνόν παντός σχεδόν 

φυτού καί καρπίιμου καί άκαρπου, έκτος πρίνων, κουμαριών καί 
άρίων (αραδιών δηλαή) χθαμώνος (μάλλον χθαμαλών, δηλαδή 

χαμηλών αραδιών ήθελε να γράψει) ή άκρα τού όποιου είναι το 
Αίάντειον άκρωχήριον, εις χό όποιον ήχον πάλαι καί ομώνυμον 
πολίχνιον, άντικρύ τού όποιου είναι χό ’Άντρον άκρωχήριον, Ιν

96. Μέχρι σήμερα το χωριό Μετόχι έχει δική του κοινότητα.
97. Εννοεί την περιοχή του σημερινού παραθαλάσσιου χωριού Μιλίνα, που είταν 

τότε οικισμός του Λαύκου.
98. Και στα  1815 ο Αρνύρης Φιλιππίδης γράφει, ότι αρκετοί κάτοικοι του 

Λαύκου είταν σφουγγαράδες (Θεοδόση Κ. Σπεράντσα, Τσ πεοισωθέντα έργα 
του Αργύρη Φιλιππίδη, Αθήναι 1978, σελ. 173). Νωρίς όμως εγκαταλείψα
νε αυτή την απασχόληση.

99. Δεν είναι όλη η θάλασσα του Λαύκου (σήμερα Μιλίνας) τόσο βαθιά, ό
πως γράφει ο Κωνσταντάς. Βαθαίνει μόνο σε μερικά σημεία.

100. Κι εδώ λαθεύει ο Κωνσταντάς. Η απόσταση είναι γύρω στις δυο ώρες με 
τα  πόδια.
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μέσψ δέ τούτων των ακρωτηρίων (ανοίγεται) τό στόμιον τοϋ Πε
λασγικού (γρ. Παγασιτικού) κόλπου.

Εις αυτήν τήν άκραν είναι τα Τ  ρ ί κ ε ρ ι , χώρα με περί

που τετρακόσια σπίτια τά πλείω καλώς κτισμένα. Οί κάτοικοι 
τής χώρας ταύτης πρότερον κατώκουν εις μίαν μικράν νήσον κει- 

μένην εντός τού Πελασγικού (γρ. Παγασιτικού) (κόλπου) άπέ- 
χσυσαν τής ξηράς εν μίλλιον καί έχουσαν περιφέρειαν έξι μιλλίων, 

Κικινθόν τό πάλαι καλουμένην, νΰν δέ Παλαιά Τρίκερι (101). 
Επειδή δμως έπειράζοντο από πειρατάς έξερχομένους από τήν 
Εύβοιαν επί τής δυναστείας των Ενετών (Βενετζιαίων;) έζήτησαν 

τόπον από τήν Άργαλαστήν καί έκτισαν τήν χώραν τους καί έ- 
πλήρονον (810) έτησίως εις τήν Άργαλαστήν οκτακόσια γρό- 

σια τοπιάτικον. Οί κάτοικοι τής κώμης ταύτης πρότερον είχον 
πλοία μικρά καί ήσαν δλοι σφογγαράδες καί δκταποδάδες (102) 

ως οί Λαυκιώται (δηλαδή οι κάτοικοι του Λαύκου), έπειτα δέ 

(καί όχι πρό πολλοΰ) έναυπήγησαν πλοία μεγαλήτερα ώς Γου- 

λέτας, δικάταρτα καί τρικάταρτα καράβια καί παραιτήσαντες τήν 

σφογγαρικήν, έμπορεύονται μέ τά πλοία των, ώς τά πολλά (103) 
δέ μετακομίζουσι από τό Κάστρον τού Γόλου εις Κωνσταντινού- 

πολιν τούς βασικούς ίστράδες (104) ου χωρίς ώφελος.

Εξουσιάζει ή Κώμη αΰτη περί έαυτήν καί περίπου ένός μιλ- 

λίου έκτασιν γής. Εις τό έπινιόν της, άπέχον μίαν ώραν πρός 
νότον (105 ), είχον τινές καί μαγαζία εξαίρετα σχεδόν παλάτια, 

εις τον καιρόν όμως τής έπαναστάσεως τά έκαυσαν οί "Ελληνες

101. Παλιά Τρίκερι λέγεται και σήμερα.

102. ' Ισαμε σήμερα οι Τρικεριώτες ασχολούνται με τη σπογγαλιεία και θεωρούν
ται οι πιο επιδέξιοι χταποδάδες της Μαγνησίας.

103. Νομίζω πως έχει την έννοια του: «Ως επί το πλείστον».

104. Τούρκικη λέξη, που σημαίνει: δόσεις χρέους, καθυστερημένοι φόροι. Ώ σ τε  
τα  τρικεριώτικα καράβια μεταφέρανε και τους φόρους από το κάστρο Βό
λου στην Κωνσταντινούπολη.

105. Πρόκειται για το επίνειο «Α γ ία  Κυριακή», που δεν απέχει όμως μια ώρα 
από το Τρίκερι, αλλά γύρω στα 20 λεπτά.
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καί αύτά καί τα περισσότερα καί καλλίτερα πλοία των (106) καί 

τώρα μικρά πράγματα εχουσιν. Ή  κώμη αυτή δεν συναριθμείται 
οΰτε μέ τα Βακούφια οΰτε μέ τά χάσια της Μαγνησίας, άλλα υ- 

ιτόκειται αμέσως εις τόν Καπετάν Πασιά τοΰ οθωμανικού κρά
τους (107). οΰτε (υπάγεται) εις τόν Αρχιερέα τής Δημητριάοος 
άλλ’ άμέσως εις τήν Μεγάλην Εκκλησίαν (108). Ή  δέ νήσος 

Κίκινθ'ος (τά παλαι (ά) Τρίκερι) έξουσιάζεται μέν υπό των Τρι- 

κεριωτών, είναι όμως άκατοίκητος εκτός τίνος νεόκτιστου μονα
στηριού, τό όποιον έχει μίαν ώραίαν καί θαυμαστήν έκκλησίαν 
νεόκτιστου καί αυτήν, καί μίαν μικράν εικόνα τής Θεοτόκου εύ- 

ρεθεΐσαν προ ολίγων ετών δι’ άποκαλύψεώς τίνος μοναχού (109). 
Εις τήν νήσον ταύτην εΰρίσκονται δείγματα αρχαίων καταστη

μάτων ώς εδάφια διά ψηφίδων έστρωμένα, τά όποια φαίνεται δτι 
τό πάλαι ήσαν μοναστήρια, όπόταν καί δλη ήν πλήρης μοναστη- 
ρίων ή Δημητριάς, επί των εσχάτων χρόνων τών χριστιανών βα-

106. Η πληροφορία του Κωνσταντά για το κάψιμο των μαγαζιών στην «Α γ ία  
Κυριακή» του Τρίκερι έχει ιστορική βάση. Μέσα σ ' αυτά έμεναν Τούρκοι 
και οι Θεσσαλομακεδόνες αγωνιστές, όταν αποβιβάστηκαν εκεί —  9 Νοεμ
βρίου 1827 —  για  να σηκώσουν ξανά το Πήλιο στα  όπλα, τα παράδωσαν 
στη φωτιά. Τρικεοιώτικα όμως καράβια, όπως ισχυρίζεται ο σοφός δάσκαλος, 
δεν μπορούσαν να κάψουν. Καμιά γραφτή πληροφορία δεν έχουμε. Ούτε α
κόμα και η προφορική παράδοση του Τρίκερι αναφέρει τίποτα σχετικά.

107. Πραγματικά το Τρίκερι —  το μόνο χωριό της Θεσσαλομαγνησίας —  υπα
γόταν απ’ τις  α^χές ίσως του 19ου αιώνα, κατευθείαν στον καπουτάν πασά 
(δηλαδή τον αρχιναύαρχο ή τον υπουργό ναυτικών της Τουρκίας). Έ τσ ι τα  
τρικεριώτικα πλοία μπορούσαν να ταξιδέψουν ποιντού χωρίς να πληρώνουν 
μεγάλους φόρους. (Βλ. σχετικά α) «Αρχείο Ύ δρας», τόμ. Α ',  σελ. 20, 67,

212, τόμ. Β ', σελ. 290, 313, 423 και τόμ. Ε ', σελ. 168. 6) Γιάνη Κορ- 
δάτου. Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, όπ. π., σελ. 451).

108. Από τους πρώτους αιώνες του χοιστιανισμού ακόμα το Τρίκερι, επειδή είχε 
παρτίδες περισσότερο με τα απέναντι νησιά Εύβοια, Σκιάθο και Σκόπελο,
σαν ναυτικό χωριό που είταν, τάχτηκε εκκλησιαστικά στην επισκοπή Σκιά
θου ή Σκοπέλου ή Βόρειας Εύβοιας και όχι στην επισκοπή Δημητριάδας. 
Κατά τον 19ο αιώνα όμως υπαγόταν στο Πατριοιρχείο. (Βλ. Γιάνη Κορ- 
δάτου, Ιστορία της επαοχίας Βόλου και Αγιάς, όπ. π., σελ. 453). Σήμε
ρα εξουσιάζεται απ’ τη μητρόπολη Δημητριάδας.

109. Το μοναστήρι σώζεται ώς τώρα σε πολύ καλή κατάσταση και ανήκει στο 
Τρίκερι, όχι στη μητρόπολη Δημητριάδας. Γ ι’ αυτό και στα  κελιά του κα

τεβαίνουν, τα  καλοκαίρια κυρίως, Τρικεριώτες και παραθερίζουν. Τα τελευ
ταία χρόνια μένουν και τουρίστες. Εδώ γίνεται μεγάλο θρησκευτικό και λαϊ
κό πανηγύρι, που κ'ατάει δυο μέρες (8 και 9 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο).
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σιλέων (110).

Ιΐρός δυσμάς τής Κικινθοΰ είναι νησίδια τρία έρημα μικρά κα

λούμενα όλίγον άπέχοντα (μεταξύ τους).

Προς δέ άνατολάς τής Κικιν&οΰ είναι έτερον νησίδιον επίπε

δον καί κατάφυτον από έλαιόδενδρα Πρασοΰ καλούμενον, είς τό 

όποιον είναι εν μονήδριον μέ ώραίαν εκκλησίαν εις τούς καιρούς 
μας κτισθέν, νΰν δέ έρημον άνήκον είς τούς Τρικεριώτας (111).

’Έ τι άνατολικώτερα είναι έτέρα νήσος μεγαλητέρα 'Αλατάς 

καλούμενη επιμήκης καί κατάφυτος από έλαιόδενδρα, αμπελώνας 

καί συκεώνας εύφορωτάτους. είς αυτό είναι έν μονήδριον μέ Εκ
κλησίαν τών τεσσαράκοντα μαρτύρων (112). Τό νησίδιον τοΰτο 

πρότερον ήτον κτήμα τινός Λαυκιώτου, οότος διά προτροπής τίνος 

ιερομονάχου ό όποιος έκτισε τό μονήδριον, τό αφιέρωσε είς τούς 

τεσσαράκοντα μάρτυρας. 0 δέ ιερομόναχος μέ τήν έπιτηδειότητά 
του τό άπέσπασεν από τον Λαΰκον, καί τό ύπέταξεν είς τον κα- 

πετάν Πασιά επί τών ημερών τού περιβοήτου Σταυράκογλου 
(113 ), καί εξουσιάζεται ήδη ύπό τών Τρικεριωτών. Κεΐται έν τή

110. Είτσν τόσα τα μοναστήρια στο Πήλιο κατά τη βυζαντινή εποχή, ώστε στον 
τελευταίο αιώνα της το βουνό να ονομαστεί «Μοναστήρι» (Μ Ο Ν Α δ Τ ΙΒ ) 
(6λ. το χάρτη Ελλάδας του Φραγκίσκου Ο Α Ζ Α Ν Ιδ ) ·

111. Στο νησάκι τούτο προϋπήρξε από πολύ παλιά εκκλησία, και στα ερείπιά 
τ,1ζ χτίστηκε αργότερα, ίσως το 17ο αιώνα, μοναστήρι, που τα κελιά του 
έχουν γκρεμιστεί σχεδόν. Σώζεται ωστόσο το καθολικό, που κι αυτό είναι ε- 
τοιμόροπο. Δυστυχώς κανείς από την τοπική Εκκλησία δεν ενδιαψέρεται για 
τη συντήρηση και τη διάσωση των εκκλησιαστικών μας μνημείων. Ούτε ό
μως και η Πολιτεία έχει δείξει ενδιαφέρον.

Δεν ξέρω τί ακριβώς εννοεί ο Κωνσταντάς, γράφοντας ότι το μοναστήρι 
χτίστηκε «είς τούς καιρούς μας». Είναι πάντως γνωστή και έντονη η παρά
δοση που θέλει το μοναστήρι χτίσμα του 11ου αιώνα (Μυρτούς Ρ. Καμη- 
λάρη, Ιεραί αναγραφαί, ήτοι εξέτασις των εκκλησιών, παρεκκλησίων, εξωκ- 
κλησίων, μονών από απόψεως αρχαιοχριστιανικής των εν τοις τέως δήμοις 
του Πηλίου», Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Δ ' ,  Αθήναι 1933, σελ. 117). Πάντως 
στα 1791 υπήρξε το μοναστήρι («Γεωγραφία Νεωτερική...», όπ. π., σελ. 
118).

112. Το μοναστήρι σώζεται και σήμερα σε κάπως καλή κατάσταση, επειδή εδώ 
μένει μόνιμος φύλακας από το Τρίκερι και το περιποιείται. Πότε χτίστηκε 
δεν είναι γνωστό. Υπήρχε πάντως το 1791 («Γεωγραφία Νεωτερική...», όπ.π., 
σελ. 119).

113. Νομίζω πως είταν Έλληνας άρχοντας στη Μολδοβλαχία.
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γωνία, τήν όπσί αν κάμνει το Πήλιον στρέφον προς δυσμάς, μό

λις εν στάδιον άπέχον τής ξηρας. Η περί τήν νήσον βαθύτατη θά

λασσα ίχθϋοτρόφος καθ’ υπερβολήν.

Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν  Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ω Ν  Χ Ω Ρ ΙΩ Ν  ΤΗ Σ Μ Α ΓΝ Η Σ ΙΑ Σ

Τής ανατολικής πλευράς τοΰ Πηλίου ό άήρ είναι εύαρπής (114) 

καί δροσερότερος, τα νερά της ψυχρότερα, ή θέα της όμως πλη

κτική, επειδή από τήν κορυφήν τοΰ βουνού μέχρι τής θαλάσσης ό 

τόπος είναι κατηφορικός καί κατάπυκος (115) από δάση βαθύ

τατα καί πυκνότατα όξειών, πλατάνων καί καστανιών είς τρόπον 

ώστε οί κάτοικοι δέν βλέπουν, είμή ουρανόν καί πέλαγος αχα

νές, τον χειμώνα μάλιστα ήγριωμένον καί άφρίζον, ο χειμών ψυ

χρότερος καί διαρκέστερος, οί καρποί της καί μάλιστα τά σΰκα 

καί σταφύλια όχι τόσον πεποιημένοι (; ) ώς οί του δυτικού μέ

ρους. Οί άνθρωποι άνδρες καί γυναίκες εύμορφότεροι ως σκια- 

τρεφόμενοι. Χωρία δε άρχίζοντες από τά νοτιώτερα άπαντώμεν

Τό Η ρ ο μ ύ ρ ι . Χώρα Βακούφ. κειμένη είς θέσιν όχι 

τόσον εύάρεστον αντίκρυ είς τήν νήσον Σκιάθον, αντίκρυ είς μίαν 

ύφαλον πέτραν έν τώ  μέσω τής στενής θαλάσσης κειμένην, Μύρ- 

μηκα καλουμένην (116) από τήν οποίαν φαίνεται ότι παρωνο- 

μάσθη καί ή χώρα «Προμύρι* ώς πρό Μύρμηκος τής υφάλου ταύ-

114. Επαρκής μάλλον.

115. Κατάφυτος ήθελε να γράψει πιθανότατα.

116. Η λαϊκή, άς πούμε, ονομασία του ύφαλου, όπου σήμερα λειτουργεί αυτό
ματος φάρος, είναι «Λευτέρι» ( τ ο ) . Παραμένει όμως άγνωστη η ετυμολογία 

της λέξης. Ισως κάποτε να’πεσε απάνω στην ξέρα και τσακίστηκε κάποιο 
πλοίο με τ ’ όνομα «Λευτέρης» —  έχουν πέσει και συντρίβει αρκετά μέχρι 
σήμερα —  οπότε έχουμε την εξήγηση: Στου Λευτέρη —  του Λευτέρι —  
το Λευτέρι. «Του Λιυτέρ’ έχ’ ξέρις απ’ κάτ’ κι πουλλά ναυάγια», θα πουν 
οι ψαράδες των αντικρινών ακτών του Πηλίου.
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της πέτρας κείμενη (117). Ή  χώρα αύτη πριν τής Ελληνικής 
έπαναστάσεως είχεν υπέρ τα πεντακόσια ευκατάστατα (σπίτια) 

(118) , τώρα δμως μόλις εχει διακόσια καί πεντή,κοντά ή τό πο

λύ τριακόσια, έπειδή εν τή έπαναστάσει εν ώ τά γειτονικά χωρία 

Λαΰκος, Άργαλαστή καί Τρίκερι ήσαν ετι εις αποστασίαν, ο'ι 

Προμυριώται, άφ’ ού τά πορωτέρω χωρία ύπετάχθησαν εις τά ό- 

Βωμανικά στρατεύματα, υπήγαν καί προσεκύνησαν καί αύτοί. δταν 
λοιπόν έπήλθον τά τουρκικά στρατεύματα κατά τής Αργαλαστής 

καί τοΰ Λαύκου, ο'ι μεν κάτοικοι τούτων των χωρίων Ιφυγον καί 

έγλύτωσαν σχεδόν δλοι εκτός ολίγων γραών καί γερόντων" οΐ δέ 

Προμυριώται θαρροΰντες ώς προσκυνημένοι, εμειναν εις τάς οι
κίας- έλθόντες οί Τούρκοι ήχμαλώτισαν γυναικόπαιδα καί κατέ
σφαξαν τούς περισσοτέρους καί καλλίτερους (κατοίκους) καί ού-

117. Για πρώτη φορά σ ’ αυτή τη Χωρογραφία ο Κωνσταντάς επιχειρεί 
ερμηνεία τοπωνύμιου. Πράγματι μέχρι σήμερα είναι γενικότερη η άποψη αυτή 

στο Προμίρι, ότι δηλαδή το τοπωνύμιο προέρχεται απ’ το  «Προ +  Μύρμηξ». 
Νομίζω πως ο Μηλιώτης δάσκαλος, δίνοντας την παραπάνω ερμηνεία, επη
ρεάστηκε από τη λαϊκή παραδοχή. Φαίνεται όμως πως δεν έχει δίκιο. Το το
πωνύμιο «Προμίρι» δεν είναι ελληνικό παρά σλάβικο. (Βλ. α) Γιάνη Κορδά- 
του. Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, όπ.π., σελ. 315, υποσ. 2. 6) 
Γιώργου Θωμά, Γύρω από το τοπωνύμιο «Προμίρι», Α ' και Β ' μέρος, εφημ. 
«Η Θεσσαλία» Βόλου, 9 Μαρτίου και 10 Μαρτίου 1967, γ )  Καλλ(ιόπης) 
Κ. Πάντου, Γύρω απ’ το τοπωνύμιο «Προμίρι», εφημ. «Η  Θεσσαλία» Βόλου, 

26 Μαρτίου 1967). Μια τρανή απόδειξη της σλάβικης προέλευσης του τοπω
νύμιου αποτελεί και το γεγονός ότι στα  χρόνια της τουρκοκρατίας το χωριό 
αυτό λεγόταν Ντομπρομίρ (από τις  σλάβικες λέξεις Ντόμπρο -}- μιρ =  Κα
λός κόσμος). (Βλ. α) Γιώργου Θωμά, Λαύκος και Προμίρι στις διαμάχες 
τους —  Από ανέκδοτα τούρκικα έγγραφα, εφημ. «Η Θεσσαλία», Μέρος Α', 
9 Δεκεμβρίου 1973, β) Χαράλαμπου Γ. Χαρίτου, Σελίδες οπτό την Ιστορία 
της Μονής Αγίου Αθανασίου στη θέση Κωτίκια Λαύκου, ανάτυπο από το 
περιοδικό «Θεσσαλικό Ημερολόγιο», Λάρισα 1980, σελ. 5, 6 ). Επομένως 
η λέξη «Προμίρι» πρέπει να αναγράφεται με « ι »  και όχι με «υ », όπως το 
γράφουν ακόμα.

118. Εδώ ο Κωνσταντάς υπερβάλλει. Ποτέ το Προμίρι δεν είχε 500 σπίτια. Πά
ντως στα 1823 ο αριθμός των σπιτιών ανερχόταν σε 400 (βλ. Γεωργίου Ν. 
Φιλάρετου. Η σφαγή του Προμυρίου. Ημερολόγιον Σκόκου 1896, σελ. 87).
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τως έρηιμώ'θη ή χώρα (119). Κεΐται δέ τό χωρίον τούτο προς 
τό άνατολικάτιον (ανατολικονότιον βέβαια ήθελε να γράψει) τού 

Ααύν.ου περίπου τρεις ώρας άπέχον (120). Τόπον πολύν καί κα-

δια πλατύν καί οκτώ ίσως μ,ακρΰν κείμενον πρδς τό δυτικονότιον 

έως μ,ίαν ώραν άπιέχων (510) τής χώρας καί ονομάζεται Πλα- 

τανιάς (121). Πρόσοδοι καί αυτής τής χώρας είναι τό μετάξι, τό 
ελαιον, αί έλαΐαι, τά σύκα καί σταφύλια. Τό Πήλιον ενταύθα εί
ναι πολλά χθαμαλόν καί κατάφυτον από ελαιώνας (122).

II ά ρ τ ζ  α ι ς (123). Καλύβια παράλια καί ελαιώνες τής 

Άργαλαστής προς βοράν τού Προμυρίου καί πρός άνατολάς τής 
Άργαλαστής ένθα εύρίσκονται καί ίχνη πόλεως (124). καί πι

θανόν δτι ένταύθα ήν ή τών αρχαίων (χώραί δπου έναυάγησεν δ

119. Με την καταστροφή του Προμιριού, ασχολήθηκε, για  πρώτη φορά, ο Γεώρ
γιος Φιλάρετος (Η σφαγή του Προμυρίου, όπ.π.) Βλ. επίσης: α) Γιώργου 
Θωμά, Η καταστροφή του Προμιριού, Α ' και Β ' μέρος, εφημ. «Η Θεσσα
λία», 9 Μα·ί·ου και 11 Μα·ί·ου 1965, 6) Του ίδιου. Ά γνω σ τες  τττυχές της 
σφαγής του Προμιριού, Α ' και Β ' μέρος, εφημ. «Η Θεσσαλία» 8 Μα-ί·ου και 
9 Μα ί'ου 1971, γ )  Του ίδιου, Η «Σφαγή του Προμυρίου» του Γ. Φιλάρετου 
ανάτυπο από τον Α ' τόμο του Αρχείου Θεσσαλικών Μελετών, Βόλος 1972, 
σελ. 40— 50, δ) Του ίδιου. Τα Ιστορικά του Προμιριού, εφημ. «Η  Θεσσα
λ ία » 25 Ιουνίου 1972, ε) Του ίδιου. Ιστορία και Σφαγή του Προμιριού —
Έ να ανέκδοτο κείμενο του 1896, Α ' και Β ' μέρος, εφημ. «Η  Θεσσαλία» 
15 Μα'ί-ου και 22 Μα ί·ου 1977. Πέρ’ απ’ αυτά τα  δημοσιεύματα, έχω ε
τοιμάσει μια ολόκληρη μελέτη, που όταν κυκλοφορήσει θα φωτίσει αμέτρητες 
πλευρές της μεγάλης εκείνης τραγωδίας του Προμιριού το Μάη του 1823.

120. Φαίνεται πως ο Κωνσταντάς δεν επισκέφτηκε ποτέ το  Προμίρι. Αν το
επισκεφτόταν, θα διαπίστωνε πως απέχει από το Λαύκο μόνο μια ώρα κι όχι 
τρεις όπως παρατηρεί.

121. Με πεντέξι σπ ίτια  τότε ο Πλατανιάς στην πρώτη γραμμή της παραλίας, έ
χει εξελιχτεί σήμερα σ ’ ένα σπουδαίο τουριστικό θέρετρο του Πηλίου.

122. Μέχρι σήμερα μεγάλοι ελαιώνες σημαδεύουν τον τόπο, και η οικονομία του 
νότιου Πηλίου στηρίζεται στη μονοκαλλιέργεια της ελιάς.

123. Σήμερα: Πάλτς. Είναι εξοχικός παραθαλάσσιος οικισμός της Αργαλαστής
και εξελίσσεται σε καλό τουριστικό κέντρο, διαθέτοντας μια πανέμορφη α
κρογιαλιά.

124. Δυστυχώς καμιά ανασκαφική έρευνα δεν έγινε ως τώρα δχι μονάχα εδώ
αλλά και σ ’ ολόκληρο το Πήλιο.
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στόλος των Περσών (125).

Μ π ι σ τ ι ν ί κ α (126). Χωρίον μικρόν Βακούφι μέ τριά
κοντα σπίτια πρός βοράν των Πάρτζων. έχει τόπον ικανόν καί εύ

φορον. Πρόσοδοι δέ αυτού τό μετάξι, ελαιον, έλαΐαι, σύκα, σταφύ

λια, γεννήματα επειδή έχει τόπον πεδινόν καί εύφορον, ήτον καί 

τούτο πρότερον μαχαλάς υποτελής εις τήν Άργαλαστήν, νΰν δέ 
αύτοκέφαλον.

Σ υ κ ή’ Χωρίον μικρόν, Βακούφι πρός τό άνατολικοβόρειον 
τής Άργαλαστής, μαχαλάς καί τούτο πρότερον τής Άργαλαστής, 

νΰν δέ αύτοκέφαλον. εχει σπίτια έως πεντήκοντα (127). Εισοδή

ματα δέ μετάξι, σταφύλια καί σύκα πολλά καί καλά, ελαιον δλί- 

γον, γεννήματα ικανά.

II ρ ό π α ν τ ο ς  (128) . Χωρίον μικρόν, χάσι, μαχαλάς υ

ποτελής των Μηλιών μέ σπίτια περίπου διακόσια, τόπος λιπρός 

καί άκαρπος, δθεν οί κάτοικοι ζώσι μέ τήν θαλασσοπλοΐαν" έχου- 

σι καί μετάξι, σταφύλια καί σύκα. ’Επικερδέστερον δμως εισόδη
μα τήν πλάκαν, μέ τήν οποίαν στεγάζουν τάς οικίας δλοι οί κά- 
τοι (κοι) των χωρίων τής Ζαγοράς (129) καί τήν έβγάζουν καί 
τήν μετακομίζουν οί ίδιοι μέ τά πλοία των εις τό άγιον όρος, καί

125. Δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς με σιγουριά το μέρος όπου ναυάγησε ο
στόλος των Περσών στα  480 π.Χ., όταν κατέβαινε για  την Αθήνα. Ο Ηρό
δοτος βέβαια, που δίνει αρκετές εικόνες από την συμφορά των Περσών 
στο ανατολικό Πήλιο, αναφέρει την πόλη Σηπιάδα. Πού είταν όμως η αρ
χαία Σηπιάδα; Ό σ ο  η αρχαιολογική σκαπάνη αρνείται να κινηθεί στο 
Πήλιο, το ερώτημα θα παραμένει. Το πιθανότερο πάντως είναι η Σηπιάδα 
να βρισκόταν όχι στο νότιο Πήλιο, όπως επιμένουν πολλοί και μαζί και η 
παράδοση του νότιου ΠΓ^ίου, αλλά στο βορειοανατολικό μέρος του βουνού, 
στην περιοχή δηλαδή του σημερινού Κεραμιδιού και Παλιάς Μιτζέλας.

126. Σήμερα: Ξινόβρυση από ένα υπόξινο νερό, που τρέχει και τώρα, λίγο έ
ξω απ’ το χωριό.

127. Στην πρώτη περιγραφή της Συκής, την οποία διέγραψε κατόπιν ο Κων-
σταντάς, μιλάει για  100 σπίτια. Σ τα  1815 είχε «υπέρ τά  όγδοήντα σπή- 
τια  χριστιανών» (Θεοδόση Κ. Σπεράντσα, Τα περισωθέντα έργα του Αρ- 
γύρη Φιλιππίδη, όπ.π., σελ. 178).

128. Η γνωστή Πρόπαν, που σήμερα έχει μετονομαστεί σε Καλαμάκι.

129. Λέγοντας «χωριά της Ζαγοράς», πρέπει να εννοούμε πάντα τα  χωριά
του Πηλίου, μια και το Πήλιο λεγόταν παλιότερα «Ζαγορά».
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μέ τά ζώα των εις τά λοιπά χωρία (130).

Λ  α μ π ι ν ο 0 . Χωρίον μικρόν, χάσι μαχαλάς ύποτελής εις 
τήν1 Τζαγκαράδαν πρός τό βόρειον τοΰ είρημένου, μίαν ώραν ά- 

πέχον. έχει σπίτια... (131) πρόσοδοι αύτοΰ τό μετάξι, δλίγον ε- 
λαιον, σΰκα, σταφύλια. Τρέφει καί ολίγα γίδια, καί ουδέν άλλο.

Ξ ω ρ ί χ τ ι . Χωρίον μικρόν, χάσι μέ τεσσαράκοντα περίπου 

σπίτια, μαχαλάς υποτελής καί αυτό εις Τ ζαγκ  (α) ράδαν επί τίνος 
λόφου πετρώδους καί αγόνου. Εισόδημα δέ αύτοΰ δλίγον μετάξι 
καί ουδέν άλλο. Εντεύθεν άρχεται να ύψοΰται πάλιν τό Πήλιον.

Τ Ζ α γ κ α ρ ά δ α .  Χώρα άπό τά Χάσια μίαν καί ήμίσειαν 

ώραν πρός τό αν (α) τολικοβόρειον άπεχουσα τοΰ Ξωριχτίου, μέ 

τετρακόσια σπίτια διεσπαρμένα εις δάση καστανώνων, καί άπέ- 
χουσα πολύ 1ν άπό τό άλλο εις τρόπον ώστε αύτή ή χώρα έκτεί- 
νεται περίπου μίαν ώραν άπό τήν μίαν άκραν της έως τήν άλλην, 
καί διαιρείται εις τεσσαρας μαχαλάδας, καί κάθε μαχαλάς έχει 

ιδίαν εκκλησίαν (132). Μεταξύ των καστανιών είναι καί συκα- 

μιναΐς άρκεταΐς, καί κληματαρ (ι) αΐς. 'ΌΘ'εν εισοδήματα τοΰ τό
που είναι πρώτον καί έσχατον τό μετάξι, ολίγον κρασί ελαιον δ
λίγον καί ούτε διά τήν χρείαν τών κατοίκων ικανόν. Διά τοΰτο οι 

μεν άνδρες καί οί ενήλικοι παΐδες άναγκάζονται νά ξενιτεύωνται, 
αί δέ γυναίκες μένσυσαι είς τάς οικίας δουλεύουσι τά σκοτία (1 3 3 ), 
άφ’ ών κατασκευάζονται τά καπότα (134) , εργάζονται καί άλλα 

ύφάσματα μάλλινα ώς φλανέλας καί τά τοιαΰτα, εκ τών οποίων

130. Ώ σ τε  αττό τταλιά η -ΓΓροτταντιώτικη ιτλάκα είταν ιτεριζήτητη όχι μονάχα 
στο Πήλιο αλλά και στο Ά γ ιο ν  Ό ρος κι αλλού βέβαια. Πρόκειται για  μια 
παραγωγική δραστηριότητα, που συνεχίζεται και σήμερα στην Πρόπαν, α
φού η ζήτηση της πλάκας είναι μεγάλη κυρίως σε μεγάλα κέντρα και σε ε
ξοχικές επαύλεις.

131. Εδώ ο Κωνσταντάς αφήνει ένα κενό. Είναι προφανές ότι δεν γνώριζε τον 
αριθμό των σπιτιών της Λαμπινούς κι ήθελε να το ρωτήσει. Ξέχασε όμως
κι έμεινε το  κενό. Πάντως στα  1815 η Λαμπινού είχε «ύπέρ τά  πενήντα 
οττήτια χριστιανών» (Θεοδόση Κ. Σπεράντσα, Τα περισωθέντα έργα του Αρ
γυρή Φιλιππίδη, όπ.π., σελ. 183).

132. Ίσαμε σήμερα η Τσαγκαράδα παρουσιάζει αυτή την ιδιορυθμία.
133. Σκουτιά: Μάλλινα υφάσματα ξακουστά, που απ’ αυτά γίνονταν οι καπό- 

τες ή τα  καπότα.
134. Καπότα: Μάλλινοι χοντροί επενδύτες γ ια  τους άντρες.
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έχουσιν ικανόν κέρδος. Εις τδν "Ορμον τής ΤΖαγκαράδας εις τά 

αριστερά έμ.βαίνοντι φαίνονται έρείπια φρουρίου παλαιού, και ί
σως ενταύθα ήν ή Κασθαναία (135).

Μ ο ύ ρ ι σ η; . Χωρίον Βακούφι εις τό άνατολικοβόρειον της 

ΤΖαγκαράδας περίπου μίαν ώραν άπέχον αυτής, έχει σπίτια... 
(136) προσόδους ο'ίας ή ΤΖαγκαράδα.

Κ ι σ σ ό ς - Χωρίον Βακούφι άντικρύ της Μούρισης, μίαν ώ
ραν άπέχων (δ ΙΓ ) αυτής προς τδ άνατολικοβόρειον επί τίνος λό
φου, μάλλον δέ ράχεως αποτόμου καί συνδένδρου μέ σπίτια... (137) 

Εις τό παράλιον έχουν τινάς λεμονιαΐς καί πορτοκαλιαΐς όλίγαις. 

πρόσοδοι δέ αύτοΰ τό μετάξι, όλίγα σταφύλια καί σϋκα καί πολ
λά ολίγον έλαιον. Τούτο τό χωρίον καί τδ προ αυτού έμφυλία- 
σαν (138) τάς άγριας καστανίας τού τόπου των από τό δδος (εί

δος βέβαια ήθελε να γράψει) των καστανών της Προύσσης, καί 

έχουσιν εκ τούτων ικανόν κέρδος.

’ Α  ν ή λ ι ο ν . χωρίον Βακούφι μέ περίπου... (139) σπίτια 

δπισθέν τίνος ράχεως, ή όποια τόν χειμώνα τού εμποδίζει την 
πρόσοψιν τού ήλιου καί διά τούτο όνομάζεται άνήλιον (140) .

Μ α κ ρ ά ρ ά χ η .  (141) Χωρίον μικρόν καί πτωχόν, Βα- 
κ (ού) φι καί αυτό έπί τίνος ράχεω (ς) κείμενον καί τούτο είναι τό

135. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά σε ποια μεριά του ανατολικού
Πηλίου βρισκόταν η αρχαία Κασθαναία, μια και δεν έγιναν ανασκαψές στο 
Πήλιο. Πάντως δεν ε'ταν στην Τσαγκαοάδα. Το πιθανότερο να βρισκόταν στο 
Κεραμίδι του βορειοανατολικού Πηλίου ή πιο κάτω στην Παλιά Μιτζέλα 
της Ζαγοράς, όπως υποψιάζεται ο Γιάννης Κορδάτος («Ισ τορ ία  της επαρ
χίας Βόλου και Α γιάς», όπ.π., σελ. 87).

136. Κι εδώ το κενό. Σ τα  1815 το Μούρεσι είχε «υπέρ τά  έκατόν σπήτια χρι
στιανών» (Θεοδόση Κ. Σπεράντσα, Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη Φι
λιππίδη, όπ.π., σελ. 186).

137. Πάλι κενό. Σ τα  1815 ο Κισσός είχε «υπέρ τά διακόσια πενήντα σπ ίτια
χριστιοτνών» (Θεοδόση Κ. Σπεράντσα, Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη
Φιλιππίδη, όπ.π., σελ. 188).

138. Από το ρήμα εμψυλλίζω, που σημαίνει: μπολιάζω.
139. Κενό ξανά. Το Ανήλιο είχε στα  1815 «υπέρ τά  έκατόν πενήντα σπίτια

χριστιανών» (Θεοδόση Κ. Σπεράντσα, Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη
Φιλιππίδη, όπ. π., σελ. 189).

140. Αυτή η άποψη επικρατεί ως σήμερα.
141. Σήμερα: Μακρυράχη.
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τελευταΐον των εν τή Μαγνησία Βακαυφίων.

Ζ α γ  ο ρ ά . Χώρα Χάσι κειμένη εϊς τα πλαγινά τού Πηλίου 

μίαν ώραν άπέχαυσαν της θαλάσσης (142) προς τό βόρειον, κα- 

τάρρυτος από ΰόατα διαυγέστατα καί ψυχρότατα, καί κατάφυτος 

από δένδρα κάρπιμα οίον συκαμινεαΐς, μηλιαΐς, κερασιαΐς, καρυ- 
διαΐς καί δάση βαθύτατα καστανιών καί πλατάνων. Εις τα παρά
λιά της έχουσί τινες καί περιβόλια αξιόλογα λεμονιών, Πορτοκα

λιών καί νεραντζιών. "Εχει ή χώρα μάλλον δέ κωμόπολις σπίτια 
υπέρ τά πεντακόσια καλώς κτισμένα καί πολλά ώς παλάτια οχι 

κατώτερα από τά της Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ εις δάση κα
στανιών ύψικόμων, τά όποια τον χειμώνα συχνάζονται πολλάκις 
καί από λύκους καί άρκτους. Πρόσοδοι δέ έπικερδέστεραι είναι τό 

μετάξι, τό όποιον είναι τό καλλίτερον άπό τά μετάξια τών λοιπών 
χωρίων τής Μαγνησίας, ελαιον πολλά ολίγον (143) , κρασί μόνον 

διά την χρείαν τών κατοίκων ομοίως καί σύκα. Οΐ μέν άνδρες ξε- 
νιτεύωνται εμπορευόμενοι εις Σμύρνην, Αίγυπτον καί Κωνσταντι- 

νούπολιν' αί δέ γυναίκες δουλεύουν τά σκοτία (144) , τά όποια 
είναι κάλλιστα καί ισότιμα σχεδόν μέ την τζόχαν. κατασκευά
ζουν) ετι καί φλανέλαν άρίστην τής όποιας σημαντική ποσότης 
έξοδεύεται εις τά χωρία τής Μαγνησίας.

Ή  Κωμόπολις αύτη εί όνομαστή καί εις τά έξω διά τούς αξιό
λογους άνδρας πολιτικούς τε καί εμπορικούς, όποΰ κατά καιρούς 

έχρημάτισαν εις διαφόρους τόπους. Πολλοί Ζαγοραΐοι ύπούργη-

142. Η απόσταση οπτ’ τον παλιό μουλαρόδρομο του συνοικισμού «Σωτήρα» της 
Ζαγοράς ώς το Χορευτό είναι 30— 35 λεπτά.

143. Μέχρι σήμερα η Ζαγορά βγάζει πολύ μικρές ποσότητες λαδιού.

144. Πρόκειται για  τα  σκουτιά, που βρήκαμε και στην Τσαγκαράδα. Η Ζα
γορά βέβαια κατασκεύαζε τα πιο ονομαστά σκουτιά, κι είταν τόσοι οι κα
τασκευαστές τους στον 18ο αιώνα, ώστε £ΐχαν δημιουργήσει και συντεχνία. 
Τους αποκαλούσαν μάλιστα «κεπετζήδες» (από το τούρκικο «κεπετζής», που 
σήμαινε τον τεχνίτη που φκιάνει χνουδωτά σκουτιά). Το αξιοπρόσεχτο είναι, 
πως μια παράκληση στο ζαγοριανό μοναστήρι των Αγίων Ταξιαρχών (ιδρύ
θηκε το 1733) αναφερόταν, στην αρχή, και στους κεπετζήδες του τόπου: 
«Τών εύλεγομένων (= ευλογημένων) ροφετίων (δηλαδή συντεχνιών) τών 
κ ε π ε τ ζ ί δ ω ν  Ζαγοριανών...» (Αποστόλου Γ. Κωνσταντινίδου, Τα εν

τω Πηλίω όρει παλαιά και σύγχρονα χριστιανικά Μνημεία, Ζαγορά, Αλε
ξάνδρεια 1960, σελ. 133).

60



σαν μέ κλέος εις τάς ηγεμονίας τής Βλαχίας καί τής Μπογδα- 

νίας (145). γέννημα τής Ζαγοράς ήτον καί 6 αοίδιμος Καλλίνι
κος, Πατριάρχης τής Κωνσταντινουπόλεως, άνήρ σοφός καί πο
λυμαθέστατος, δςστις την επαρχίαν Δημητριάδα επισκοπήν οόσαν 
του Λαρίσσης, τήν προυβίβασεν εις Αρχιεπισκοπήν (1 4 6 ), καί τοΰ 

οποίου σώζονται καί συγγραμμάτια δχι ευκαταφρόνητα έκκλησια-

145. Ασφαλώς εδώ εννοεί και τον Κωνσταντίνο Μαυρίκιο —  Ξυπόλητο, ττου
χρημάτισε, κατά το Β ' μισό του 18ου αιώνα, άρχοντας του Νικολάιβοδα 
Μαυροκορδάτου και του γιου του Κωνσταντίνου, τους αδερφούς Ευστάθιο 
και Γεώργιο Λαπάτη, άρχοντες ηγεμόνων της Βλαχίας και ευεργέτες της 
Ζαγοράς (6λ. Αποστόλου Γ. Κωνσταντινίδου, Αδελφοί Ευστάθιος και Γεώρ
γιος Λαπάται, (ανατύπωση από τον «Εκκλησιαστικό Φάρο» της Αλεξάν- 
τρειας), Αλεξάνδρεια 1932), το Νικόλαο Κρίτσκη, αντιναύαρχο του ρω
σικού στόλου και ευεργέτη της Ζαγοράς κ.ά. (Βλ. Αποστόλου Γ. Κων
σταντινίδου, Συνοπτική ιστορία της Ζαγοράς Πηλίου, Πανθεσσαλικό Λεύ
κωμα, 1927, σελ. 196— 199). Το ότι υπήρξαν Ζαγοριανοί, πλούσιοι και
ισχυροί παράγοντες στη Μολδοβλαχία, τη Ρωσία και την Κωνσταντινού

πολη και πριν το 1821, το γράφει κι ο Γιάννης Κορδάτος (Ιστορ ία  της ε
παρχίας Βόλου και Αγιάς, όπ.π., σελ. 582 (υποσ. 1), 587).

146. Πραγματικά ώς τα 1757 η επισκοπή της Δημητριάδας υπαγόταν στη
μητρόπολη Λάρισας. Κείνη τη χρονιά όμως ο Καλλίνικος έγινε οικουμενι
κός πατριάρχης, οπότε και προβίβασε την επισκοπή της επαρχίας του σε 
αρχιεπισκοπή. Το έκανε αυτό, για  να ονομαστεί αρχιεηίρκρπρς, . από επί

σκοπος που είταν, ο αδερφός του Γρηγόριος (Γιάνη ■ Κορδάτου, Ιστορία 
της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, όπ.π., σελ. 190).
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στικά καί φιλολογικά (147) .

Ή  Ζαγορά ήτις είναι δικαία νά καλήται πόλις είναι εις τόπον 

πληκτικόν, επειδή δέν βλέπει είμ,ή ουρανόν καί εν πέλαγος αχανές- 
ό αήρ δροσερός, τά νερά της τό θέρος ψυχρότατα" ό χείφ,ως (δη
λαδή ο χειμώνας) ψυχρότατος καί διαρκέστατος- οι κάτοικοί της 
πρέπει νά φροντίσουν τό θέρος νά προβλέψουν τά πρός τό ζην χρειώ

δη από τήν θετταλίαν, διότι άφ’ ού χιονισθή τό βουνόν, δεν ήμπο- 
ροΰν νά εβγουν άπό τόν τόπον τους. ’Έχει 4 τέσσαρας μαχαλάδες 
καί τέσσαρας εκκλησίας (148) , των οποίων ή μία τιμωμένη επ’

147. Ο πατριάρχης Καλλίνικος γεννήθηκε στη Ζαγορά το 1713, και το 1728 
έφυγε κι εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη για  σπουδές. Ακολούθησε

το ιερατικό στάδιο και χρημάτισε μέγας ιτρωτοσύγκελλος του οικουμενικού 
θρόνου κι αργότερα μητροπολίτης Προϊλάβου και Μολδοβλαχίας. Τέλος το 
Γενάρη του 1757 δέχτηκε την ύψιστη τιμή, να γίνει ττατριάρχης στον οικου
μενικό θρόνο. Δυστυχώς όμως γ ι ’ αυτόν, μόνο μισό χρόνο ττατριάρχεψε, για
τ ί  οι εχθροί του κατάφεραν να τον ξεθρονίσουν και να τον εξορίσουν στο 
μακρινό μοναστήρι του Σινά. Τέσσερα περίπου χρόνια έμεινε δω απομονω
μένος απ’ τον κόσμο για  να δραπετέψει στο τέλος και να επανακάμψει στη 
Ζαγορά, ύστερ’ από σχετική άδεια του σουλτάνου. Έ τσ ι τον Οκτώβρη του 
1762 ο τόσο δοκιμασμένος ιεράρχης έρχεται και κατασταλάζει στη γενέ
τειρά του, για  να αναπτύξει αποδώ και μπρος μια σπουδαία και αξιομνη
μόνευτη δράση τόσο στον εκπαιδευτικό και θρησκευτικό τομέα, όσο και στον 
κοινωνικό και πατριωτικό χώρο της Ζαγοράς και του Πηλίου. Εραστής των 
γραμμάτων και μελετητής της αρχαίας και εκκλησιαστικής φιλολογίας, α

σχολήθηκε με τη συγγραφή εκκλησιαστικών έργων, αποτυπώνοντας παράλ
ληλα και πολλά ιστορικά στοιχεία της Ζαγοράς και του Πηλίου σε χειρό

γραφα, που πολλά σώζονται στη ζαγοριανή Βιβλιοθήκη. Πέθανε τα  Φώτα 
του 1791 και θάφτηκε μέσα στο ναό της Σωτήρας, του ομώνυμου συνοικι
σμού της Ζαγοράς. Για τον πατριάρχη Καλλίνικο 6λ. α) Κ. I. Δυοβου- 

νιώτου, Καλλίνικος Γ' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (ανατύπωσις εκ 
του «Ιερού Συνδέσμου»), εν Αθήναις 1915, β) Ανδοέου Ιωάν. Φυτράκη, Ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος Γ' ο εκ Ζαγοράς, Μορφαί της Μα
γνησίας, Βόλος 1973, σελ. 17— 40 (και ανάτυπο), ν ) Δημητρίου Παντε- 
λοδήμου, Η εκλογή του οικουμενικού Πατριάρχου Καλλίνικου Γ ',  Αρχείον 
Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Γ', Βόλος 1974. σελ. 149— 162 (κα» ανάτυ
πο), δ) Δη;ι. Β. Γόνη, Καλλινίκου Γ ' ,  Μαρτύοιον Ιωάννου του Νέου, Επετ. 
Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. 26 (1984), σελ. 495 κ. 
εξ. Σειρά επίσης από έξι άρθρα μου, με τον τίτλο  «Ανέκδοτα γλεντζέδι- 
κα τροπάρια του Ζαγοριανού Πατριάρχη Καλλίνικου», άρχισε να δημοσιεύε
ται στην «Ηπειοωτική Εστία» (τεύχ. 459— 460— 461, Ιούλιος —  Αύγου
στος —  Σεπτέμβοιος 1990, σελ. 323— 327).

148. Τέσσερις είναι και σήμερα οι μαλαχάδες της Ζαγοράς, που ο καθένας 
έχει την εκκλησία του: Η Περαχώρα με την «Α γ ία  Παρασκευή», η Αγία  Κυ
ριακή με τον ομώνυμο ναό της, ο Α ϊ-Γ ιώ ργη ς με τον «Α ϊ-Γ ιώ ρ γη », που 
είναι και η μητρόπολη της Ζαγοράς, και η Σωτήρα (Μεταμόρφωση) με
την εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Χριστού.
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δνδματι τοΰ Σωτήρος, είναι κτίριον άρχαϊον των χριστιανών βα
σιλέων σταυροθόλι μέ κομπέν καί αύτή Ιχει τά πρωτεία (149). 

Ή  Ζαγορά είχεν άνέκαβεν καί εχει Ιτ ι καί νΰν (δηλαδή το 
1838) σχολεΐαν ελληνικόν (150) καί βιβλιοθήκην άξιόλογον 

(151) αφιέρωμα Ίωάννου τίνος Πρίγκου, αυτόχθονος εμπορευό
μενου εις Όλάνδαν ^Ολλανδία) καί πρσικίσαντος καί τήν σχο

λήν (152).

Π ω ρ ί' χωρίον μικρόν χάσι άπέχον εως τρία τέταρτα τής 
ώρας από τήν Ζαγοράν πρός τό άνατολικοβόρειον μέ τριάκοντα 
ή τεσσαράκοντα σπίτια, άλλως άσημον.

149. Δυστυχώς ο αρχαίος αυτός ναός, όπου στο εσωτερικό του θάφτηκε το 
1791 ο πατριάρχης Καλλίνικος, δεν υπάρχει σήμερα. Διατηρούνταν όμως ί
σαμε το 1886— 1887, οπότε η περιοχή ένα γύρω έπαθε μικρή καθίζηση, γ_: 
ο ναός βλάφτηκε σοβαρά. Με τα υλικά του λοιπόν τότε οι Ζαγοριανοί έχτι
σαν τον ωραίο και μεγάλο ναό της Σωτήρας, εκατό περίπου μέτρα βορειό

τερα, που λειτουργείται ως τώρα. Για τα  ιστορικά του ναού (περιγραφή
κλπ.) 6λ. Αποστόλου Γ. Κωνσταντινίδου, Τα εν τω Πηλίω όρει παλαιά και 

σύγχρονα χριστιανικά Μνημεία, όπ.π., σελ. 19— 40.
150. Αυτή την εποχή η Ζαγορά είχε το «Κρίτσκειο» σχολείο στο συνοικισμό 

της Αγίας Κυριακής, όπου στα  χρόνια μας στεγάστηκε το γυμνάσιο Ζα
γοράς. Το χτίριο του σχολείου όμως κρίθηκε ακατάλληλο τα τελευταία χρό
νια και γκρεμίστηκε, γ ια  να κατασκευαστεί καινούργιο λίγα μέτρα βο
ρειότερα. Εδώ στεγάζεται σήμερα το γυμνάσιο και το λύκειο της Ζαγο
ράς.

151. Η Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς, ιδρυμένη το 1762, σώζεται, πλουτισμένη 
βέβαια με πολλές νεότερες εκδόσεις, και λειτουργεί ως Ν .Π.Δ.Δ.

152. Ο Ιωάννης Πρίγκος γεννήθηκε στη Ζαγορά πιθανότατα το 1725 και ξε
νιτεύτηκε μικοός για  να εξασφαλίσει το μέλλον του. Έμεινε στη Σμύρνη, 
στην Αλεξάνδρεια και τη Βενετία, και τελικά κατάληξε στο "Αμστερνταμ, 
όπου εργάστηκε ως έμπορος για  είκοσι χρόνια. Η καλή του τύχη τον ευ
νόησε κι απόχτησε πλούτη πολλά, χωρίς να λησμονήσει όμως ποτέ το χω
ριό του. Αυτός έστειλε και τα  πρώτα βιβλία στα  1762 γ ια  τους μαθητές 
του «Ελληνομουσείου» της Ζαγοράς, που αποκαλούμε σήμερα «Σκολειό του 
Ρήγα Φεραίου», γ ια τί είχε συνειδητοποιήσει την αξία των γραμμάτων, κι 
ήθελε και τα  παιδιά της πατρίδας του να μορφωθούν όπως τα  άλλα της Ευ
ρώπης. Επέστρεψε στη Ζαγοοά το  1776 και βάλθηκε να ευεργετεί τον τό
πο. Αυτός πρόσφεοε τα  πεοισσότερα χρήματα, για  να ξαναχτιστεί στα 
1777 το νέο χτ'οιο του «Ελληνομουσείου», που σώζεται ακόμα. Πέθανε 
το 1789. Για τη ζωή και το έογο του Ιωάννη Πρίγκου 6λ. α) Γ. Δηλιγιάν- 
νη, Η Βιβλιοθήκη 7αγοοάς —  Πηλίου, Αλεξάνδρεια 1926, 6) Γιώργου θω
μά, Η ιστορική Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς, περιοδ. «Η ώς» 1964, αριθ. φύλ. 
73— 75, σελ. 52— 53, γ ) Βαγγέλη Σκουβαρά, Ιωάννης Πρίγκος, Αθήνα 
1964, όπου γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση ^της φυσιογνωμίας του 
Πρίγκου.
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Π ε ρίπου μίαν ώραν άνατολικώτερα ήν Ετερον χωρίον χάσι καί 
ιιύτό Μ ι ν τ ζ έ λ α καλούμενον (153) εις τόπον άγονον, τής 
όποιας οί κάτοικοι είχον πλοία καί Ιζω ν  από τήν θαλασσοπλοΐαν. 

Εις τήν Ιπανάστασιν όμως άφήκαν τήν λιπράν πατρίδα των καί 
μετώκισαν μέ τά πλοία των είς τήν Ελλάδα, καί οίκοΰσι ήδη είς 

τήν νΕαν Μιντζέλαν (154 ), τήν οποίαν έκτισαν καί κτίζουσιν I- 

τι Εντός τοϋ ΠΙελασγικοΰ κόλπου είς τό παράλιον πλησίον τών ο
ρίων τής όθωμανικής Επικράτειας καί τοΰ Βασιλείου τής Έ λ-

Μιτζελιώτικο καράβι (στη μέση) βουλιάζει δύο τουρκικά 
πλοία το 1828.

(Σύνθεση του  λα 'Γ κο ύ  ζω γρ ά φ ο υ  Ν ικόλα Χ ρ ισ τό π ο υ λο υ )

153. Ο Κωνσταντάς εδώ πέφτει σε δυο σφάλματα. Η Μιτζέλα δεν απέχει μια 
ώρα δρόμο απ’ το Πουρί, αλλά παραπάνω από δυο, και δεν βρίσκεται στα 
ανατολικά του παρά στα βόρεια. Φαίνεται πως δεν επισχέφτηκε τούτα τα  
δυο χωριά ο Μηλιώτης δάσκαλος.

154. Η Νέα Μιτζέλα λέγεται σήμερα Αμαλιάπολη, ένα όνομα που πήρε απ’ τη 
βασίλισσα Αμαλία, επειδή η τελευταία έχτισε στον πευκόφυτο λόφο, λ ί
γο πιο πάνω από τα  σπ ίτια των κατοίκων, ένο^ πύργο γ ια  να παραθερί
ζει. Σήμερα το χτίσμα τούτο δεν υπάρχει.
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λάοος (155).
Τέασαρας (ώρας) από χήν Μινχζέλαν πρός χδ άναχσλικοβόρειον 

είναι ίν  άκρωχήριον, χό όποιον σχημαχίζει κόλπον χινά μικρόν εϊς 

χδν όποιον είναι.
Τό Β έ ν ν ε χ ο ν  χωρίον χάσι περί ήμίσειαν ώραν άπέχον 

;ης θαλάσσης. Έ χ ε ι οικίας περίπου πενχήκονχα. Πρόσοδοι δέ 

τούτου χό μεχάξι, ελαιον ολίγον, σύκα καί σχχφύλικ ικανά- Τρέ
φει ό τόπος καί ζώα ικανά, οίον πρόβατα, αίγίδια, άγελάόια, μου
λάρια, άλογα, μελίσσια, τά όποια πωλούμενα φέρουσιν ικανόν ώ-

155. Είναι γνωστό στην ιστορική βιβλιογραφία της Μαγνησίας, ότι η Μιτζέλα 
της Ζαγοράς πυ.;πολήθηκε από τους Τούρκους στα 1827 ή 1828, για τί είχε 
δώσει έντονο το παρών της στη μεγάλη Επανάσταση με τα  παλικάρια της. 
Σώθηκε μάλιστα κι ένα μεγάλο δημοτικό τραγούδι (Γιάνη Κορδάτου, Ιστο
ρία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, όπ.π., σελ. 814— 815), απ’ όπου βλέ
πουμε την καταστροφή του χωριού αυτού. Βλέπουμε ακόμα και την ηρωι

κή αντίσταση των κατοίκων ενάντια στους Τούρκους, που πήγαν να κάψουν 
την πολίχνη. Ωστόσο κανένα γραφτό κείμενο δεν βρέθηκε ίσαμε τα 1984 
που να θεμελιώνει τα  καθέκαστα. Ούτε αυτοί οι Μιτζελιώτες οπλαρχηγοί 
του 1821 Καλαμιδαίοι και Γιώργης Γριζάνος έγραψαν τίποτα σχετικά στις 
διάφορες επιστολές τους και τις  άλλες σημειώσεις τους. Παίρνοντας λοι
πόν αφορμή απ’ αυτή την έλλειψη γραφτών πηγών ο πανεπιστημιακός καθη
γητής και ιστορικός συγγραφέας Βαγγέλης Σκουβαράς διατύπωσε με την 
εισήγησή του στο συνέδριο, που οργάνωσε στο Βόλο η Εταιρεία Θεσσαλι- 
κών Ερευνών το Δεκέμβρη του 1979 με θέμα «Η παράδοση κι εμείς», 
την αντίθετη άποψη. Πως η Μιτζέλα δεν καταστράφηκε από τους 
Τούρκους· απλά εγκαταλείφτηκε απ’ τους κατοίκους τον καιρό της Επα
νάστασης. Την τελευταία θέση διατυπώνει κι ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, 
όπως βλέπουμε. Αν λοιπόν η Μιτζέλα πάθαινε τέτια  καταστροφή και χυ
νόταν τοσο αίμα, όπως λέει η παράδοση, δεν έπρεπε να το αναφέρει, ό
πως ανάφερε άλλωστε και τη σφαγή του Προμιριού το 1823; Το ερώτημα 
θα συνηγορούσε στην αναίρεση των απόψεων γ ια  την καταστροφή της Μι- 

τζέλαςΓ αν δεν έβρισκα το *984 στον ΚΒ ' φάκελο χειρογράφων της μη- 
λιώτικης Βιβλιοθήκης μιαν αναφορά Πηλιοριτών της Σύρου προς τον Ιωάν
νη Κοπτοδίστρια (29 Αυγούστου 1829). Με την αναφορά τους αυτή οι Πη- 
λιορίτες τονίζουν την προσφορά τους στην Επανάσταση και ζητούν να απο
χτησουν ορισμένα δικαιώματα. Υπογραμμίζοντας τα  παραπάνω, μιλούν 
και για  τη θυσία της Μιτζέλας με τούτα: «Μάγνητες είσίν οί δυστυχι
σμένοι Μιντζελιώται, · ο'ίτινες άφ’ οΟ έθυσίασαν δλα τά  πλοία των, και 
πλοιάριά των, περιουσίοιν των και π α τ ρ ί δ α ,  αγωνίζονται και νΰν 
εις =ηράν τε και θάλασσαν υπέρ τής σωτηρίας τής Ελλάδος...». Η περι
κοπή τούτη νομίζω-πως θεμελιώνει την σχετική παράδοση και δίνει το κύ
ρος του ιστορικού γεγονότος στο μεγάλο χαλασμό της Μιτζέλας. (Βλ. 
σχετικά Γιώργου Θωμά, Η καταστροφή της Μιτζέλας —  Μια αμφισβητού
μενη περίπτωση που θεμελιώνεται τώρα ιστορικά, εφημ. «Η  Θεσσαλία» 
6.7.1986).
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φελος εις τόν τόπον. Οί κάτοικοι είναι άλλοι μέν ποιμένες, άλλοι 

δέ πριανιαταί, δλοι κακοηθέστατοι (156)

Πλησίον του χωρίου τούτου είναι καί αξιόλογου μετόχι τής 
πατριαρχικής μονής τού αγίου Συμεώνος (157).

Εις την μεταξύ Μιντζέλας καί Βεννέτσυ πετρώδη παραλίαν σώ

ζονται πολλαχοΰ ερείπια πύργων παλαιών καί ίχνη φρουρίων καί 

πόλεων (158).

Προς τό δυτικοβορειοδυτικδν τοΰ Βεννετου ύψοΰται μία ακρώ
ρεια τοΰ Πηλίου τεσσάρων ώρών ύψος εχουσα, ή όποια τώρα (δη

λαδή στα 1838) ονομάζεται Φλαμούριον. Έπί τής κορυφής σχε
δόν ταύτης κεϊται τό μοναστηριού τοΰ όσιου Συμεών αγίου νέου 

(159) μέγα περιτειχισμένου μέ εκκλησίαν σταυροβόλον έχουσαν 

κουμπέδες έπτά, εις τήν όποιαν σώζονται εις κιβώτιου τά τίμια 

λείψανα αύτοϋ εοΰ άγιου καί κτίτωρος τής μονής, τά όποια τιμώ- 
σι καί σέβονται καθ’ ύπερβολήν οί κάτοικοι τοΰ Πηλίου καί πολ-

156. Είναι η πρώτη Φορά που ο Κωνσταντάς μεταχειρίζεται στη Χωρογραφία 
του αυτή τη λέξη γ ια  να χαραχτηρίσει ανθρώπους, και κανείς δεν ξέρει
ποια είταν η αφορμή του χαραχτηρισμού. Πάντως κανείς άλλος απ’ τους 
περιηγητές, που έγραψαν γ ια  το Βένετο, δεν έριξε τέτια  μομφή στους κα
τοίκους του.

157. Σήμερα το μετόχι αυτό —  μοναστήρι με κελιά παλιότερα —  έχει μετα
βληθεί σε σωρό ερειπίων, αφού αβοήθητο από Εκκλησία και Πολιτεία, εγκα- 
ταλείφθηκε στο έλεος των καιρών.

158. Τέτια χνάρια υπάρχουν και σήμερα στα μέρη τούτα, και μπορεί να βρι
σκόταν εδώ η αρχαία πόλη Κασθαναία, όπως γράφει ο Κορδάτος (Ιστορ ία  
της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, όπ.π., σελ. 409). Ο ίδιος πάλι (όπ.π., 
σελ. 409) υποστηρίζει πως «δλη ή άνατολική πλευρά του Πηλίου ήταν έδω 
κι έκει όχυρωμένη» πριν από την τουρκοκρατία. Προφορικές επίσης παραδό
σεις, που άκουγα στη Ζαγορά και το Πουρί στα 1960— 1966, έλεγαν ότι

στην περιοχή της Μιτζέλας υπήρχαν εγκαταστάσεις Φράγκων. Σώζονταη 
μάλιστα και δυο παραδόσεις, αδημοσίευτες ακόμα, με πρωτοιγωνιστές 

Φράγκους.
159. Το μοναστήρι διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση και είναι επαντρω- 

μένο. Περισσότερα γ ι ’ αυτό και γ ια  τον κτίτορα Ό σ ιο  Συμεών 6λ. α) Δ. 
Κ. Τσοποτου, Η επί του Πηλίου Μονή Φλαμουριού και ο κτίτωρ αυτής Ό 
σιος Συμεών, θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Α ',  εν Αθήναις 1930, σελ. 111— 112, 
6) Τρία σχετικά Σιγίλλια  του πατριάρχη της Πόλης, δημοσιευμένα 
στο ίδιο περιοδικό στις σελ. 113— 120, γ ) Θεοδώρου Χατζημιχάλη, Ο Ό 

σιος Συμεών ο Ανυπόδητος και Μονοχίτων, εισαγωγή —  σχόλια —  επιμέλεια
Γιάννη Α. Σακελλίωνος, εν Αθήναις 1974.
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λών άλλων τόπων τής Θεσσαλίας.

Κ ε ρ α σ ί α .  Χωρίον χάσι κείμενον εις τά δυτικά, πλαγινά 
τοΰ Φλαμουριού εχον περίπου όγδοήκοντα σπίτια. Εισοδήματα δέ 

αύτοΰ τό μετάξι, γεννήματα πολλά και διάφορα, οίον σίτος, κ.ρι- 
θή, βρίζα κτλ. Τρέφει δ τόπος καί ζώα ώς γίδια καί άγελάδια. 

Τόν χειμώνα οί Κερασιώται καταβαίνουσι καί παραχειμάζουσιν 
εις τά καλύβιά των, τά όποια είναι μεταξύ τών Καναλίων καί τής 

Κάπουρνας.

Κ ά π ο υ ρ ν α  . χωρίον μικρόν, χάσι εχον περίπου όγδοή- 
κοντα οικίας, δύω ώρας άπέχον τοΰ Κάστρου τοΰ Γόλου πρός 

βοράν. Πρόσοδοι τούτου είναι μόνα τά γεννήματα καί μάλιστα 

σίτος, τά όποια τά εμπορεύονται αύτοί οί κάτοικοι μετακομίζον- 

τες αυτά μέ τά ίδια των ζώα είς τά σπανίζοντα τούτων χωρία.

Περίπου δΰω ώρας πρός τόν άνατολικοβόρειον τοΰ Βενέτου εί

ναι έτερος κόλπος είς τόν όποιον είναι τό Κ ε ρ α μ ί δ ι  χω

ρίον μέ σπίτια διακόσια μίαν ώραν σχεδόν τής θαλάσσης πρός 
τόπον βόρειον άπέχον. Πρόσοδοι τούτου μετάξι όλίγον, σταφύλια 

καί σΰκα πάμπολλα καί κάλλιστα. Τρέφει ό τόπος καί πολλά 

ζώα μάλιστα δέ γίδια καί άλογα, έχει καί δάση άπειρα άγριε- 
λαίων, τάς όποιας δέν έπρόκοψαν οί Κεραμιδιώται νά τάς έμφυ- 
λιάσουν διά νά έχουν προσόδους ουκ εύκαταφρονήτους (160). 

Καταγίνονται καί είς μικράν θαλασσοπλοΐαν Ιχοντες μέτριον λι
μένα καί πλοιάρια. Καί έδώ τελειώνουν τά χωρία τής κυρίως Μα
γνησίας καί έμβαίνομεν είς τήν περιοχήν τής Ά γε ιά ς

Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν  ΕΚΤΟ Σ ΤΗ Σ Κ Γ Ρ ΙΩ Σ  Μ Α ΓΝ Η ΣΙΑ Σ  

Χ Ω Ρ ΙΩ Ν  Α Ν Η Κ Ο Ν ΤΩ Ν  Π ΡΟ ΤΕΡΟ Ν  Ε ΙΣ  Α ΪΤ Η Ν  

Π Ε Ρ Ι Τ Ω Ν  ΕΞΩ ΤΗ Σ Κ Γ Ρ ΙΩ Σ  Μ ΑΓΝ Η ΣΙΑΣ  
ΚΕΙΜ ΕΝΩΝ ΤΟΠΙΩΝ

Σ κ λ ί θ ρ ο ν. Χωρίον τρεις ώρας άπέχον τοΰ Κεραμιδιού 

πρός τό άνατολικοβόρειον, καί μίαν τής θαλάσσης πρός τό δυτικό-

160. Είναι αλήθεια -πως η ελιά δεν ευδοκιμεί μέχρι σήμερα στο Κεραμίδι, 
εξαιτίας του ορεινού κλίματος.
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βόρειον. εχει οικίας μέν περίπου όγδοήκοντα' προσόδους δέ μετά
ξι, ελαιον ολίγον, γεννήματα, ώς σίτον, κριθήν κτλ. ’Έχει και 

δάση ημέρων καστανιών, αί όποια ι δίδουσι σημαντικόν ώφελος εις 

τούς κατοίκους. Έβγαίνει από τον τόπον καί ξυλική ικανή, χρη- 

σιμεύουσα εις κατασκευήν βαρελίων καί τοιούτων αγγείων.

Π ο λ υ δ έ ν δ ρ ι .  χωρίον μέ πεντήκοντα περίπου οικίας, τεσ

σαράκοντα (161) , 4 ώρας άπέχον τοΰ Σκλίθρου προς τό άνατολι- 
κοβόρειον, καί δύω τής θαλάσσης προς τό δυτικοβόρειον. Πρόσο
δοι δέ αύτοΰ επικερδέστερα γεννήματα πολλά καί καλά. Τρέφει ό 

τόπος καί χοίρους πολλούς. Έβγάζει καί ξυλικήν ικανήν.

Σ κ ύ τ η .  Χωρίον μέ πεντήκοντα σπίτια, τέσσαρας ώρας άπέ
χον τοΰ Πσλυδένδρου προς τό δυτικοβόρειον, καί τρεις τής Ά -  

γειάς πρός άνατολάς. Πρόσοδοι δέ αύτοΰ μετάξι όλίγον, βαμβά

κι, σήσαμον (σάμι), γεννήματα παντοίου είδους, τρέφει δ τόπος 
γίδια καί χοίρους. Οί κάτοικοι είναι γεωργοί καί ολίγοι ποιμένες.

II ο τ  α μ ί α' Χωρίον κείμενον εις τούς πρόποδας τής ’Όσ- 

σας, τέσσαρας ώρας άπέχον τής Σκύτης καί μίαν τής Ά γε ιά ς πρός 

άνατολάς. ’Έχει πεντήκοντα σπίτια, προσόδους δέ μετάξι ικανόν, 

βαμβάκι, σήσαμον, Γεννήματα παντός είδους.

Κ  α σ τ ρ ί . χωρίον μικρόν μέ τριάκοντα σπίτια τρεις ώρας 
άπέχον τής Ά γε ιά ς  πρός άνατολάς. Εισοδήματα δέ αύτοΰ βαμ

βάκι, σήσαμον, γεννήματα παντός είδους, κηπικά διάφορα.

Π λ α σ ι ά . χωρίον έχον έκατόν οικίας, μίαν ώραν άπέχον 
τής Ά γε ιά ς πρός άνατολάς. Εισοδήματα δέ τούτου μετάξι πολύ 

καί καλόν, βαμβάκι, σησάμι, γεννήματα παντός είδους. Ή  γή 

του πεδινή καί κατάρρυτος άπό ΰδατα.

Ά  γ ε ι ά. χώρα Χριστιανική εις τό άνατολικοβόρειον τής 
’Όσσας άπέχουσα τής Λαρίσης 6 ώρας πρός άνατολάς, 2 τής θα

λάσσης πρός δυσμάς, 6 τών Άμπελακίων πρός νότον. (Κεΐται)

Στα σίγουρα ο Κωνσταντάς ήθελε να γράψει «τεσσαράκοντα με ττεντή- 
κοντα οικίας».
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Εις τόπον πλαγισπεδινόν κατάρρυτον από δδατα καθαρώτατα, κα
τάφυτων από δένδρα κάρπιμα καί μάλιστα συκαμινιαΐς. Διά μέ

σου τής χώρας τρέχει νερόν φερτόν ονομαζόμενων ύπό τών κα
τοίκων μηλαύλακον μέ τό νά άλέθουν μέ αυτό μήλοι (810) .

Ή  Ά γε ιά , ή όποια είναι πρωτεύουσα καί μητρόπολις τής πε

ριοχής ταύτης έχει περίπου επτακόσιας οικίας εύκαταστάτους καί 
χριστιανικές πάσας. Πρόσοδοι δέ αυτής μετάξι πλούσιον καί κα

λόν ώς τό τής Προύσσης, γεννήματα άφθονα καί παντός είδους, 
βαμβάκι, κρασιά πολλά καί καλά. Οί άνθρωποι δουλεύουν μεν 

καί τήν γήν, ή οποία είναι εύφορωτάτη, οί πλεΐστοι δμως κα

ταγίνονται είς τέχνας κατασκεύοντες (κατασκευάζοντες ήθελε να 

γράψει) μπουχασία (162) , άλαντζιάδες βαμβακινοΰς καί μετα- 
ξινούς ούδέν διαφέροντες των Σιαμαλαντζιάδων (163) , φιτιλιά 

(164) εξαίρετα γκιρμιόντια (165) ώς τά τής πόλεως (166 ), 

πεσχίρια, προσκέφαλα καί άλλα. Πρότινων ετών εβαπτον καί 

νήματα κόκκινα, μέ τά όποια έμπορεύοντο είς τήν Γερμανίαν ώς 
οί Ά  (μ) πελακιώται. Τά πλεΐστα δέ τών χειροτεχ (ν) ημάτων 

τους έξοδεύονται έξω είς ξένους τόπους. Κατά τά εκκλησιαστικά 
ύπόκειται είς τόν Δημητριάδος μητροπολίτην δςτις έχει ενταύθα 

καί μητρόπαλιν, είς τήν οποίαν οίκεΐ τόν περισσότερον καιρόν, 

μάλιστα τόν χειμώνα.

Δ  έ σ ι α ν η (167) . Χωρίον χριστιανικόν τρία τέταρτα τής 
ώρας άπέχον τής Ά γε ιά ς πρός δύσιν. ’Έχει οικίας εκατόν πεντή- 

κοντα. Εισοδήματα δέ γεννήματα, βαμβάκι, σησάμι. “ Ενθα είναι 
καί μία μικρά λήμνη (810) Ίχθιοτρόφος καί έγχελιοτρόφος. Είς

162. Είδος υφαντού, πιθανότατα μαλλομέταξο (πληροφ. Κίτσου Μάκρη ιτρος 
τον υποφαινόμενο στα  1986).

163. Σ ιαμαλαντζιάδες είταν μαλλομέταξα υφάσματα, από τα οποία γίνονταν 
και οι αλιμπαντέδες της παλιότερης γυναικείας φορεσιάς του Πηλίου. 
Προσοχή να μη γίνει σύγχιση με τους σημερινούς αλαντζιάδες (πληροφ. 
Κίτσου Μάκρη —  1986).

164. Στενός ιμάντας βαμβακερός. Χρησίμευε στις λάμπες πετρελαίου και στα
λαδοκάντηλα (σ ’ αυτά συνήθως στρογγυλός). Χρησίμευε ακόμα και για  6ρα- 
κοζώνια (πληροφ. Κίτσου Μάκρη— 1986).

165. Ά γνω στη  λέξη.
166. Ασφαλώς εννοεί την Κωνσταντινούπολη.
167. Σήμερα: Αετόλοφος.
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τδ χωρίον τούτο, τδ όποιον τδ Ικαμε τζεφτιλίκι του (τσιφλίκι δη

λαδή) δ Βελή πασιάς, έκτισε παλάτια, τα  όποια εις τήν πτώσιν 
του τά εκαυσαν οί ίδιοι Τούρκοι οί δμόίθρησκοί του (168).

Κ  ι ρ μ ι λ ί (169) . Χωρίον τουρκικδν μέ έβδομήκοντα σπί

τια, δύω ώρας άπέχον τής Ά γε ιά ς  πρδς τδ νότειον, είς τόπον πε- 

δινδν καί εύφορον. Εισοδήματα δέ αυτού γεννήματα διάφορα, κη- 
πικά, πωρικά διάφορα καί καλά οίον μήλα, άπίδια, κυδώνια, ροϊ
διά κτλ. Τρέφει ό τόπος ποίμνια προβάτων καί Αίγών.

Ρ  έ τ ζ  ι α ν η (119). Χωρίον Χριστιανικόν, εν τέταρτον 
τής ώρας άπέχον τής Ά γε ιά ς  πρδς τδ βόρειον. Έ χ ε ι περίπου έ- 

βδομήκοντα σπίτια. Πρόσοδοι δέ αύτοΰ μετάξι πολύ καί καλόν, 
γεννήματα, σταφύλια, ή γή του πεδινή καί εύφορος. Οί κάτοι

κοι δουλεύουν μέν καί τήν γήν, δουλεύουν όμως καί τέχνας ώς οί 
Ά γε ιώ τα ι, κατασκεύονζοντες (κατασκευάζοντες ήθελε να 
γράψει) άλαντζιάδες μετάξινους, φιτιλιά, πεσχίρια, μπουχασιά, 

προσκέφαλα κλ. (π .).

Σ ε λ ί τ ζ α ν η  (111) · χώρα Χριστιανική έπίτινος άκρω- 

ρείας τής "Οσσας, πρδς τδ βόρειον τής Ά γε ιά ς , Ιχουσα περίπου 
τριακσσίας οικίας, έν ή καί μοναστήριον μέγα τού άγιου Ίωάν- 

νου. τά εισοδήματα αυτής λιτά καί δρεινά κρασιά δηλαδή καί 

σύκα, εχει καί μετάξι ολίγον, δουλεύουν καί τέχνας ώς πανία 
καί άλαντζιάδες χωρικούς.

168. Τη Δέσιανη αγόρασε στα 1805 ο Βελής, ο γιος του Αλήπασα, κι αστός
έκανε τη λίμνη ττου αναφέρει ο Κωνσταντάς. Την έφκιασε στην άκρη του χω
ριού με τα  νερά ττου περνούσαν αποκεί, χτίζοντας και τον πύργο του παρά
μερα γ ια  μεταβατική κατοικία του. Επειδή είταν και ρομαντικός, ύψωσε 
στη μέση της λίμνης ένα κιόσκι, όπου περνούσε με βάρκα και ρέμβαζε. 
Στην ίδια λίμνη έκαναν βαρκάδα και οι χανούμισσές του (θεοδόση Κ. Σπε- 
ράντσα, Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη Φιλιππίδη, όπ.π., σελ. 142—  
143). Βλ. επίσης: α) Αρχαιολογικός και Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλίας, 
συντάκται: Βαγγέλης Σκουβαράς και Κίτσος Μακρής, Βόλος 1958, σελ.

242— 243, 6) Γιάνη Κορδάτου, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, 
όπ.π., σελ. 481— 484).

169. Σήμερα: Πρινιά.
170. Σήμερα: Μεταξοχώρι.
171. Σήμερα: Ανατολή.
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θ α ν ά τ ο υ  (172). Χώρα χριστιανική μέ τετρακόσια σπί
τια επί τής ανατολής πλευράς τής ’Όσσας κείμενη εις τόπον πλα
γινόν, όμως ώραΐον μίαν ώραν άπέχουσα τής άκτής τοΰ Θερμαϊ

κού κόλπου. Κυριώτερα εισοδήματα τοΰ τόπου είναι πρώτον τα 

κρασιά καί δεύτερον τό μετάξι.

Κ  α ρ ί τ ζ  α ' χωρίον Χριστιανικόν μέ 150 οικίας εις τόπον 
πολλά κρημνώδη καί άκαρπον. Τά  πρώτα καί τελευταία εισοδή

ματα είναι τά σύκα καί τά κάστανα οί κάτοικοι ζώσι μέ τήν ύ- 

φαντικήν καί μέ τά πλοιάριά των, κομίζοντες τό καλοκαίρι φω- 
τόξυλα εις τήν Θεσσαλονίκην. Απέχει τοΰ Θανάτου περίπου μίαν 

ώραν πρός τό άνατολικσβόρειον. ύπόκειται τά πνευματικά εις τόν 

Πλαταμώνος έπΐσκοπον τοΰ Θεσσαλονίκης.

Τά εις τήν περιοχήν τής Ά γε ιά ς κείμενα χωρία, πλήν τής Κα- 

ρίτζας, τών Άμπελακίων καί τίνος μικρού χωρίου κειμένου έπί 
τής ’Όσσας, κατά τά πνευματικά καί ύπόκεινται είς τόν Δημη- 

τριάδος μητροπολίτην.

Πρός τό δυτικοβόρειον τής Καρΐτζας κεΐται εν άρχαΐον μονα- 
στήριον τοΰ αγίου Δημητρίσυ, οίκονομεΐον καλούμενσν τρία τέ
ταρτα τής ώρας άφιστάμενον τοΰ Θερμαιίκοΰ κόλπου, κτίριον έ- 

νός τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων, μέ έκκλησΐαν μαρμαρόκτιστον, 

σταυροθόλι μέ κουμπέδες, ζωγραφισμένην μέ ψηφίδας, κτίριον ε
πίσημον καί τωόντι βασιλικόν (173).

Περίπου τρεις ώρας πρός τό βορειοανατολικόν εντεύθεν είναι ή

172. Σήμερα: Μελίβοια.
173. Το μοναστήρι αυτό τό ’ βαλε φωτιά και τό ’ καψε στα  1868 ή 1869 έ

νας καλόγερος για  να βρει θησαυρό στα θεμέλια. Είταν -πράγματι πολύ 
■παλιό, κι όπως υποστηρίζει ο Μ Ε Ζ ΙΕ Β Ε 5  ε»δε στο υπέρθυρο τη χρονολο
γ ία  777 μ.Χ. Λεγόταν και Οικονομείο και, παραφθαρμένα, Κονομειό. Οι 
γραμματιζούμενοι το ονόμαζαν Κομνήνεια ή Κομνηνείο. Υπήρχε όμως και 
μια άλλη χρονολογία: 1740, που διάβασε και δημοσίεψε ο Ζωσιμάς Ε-
σφιγμενίτης στο περιοδικό του «Προμηθεύς». Για τον βυζαντινολόγο Γ. 
Σωτηρίου όμως ιπτήρχε στο μέρος εκείνο μεσαιωνική πόλη με το όνομα Οι-

κονομείο, κι έτσι λεγόταν και η γύρω περιοχή. (Βλ. α) Γ. Σωτηρίου, Βυ
ζαντινά Μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ ' και ΙΔ ' αιώνος, Επετηρίς Βυζαντινών 
Σπουδών, τδμ. Ε ' (1928), σελ. 354— 355, 6) Γιάνη Κορδάτου, Ιστορία 
της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, όπ.π., σελ. 503— 505). Σήμερα στη θέση 
του παλιού ναού υψώνεται νεότερος.
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εκβολή τού Πηνειού, ένθα σώζονται λείψανα επινείου άξιολόγου. 

Προς το δυτικόν...».

Με τις λέξεις αυτές ο πηλιορίτης δάσκαλος παραπέμπει στην 

επόμενη σελίδα, που έγραψε στα σίγουρα, μα που δεν υπάρχει πια 
στη Βιβλιοθήκη των Μηλιών. Έ τσ ι το έργο σταματάει απότομα, 

και δεν ξέρουμε τί έχει χαθεί αποδώ και πέρα. Μακάρι η έρευνα 

να μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει το χαμένο μέρος του χειρό

γραφου, αν υπάρχει κάπου, για να μείνει και τούτη η προσπά
θεια του γέρο — Κωνσταντά στην ολοκληρωμένη της μορφή.
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ΚΟΥΤΕΣ ΡΗΓΑΣ 6 
Κ Ρ Α Ν ΙΑ  23
Κ Ρ ΙΤΣΚ Η Σ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 62
Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 5, 6, 7,

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21,
27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38,
43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55,
43, 45, 46 47, 49, 52, 53, 55>
56, 57, 58, 64, 67, 68, 70, 72, 
74, 75

ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΗ Σ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ.
60, 61. 63 

ΚΩΦΟΙ 29 ’

Λ
ΛΑΜΠΙΝΟΥ 58 
ΛΑΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61 
ΛΑΠΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 61 
Λ Α Ρ ΙΣ Α  16, 18, 19, 28, 39, 70 
ΛΑΥΚΟΣ 50, 51, 52, 53, 56 
ΛΕΟ ΝΑΡΔΟ Σ I. Αν. 13, 23 
ΛΕΧΩΝΙΑ 31, 41 
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 34, 40, 41 
ΛΙΤΟΧΩΡΟ 25, 26

Μ
ΜΑΓΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1. 5, 6. 7, 

10, 12, 28, 41, 47, 49

ΜΑΚΡΗΣ Κ ΙΤΣΟ Σ  71, 72 
Μ Α Κ Ρ ΙΝ ΙΤ ΣΑ  22, 33, 34, 35, 37, 

38, 48
ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ 59
Μ ΑΥΡΙΚ ΙΟ Σ η ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΚΩΝ

ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ  61

Μ Ε Ζ ΙΕ Κ Ε 5  73
Μ Ε'Γ Α -Α  Σ .<. Λ. 10
ΜΕΤΟΧΙ (Αργαλαστής) 49, 50
μ ΕΧμ ΕΤ Ο Δ ' 18
Μ ΗΛΙΕΣ 42— 43, 44, 45, 46, 57, 75
μ ΙΛ ΙΝ Α  50
μ ΙΤΖΕΛΑ  (Παλιά) 57, 59, 65, 67, 68 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΥ 

Κ Α Ρ ΙΤ ΣΑ Σ  73
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ Δ ΙΟ Ν ΥΣ ΙΟ Υ  

ΟΛΥΜΠΟΥ 25, 26
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΙΖΙ- 

ΤΣ Α Σ  42
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟ

ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 38 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΛΙ- 

ΤΣΑ Ν Η Σ  (Ανατολής) 72 
Μ ΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝ ΤΑ  Α

ΛΑΤΑ 53
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙ Σ Σ Α Σ  22 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Π ΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ 

29, 30
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Π ΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΛΙΟΥ 

ΤΡ ΙΚ Ε Ρ Ι 52
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ 41 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΖΑΓΟ

ΡΑΣ 60
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ 68, 69 
ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ 20 
ΜΟΥΡΕΣΙ 59
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΙΑΝ Ν Η Σ 14 
Μ Π ΙΣΤΙΝ ΙΚ Α  (Ξινόβρυση) 57 
ΜΥΡΜΗΞ ή ΛΕΥΤΕΡ1 (ύφαλος) 54

Ν

ΝΕΟΧΩΡΙ 46— 47, 48 
Ν ΙΑΟΥ (Αφέτες) 47 
Ν Ε ΣΩ Ν ΙΔΑ  (λίμνη) 27 
ΝΙ ΚΟΛΟΠΟ ΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ I. 20

ΞΟΥΡΙΧΤΙ 58
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ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ή Μ ΑΥΡΙΚ ΙΟ Σ ΚΩΝ
ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ  61

Ο

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ  (ο 
εξ Οικονόμων) 22

Π

ΠΑΓΑΣΕΣ 28, 29 
ΠΑΜΦΙΛΟΥ Π ΑΡΙΣΗ Σ 20 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 45 
ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62 
ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΛΛ(ΙΟΠΗ) Κ. 55 
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν ΙΚ . Δ. 35 
ΠΑΡΤΖΕΣ (Πάλτς) 56 
ΠΕΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 
ΠΕΛΑΣΓΟΙ 16 
ΠΕΤΑΛΑΣ ΔΙΑΜ ΑΝΤΗΣ 20 
ΠΕΤΡΑ (χωριό) 27 
ΠΗΝΕΙΟΣ 16, 19, 22, 23, 27, 75 
ΠΙ ΝΑΚΑΤΕΣ 42 
Π ΛΑ ΣΙΑ  70
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 23, 25, 73
ΠΛΑΤΑΝΙ Α Σ  56 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Αλμυρού) 29 
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 70 
ΠΟ ΡΤΑΡΙΑ  37 
ΠΟΤΑΜΙΑ 70 
ΠΟΥΡΙ 12, 63, 68 
ΠΡΑΣΟΥ (Πρασούδα) 53 
ΠΡΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45, 63 
ΠΡΟΜΙΡΙ 54— 55, 56 
ΠΡΟΠΑΝ (Καλαμάκι) 45, 57 
ΠΥΡΓΕΤΟΣ 23

Ρ

ΡΑΨΑΝΗ 22, 23 
ΡΕ ΤΣΙΑΝΗ  (Μεταξοχώρι) 72

Σ

ΣΑΚΕΛΑΙΩΝ Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ 68 
ΣΕ Λ ΙΤΣΑΝ Η  (Ανατολή) 72 
ΣΗ Π ΙΑΔΑ  57 
ΣΚΑΜ ΝΙΑ  25 
ΣΚΙΑΘΟΣ 52, 54

ί .  . \Λ ΙΘΡΟ 69, 70 
Σ Κ Ο Π Ε Λ Ο Σ 52
Σ Κ Ο Τ Ε ΙΝ ΙΩ Τ Η  —  Ν ΑΝΟ Υ ΑΠΟΣΤΟ- 

Λ Ι Α  34
Σ Κ Ο Υ Β Α Ρ Α Σ  Β ΑΓΓΕ ΛΗΣ 5, 7, 10, 

22, 34, 45, 47, 63, 67, 72 

Σ Κ Υ Τ Η  70
Σ Π Α Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Β. 23 
Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ Σ Α Σ  Θ Ε Ο Δ Ο ΣΗ Σ Κ. 57, 

58, 59, 72 
Σ Τ Α Γ ΙΑ Τ Ε Σ  33 
Σ Τ Α Υ Ρ Α Κ Ο ΓΛ Ο Υ  53 
Σ Τ Ρ Α Β Ω Ν Α Σ  16 
ΣΤΡΟΦΥΛΟΣ 41 
Σ Υ Κ Η  37, 47, 48, 57 
ΣΩ ΤΗ Ρ ΙΟ Υ  Γ. 73

Τ

Τ Ι Ρ Ν Α Β Ο Σ  19, 20 
Τ Ι Σ Α Ι Ο  50
Τ Ι Ρ Ν Α Β Ι Τ Η Σ  Α Λ Ε Ξ Α Ν ΔΡ Ο Σ 20 
ΤΡ IΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ ΙΔ Η Σ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι 

Ν ΟΣ 45 
Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α  39 
Τ Ρ ΙΚ Ε Ρ Ι  49, 51, 52, 55 
Τ Σ Α Γ Κ Α Ρ Α Δ Α  58, 59, 60 
Τ Σ Α Ρ Ι Τ Σ Α Ν Η  20, 22 
Τ Σ Ο Π Ο ΤΟ Σ ΔΗΜ. Κ. 68

Φ

ΦΛΡΑΝΤΑΤΟΥ ΑΝΝ Α  43 
ΦΑΡΣΑΛΑ 39 
ΦΕΡΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ 12, 63 
Φ ΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 55, 56 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗ Σ 57, 58, 

70
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΑ Ν ΙΗ Λ  6. 11, 31, 32,

λιαιππατ Ο ΜΑΚ'ΡΛΟΝ 18 
ΦΥΤΡΛΚΗΣ ΑΝΛΡΕΑΣ ΙΩΑΝ. 62

X

Χ Α Λ Κ ΙΔΑ  10
Χ Α Ρ ΙΤ Ο Σ  Χ Α ΡΑΛΑΜ Π ΟΣ Γ. 55 
Χ Δ Τ 7 Η Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 68 
ΧΟΡΕΥΤΟ 60
ν ρ ι τ τ ο π ο ν Α Ο Σ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Σ  65

73



ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 
ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Α ' Β Ι Β Λ Ι Α

1. Ο Πηλιορίτης οπλαρχηγός Γιώργης Ζορμπάς, Βόλος 
1983 (Βραβείο Ακαδημίας Α θηνώ ν).

2. Ευτράπελα ιστορήματα του Πηλίου (Τυπώνεται οτο 
Β ό λ ο ).

Β ' Α Ν Α Τ Υ Π Α

1. Νικόλαος Φιλάρετος, 0 σεμνός αγωνιστής του '21 
και αρχηγός στην επανάσταση της Θεσσαλομαγνη- 
σίας στα 1854, Βόλος 1973.

2. Δυο άγνωστοι πατριώτες του Βελεστίνου στα 1821 —  
Από τρία ανέκδοτα κε ίμ ενα  του 1836, Αθήναι 1975.

3. Του «Παπά η Λίμνη» στη Β. Εύβοια —  Έ ν α ς  άγνω
στος αιτιολογικός θρύλος, Αθήνα 1975.

4. Γύρω απ' το θρύλο της Γριάς προδότριας, Βόλος 
1976.

5. Το σπίτι - προίκα στις Β. Σποράδες, Αθήνα 1977.
δ. Η ίδρυση σχολείω ν το 1828 στη Σκόπελο των Βόρ. 

Σποράδων, Αθήνα 1978— 79.

7. 0  Πηλιορίτης αγωνιστής Κώστας Ζορμπάς —  Ά γ ν ω 
στη μορφή του 1821, Βόλος 1979.

8. Σκοπελίτικα του 1851— 1859, Αθήνα 1980.
9. Κοινοτικοί καβγάδες στις Μηλιές του Πηλίου (1790—  

1819), Τρίκαλα 1981.

10. Πέντε ανέκδοτα γράμματα του Νικ. Κασσαβέτη πρός 
τον Γρ. Κωνσταντά, Τρ ίκαλα 1982.
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11. Ανέκδοτη αλληλογραφία του Γρηγορίου Κωνσταντά 
και του Γ ιάννη  Μπασδέκη, αρματολού Πηλίου, Λάρισα 
1982.

12. Το μοναστήρι του Αγ. Ν ικολάου του «Γέρου» στις 
Μηλιές του Πηλίου —  Πέντε ανέκδοτα χειρόγραφα, 
Λάρισα 1983.

13. Μια διαμάχη στο χώρο του Μοναστηριού τ’ Αϊ —  Γιώρ- 
γη  στη Σκύρο το 1829— 1830, Αθήνα 1983.

14. Οι Θεσσαλομάγνητες αγωνιστές προς τον Ιω. Καπο- 
δίστρια και το Γρ. Κωνσταντά —  Π έντε ανέκδοτες 
επιστολές, Βόλος 1983.

15. Εκπαιδευτικές προσπάθειες στο τουρκοκρατούμενο 
Πήλιο, Λάρισα 1983.

16. Τα λαϊκά Αγωνίσματα στη Θεσσαλία, Αθήνα 1984.
17. Τα «υψωμένα» Δέντρα της Θεσσαλίας, Βόλος 1985.
18. Ανέκδοτα γράμματα του Φιλίππου Ιω ά ννου  προς το 

Γρηγόριο Κωνσταντά, Βόλος 1988.

19. Ενα άγνωστο τραγούδι του Πηλίου ( ; ) ,  Λάρισα ’88.
20. Συμβολικά λείψανα - προσφορές σε αγίους στη Θεσ

σαλία, Βόλος 1991.
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